
EEπαινοςπαινοςπαινοςπαινοςπαινοςπαινοςπαινοςπαινος καικαικαικαικαικαικαικαι τιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρία
ΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤα διλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματα τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους

ΗΗΗΗΗΗΗΗ πειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχία στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην οικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένεια

ΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτης ΝΝΝΝΝΝΝΝ. . ΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράς
ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν. . ΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητής τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης ΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικής ΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολής ΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘ

τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης ΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακής καικαικαικαικαικαικαικαι ΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικής ΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικής



ΗΗΗΗΗΗΗΗ παραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατική συμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφορά
παιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιών καικαικαικαικαικαικαικαι εφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβων

ΗΗΗΗΗΗΗΗ αντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτουτουτουτουτουτουτου φαινομένουφαινομένουφαινομένουφαινομένουφαινομένουφαινομένουφαινομένουφαινομένου

ΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτης ΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράς
ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν. . ΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητής

ΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικής ΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολής ΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘ



ΣήμεραΣήμεραΣήμεραΣήμεραΣήμεραΣήμεραΣήμεραΣήμερα ηηηηηηηη παραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατικήπαραβατική συμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφορά
απέκτησεαπέκτησεαπέκτησεαπέκτησεαπέκτησεαπέκτησεαπέκτησεαπέκτησε τοτοτοτοτοτοτοτο χαρακτηριστικόχαρακτηριστικόχαρακτηριστικόχαρακτηριστικόχαρακτηριστικόχαρακτηριστικόχαρακτηριστικόχαρακτηριστικό νανανανανανανανα
εκδηλώνεταιεκδηλώνεταιεκδηλώνεταιεκδηλώνεταιεκδηλώνεταιεκδηλώνεταιεκδηλώνεταιεκδηλώνεται όλοόλοόλοόλοόλοόλοόλοόλο καικαικαικαικαικαικαικαι πιοπιοπιοπιοπιοπιοπιοπιο γρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγορα
στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην παιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδική ηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικία καικαικαικαικαικαικαικαι σεσεσεσεσεσεσεσε ποσοστάποσοστάποσοστάποσοστάποσοστάποσοστάποσοστάποσοστά
συνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώς αυξανόμενααυξανόμενααυξανόμενααυξανόμενααυξανόμενααυξανόμενααυξανόμενααυξανόμενα



ΓιατίΓιατίΓιατίΓιατίΓιατίΓιατίΓιατίΓιατί οοοοοοοο ΠαιδίατροςΠαιδίατροςΠαιδίατροςΠαιδίατροςΠαιδίατροςΠαιδίατροςΠαιδίατροςΠαιδίατρος

�� ουδείςουδείςουδείςουδείςουδείςουδείςουδείςουδείς εξορίζειεξορίζειεξορίζειεξορίζειεξορίζειεξορίζειεξορίζειεξορίζει τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους παιδοψυχιάτρουςπαιδοψυχιάτρουςπαιδοψυχιάτρουςπαιδοψυχιάτρουςπαιδοψυχιάτρουςπαιδοψυχιάτρουςπαιδοψυχιάτρουςπαιδοψυχιάτρους απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τητητητητητητητη
συμμαχίασυμμαχίασυμμαχίασυμμαχίασυμμαχίασυμμαχίασυμμαχίασυμμαχία, , όπωςόπωςόπωςόπωςόπωςόπωςόπωςόπως καικαικαικαικαικαικαικαι τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους ψυχολόγουςψυχολόγουςψυχολόγουςψυχολόγουςψυχολόγουςψυχολόγουςψυχολόγουςψυχολόγους, , τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους
κοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούς λειτουργούςλειτουργούςλειτουργούςλειτουργούςλειτουργούςλειτουργούςλειτουργούςλειτουργούς, , τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους παιδαγωγούςπαιδαγωγούςπαιδαγωγούςπαιδαγωγούςπαιδαγωγούςπαιδαγωγούςπαιδαγωγούςπαιδαγωγούς, , 
τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους εισαγγελείςεισαγγελείςεισαγγελείςεισαγγελείςεισαγγελείςεισαγγελείςεισαγγελείςεισαγγελείς ανηλίκωνανηλίκωνανηλίκωνανηλίκωνανηλίκωνανηλίκωνανηλίκωνανηλίκων καικαικαικαικαικαικαικαι όλουςόλουςόλουςόλουςόλουςόλουςόλουςόλους εκείνουςεκείνουςεκείνουςεκείνουςεκείνουςεκείνουςεκείνουςεκείνους
πουπουπουπουπουπουπουπου εκεκεκεκεκεκεκεκ τωντωντωντωντωντωντωντων πραγμάτωνπραγμάτωνπραγμάτωνπραγμάτωνπραγμάτωνπραγμάτωνπραγμάτωνπραγμάτων εμπλέκονταιεμπλέκονταιεμπλέκονταιεμπλέκονταιεμπλέκονταιεμπλέκονταιεμπλέκονταιεμπλέκονται στοστοστοστοστοστοστοστο
ζήτημαζήτημαζήτημαζήτημαζήτημαζήτημαζήτημαζήτημα

�� χρονικόχρονικόχρονικόχρονικόχρονικόχρονικόχρονικόχρονικό προβάδισμαπροβάδισμαπροβάδισμαπροβάδισμαπροβάδισμαπροβάδισμαπροβάδισμαπροβάδισμα έχειέχειέχειέχειέχειέχειέχειέχει οοοοοοοο παιδίατροςπαιδίατροςπαιδίατροςπαιδίατροςπαιδίατροςπαιδίατροςπαιδίατροςπαιδίατρος, , στονστονστονστονστονστονστονστον
εντοπισμόεντοπισμόεντοπισμόεντοπισμόεντοπισμόεντοπισμόεντοπισμόεντοπισμό τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού πουπουπουπουπουπουπουπου εκδηλώνειεκδηλώνειεκδηλώνειεκδηλώνειεκδηλώνειεκδηλώνειεκδηλώνειεκδηλώνει τατατατατατατατα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτουτουτουτουτουτουτου ««παραβάτηπαραβάτηπαραβάτηπαραβάτηπαραβάτηπαραβάτηπαραβάτηπαραβάτη»»



ΣταΣταΣταΣταΣταΣταΣταΣτα άτομαάτομαάτομαάτομαάτομαάτομαάτομαάτομα υψηλούυψηλούυψηλούυψηλούυψηλούυψηλούυψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνου γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τηντηντηντηντηντηντηντην
εκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωση τωντωντωντωντωντωντωντων συγκεκριμένωνσυγκεκριμένωνσυγκεκριμένωνσυγκεκριμένωνσυγκεκριμένωνσυγκεκριμένωνσυγκεκριμένωνσυγκεκριμένων διαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχών
οιοιοιοιοιοιοιοι παράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντες τουτουτουτουτουτουτουτου κινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνου προέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονται
απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό έναέναέναέναέναέναέναένα περιβαλλοντικόπεριβαλλοντικόπεριβαλλοντικόπεριβαλλοντικόπεριβαλλοντικόπεριβαλλοντικόπεριβαλλοντικόπεριβαλλοντικό ερεθισματαγωγόερεθισματαγωγόερεθισματαγωγόερεθισματαγωγόερεθισματαγωγόερεθισματαγωγόερεθισματαγωγόερεθισματαγωγό
πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο, , όμωςόμωςόμωςόμωςόμωςόμωςόμωςόμως ούτεούτεούτεούτεούτεούτεούτεούτε ηηηηηηηη έντασηέντασηέντασηέντασηέντασηέντασηέντασηένταση ούτεούτεούτεούτεούτεούτεούτεούτε ηηηηηηηη
έκτασηέκτασηέκτασηέκτασηέκτασηέκτασηέκτασηέκταση τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους μπορούνμπορούνμπορούνμπορούνμπορούνμπορούνμπορούνμπορούν νανανανανανανανα εξηγήσουνεξηγήσουνεξηγήσουνεξηγήσουνεξηγήσουνεξηγήσουνεξηγήσουνεξηγήσουν τηντηντηντηντηντηντηντην
όλοόλοόλοόλοόλοόλοόλοόλο καικαικαικαικαικαικαικαι αυξανόμενηαυξανόμενηαυξανόμενηαυξανόμενηαυξανόμενηαυξανόμενηαυξανόμενηαυξανόμενη εκδήλωσήεκδήλωσήεκδήλωσήεκδήλωσήεκδήλωσήεκδήλωσήεκδήλωσήεκδήλωσή τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους. . 



ΑΑΑΑΑΑΑΑ. . ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι σχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσεις τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού μεμεμεμεμεμεμεμε τοτοτοτοτοτοτοτο περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον καικαικαικαικαικαικαικαι
ηηηηηηηη ψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογία τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους

ΒΒΒΒΒΒΒΒ.. ΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχή τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγής ((ΑρνητικήΑρνητικήΑρνητικήΑρνητικήΑρνητικήΑρνητικήΑρνητικήΑρνητική--
αντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνική συμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφορά))

ΓΓΓΓΓΓΓΓ. . ΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστική διαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχή τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς

ΔΔΔΔΔΔΔΔ. . ΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακές καικαικαικαικαικαικαικαι ΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακές ΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχές

ΕΕΕΕΕΕΕΕ. . ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση -- κατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρηση ουσιώνουσιώνουσιώνουσιώνουσιώνουσιώνουσιώνουσιών



ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι σχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσεις τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού μεμεμεμεμεμεμεμε τοτοτοτοτοτοτοτο περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον
καικαικαικαικαικαικαικαι ηηηηηηηη ψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογία τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους

�� ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι τοτοτοτοτοτοτοτο πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στοστοστοστοστοστοστοστο οποίοοποίοοποίοοποίοοποίοοποίοοποίοοποίο τοτοτοτοτοτοτοτο
παιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδί αντλείαντλείαντλείαντλείαντλείαντλείαντλείαντλεί εμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίες καικαικαικαικαικαικαικαι τρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπους ζωήςζωήςζωήςζωήςζωήςζωήςζωήςζωής. . ΈναΈναΈναΈναΈναΈναΈναΈνα
ευχάριστοευχάριστοευχάριστοευχάριστοευχάριστοευχάριστοευχάριστοευχάριστο περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον μεμεμεμεμεμεμεμε ευστάθειαευστάθειαευστάθειαευστάθειαευστάθειαευστάθειαευστάθειαευστάθεια σχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεων καικαικαικαικαικαικαικαι
ηρεμίαηρεμίαηρεμίαηρεμίαηρεμίαηρεμίαηρεμίαηρεμία, , χαράχαράχαράχαράχαράχαράχαράχαρά καικαικαικαικαικαικαικαι επιβράβευσηεπιβράβευσηεπιβράβευσηεπιβράβευσηεπιβράβευσηεπιβράβευσηεπιβράβευσηεπιβράβευση είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι ότιότιότιότιότιότιότιότι πιοπιοπιοπιοπιοπιοπιοπιο ιδανικόιδανικόιδανικόιδανικόιδανικόιδανικόιδανικόιδανικό
γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τηντηντηντηντηντηντηντην απρόσκοπτηαπρόσκοπτηαπρόσκοπτηαπρόσκοπτηαπρόσκοπτηαπρόσκοπτηαπρόσκοπτηαπρόσκοπτη ανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξη τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού. . 

�� ΑντίθεταΑντίθεταΑντίθεταΑντίθεταΑντίθεταΑντίθεταΑντίθεταΑντίθετα έναέναέναέναέναέναέναένα στερητικόστερητικόστερητικόστερητικόστερητικόστερητικόστερητικόστερητικό περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον λειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργεί
αρνητικάαρνητικάαρνητικάαρνητικάαρνητικάαρνητικάαρνητικάαρνητικά, , προκαλώνταςπροκαλώνταςπροκαλώνταςπροκαλώνταςπροκαλώνταςπροκαλώνταςπροκαλώνταςπροκαλώντας ανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτη βλάβηβλάβηβλάβηβλάβηβλάβηβλάβηβλάβηβλάβη στονστονστονστονστονστονστονστον
αναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενο εγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλο, , όχιόχιόχιόχιόχιόχιόχιόχι μόνομόνομόνομόνομόνομόνομόνομόνο στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην
λειτουργίαλειτουργίαλειτουργίαλειτουργίαλειτουργίαλειτουργίαλειτουργίαλειτουργία τουτουτουτουτουτουτουτου αλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαικαικαικαικαι στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην ίδιαίδιαίδιαίδιαίδιαίδιαίδιαίδια τουτουτουτουτουτουτουτου τητητητητητητητη δομήδομήδομήδομήδομήδομήδομήδομή, , 
ιδίωςιδίωςιδίωςιδίωςιδίωςιδίωςιδίωςιδίως ότανότανότανότανότανότανότανόταν αυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτό συμβείσυμβείσυμβείσυμβείσυμβείσυμβείσυμβείσυμβεί στιςστιςστιςστιςστιςστιςστιςστις κρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμες περιόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδους τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης
νευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσης



ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι σχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσεις μεμεμεμεμεμεμεμε τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους γονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείς
1)1) ΗΗΗΗΗΗΗΗ σκληρήσκληρήσκληρήσκληρήσκληρήσκληρήσκληρήσκληρή αντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού μεμεμεμεμεμεμεμε εχθρικήεχθρικήεχθρικήεχθρικήεχθρικήεχθρικήεχθρικήεχθρική
ήήήήήήήή απορριπτικήαπορριπτικήαπορριπτικήαπορριπτικήαπορριπτικήαπορριπτικήαπορριπτικήαπορριπτική συμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφορά σχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεται μεμεμεμεμεμεμεμε τηντηντηντηντηντηντηντην
παιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδική κατάθλιψηκατάθλιψηκατάθλιψηκατάθλιψηκατάθλιψηκατάθλιψηκατάθλιψηκατάθλιψη, , αγχώδειςαγχώδειςαγχώδειςαγχώδειςαγχώδειςαγχώδειςαγχώδειςαγχώδεις διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές καικαικαικαικαικαικαικαι
διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές τουτουτουτουτουτουτουτου συναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματος

2)2) ΗΗΗΗΗΗΗΗ ασταθήςασταθήςασταθήςασταθήςασταθήςασταθήςασταθήςασταθής καικαικαικαικαικαικαικαι ασαφήςασαφήςασαφήςασαφήςασαφήςασαφήςασαφήςασαφής συμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφορά τωντωντωντωντωντωντωντων
γονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέων συντελείσυντελείσυντελείσυντελείσυντελείσυντελείσυντελείσυντελεί στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην πλήρηπλήρηπλήρηπλήρηπλήρηπλήρηπλήρηπλήρη διάλυσηδιάλυσηδιάλυσηδιάλυσηδιάλυσηδιάλυσηδιάλυσηδιάλυση ορίωνορίωνορίωνορίωνορίωνορίωνορίωνορίων καικαικαικαικαικαικαικαι
δομώνδομώνδομώνδομώνδομώνδομώνδομώνδομών στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην συμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφορά, , μεμεμεμεμεμεμεμε αποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμα τηντηντηντηντηντηντηντην
ενίσχυσηενίσχυσηενίσχυσηενίσχυσηενίσχυσηενίσχυσηενίσχυσηενίσχυση τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης παρόρμησηςπαρόρμησηςπαρόρμησηςπαρόρμησηςπαρόρμησηςπαρόρμησηςπαρόρμησηςπαρόρμησης καικαικαικαικαικαικαικαι τωντωντωντωντωντωντωντων
περιστασιακώνπεριστασιακώνπεριστασιακώνπεριστασιακώνπεριστασιακώνπεριστασιακώνπεριστασιακώνπεριστασιακών επιλογώνεπιλογώνεπιλογώνεπιλογώνεπιλογώνεπιλογώνεπιλογώνεπιλογών μεμεμεμεμεμεμεμε αντιφατικάαντιφατικάαντιφατικάαντιφατικάαντιφατικάαντιφατικάαντιφατικάαντιφατικά
επακόλουθαεπακόλουθαεπακόλουθαεπακόλουθαεπακόλουθαεπακόλουθαεπακόλουθαεπακόλουθα καικαικαικαικαικαικαικαι σύγχυσησύγχυσησύγχυσησύγχυσησύγχυσησύγχυσησύγχυσησύγχυση ταυτότηταςταυτότηταςταυτότηταςταυτότηταςταυτότηταςταυτότηταςταυτότηταςταυτότητας. . ΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤα παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά
έτσιέτσιέτσιέτσιέτσιέτσιέτσιέτσι καταλήγουνκαταλήγουνκαταλήγουνκαταλήγουνκαταλήγουνκαταλήγουνκαταλήγουνκαταλήγουν ανώριμαανώριμαανώριμαανώριμαανώριμαανώριμαανώριμαανώριμα καικαικαικαικαικαικαικαι ψυχικάψυχικάψυχικάψυχικάψυχικάψυχικάψυχικάψυχικά ευάλωταευάλωταευάλωταευάλωταευάλωταευάλωταευάλωταευάλωτα



�� τοτοτοτοτοτοτοτο 90% 90% τωντωντωντωντωντωντωντων παιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιών μεμεμεμεμεμεμεμε ιστορικόιστορικόιστορικόιστορικόιστορικόιστορικόιστορικόιστορικό κακοποίησηςκακοποίησηςκακοποίησηςκακοποίησηςκακοποίησηςκακοποίησηςκακοποίησηςκακοποίησης
στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην παιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδική ηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικία παρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζει τουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστοντουλάχιστον
μιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμια διαγνώσιμηδιαγνώσιμηδιαγνώσιμηδιαγνώσιμηδιαγνώσιμηδιαγνώσιμηδιαγνώσιμηδιαγνώσιμη διαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχή στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην εφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβεία καικαικαικαικαικαικαικαι
πιθανότηταπιθανότηταπιθανότηταπιθανότηταπιθανότηταπιθανότηταπιθανότηταπιθανότητα πάνωπάνωπάνωπάνωπάνωπάνωπάνωπάνω απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό 50% 50% νανανανανανανανα υιοθετήσουνυιοθετήσουνυιοθετήσουνυιοθετήσουνυιοθετήσουνυιοθετήσουνυιοθετήσουνυιοθετήσουν
τηντηντηντηντηντηντηντην ίδιαίδιαίδιαίδιαίδιαίδιαίδιαίδια συμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφορά σταστασταστασταστασταστα δικάδικάδικάδικάδικάδικάδικάδικά τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά ήήήήήήήή
σεσεσεσεσεσεσεσε άλλαάλλαάλλαάλλαάλλαάλλαάλλαάλλα

�� ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤο διαζύγιοδιαζύγιοδιαζύγιοδιαζύγιοδιαζύγιοδιαζύγιοδιαζύγιοδιαζύγιο, , ηηηηηηηη προβληματικήπροβληματικήπροβληματικήπροβληματικήπροβληματικήπροβληματικήπροβληματικήπροβληματική σχέσησχέσησχέσησχέσησχέσησχέσησχέσησχέση τωντωντωντωντωντωντωντων
γονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέων καικαικαικαικαικαικαικαι ηηηηηηηη βίαβίαβίαβίαβίαβίαβίαβία στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην οικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένεια σχετίζονταισχετίζονταισχετίζονταισχετίζονταισχετίζονταισχετίζονταισχετίζονταισχετίζονται
μεμεμεμεμεμεμεμε προβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματα συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς καικαικαικαικαικαικαικαι εκδηλώσειςεκδηλώσειςεκδηλώσειςεκδηλώσειςεκδηλώσειςεκδηλώσειςεκδηλώσειςεκδηλώσεις
βίαςβίαςβίαςβίαςβίαςβίαςβίαςβίας εκεκεκεκεκεκεκεκ μέρουςμέρουςμέρουςμέρουςμέρουςμέρουςμέρουςμέρους τωντωντωντωντωντωντωντων παιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιών



ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι σχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσεις μεμεμεμεμεμεμεμε τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους συνομήλικουςσυνομήλικουςσυνομήλικουςσυνομήλικουςσυνομήλικουςσυνομήλικουςσυνομήλικουςσυνομήλικους
ΗΗΗΗΗΗΗΗ είσοδοςείσοδοςείσοδοςείσοδοςείσοδοςείσοδοςείσοδοςείσοδος τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην ομάδαομάδαομάδαομάδαομάδαομάδαομάδαομάδα τωντωντωντωντωντωντωντων
συνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκων σηματοδοτείσηματοδοτείσηματοδοτείσηματοδοτείσηματοδοτείσηματοδοτείσηματοδοτείσηματοδοτεί τηντηντηντηντηντηντηντην αξιολόγησηαξιολόγησηαξιολόγησηαξιολόγησηαξιολόγησηαξιολόγησηαξιολόγησηαξιολόγηση τουτουτουτουτουτουτουτου
απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τατατατατατατατα άλλαάλλαάλλαάλλαάλλαάλλαάλλαάλλα παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά καικαικαικαικαικαικαικαι καταλήγεικαταλήγεικαταλήγεικαταλήγεικαταλήγεικαταλήγεικαταλήγεικαταλήγει ήήήήήήήή στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην
αποδοχήαποδοχήαποδοχήαποδοχήαποδοχήαποδοχήαποδοχήαποδοχή ήήήήήήήή στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην απόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψη. . ΕχειΕχειΕχειΕχειΕχειΕχειΕχειΕχει διαπιστωθείδιαπιστωθείδιαπιστωθείδιαπιστωθείδιαπιστωθείδιαπιστωθείδιαπιστωθείδιαπιστωθεί ότιότιότιότιότιότιότιότι
ηηηηηηηη απόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψηαπόρριψη τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού σχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεταισχετίζεται μεμεμεμεμεμεμεμε
προβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματα προσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογής καικαικαικαικαικαικαικαι μεταγενέστερημεταγενέστερημεταγενέστερημεταγενέστερημεταγενέστερημεταγενέστερημεταγενέστερημεταγενέστερη
εκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωση επιθετικήςεπιθετικήςεπιθετικήςεπιθετικήςεπιθετικήςεπιθετικήςεπιθετικήςεπιθετικής συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς καικαικαικαικαικαικαικαι άλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλων
προβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτων



ΣχολικόΣχολικόΣχολικόΣχολικόΣχολικόΣχολικόΣχολικόΣχολικό περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον
�� ΜέχριΜέχριΜέχριΜέχριΜέχριΜέχριΜέχριΜέχρι σήμερασήμερασήμερασήμερασήμερασήμερασήμερασήμερα τοτοτοτοτοτοτοτο ενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρον τωντωντωντωντωντωντωντων ερευνητώνερευνητώνερευνητώνερευνητώνερευνητώνερευνητώνερευνητώνερευνητών
στρεφότανστρεφότανστρεφότανστρεφότανστρεφότανστρεφότανστρεφότανστρεφόταν κυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίως στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην επίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδραση τουτουτουτουτουτουτουτου σχολείουσχολείουσχολείουσχολείουσχολείουσχολείουσχολείουσχολείου στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην
γνωστικήγνωστικήγνωστικήγνωστικήγνωστικήγνωστικήγνωστικήγνωστική ανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξη. . 

�� ΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤα παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά πουπουπουπουπουπουπουπου εγκαταλείπουνεγκαταλείπουνεγκαταλείπουνεγκαταλείπουνεγκαταλείπουνεγκαταλείπουνεγκαταλείπουνεγκαταλείπουν τοτοτοτοτοτοτοτο σχολείοσχολείοσχολείοσχολείοσχολείοσχολείοσχολείοσχολείο έχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουν στενήστενήστενήστενήστενήστενήστενήστενή
σχέσησχέσησχέσησχέσησχέσησχέσησχέσησχέση μεμεμεμεμεμεμεμε τηντηντηντηντηντηντηντην κατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρησηκατάχρηση ουσιώνουσιώνουσιώνουσιώνουσιώνουσιώνουσιώνουσιών καικαικαικαικαικαικαικαι άλλεςάλλεςάλλεςάλλεςάλλεςάλλεςάλλεςάλλες μορφέςμορφέςμορφέςμορφέςμορφέςμορφέςμορφέςμορφές
παραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικής συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς. . 

�� ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι αντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψεις τωντωντωντωντωντωντωντων δασκάλωνδασκάλωνδασκάλωνδασκάλωνδασκάλωνδασκάλωνδασκάλωνδασκάλων γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τοντοντοντοντοντοντοντον ρόλορόλορόλορόλορόλορόλορόλορόλο τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους
ασκούνασκούνασκούνασκούνασκούνασκούνασκούνασκούν σημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντική επίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδρασηεπίδραση στιςστιςστιςστιςστιςστιςστιςστις σχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσεις μεμεμεμεμεμεμεμε τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους
μαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητές. . ΑυτοίΑυτοίΑυτοίΑυτοίΑυτοίΑυτοίΑυτοίΑυτοί πουπουπουπουπουπουπουπου πλησιάζουνπλησιάζουνπλησιάζουνπλησιάζουνπλησιάζουνπλησιάζουνπλησιάζουνπλησιάζουν τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους ««δύσκολουςδύσκολουςδύσκολουςδύσκολουςδύσκολουςδύσκολουςδύσκολουςδύσκολους»»
μαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητές καικαικαικαικαικαικαικαι εγκαθιστούνεγκαθιστούνεγκαθιστούνεγκαθιστούνεγκαθιστούνεγκαθιστούνεγκαθιστούνεγκαθιστούν σχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσειςσχέσεις εμπιστοσύνηςεμπιστοσύνηςεμπιστοσύνηςεμπιστοσύνηςεμπιστοσύνηςεμπιστοσύνηςεμπιστοσύνηςεμπιστοσύνης
επιδρούνεπιδρούνεπιδρούνεπιδρούνεπιδρούνεπιδρούνεπιδρούνεπιδρούν θετικάθετικάθετικάθετικάθετικάθετικάθετικάθετικά στοστοστοστοστοστοστοστο κίνητροκίνητροκίνητροκίνητροκίνητροκίνητροκίνητροκίνητρο γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια μάθησημάθησημάθησημάθησημάθησημάθησημάθησημάθηση..



««ΜειονότητεςΜειονότητεςΜειονότητεςΜειονότητεςΜειονότητεςΜειονότητεςΜειονότητεςΜειονότητες»» καικαικαικαικαικαικαικαι ψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογίαψυχοπαθολογία

�� ΚάθεΚάθεΚάθεΚάθεΚάθεΚάθεΚάθεΚάθε ««περιθωριοποιημένηπεριθωριοποιημένηπεριθωριοποιημένηπεριθωριοποιημένηπεριθωριοποιημένηπεριθωριοποιημένηπεριθωριοποιημένηπεριθωριοποιημένη»» ομάδαομάδαομάδαομάδαομάδαομάδαομάδαομάδα αναπτύσσειαναπτύσσειαναπτύσσειαναπτύσσειαναπτύσσειαναπτύσσειαναπτύσσειαναπτύσσει
μηχανισμούςμηχανισμούςμηχανισμούςμηχανισμούςμηχανισμούςμηχανισμούςμηχανισμούςμηχανισμούς αυτοπροστασίαςαυτοπροστασίαςαυτοπροστασίαςαυτοπροστασίαςαυτοπροστασίαςαυτοπροστασίαςαυτοπροστασίαςαυτοπροστασίας καικαικαικαικαικαικαικαι άμυναςάμυναςάμυναςάμυναςάμυναςάμυναςάμυναςάμυνας απέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντι
στοστοστοστοστοστοστοστο πολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικό πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο πουπουπουπουπουπουπουπου έχειέχειέχειέχειέχειέχειέχειέχει αλλότριααλλότριααλλότριααλλότριααλλότριααλλότριααλλότριααλλότρια
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικά καικαικαικαικαικαικαικαι τείνειτείνειτείνειτείνειτείνειτείνειτείνειτείνει νανανανανανανανα απορρίπτειαπορρίπτειαπορρίπτειαπορρίπτειαπορρίπτειαπορρίπτειαπορρίπτειαπορρίπτει τατατατατατατατα άτομαάτομαάτομαάτομαάτομαάτομαάτομαάτομα
μεμεμεμεμεμεμεμε διαφορετικούςδιαφορετικούςδιαφορετικούςδιαφορετικούςδιαφορετικούςδιαφορετικούςδιαφορετικούςδιαφορετικούς τρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπουςτρόπους ζωήςζωήςζωήςζωήςζωήςζωήςζωήςζωής

�� ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι εμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίεςεμπειρίες απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις χώρεςχώρεςχώρεςχώρεςχώρεςχώρεςχώρεςχώρες πουπουπουπουπουπουπουπου εδώεδώεδώεδώεδώεδώεδώεδώ καικαικαικαικαικαικαικαι χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια
δέχονταιδέχονταιδέχονταιδέχονταιδέχονταιδέχονταιδέχονταιδέχονται οικονομικούςοικονομικούςοικονομικούςοικονομικούςοικονομικούςοικονομικούςοικονομικούςοικονομικούς μετανάστεςμετανάστεςμετανάστεςμετανάστεςμετανάστεςμετανάστεςμετανάστεςμετανάστες, , δείχνουνδείχνουνδείχνουνδείχνουνδείχνουνδείχνουνδείχνουνδείχνουν ότιότιότιότιότιότιότιότι οιοιοιοιοιοιοιοι
ομάδεςομάδεςομάδεςομάδεςομάδεςομάδεςομάδεςομάδες αυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτές προσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονται στοστοστοστοστοστοστοστο νέονέονέονέονέονέονέονέο πολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικόπολιτισμικό
περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον σεσεσεσεσεσεσεσε άλλοτεάλλοτεάλλοτεάλλοτεάλλοτεάλλοτεάλλοτεάλλοτε άλλοάλλοάλλοάλλοάλλοάλλοάλλοάλλο βαθμόβαθμόβαθμόβαθμόβαθμόβαθμόβαθμόβαθμό, , αλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλά
διαχρονικάδιαχρονικάδιαχρονικάδιαχρονικάδιαχρονικάδιαχρονικάδιαχρονικάδιαχρονικά προσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονταιπροσαρμόζονται. . 



ΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχή τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγής ((αρνητικήαρνητικήαρνητικήαρνητικήαρνητικήαρνητικήαρνητικήαρνητική--
αντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνικήαντικοινωνική συμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφορά) ) 

�� ΕυρύΕυρύΕυρύΕυρύΕυρύΕυρύΕυρύΕυρύ φάσμαφάσμαφάσμαφάσμαφάσμαφάσμαφάσμαφάσμα μορφώνμορφώνμορφώνμορφώνμορφώνμορφώνμορφώνμορφών συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς
�� ΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤα συμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματα, , οιοιοιοιοιοιοιοι αιτιολογικοίαιτιολογικοίαιτιολογικοίαιτιολογικοίαιτιολογικοίαιτιολογικοίαιτιολογικοίαιτιολογικοί μηχανισμοίμηχανισμοίμηχανισμοίμηχανισμοίμηχανισμοίμηχανισμοίμηχανισμοίμηχανισμοί, , ηηηηηηηη
ηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικία εμφάνισηςεμφάνισηςεμφάνισηςεμφάνισηςεμφάνισηςεμφάνισηςεμφάνισηςεμφάνισης καικαικαικαικαικαικαικαι ηηηηηηηη εξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξή τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους, , 
παρουσιάζουνπαρουσιάζουνπαρουσιάζουνπαρουσιάζουνπαρουσιάζουνπαρουσιάζουνπαρουσιάζουνπαρουσιάζουν σημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντικήσημαντική ετερογένειαετερογένειαετερογένειαετερογένειαετερογένειαετερογένειαετερογένειαετερογένεια

�� σαφήσαφήσαφήσαφήσαφήσαφήσαφήσαφή υπεροχήυπεροχήυπεροχήυπεροχήυπεροχήυπεροχήυπεροχήυπεροχή στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην εκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωση τωντωντωντωντωντωντωντων συμπτωμάτωνσυμπτωμάτωνσυμπτωμάτωνσυμπτωμάτωνσυμπτωμάτωνσυμπτωμάτωνσυμπτωμάτωνσυμπτωμάτων
μεμεμεμεμεμεμεμε λόγολόγολόγολόγολόγολόγολόγολόγο 4:1 4:1 απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τατατατατατατατα κορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσια, , κάτικάτικάτικάτικάτικάτικάτικάτι πουπουπουπουπουπουπουπου
προδικάζειπροδικάζειπροδικάζειπροδικάζειπροδικάζειπροδικάζειπροδικάζειπροδικάζει καικαικαικαικαικαικαικαι τηντηντηντηντηντηντηντην εξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξήεξέλιξή τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους σεσεσεσεσεσεσεσε μελλοντικήμελλοντικήμελλοντικήμελλοντικήμελλοντικήμελλοντικήμελλοντικήμελλοντική
διαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχή τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης προσωπικότηταςπροσωπικότηταςπροσωπικότηταςπροσωπικότηταςπροσωπικότηταςπροσωπικότηταςπροσωπικότηταςπροσωπικότητας, , ενώενώενώενώενώενώενώενώ σταστασταστασταστασταστα κορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσιακορίτσια
εξελίσσεταιεξελίσσεταιεξελίσσεταιεξελίσσεταιεξελίσσεταιεξελίσσεταιεξελίσσεταιεξελίσσεται σεσεσεσεσεσεσεσε αγχώδηςαγχώδηςαγχώδηςαγχώδηςαγχώδηςαγχώδηςαγχώδηςαγχώδης διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές καικαικαικαικαικαικαικαι
διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην εικόναεικόναεικόναεικόναεικόναεικόναεικόναεικόνα τουτουτουτουτουτουτουτου σώματοςσώματοςσώματοςσώματοςσώματοςσώματοςσώματοςσώματος



�� ΕπιθετικότηταΕπιθετικότηταΕπιθετικότηταΕπιθετικότηταΕπιθετικότηταΕπιθετικότηταΕπιθετικότηταΕπιθετικότητα σεσεσεσεσεσεσεσε ανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπους καικαικαικαικαικαικαικαι ζώαζώαζώαζώαζώαζώαζώαζώα ((εκφοβισμόςεκφοβισμόςεκφοβισμόςεκφοβισμόςεκφοβισμόςεκφοβισμόςεκφοβισμόςεκφοβισμός--
άσκησηάσκησηάσκησηάσκησηάσκησηάσκησηάσκησηάσκηση σωματικήςσωματικήςσωματικήςσωματικήςσωματικήςσωματικήςσωματικήςσωματικής ήήήήήήήή άλληάλληάλληάλληάλληάλληάλληάλλη μορφήςμορφήςμορφήςμορφήςμορφήςμορφήςμορφήςμορφής βίαςβίαςβίαςβίαςβίαςβίαςβίαςβίας καικαικαικαικαικαικαικαι
εξαναγκασμόςεξαναγκασμόςεξαναγκασμόςεξαναγκασμόςεξαναγκασμόςεξαναγκασμόςεξαναγκασμόςεξαναγκασμός άλλουάλλουάλλουάλλουάλλουάλλουάλλουάλλου ατόμουατόμουατόμουατόμουατόμουατόμουατόμουατόμου σεσεσεσεσεσεσεσε σεξουαλικήσεξουαλικήσεξουαλικήσεξουαλικήσεξουαλικήσεξουαλικήσεξουαλικήσεξουαλική
δραστηριότηταδραστηριότηταδραστηριότηταδραστηριότηταδραστηριότηταδραστηριότηταδραστηριότηταδραστηριότητα). ). 

�� ΚαταστροφήΚαταστροφήΚαταστροφήΚαταστροφήΚαταστροφήΚαταστροφήΚαταστροφήΚαταστροφή ιδιοκτησίαςιδιοκτησίαςιδιοκτησίαςιδιοκτησίαςιδιοκτησίαςιδιοκτησίαςιδιοκτησίαςιδιοκτησίας ((φωτιάφωτιάφωτιάφωτιάφωτιάφωτιάφωτιάφωτιά ήήήήήήήή άλλοςάλλοςάλλοςάλλοςάλλοςάλλοςάλλοςάλλος τρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόπος
καταστροφήςκαταστροφήςκαταστροφήςκαταστροφήςκαταστροφήςκαταστροφήςκαταστροφήςκαταστροφής). ). 

�� ΠράξειςΠράξειςΠράξειςΠράξειςΠράξειςΠράξειςΠράξειςΠράξεις απάτηςαπάτηςαπάτηςαπάτηςαπάτηςαπάτηςαπάτηςαπάτης, , ψεύδουςψεύδουςψεύδουςψεύδουςψεύδουςψεύδουςψεύδουςψεύδους, , κλοπήςκλοπήςκλοπήςκλοπήςκλοπήςκλοπήςκλοπήςκλοπής καικαικαικαικαικαικαικαι τέλοςτέλοςτέλοςτέλοςτέλοςτέλοςτέλοςτέλος

�� ΠαράβασηΠαράβασηΠαράβασηΠαράβασηΠαράβασηΠαράβασηΠαράβασηΠαράβαση κανόνωνκανόνωνκανόνωνκανόνωνκανόνωνκανόνωνκανόνωνκανόνων ((μεμεμεμεμεμεμεμε έναρξηέναρξηέναρξηέναρξηέναρξηέναρξηέναρξηέναρξη πρινπρινπρινπρινπρινπρινπρινπριν απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τηντηντηντηντηντηντηντην ηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικία
τωντωντωντωντωντωντωντων 13 13 ετώνετώνετώνετώνετώνετώνετώνετών) ) όπωςόπωςόπωςόπωςόπωςόπωςόπωςόπως ηηηηηηηη παραμονήπαραμονήπαραμονήπαραμονήπαραμονήπαραμονήπαραμονήπαραμονή εκτόςεκτόςεκτόςεκτόςεκτόςεκτόςεκτόςεκτός σπιτιούσπιτιούσπιτιούσπιτιούσπιτιούσπιτιούσπιτιούσπιτιού τητητητητητητητη
νύχτανύχτανύχτανύχτανύχτανύχτανύχτανύχτα χωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίς τηντηντηντηντηντηντηντην γονεϊκήγονεϊκήγονεϊκήγονεϊκήγονεϊκήγονεϊκήγονεϊκήγονεϊκή έγκρισηέγκρισηέγκρισηέγκρισηέγκρισηέγκρισηέγκρισηέγκριση, , ηηηηηηηη απομάκρυνσηαπομάκρυνσηαπομάκρυνσηαπομάκρυνσηαπομάκρυνσηαπομάκρυνσηαπομάκρυνσηαπομάκρυνση
απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τοτοτοτοτοτοτοτο σπίτισπίτισπίτισπίτισπίτισπίτισπίτισπίτι καικαικαικαικαικαικαικαι οιοιοιοιοιοιοιοι συχνέςσυχνέςσυχνέςσυχνέςσυχνέςσυχνέςσυχνέςσυχνές αδικαιολόγητεςαδικαιολόγητεςαδικαιολόγητεςαδικαιολόγητεςαδικαιολόγητεςαδικαιολόγητεςαδικαιολόγητεςαδικαιολόγητες απουσίεςαπουσίεςαπουσίεςαπουσίεςαπουσίεςαπουσίεςαπουσίεςαπουσίες
απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τοτοτοτοτοτοτοτο σχολείοσχολείοσχολείοσχολείοσχολείοσχολείοσχολείοσχολείο. . 



ΕάνΕάνΕάνΕάνΕάνΕάνΕάνΕάν έναέναέναέναέναέναέναένα απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τατατατατατατατα 15 15 κριτήριακριτήριακριτήριακριτήριακριτήριακριτήριακριτήριακριτήρια τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχής

παρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεται πρινπρινπρινπρινπρινπρινπρινπριν απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τηντηντηντηντηντηντηντην ηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικία τωντωντωντωντωντωντωντων 10 10 

ετώνετώνετώνετώνετώνετώνετώνετών, , τότετότετότετότετότετότετότετότε πρόκειταιπρόκειταιπρόκειταιπρόκειταιπρόκειταιπρόκειταιπρόκειταιπρόκειται γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τοντοντοντοντοντοντοντον παιδικόπαιδικόπαιδικόπαιδικόπαιδικόπαιδικόπαιδικόπαιδικό τύποτύποτύποτύποτύποτύποτύποτύπο, , ηηηηηηηη δεδεδεδεδεδεδεδε

βαρύτηταβαρύτηταβαρύτηταβαρύτηταβαρύτηταβαρύτηταβαρύτηταβαρύτητα τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχής προσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεται ωςωςωςωςωςωςωςως

ήπιαήπιαήπιαήπιαήπιαήπιαήπιαήπια, , μέτριαμέτριαμέτριαμέτριαμέτριαμέτριαμέτριαμέτρια ήήήήήήήή βαριάβαριάβαριάβαριάβαριάβαριάβαριάβαριά, , ανάλογαανάλογαανάλογαανάλογαανάλογαανάλογαανάλογαανάλογα μεμεμεμεμεμεμεμε τοτοτοτοτοτοτοτο μέγεθοςμέγεθοςμέγεθοςμέγεθοςμέγεθοςμέγεθοςμέγεθοςμέγεθος

τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης βλάβηςβλάβηςβλάβηςβλάβηςβλάβηςβλάβηςβλάβηςβλάβης πουπουπουπουπουπουπουπου τατατατατατατατα συμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματασυμπτώματα προκαλούνπροκαλούνπροκαλούνπροκαλούνπροκαλούνπροκαλούνπροκαλούνπροκαλούν



ΒασικάΒασικάΒασικάΒασικάΒασικάΒασικάΒασικάΒασικά αίτιααίτιααίτιααίτιααίτιααίτιααίτιααίτια
1) 1) ΒΒΒΒΒΒΒΒιολογικοίιολογικοίιολογικοίιολογικοίιολογικοίιολογικοίιολογικοίιολογικοί παράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντες..

�� ΟΟΟΟΟΟΟΟ ρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλος τωντωντωντωντωντωντωντων νευροβιολογικώννευροβιολογικώννευροβιολογικώννευροβιολογικώννευροβιολογικώννευροβιολογικώννευροβιολογικώννευροβιολογικών παραγόντωνπαραγόντωνπαραγόντωνπαραγόντωνπαραγόντωνπαραγόντωνπαραγόντωνπαραγόντων
διερευνάταιδιερευνάταιδιερευνάταιδιερευνάταιδιερευνάταιδιερευνάταιδιερευνάταιδιερευνάται στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην εγκεφαλικήεγκεφαλικήεγκεφαλικήεγκεφαλικήεγκεφαλικήεγκεφαλικήεγκεφαλικήεγκεφαλική δυσλειτουργίαδυσλειτουργίαδυσλειτουργίαδυσλειτουργίαδυσλειτουργίαδυσλειτουργίαδυσλειτουργίαδυσλειτουργία, , 
συγγενήσυγγενήσυγγενήσυγγενήσυγγενήσυγγενήσυγγενήσυγγενή ήήήήήήήή επίκτητηεπίκτητηεπίκτητηεπίκτητηεπίκτητηεπίκτητηεπίκτητηεπίκτητη

�� ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι περίοδοιπερίοδοιπερίοδοιπερίοδοιπερίοδοιπερίοδοιπερίοδοιπερίοδοι τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης νευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσηςνευρογένεσης είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι κρίσιμοικρίσιμοικρίσιμοικρίσιμοικρίσιμοικρίσιμοικρίσιμοικρίσιμοι. . 
ΕάνΕάνΕάνΕάνΕάνΕάνΕάνΕάν κατάκατάκατάκατάκατάκατάκατάκατά τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις κρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμεςκρίσιμες αυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτές περιόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδουςπεριόδους
υπάρξουνυπάρξουνυπάρξουνυπάρξουνυπάρξουνυπάρξουνυπάρξουνυπάρξουν αντίξοεςαντίξοεςαντίξοεςαντίξοεςαντίξοεςαντίξοεςαντίξοεςαντίξοες ήήήήήήήή στερητικέςστερητικέςστερητικέςστερητικέςστερητικέςστερητικέςστερητικέςστερητικές καταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσεις
μπορείμπορείμπορείμπορείμπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανανανανανα προκαλέσουνπροκαλέσουνπροκαλέσουνπροκαλέσουνπροκαλέσουνπροκαλέσουνπροκαλέσουνπροκαλέσουν ανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτηανεπανόρθωτη
βλάβηβλάβηβλάβηβλάβηβλάβηβλάβηβλάβηβλάβη σ΄σ΄σ΄σ΄σ΄σ΄σ΄σ΄ ένανένανένανένανένανένανένανέναν υγιήυγιήυγιήυγιήυγιήυγιήυγιήυγιή κατάκατάκατάκατάκατάκατάκατάκατά τατατατατατατατα άλλαάλλαάλλαάλλαάλλαάλλαάλλαάλλα, , 
αναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενοαναπτυσσόμενο εγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλοεγκέφαλο



2) 2) ΟικογενειακοίΟικογενειακοίΟικογενειακοίΟικογενειακοίΟικογενειακοίΟικογενειακοίΟικογενειακοίΟικογενειακοί παράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντες
�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ ύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξη τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχής τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγήςδιαγωγής
στουςστουςστουςστουςστουςστουςστουςστους γονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείς αποτελείαποτελείαποτελείαποτελείαποτελείαποτελείαποτελείαποτελεί ισχυρόισχυρόισχυρόισχυρόισχυρόισχυρόισχυρόισχυρό προγνωστικόπρογνωστικόπρογνωστικόπρογνωστικόπρογνωστικόπρογνωστικόπρογνωστικόπρογνωστικό
παράγονταπαράγονταπαράγονταπαράγονταπαράγονταπαράγονταπαράγονταπαράγοντα γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τηντηντηντηντηντηντηντην εμφάνισήεμφάνισήεμφάνισήεμφάνισήεμφάνισήεμφάνισήεμφάνισήεμφάνισή τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης καικαικαικαικαικαικαικαι σταστασταστασταστασταστα
παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους

�� ΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικόΣημαντικό ρόλορόλορόλορόλορόλορόλορόλορόλο παίζειπαίζειπαίζειπαίζειπαίζειπαίζειπαίζειπαίζει ηηηηηηηη ποιότηταποιότηταποιότηταποιότηταποιότηταποιότηταποιότηταποιότητα τωντωντωντωντωντωντωντων
ενδοοικογενειακώνενδοοικογενειακώνενδοοικογενειακώνενδοοικογενειακώνενδοοικογενειακώνενδοοικογενειακώνενδοοικογενειακώνενδοοικογενειακών σχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεωνσχέσεων καικαικαικαικαικαικαικαι οοοοοοοο τρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόπος
λειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίας τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης οικογένειαςοικογένειαςοικογένειαςοικογένειαςοικογένειαςοικογένειαςοικογένειαςοικογένειας



3) 3) ΚοινωνικοίΚοινωνικοίΚοινωνικοίΚοινωνικοίΚοινωνικοίΚοινωνικοίΚοινωνικοίΚοινωνικοί παράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντες

�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ φτώχειαφτώχειαφτώχειαφτώχειαφτώχειαφτώχειαφτώχειαφτώχεια, , οιοιοιοιοιοιοιοι κακέςκακέςκακέςκακέςκακέςκακέςκακέςκακές συνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκεςσυνθήκες διαβίωσηςδιαβίωσηςδιαβίωσηςδιαβίωσηςδιαβίωσηςδιαβίωσηςδιαβίωσηςδιαβίωσης καικαικαικαικαικαικαικαι οοοοοοοο
υψηλόςυψηλόςυψηλόςυψηλόςυψηλόςυψηλόςυψηλόςυψηλός δείκτηςδείκτηςδείκτηςδείκτηςδείκτηςδείκτηςδείκτηςδείκτης εγκληματικότηταςεγκληματικότηταςεγκληματικότηταςεγκληματικότηταςεγκληματικότηταςεγκληματικότηταςεγκληματικότηταςεγκληματικότητας στηστηστηστηστηστηστηστη γειτονιάγειτονιάγειτονιάγειτονιάγειτονιάγειτονιάγειτονιάγειτονιά
έχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουν απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό παλιάπαλιάπαλιάπαλιάπαλιάπαλιάπαλιάπαλιά συνδεθείσυνδεθείσυνδεθείσυνδεθείσυνδεθείσυνδεθείσυνδεθείσυνδεθεί μεμεμεμεμεμεμεμε τηντηντηντηντηντηντηντην εκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωση
τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης παραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικήςπαραβατικής συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς

�� τώρατώρατώρατώρατώρατώρατώρατώρα τελευταίατελευταίατελευταίατελευταίατελευταίατελευταίατελευταίατελευταία γίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεται όλοόλοόλοόλοόλοόλοόλοόλο καικαικαικαικαικαικαικαι πιοπιοπιοπιοπιοπιοπιοπιο σημαντικόςσημαντικόςσημαντικόςσημαντικόςσημαντικόςσημαντικόςσημαντικόςσημαντικός οοοοοοοο
ρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλοςρόλος τωντωντωντωντωντωντωντων ΜΜΕΜΜΕΜΜΕΜΜΕΜΜΕΜΜΕΜΜΕΜΜΕ στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην διαμόρφωσηδιαμόρφωσηδιαμόρφωσηδιαμόρφωσηδιαμόρφωσηδιαμόρφωσηδιαμόρφωσηδιαμόρφωση
συμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορών καικαικαικαικαικαικαικαι στάσεωνστάσεωνστάσεωνστάσεωνστάσεωνστάσεωνστάσεωνστάσεων στηστηστηστηστηστηστηστη ζωήζωήζωήζωήζωήζωήζωήζωή



ΣυνΣυνΣυνΣυνΣυνΣυνΣυνΣυνooδάδάδάδάδάδάδάδά προβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματαπροβλήματα
�� ΔείκτηςΔείκτηςΔείκτηςΔείκτηςΔείκτηςΔείκτηςΔείκτηςΔείκτης νοημοσύνηςνοημοσύνηςνοημοσύνηςνοημοσύνηςνοημοσύνηςνοημοσύνηςνοημοσύνηςνοημοσύνης συνήθωςσυνήθωςσυνήθωςσυνήθωςσυνήθωςσυνήθωςσυνήθωςσυνήθως χαμηλότεροςχαμηλότεροςχαμηλότεροςχαμηλότεροςχαμηλότεροςχαμηλότεροςχαμηλότεροςχαμηλότερος απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄
αυτόναυτόναυτόναυτόναυτόναυτόναυτόναυτόν τωντωντωντωντωντωντωντων συνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκωνσυνομηλίκων

�� ΥστέρησηΥστέρησηΥστέρησηΥστέρησηΥστέρησηΥστέρησηΥστέρησηΥστέρηση κυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίωςκυρίως στιςστιςστιςστιςστιςστιςστιςστις προφορικέςπροφορικέςπροφορικέςπροφορικέςπροφορικέςπροφορικέςπροφορικέςπροφορικές δοκιμασίεςδοκιμασίεςδοκιμασίεςδοκιμασίεςδοκιμασίεςδοκιμασίεςδοκιμασίεςδοκιμασίες. . 

�� ΔιαφορέςΔιαφορέςΔιαφορέςΔιαφορέςΔιαφορέςΔιαφορέςΔιαφορέςΔιαφορές στονστονστονστονστονστονστονστον τρόποτρόποτρόποτρόποτρόποτρόποτρόποτρόπο αντίληψηςαντίληψηςαντίληψηςαντίληψηςαντίληψηςαντίληψηςαντίληψηςαντίληψης τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διάθεσηςδιάθεσηςδιάθεσηςδιάθεσηςδιάθεσηςδιάθεσηςδιάθεσηςδιάθεσης
τωντωντωντωντωντωντωντων άλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλων ατόμωνατόμωνατόμωνατόμωνατόμωνατόμωνατόμωνατόμων. . 
�� ΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤα παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά αυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτά προβάλουνπροβάλουνπροβάλουνπροβάλουνπροβάλουνπροβάλουνπροβάλουνπροβάλουν στουςστουςστουςστουςστουςστουςστουςστους άλλουςάλλουςάλλουςάλλουςάλλουςάλλουςάλλουςάλλους τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις δικέςδικέςδικέςδικέςδικέςδικέςδικέςδικές
τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους επιθετικέςεπιθετικέςεπιθετικέςεπιθετικέςεπιθετικέςεπιθετικέςεπιθετικέςεπιθετικές διαθέσειςδιαθέσειςδιαθέσειςδιαθέσειςδιαθέσειςδιαθέσειςδιαθέσειςδιαθέσεις καικαικαικαικαικαικαικαι δυσκολεύονταιδυσκολεύονταιδυσκολεύονταιδυσκολεύονταιδυσκολεύονταιδυσκολεύονταιδυσκολεύονταιδυσκολεύονται νανανανανανανανα
κατανοήσουνκατανοήσουνκατανοήσουνκατανοήσουνκατανοήσουνκατανοήσουνκατανοήσουνκατανοήσουν τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις πραγματικέςπραγματικέςπραγματικέςπραγματικέςπραγματικέςπραγματικέςπραγματικέςπραγματικές προθέσειςπροθέσειςπροθέσειςπροθέσειςπροθέσειςπροθέσειςπροθέσειςπροθέσεις τωντωντωντωντωντωντωντων άλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλωνάλλων μεμεμεμεμεμεμεμε
αποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμααποτέλεσμα νανανανανανανανα τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις παρερμηνεύουνπαρερμηνεύουνπαρερμηνεύουνπαρερμηνεύουνπαρερμηνεύουνπαρερμηνεύουνπαρερμηνεύουνπαρερμηνεύουν. . ΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτό συμβαίνεισυμβαίνεισυμβαίνεισυμβαίνεισυμβαίνεισυμβαίνεισυμβαίνεισυμβαίνει
συχνότερασυχνότερασυχνότερασυχνότερασυχνότερασυχνότερασυχνότερασυχνότερα σεσεσεσεσεσεσεσε παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά πουπουπουπουπουπουπουπου εκτέθηκανεκτέθηκανεκτέθηκανεκτέθηκανεκτέθηκανεκτέθηκανεκτέθηκανεκτέθηκαν σεσεσεσεσεσεσεσε οικογενειακήοικογενειακήοικογενειακήοικογενειακήοικογενειακήοικογενειακήοικογενειακήοικογενειακή
βίαβίαβίαβίαβίαβίαβίαβία..



ΣυννοσηρότηταΣυννοσηρότηταΣυννοσηρότηταΣυννοσηρότηταΣυννοσηρότηταΣυννοσηρότηταΣυννοσηρότηταΣυννοσηρότητα
�� ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤο υψηλότερουψηλότερουψηλότερουψηλότερουψηλότερουψηλότερουψηλότερουψηλότερο ποσοστόποσοστόποσοστόποσοστόποσοστόποσοστόποσοστόποσοστό παρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεταιπαρουσιάζεται μεμεμεμεμεμεμεμε τηντηντηντηντηντηντηντην
ΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥ ((διαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχή ελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικής προσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχής μεμεμεμεμεμεμεμε
υπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότητα). ). ΟΟΟΟΟΟΟΟ συνδυασμόςσυνδυασμόςσυνδυασμόςσυνδυασμόςσυνδυασμόςσυνδυασμόςσυνδυασμόςσυνδυασμός τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους δίνειδίνειδίνειδίνειδίνειδίνειδίνειδίνει
μιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμια πολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύ σοβαρότερησοβαρότερησοβαρότερησοβαρότερησοβαρότερησοβαρότερησοβαρότερησοβαρότερη μορφήμορφήμορφήμορφήμορφήμορφήμορφήμορφή ψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίας
απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄ ότιότιότιότιότιότιότιότι οιοιοιοιοιοιοιοι δύοδύοδύοδύοδύοδύοδύοδύο ξεχωριστάξεχωριστάξεχωριστάξεχωριστάξεχωριστάξεχωριστάξεχωριστάξεχωριστά. . 

�� ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι μαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακές δυσκολίεςδυσκολίεςδυσκολίεςδυσκολίεςδυσκολίεςδυσκολίεςδυσκολίεςδυσκολίες καικαικαικαικαικαικαικαι οιοιοιοιοιοιοιοι χαμηλέςχαμηλέςχαμηλέςχαμηλέςχαμηλέςχαμηλέςχαμηλέςχαμηλές
σχολικέςσχολικέςσχολικέςσχολικέςσχολικέςσχολικέςσχολικέςσχολικές επιδόσειςεπιδόσειςεπιδόσειςεπιδόσειςεπιδόσειςεπιδόσειςεπιδόσειςεπιδόσεις συναπαντώνταισυναπαντώνταισυναπαντώνταισυναπαντώνταισυναπαντώνταισυναπαντώνταισυναπαντώνταισυναπαντώνται συχνάσυχνάσυχνάσυχνάσυχνάσυχνάσυχνάσυχνά, , 
αλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλά είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι τόσοτόσοτόσοτόσοτόσοτόσοτόσοτόσο ρευστέςρευστέςρευστέςρευστέςρευστέςρευστέςρευστέςρευστές οιοιοιοιοιοιοιοι μεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητές αυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτέςαυτές
συνιστώσεςσυνιστώσεςσυνιστώσεςσυνιστώσεςσυνιστώσεςσυνιστώσεςσυνιστώσεςσυνιστώσες ώστεώστεώστεώστεώστεώστεώστεώστε δενδενδενδενδενδενδενδεν μπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμε νανανανανανανανα ορίσουμεορίσουμεορίσουμεορίσουμεορίσουμεορίσουμεορίσουμεορίσουμε
τιτιτιτιτιτιτιτι προηγείταιπροηγείταιπροηγείταιπροηγείταιπροηγείταιπροηγείταιπροηγείταιπροηγείται. . 



ΓΓΓΓΓΓΓΓ. . ΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστικήΔιασπαστική διαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχή τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης
συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς

�� ΕπιθετικότηταΕπιθετικότητα, , 

�� ΥπερβολικήΥπερβολική δραστηριότηταδραστηριότητα, , 

�� ΠενιχρήΠενιχρή αυτοεξυπηρέτησηαυτοεξυπηρέτηση

�� ΕναντίωσηΕναντίωση στηνστην κηδεμονίακηδεμονία πέρανπέραν
τωντων προβλεπόμενωνπροβλεπόμενων ορίωνορίων στοστο
ανάλογοανάλογο αναπτυξιακόαναπτυξιακό επίπεδοεπίπεδο. . 



ΣτονΣτονΣτονΣτονΣτονΣτονΣτονΣτον 2828οοοοοοοο μήναμήναμήναμήναμήναμήναμήναμήνα περισσότεραπερισσότεραπερισσότεραπερισσότεραπερισσότεραπερισσότεραπερισσότεραπερισσότερα απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄ τατατατατατατατα μισάμισάμισάμισάμισάμισάμισάμισά
παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά έχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουν φυσιολογικήφυσιολογικήφυσιολογικήφυσιολογικήφυσιολογικήφυσιολογικήφυσιολογικήφυσιολογική επιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότητα
πουπουπουπουπουπουπουπου προσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεταιπροσδιορίζεται απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τσιρίδεςτσιρίδεςτσιρίδεςτσιρίδεςτσιρίδεςτσιρίδεςτσιρίδεςτσιρίδες, , 
μπουνιέςμπουνιέςμπουνιέςμπουνιέςμπουνιέςμπουνιέςμπουνιέςμπουνιές, , κλωτσιέςκλωτσιέςκλωτσιέςκλωτσιέςκλωτσιέςκλωτσιέςκλωτσιέςκλωτσιές καικαικαικαικαικαικαικαι αυτοχτυπήματααυτοχτυπήματααυτοχτυπήματααυτοχτυπήματααυτοχτυπήματααυτοχτυπήματααυτοχτυπήματααυτοχτυπήματα



�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ επιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότηταεπιθετικότητα υποχωρείυποχωρείυποχωρείυποχωρείυποχωρείυποχωρείυποχωρείυποχωρεί μέχριμέχριμέχριμέχριμέχριμέχριμέχριμέχρι τηντηντηντηντηντηντηντην ηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικία τωντωντωντωντωντωντωντων
11 11 ετώνετώνετώνετώνετώνετώνετώνετών

�� ΠαιδιάΠαιδιάΠαιδιάΠαιδιάΠαιδιάΠαιδιάΠαιδιάΠαιδιά πουπουπουπουπουπουπουπου είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι επίμοναεπίμοναεπίμοναεπίμοναεπίμοναεπίμοναεπίμοναεπίμονα επιθετικάεπιθετικάεπιθετικάεπιθετικάεπιθετικάεπιθετικάεπιθετικάεπιθετικά μεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύ 33--

11 11 ετώνετώνετώνετώνετώνετώνετώνετών, , επιδεικνύουνεπιδεικνύουνεπιδεικνύουνεπιδεικνύουνεπιδεικνύουνεπιδεικνύουνεπιδεικνύουνεπιδεικνύουν συναισθηματικήσυναισθηματικήσυναισθηματικήσυναισθηματικήσυναισθηματικήσυναισθηματικήσυναισθηματικήσυναισθηματική καικαικαικαικαικαικαικαι
συμπεριφορικήσυμπεριφορικήσυμπεριφορικήσυμπεριφορικήσυμπεριφορικήσυμπεριφορικήσυμπεριφορικήσυμπεριφορική δυσπροσαρμογήδυσπροσαρμογήδυσπροσαρμογήδυσπροσαρμογήδυσπροσαρμογήδυσπροσαρμογήδυσπροσαρμογήδυσπροσαρμογή πουπουπουπουπουπουπουπου είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι
δυνατόδυνατόδυνατόδυνατόδυνατόδυνατόδυνατόδυνατό νανανανανανανανα συνεχισθείσυνεχισθείσυνεχισθείσυνεχισθείσυνεχισθείσυνεχισθείσυνεχισθείσυνεχισθεί καικαικαικαικαικαικαικαι στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην εφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβείαεφηβεία

�� ΥψηλόςΥψηλόςΥψηλόςΥψηλόςΥψηλόςΥψηλόςΥψηλόςΥψηλός κίνδυνοςκίνδυνοςκίνδυνοςκίνδυνοςκίνδυνοςκίνδυνοςκίνδυνοςκίνδυνος γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια επακόλουθεςεπακόλουθεςεπακόλουθεςεπακόλουθεςεπακόλουθεςεπακόλουθεςεπακόλουθεςεπακόλουθες ψυχιατρικέςψυχιατρικέςψυχιατρικέςψυχιατρικέςψυχιατρικέςψυχιατρικέςψυχιατρικέςψυχιατρικές
διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές



ΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχήΔιαταραχή ελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικήςελλειμματικής προσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχήςπροσοχής μεμεμεμεμεμεμεμε
υπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότηταυπερκινητικότητα

�� ΠολλάΠολλάΠολλάΠολλάΠολλάΠολλάΠολλάΠολλά παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά μεμεμεμεμεμεμεμε ΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥ έχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουν δευτεροπαθήδευτεροπαθήδευτεροπαθήδευτεροπαθήδευτεροπαθήδευτεροπαθήδευτεροπαθήδευτεροπαθή
διαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχή στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην επικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνία καικαικαικαικαικαικαικαι εναντιωματικήεναντιωματικήεναντιωματικήεναντιωματικήεναντιωματικήεναντιωματικήεναντιωματικήεναντιωματική--
προκλητικήπροκλητικήπροκλητικήπροκλητικήπροκλητικήπροκλητικήπροκλητικήπροκλητική συμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφοράσυμπεριφορά

�� ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι χαρακτήρεςχαρακτήρεςχαρακτήρεςχαρακτήρεςχαρακτήρεςχαρακτήρεςχαρακτήρεςχαρακτήρες τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης παρορμητικότηταςπαρορμητικότηταςπαρορμητικότηταςπαρορμητικότηταςπαρορμητικότηταςπαρορμητικότηταςπαρορμητικότηταςπαρορμητικότητας, , τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης
χαμηλήςχαμηλήςχαμηλήςχαμηλήςχαμηλήςχαμηλήςχαμηλήςχαμηλής ανοχήςανοχήςανοχήςανοχήςανοχήςανοχήςανοχήςανοχής στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην ματαίωσηματαίωσηματαίωσηματαίωσηματαίωσηματαίωσηματαίωσηματαίωση καικαικαικαικαικαικαικαι τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης
αποτυχίαςαποτυχίαςαποτυχίαςαποτυχίαςαποτυχίαςαποτυχίαςαποτυχίαςαποτυχίας προσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογής στουςστουςστουςστουςστουςστουςστουςστους κοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούςκοινωνικούς
κανόνεςκανόνεςκανόνεςκανόνεςκανόνεςκανόνεςκανόνεςκανόνες αποτελούναποτελούναποτελούναποτελούναποτελούναποτελούναποτελούναποτελούν τοντοντοντοντοντοντοντον κοινόκοινόκοινόκοινόκοινόκοινόκοινόκοινό τόποτόποτόποτόποτόποτόποτόποτόπο τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης ΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥΔΕΠΥ
καικαικαικαικαικαικαικαι τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διασπαστικήςδιασπαστικήςδιασπαστικήςδιασπαστικήςδιασπαστικήςδιασπαστικήςδιασπαστικήςδιασπαστικής διαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχής τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης
συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς



�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ αναλογίααναλογίααναλογίααναλογίααναλογίααναλογίααναλογίααναλογία τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχήςδιαταραχής είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι συντριπτικήσυντριπτικήσυντριπτικήσυντριπτικήσυντριπτικήσυντριπτικήσυντριπτικήσυντριπτική
υπέρυπέρυπέρυπέρυπέρυπέρυπέρυπέρ τωντωντωντωντωντωντωντων αγοριώναγοριώναγοριώναγοριώναγοριώναγοριώναγοριώναγοριών (4:1). (4:1). 

�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ συννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητα αφοράαφοράαφοράαφοράαφοράαφοράαφοράαφορά στοστοστοστοστοστοστοστο έναέναέναέναέναέναέναένα τρίτοτρίτοτρίτοτρίτοτρίτοτρίτοτρίτοτρίτο τουτουτουτουτουτουτουτου
συνόλουσυνόλουσυνόλουσυνόλουσυνόλουσυνόλουσυνόλουσυνόλου τωντωντωντωντωντωντωντων παιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιών μεμεμεμεμεμεμεμε διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης
συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς καικαικαικαικαικαικαικαι τουτουτουτουτουτουτουτου συναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματοςσυναισθήματος καικαικαικαικαικαικαικαι
αυξάνειαυξάνειαυξάνειαυξάνειαυξάνειαυξάνειαυξάνειαυξάνει τηντηντηντηντηντηντηντην σοβαρότητασοβαρότητασοβαρότητασοβαρότητασοβαρότητασοβαρότητασοβαρότητασοβαρότητα καικαικαικαικαικαικαικαι τηντηντηντηντηντηντηντην επιμονήεπιμονήεπιμονήεπιμονήεπιμονήεπιμονήεπιμονήεπιμονή τωντωντωντωντωντωντωντων
διαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχών



ΘεραπευτικέςΘεραπευτικέςΘεραπευτικέςΘεραπευτικέςΘεραπευτικέςΘεραπευτικέςΘεραπευτικέςΘεραπευτικές προσεγγίσειςπροσεγγίσειςπροσεγγίσειςπροσεγγίσειςπροσεγγίσειςπροσεγγίσειςπροσεγγίσειςπροσεγγίσεις
((παρεμβάσειςπαρεμβάσειςπαρεμβάσειςπαρεμβάσειςπαρεμβάσειςπαρεμβάσειςπαρεμβάσειςπαρεμβάσεις))

ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤο τοπίοτοπίοτοπίοτοπίοτοπίοτοπίοτοπίοτοπίο τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης αναπτυξιακήςαναπτυξιακήςαναπτυξιακήςαναπτυξιακήςαναπτυξιακήςαναπτυξιακήςαναπτυξιακήςαναπτυξιακής ψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίαςψυχοπαθολογίας έχειέχειέχειέχειέχειέχειέχειέχει
μεταμορφωθείμεταμορφωθείμεταμορφωθείμεταμορφωθείμεταμορφωθείμεταμορφωθείμεταμορφωθείμεταμορφωθεί σήμερασήμερασήμερασήμερασήμερασήμερασήμερασήμερα εξεξεξεξεξεξεξεξ αιτίαςαιτίαςαιτίαςαιτίαςαιτίαςαιτίαςαιτίαςαιτίας νέωννέωννέωννέωννέωννέωννέωννέων θεωρητικώνθεωρητικώνθεωρητικώνθεωρητικώνθεωρητικώνθεωρητικώνθεωρητικώνθεωρητικών
μοντέλωνμοντέλωνμοντέλωνμοντέλωνμοντέλωνμοντέλωνμοντέλωνμοντέλων. . Σ΄Σ΄Σ΄Σ΄Σ΄Σ΄Σ΄Σ΄ αυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτό συνετέλεσεσυνετέλεσεσυνετέλεσεσυνετέλεσεσυνετέλεσεσυνετέλεσεσυνετέλεσεσυνετέλεσε ηηηηηηηη ύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξηύπαρξη
μακροχρόνιωνμακροχρόνιωνμακροχρόνιωνμακροχρόνιωνμακροχρόνιωνμακροχρόνιωνμακροχρόνιωνμακροχρόνιων πολυπαραγοντικώνπολυπαραγοντικώνπολυπαραγοντικώνπολυπαραγοντικώνπολυπαραγοντικώνπολυπαραγοντικώνπολυπαραγοντικώνπολυπαραγοντικών αναλύσεωναναλύσεωναναλύσεωναναλύσεωναναλύσεωναναλύσεωναναλύσεωναναλύσεων πουπουπουπουπουπουπουπου
άρχισανάρχισανάρχισανάρχισανάρχισανάρχισανάρχισανάρχισαν απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τητητητητητητητη μικρήμικρήμικρήμικρήμικρήμικρήμικρήμικρή παιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδική ηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικίαηλικία καικαικαικαικαικαικαικαι έλαβανέλαβανέλαβανέλαβανέλαβανέλαβανέλαβανέλαβαν
υπόψηυπόψηυπόψηυπόψηυπόψηυπόψηυπόψηυπόψη διάφορεςδιάφορεςδιάφορεςδιάφορεςδιάφορεςδιάφορεςδιάφορεςδιάφορες μεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητές



ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι νανανανανανανανα περιγραφείπεριγραφείπεριγραφείπεριγραφείπεριγραφείπεριγραφείπεριγραφείπεριγραφεί έναέναέναέναέναέναέναένα ανοικτόανοικτόανοικτόανοικτόανοικτόανοικτόανοικτόανοικτό, , 
δυναμικόδυναμικόδυναμικόδυναμικόδυναμικόδυναμικόδυναμικόδυναμικό καικαικαικαικαικαικαικαι αχανέςαχανέςαχανέςαχανέςαχανέςαχανέςαχανέςαχανές σύστημασύστημασύστημασύστημασύστημασύστημασύστημασύστημα. . ΔεδομένηςΔεδομένηςΔεδομένηςΔεδομένηςΔεδομένηςΔεδομένηςΔεδομένηςΔεδομένης τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης
πολυπλοκότηταςπολυπλοκότηταςπολυπλοκότηταςπολυπλοκότηταςπολυπλοκότηταςπολυπλοκότηταςπολυπλοκότηταςπολυπλοκότητας τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης ανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινηςανθρώπινης προσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογής, , 
γίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεται αντιληπτόαντιληπτόαντιληπτόαντιληπτόαντιληπτόαντιληπτόαντιληπτόαντιληπτό ότιότιότιότιότιότιότιότι υπάρχουνυπάρχουνυπάρχουνυπάρχουνυπάρχουνυπάρχουνυπάρχουνυπάρχουν χιλιάδεςχιλιάδεςχιλιάδεςχιλιάδεςχιλιάδεςχιλιάδεςχιλιάδεςχιλιάδες πιθανέςπιθανέςπιθανέςπιθανέςπιθανέςπιθανέςπιθανέςπιθανές
αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις μεμεμεμεμεμεμεμε τοτοτοτοτοτοτοτο περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον, , κάτωκάτωκάτωκάτωκάτωκάτωκάτωκάτω απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό
συνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώς διαφορετικέςδιαφορετικέςδιαφορετικέςδιαφορετικέςδιαφορετικέςδιαφορετικέςδιαφορετικέςδιαφορετικές καταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσειςκαταστάσεις καικαικαικαικαικαικαικαι μεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύ
ανόμοιωνανόμοιωνανόμοιωνανόμοιωνανόμοιωνανόμοιωνανόμοιωνανόμοιων πληθυσμώνπληθυσμώνπληθυσμώνπληθυσμώνπληθυσμώνπληθυσμώνπληθυσμώνπληθυσμών



�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ προσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχή εστιάζεταιεστιάζεταιεστιάζεταιεστιάζεταιεστιάζεταιεστιάζεταιεστιάζεταιεστιάζεται στουςστουςστουςστουςστουςστουςστουςστους ψυχοκοινωνικούςψυχοκοινωνικούςψυχοκοινωνικούςψυχοκοινωνικούςψυχοκοινωνικούςψυχοκοινωνικούςψυχοκοινωνικούςψυχοκοινωνικούς καικαικαικαικαικαικαικαι
γονεϊκούςγονεϊκούςγονεϊκούςγονεϊκούςγονεϊκούςγονεϊκούςγονεϊκούςγονεϊκούς παράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντες, , εντόςεντόςεντόςεντόςεντόςεντόςεντόςεντός τουτουτουτουτουτουτουτου συστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματος τωντωντωντωντωντωντωντων
οποίωνοποίωνοποίωνοποίωνοποίωνοποίωνοποίωνοποίων λειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργεί έναέναέναέναέναέναέναένα παιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδί

�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ διασπαστικήδιασπαστικήδιασπαστικήδιασπαστικήδιασπαστικήδιασπαστικήδιασπαστικήδιασπαστική διαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχή τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς δενδενδενδενδενδενδενδεν μπορείμπορείμπορείμπορείμπορείμπορείμπορείμπορεί
νανανανανανανανα ερμηνευθείερμηνευθείερμηνευθείερμηνευθείερμηνευθείερμηνευθείερμηνευθείερμηνευθεί αποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικά απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τηντηντηντηντηντηντηντην ανατροφήανατροφήανατροφήανατροφήανατροφήανατροφήανατροφήανατροφή πουπουπουπουπουπουπουπου
δέχεταιδέχεταιδέχεταιδέχεταιδέχεταιδέχεταιδέχεταιδέχεται έναέναέναέναέναέναέναένα παιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδί ήήήήήήήή απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τοτοτοτοτοτοτοτο οικογενειακόοικογενειακόοικογενειακόοικογενειακόοικογενειακόοικογενειακόοικογενειακόοικογενειακό τουτουτουτουτουτουτουτου
περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον. . ΑκόμαΑκόμαΑκόμαΑκόμαΑκόμαΑκόμαΑκόμαΑκόμα καικαικαικαικαικαικαικαι οιοιοιοιοιοιοιοι καλύτεροικαλύτεροικαλύτεροικαλύτεροικαλύτεροικαλύτεροικαλύτεροικαλύτεροι γονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείς μπορούνμπορούνμπορούνμπορούνμπορούνμπορούνμπορούνμπορούν νανανανανανανανα
κάνουνκάνουνκάνουνκάνουνκάνουνκάνουνκάνουνκάνουν λάθηλάθηλάθηλάθηλάθηλάθηλάθηλάθη ότανότανότανότανότανότανότανόταν έχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουνέχουν νανανανανανανανα αντιμετωπίσουναντιμετωπίσουναντιμετωπίσουναντιμετωπίσουναντιμετωπίσουναντιμετωπίσουναντιμετωπίσουναντιμετωπίσουν έναέναέναέναέναέναέναένα
ανεξέλεγκτοανεξέλεγκτοανεξέλεγκτοανεξέλεγκτοανεξέλεγκτοανεξέλεγκτοανεξέλεγκτοανεξέλεγκτο συμπεριφορικάσυμπεριφορικάσυμπεριφορικάσυμπεριφορικάσυμπεριφορικάσυμπεριφορικάσυμπεριφορικάσυμπεριφορικά παιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδί



ΔΔΔΔΔΔΔΔ. . ΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακέςΑναπτυξιακές καικαικαικαικαικαικαικαι ΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακέςΜαθησιακές
ΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχέςΔιαταραχές

�� ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι μαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακέςμαθησιακές διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές
�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ νοητικήνοητικήνοητικήνοητικήνοητικήνοητικήνοητικήνοητική υστέρησηυστέρησηυστέρησηυστέρησηυστέρησηυστέρησηυστέρησηυστέρηση
�� ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι διάχυτεςδιάχυτεςδιάχυτεςδιάχυτεςδιάχυτεςδιάχυτεςδιάχυτεςδιάχυτες αναπτυξιακέςαναπτυξιακέςαναπτυξιακέςαναπτυξιακέςαναπτυξιακέςαναπτυξιακέςαναπτυξιακέςαναπτυξιακές διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές στοστοστοστοστοστοστοστο
φάσμαφάσμαφάσμαφάσμαφάσμαφάσμαφάσμαφάσμα τουτουτουτουτουτουτουτου αυτισμούαυτισμούαυτισμούαυτισμούαυτισμούαυτισμούαυτισμούαυτισμού

�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ παιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδικήπαιδική σχιζοφρένειασχιζοφρένειασχιζοφρένειασχιζοφρένειασχιζοφρένειασχιζοφρένειασχιζοφρένειασχιζοφρένεια
συσχετίζονταισυσχετίζονταισυσχετίζονταισυσχετίζονταισυσχετίζονταισυσχετίζονταισυσχετίζονταισυσχετίζονται μεμεμεμεμεμεμεμε τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις διαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχέςδιαταραχές τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης
συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς καικαικαικαικαικαικαικαι τηντηντηντηντηντηντηντην παραβατικότηταπαραβατικότηταπαραβατικότηταπαραβατικότηταπαραβατικότηταπαραβατικότηταπαραβατικότηταπαραβατικότητα

�� ΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤα ζητήματαζητήματαζητήματαζητήματαζητήματαζητήματαζητήματαζητήματα αυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτά άπτονταιάπτονταιάπτονταιάπτονταιάπτονταιάπτονταιάπτονταιάπτονται καικαικαικαικαικαικαικαι
ΠαιδοψυχιατρικήςΠαιδοψυχιατρικήςΠαιδοψυχιατρικήςΠαιδοψυχιατρικήςΠαιδοψυχιατρικήςΠαιδοψυχιατρικήςΠαιδοψυχιατρικήςΠαιδοψυχιατρικής εκτίμησηςεκτίμησηςεκτίμησηςεκτίμησηςεκτίμησηςεκτίμησηςεκτίμησηςεκτίμησης



ΑναπάντηταΑναπάντηταΑναπάντηταΑναπάντηταΑναπάντηταΑναπάντηταΑναπάντηταΑναπάντητα ερωτήματαερωτήματαερωτήματαερωτήματαερωτήματαερωτήματαερωτήματαερωτήματα
1.1. ΗΗΗΗΗΗΗΗ ανίχνευσηανίχνευσηανίχνευσηανίχνευσηανίχνευσηανίχνευσηανίχνευσηανίχνευση συμβάλλεισυμβάλλεισυμβάλλεισυμβάλλεισυμβάλλεισυμβάλλεισυμβάλλεισυμβάλλει αποτελεσματικάαποτελεσματικάαποτελεσματικάαποτελεσματικάαποτελεσματικάαποτελεσματικάαποτελεσματικάαποτελεσματικά στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην
πρόληψηπρόληψηπρόληψηπρόληψηπρόληψηπρόληψηπρόληψηπρόληψη; ; 

2.2. ΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤα πρώιμαπρώιμαπρώιμαπρώιμαπρώιμαπρώιμαπρώιμαπρώιμα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικάχαρακτηριστικά είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι πάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάντα
αρκετάαρκετάαρκετάαρκετάαρκετάαρκετάαρκετάαρκετά γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια νανανανανανανανα εκτιμηθείεκτιμηθείεκτιμηθείεκτιμηθείεκτιμηθείεκτιμηθείεκτιμηθείεκτιμηθεί καικαικαικαικαικαικαικαι νανανανανανανανα προδικασθείπροδικασθείπροδικασθείπροδικασθείπροδικασθείπροδικασθείπροδικασθείπροδικασθεί ηηηηηηηη
εξέλιξηεξέλιξηεξέλιξηεξέλιξηεξέλιξηεξέλιξηεξέλιξηεξέλιξη; ; 

3.3. ΣεΣεΣεΣεΣεΣεΣεΣε ποιοποιοποιοποιοποιοποιοποιοποιο βαθμόβαθμόβαθμόβαθμόβαθμόβαθμόβαθμόβαθμό εξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάται απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τητητητητητητητη
συννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητασυννοσηρότητα ηηηηηηηη παθογένειαπαθογένειαπαθογένειαπαθογένειαπαθογένειαπαθογένειαπαθογένειαπαθογένεια τέτοιωντέτοιωντέτοιωντέτοιωντέτοιωντέτοιωντέτοιωντέτοιων
συμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορώνσυμπεριφορών;;



�� ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι σύγχρονοισύγχρονοισύγχρονοισύγχρονοισύγχρονοισύγχρονοισύγχρονοισύγχρονοι αναπτυξιολόγοιαναπτυξιολόγοιαναπτυξιολόγοιαναπτυξιολόγοιαναπτυξιολόγοιαναπτυξιολόγοιαναπτυξιολόγοιαναπτυξιολόγοι αναζητούναναζητούναναζητούναναζητούναναζητούναναζητούναναζητούναναζητούν τηντηντηντηντηντηντηντην
χαρτογράφησηχαρτογράφησηχαρτογράφησηχαρτογράφησηχαρτογράφησηχαρτογράφησηχαρτογράφησηχαρτογράφηση τωντωντωντωντωντωντωντων οδώνοδώνοδώνοδώνοδώνοδώνοδώνοδών προςπροςπροςπροςπροςπροςπροςπρος τηντηντηντηντηντηντηντην υγείαυγείαυγείαυγείαυγείαυγείαυγείαυγεία ήήήήήήήή τηντηντηντηντηντηντηντην
διαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχήδιαταραχή

�� ΌλαΌλαΌλαΌλαΌλαΌλαΌλαΌλα τατατατατατατατα γεγονόταγεγονόταγεγονόταγεγονόταγεγονόταγεγονόταγεγονόταγεγονότα λειτουργούνλειτουργούνλειτουργούνλειτουργούνλειτουργούνλειτουργούνλειτουργούνλειτουργούν ωςωςωςωςωςωςωςως επιδρώσεςεπιδρώσεςεπιδρώσεςεπιδρώσεςεπιδρώσεςεπιδρώσεςεπιδρώσεςεπιδρώσες
μεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητέςμεταβλητές, , μόνομόνομόνομόνομόνομόνομόνομόνο εφόσονεφόσονεφόσονεφόσονεφόσονεφόσονεφόσονεφόσον τοποθετηθούντοποθετηθούντοποθετηθούντοποθετηθούντοποθετηθούντοποθετηθούντοποθετηθούντοποθετηθούν εντόςεντόςεντόςεντόςεντόςεντόςεντόςεντός
τωντωντωντωντωντωντωντων ορίωνορίωνορίωνορίωνορίωνορίωνορίωνορίων αυτούαυτούαυτούαυτούαυτούαυτούαυτούαυτού τουτουτουτουτουτουτουτου αλληλοσχετιζόμενουαλληλοσχετιζόμενουαλληλοσχετιζόμενουαλληλοσχετιζόμενουαλληλοσχετιζόμενουαλληλοσχετιζόμενουαλληλοσχετιζόμενουαλληλοσχετιζόμενου
συστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματοςσυστήματος

�� δενδενδενδενδενδενδενδεν έχειέχειέχειέχειέχειέχειέχειέχει καμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιά αξίααξίααξίααξίααξίααξίααξίααξία οοοοοοοο προσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμόςπροσδιορισμός τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης
ιδιοσυγκρασίαςιδιοσυγκρασίαςιδιοσυγκρασίαςιδιοσυγκρασίαςιδιοσυγκρασίαςιδιοσυγκρασίαςιδιοσυγκρασίαςιδιοσυγκρασίας τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού χωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίς τηντηντηντηντηντηντηντην
συνεκτίμησησυνεκτίμησησυνεκτίμησησυνεκτίμησησυνεκτίμησησυνεκτίμησησυνεκτίμησησυνεκτίμηση τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης οικογενειακήςοικογενειακήςοικογενειακήςοικογενειακήςοικογενειακήςοικογενειακήςοικογενειακήςοικογενειακής τουτουτουτουτουτουτουτου κατάστασηςκατάστασηςκατάστασηςκατάστασηςκατάστασηςκατάστασηςκατάστασηςκατάστασης
καικαικαικαικαικαικαικαι τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης κοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικήςκοινωνικής τουτουτουτουτουτουτουτου θέσηςθέσηςθέσηςθέσηςθέσηςθέσηςθέσηςθέσης



ΈκαναΈκαναΈκαναΈκαναΈκαναΈκαναΈκαναΈκανα κάτικάτικάτικάτικάτικάτικάτικάτι στραβόστραβόστραβόστραβόστραβόστραβόστραβόστραβό, , γιατίγιατίγιατίγιατίγιατίγιατίγιατίγιατί δενδενδενδενδενδενδενδεν μπορώμπορώμπορώμπορώμπορώμπορώμπορώμπορώ νανανανανανανανα
τοτοτοτοτοτοτοτο κάνωκάνωκάνωκάνωκάνωκάνωκάνωκάνω –– γαμώτογαμώτογαμώτογαμώτογαμώτογαμώτογαμώτογαμώτο μουμουμουμουμουμουμουμου! ! –– ποτέποτέποτέποτέποτέποτέποτέποτέ ίσιοίσιοίσιοίσιοίσιοίσιοίσιοίσιο..

ΓιατίΓιατίΓιατίΓιατίΓιατίΓιατίΓιατίΓιατί αναναναναναναναν μπορούσαμπορούσαμπορούσαμπορούσαμπορούσαμπορούσαμπορούσαμπορούσα θαθαθαθαθαθαθαθα τοτοτοτοτοτοτοτο κάνακάνακάνακάνακάνακάνακάνακάνα

ΌΜΩΣΌΜΩΣΌΜΩΣΌΜΩΣΌΜΩΣΌΜΩΣΌΜΩΣΌΜΩΣ ΔΕΝΔΕΝΔΕΝΔΕΝΔΕΝΔΕΝΔΕΝΔΕΝ ΜΠΟΡΩΜΠΟΡΩΜΠΟΡΩΜΠΟΡΩΜΠΟΡΩΜΠΟΡΩΜΠΟΡΩΜΠΟΡΩ



EEπαινοςπαινοςπαινοςπαινοςπαινοςπαινοςπαινοςπαινος καικαικαικαικαικαικαικαι τιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρίατιμωρία
ΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤαΤα διλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματαδιλήμματα τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους

ΗΗΗΗΗΗΗΗ πειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχία στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην οικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένεια

ΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτηςΠαναγιώτης ΝΝΝΝΝΝΝΝ. . ΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράςΚαρδαράς
ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν. . ΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητής τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης ΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικήςΙατρικής ΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολήςΣχολής ΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘΑΠΘ

τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης ΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακήςΑναπτυξιακής καικαικαικαικαικαικαικαι ΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικήςΚοινωνικής ΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικής



ΠειθαρχίαΠειθαρχίαΠειθαρχίαΠειθαρχίαΠειθαρχίαΠειθαρχίαΠειθαρχίαΠειθαρχία μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην οικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένειαοικογένεια
είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι νανανανανανανανα διδαχθείδιδαχθείδιδαχθείδιδαχθείδιδαχθείδιδαχθείδιδαχθείδιδαχθεί έναέναέναέναέναέναέναένα παιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδί νανανανανανανανα
αναγνωρίζειαναγνωρίζειαναγνωρίζειαναγνωρίζειαναγνωρίζειαναγνωρίζειαναγνωρίζειαναγνωρίζει τατατατατατατατα όριάόριάόριάόριάόριάόριάόριάόριά τουτουτουτουτουτουτουτου καικαικαικαικαικαικαικαι νανανανανανανανα
ενεργείενεργείενεργείενεργείενεργείενεργείενεργείενεργεί μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα σ΄σ΄σ΄σ΄σ΄σ΄σ΄σ΄ αυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτά μεμεμεμεμεμεμεμε μιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμια
αποδεκτήαποδεκτήαποδεκτήαποδεκτήαποδεκτήαποδεκτήαποδεκτήαποδεκτή μορφήμορφήμορφήμορφήμορφήμορφήμορφήμορφή συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς. . 



ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι γνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσεις τωντωντωντωντωντωντωντων γονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέωνγονέων γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια θέματαθέματαθέματαθέματαθέματαθέματαθέματαθέματα
πειθαρχίαςπειθαρχίαςπειθαρχίαςπειθαρχίαςπειθαρχίαςπειθαρχίαςπειθαρχίαςπειθαρχίας προέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονταιπροέρχονται ::
�� απόαπό τηντην ανάγνωσηανάγνωση βιβλίωνβιβλίων καικαι περιοδικώνπεριοδικών
�� απόαπό τηντην τηλεόρασητηλεόραση
�� απόαπό τοντον παιδίατροπαιδίατρο



ΠαράγοντεςΠαράγοντεςΠαράγοντεςΠαράγοντεςΠαράγοντεςΠαράγοντεςΠαράγοντεςΠαράγοντες πουπουπουπουπουπουπουπου επηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουνεπηρεάζουν τηντηντηντηντηντηντηντην
ανατροφήανατροφήανατροφήανατροφήανατροφήανατροφήανατροφήανατροφή ενόςενόςενόςενόςενόςενόςενόςενός παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού: : 

−− ΠολιτισμικόΠολιτισμικόΠολιτισμικόΠολιτισμικόΠολιτισμικόΠολιτισμικόΠολιτισμικόΠολιτισμικό ΥπόστρωμαΥπόστρωμαΥπόστρωμαΥπόστρωμαΥπόστρωμαΥπόστρωμαΥπόστρωμαΥπόστρωμα
−− ΘρησκευτικέςΘρησκευτικέςΘρησκευτικέςΘρησκευτικέςΘρησκευτικέςΘρησκευτικέςΘρησκευτικέςΘρησκευτικές ΠεποιθήσειςΠεποιθήσειςΠεποιθήσειςΠεποιθήσειςΠεποιθήσειςΠεποιθήσειςΠεποιθήσειςΠεποιθήσεις
−− ΜορφωτικόΜορφωτικόΜορφωτικόΜορφωτικόΜορφωτικόΜορφωτικόΜορφωτικόΜορφωτικό ΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδοΕπίπεδο
−− ΦυλήΦυλήΦυλήΦυλήΦυλήΦυλήΦυλήΦυλή
−− ΓονεϊκέςΓονεϊκέςΓονεϊκέςΓονεϊκέςΓονεϊκέςΓονεϊκέςΓονεϊκέςΓονεϊκές αντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψειςαντιλήψεις περίπερίπερίπερίπερίπερίπερίπερί sex sex καικαικαικαικαικαικαικαι βίαςβίαςβίαςβίαςβίαςβίαςβίαςβίας
−− ΠολιτικέςΠολιτικέςΠολιτικέςΠολιτικέςΠολιτικέςΠολιτικέςΠολιτικέςΠολιτικές πεποιθήσειςπεποιθήσειςπεποιθήσειςπεποιθήσειςπεποιθήσειςπεποιθήσειςπεποιθήσειςπεποιθήσεις
−− ΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνική τάξητάξητάξητάξητάξητάξητάξητάξη



ΗΗΗΗΗΗΗΗ κοινωνικοποίησηκοινωνικοποίησηκοινωνικοποίησηκοινωνικοποίησηκοινωνικοποίησηκοινωνικοποίησηκοινωνικοποίησηκοινωνικοποίηση τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού
εξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάταιεξαρτάται απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό::

�� τηντηντηντηντηντηντηντην προσωπικότητάπροσωπικότητάπροσωπικότητάπροσωπικότητάπροσωπικότητάπροσωπικότητάπροσωπικότητάπροσωπικότητά τουτουτουτουτουτουτουτου, , 
�� τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις ικανότητέςικανότητέςικανότητέςικανότητέςικανότητέςικανότητέςικανότητέςικανότητές τουτουτουτουτουτουτουτου
�� τοντοντοντοντοντοντοντον συναισθηματικόσυναισθηματικόσυναισθηματικόσυναισθηματικόσυναισθηματικόσυναισθηματικόσυναισθηματικόσυναισθηματικό τουτουτουτουτουτουτουτου κόσμοκόσμοκόσμοκόσμοκόσμοκόσμοκόσμοκόσμο



ΜέθοδοιΜέθοδοιΜέθοδοιΜέθοδοιΜέθοδοιΜέθοδοιΜέθοδοιΜέθοδοι ΑνατροφήςΑνατροφήςΑνατροφήςΑνατροφήςΑνατροφήςΑνατροφήςΑνατροφήςΑνατροφής

�� ΑπολυταρχικήΑπολυταρχικήΑπολυταρχικήΑπολυταρχικήΑπολυταρχικήΑπολυταρχικήΑπολυταρχικήΑπολυταρχική
�� ΑνεκτικήΑνεκτικήΑνεκτικήΑνεκτικήΑνεκτικήΑνεκτικήΑνεκτικήΑνεκτική
�� ΠεριοριστικήΠεριοριστικήΠεριοριστικήΠεριοριστικήΠεριοριστικήΠεριοριστικήΠεριοριστικήΠεριοριστική



ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι ΑπολυταρχικοίΑπολυταρχικοίΑπολυταρχικοίΑπολυταρχικοίΑπολυταρχικοίΑπολυταρχικοίΑπολυταρχικοίΑπολυταρχικοί ΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείς

�� ΙεραρχούνΙεραρχούνΙεραρχούνΙεραρχούνΙεραρχούνΙεραρχούνΙεραρχούνΙεραρχούν ωςωςωςωςωςωςωςως πρώτηπρώτηπρώτηπρώτηπρώτηπρώτηπρώτηπρώτη αξίααξίααξίααξίααξίααξίααξίααξία τηντηντηντηντηντηντηντην υπακοήυπακοήυπακοήυπακοήυπακοήυπακοήυπακοήυπακοή
�� ΑποδοκιμάζουνΑποδοκιμάζουνΑποδοκιμάζουνΑποδοκιμάζουνΑποδοκιμάζουνΑποδοκιμάζουνΑποδοκιμάζουνΑποδοκιμάζουν τητητητητητητητη λεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτική επικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνίαεπικοινωνία
�� ΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούν εντολέςεντολέςεντολέςεντολέςεντολέςεντολέςεντολέςεντολές, , διαταγέςδιαταγέςδιαταγέςδιαταγέςδιαταγέςδιαταγέςδιαταγέςδιαταγές καικαικαικαικαικαικαικαι απειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλές
�� ΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνά καταφεύγουνκαταφεύγουνκαταφεύγουνκαταφεύγουνκαταφεύγουνκαταφεύγουνκαταφεύγουνκαταφεύγουν καικαικαικαικαικαικαικαι στηστηστηστηστηστηστηστη σωματικήσωματικήσωματικήσωματικήσωματικήσωματικήσωματικήσωματική ποινήποινήποινήποινήποινήποινήποινήποινή
�� ΘεωρούνΘεωρούνΘεωρούνΘεωρούνΘεωρούνΘεωρούνΘεωρούνΘεωρούν τηντηντηντηντηντηντηντην αυτονομίααυτονομίααυτονομίααυτονομίααυτονομίααυτονομίααυτονομίααυτονομία τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού
ήσσονοςήσσονοςήσσονοςήσσονοςήσσονοςήσσονοςήσσονοςήσσονος σημασίαςσημασίαςσημασίαςσημασίαςσημασίαςσημασίαςσημασίαςσημασίας



ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι ΑνεκτικοίΑνεκτικοίΑνεκτικοίΑνεκτικοίΑνεκτικοίΑνεκτικοίΑνεκτικοίΑνεκτικοί ΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείς

�� ΑποφεύγουνΑποφεύγουνΑποφεύγουνΑποφεύγουνΑποφεύγουνΑποφεύγουνΑποφεύγουνΑποφεύγουν νανανανανανανανα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούνχρησιμοποιούν φυσικήφυσικήφυσικήφυσικήφυσικήφυσικήφυσικήφυσική ήήήήήήήή
ψυχολογικήψυχολογικήψυχολογικήψυχολογικήψυχολογικήψυχολογικήψυχολογικήψυχολογική δύναμηδύναμηδύναμηδύναμηδύναμηδύναμηδύναμηδύναμη

�� ΑποδέχονταιΑποδέχονταιΑποδέχονταιΑποδέχονταιΑποδέχονταιΑποδέχονταιΑποδέχονταιΑποδέχονται τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις παρορμήσειςπαρορμήσειςπαρορμήσειςπαρορμήσειςπαρορμήσειςπαρορμήσειςπαρορμήσειςπαρορμήσεις τουτουτουτουτουτουτουτου
παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού, , τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις επιθυμίεςεπιθυμίεςεπιθυμίεςεπιθυμίεςεπιθυμίεςεπιθυμίεςεπιθυμίεςεπιθυμίες καικαικαικαικαικαικαικαι τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις πράξειςπράξειςπράξειςπράξειςπράξειςπράξειςπράξειςπράξεις τουτουτουτουτουτουτουτου

�� ΑξιολογούνΑξιολογούνΑξιολογούνΑξιολογούνΑξιολογούνΑξιολογούνΑξιολογούνΑξιολογούν πρώτισταπρώτισταπρώτισταπρώτισταπρώτισταπρώτισταπρώτισταπρώτιστα τηντηντηντηντηντηντηντην ελευθερίαελευθερίαελευθερίαελευθερίαελευθερίαελευθερίαελευθερίαελευθερία τουτουτουτουτουτουτουτου
παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού



ΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟι ΠεριοριστικοίΠεριοριστικοίΠεριοριστικοίΠεριοριστικοίΠεριοριστικοίΠεριοριστικοίΠεριοριστικοίΠεριοριστικοί ΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείςΓονείς

�� ΕμπιστεύονταιΕμπιστεύονταιΕμπιστεύονταιΕμπιστεύονταιΕμπιστεύονταιΕμπιστεύονταιΕμπιστεύονταιΕμπιστεύονται στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην εξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσία τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους

�� ΕνδυναμώνουνΕνδυναμώνουνΕνδυναμώνουνΕνδυναμώνουνΕνδυναμώνουνΕνδυναμώνουνΕνδυναμώνουνΕνδυναμώνουν τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις δυνατότητεςδυνατότητεςδυνατότητεςδυνατότητεςδυνατότητεςδυνατότητεςδυνατότητεςδυνατότητες τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού
πιοπιοπιοπιοπιοπιοπιοπιο περιοριστικάπεριοριστικάπεριοριστικάπεριοριστικάπεριοριστικάπεριοριστικάπεριοριστικάπεριοριστικά απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄ ότιότιότιότιότιότιότιότι οιοιοιοιοιοιοιοι ανεκτικοίανεκτικοίανεκτικοίανεκτικοίανεκτικοίανεκτικοίανεκτικοίανεκτικοί γονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείς

�� ΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούνΧρησιμοποιούν ένανένανένανένανένανένανένανέναν ενδιάμεσοενδιάμεσοενδιάμεσοενδιάμεσοενδιάμεσοενδιάμεσοενδιάμεσοενδιάμεσο δρόμοδρόμοδρόμοδρόμοδρόμοδρόμοδρόμοδρόμο



ΔενΔενΔενΔενΔενΔενΔενΔεν υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει διαφοράδιαφοράδιαφοράδιαφοράδιαφοράδιαφοράδιαφοράδιαφορά ανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσαανάμεσα στιςστιςστιςστιςστιςστιςστιςστις τρειςτρειςτρειςτρειςτρειςτρειςτρειςτρεις
μεθόδουςμεθόδουςμεθόδουςμεθόδουςμεθόδουςμεθόδουςμεθόδουςμεθόδους ωςωςωςωςωςωςωςως προςπροςπροςπροςπροςπροςπροςπρος τηντηντηντηντηντηντηντην εκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωσηεκδήλωση
διαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχώνδιαταραχών τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς στοστοστοστοστοστοστοστο
παιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδί..

ΟΟΟΟΟΟΟΟ μόνοςμόνοςμόνοςμόνοςμόνοςμόνοςμόνοςμόνος παράγονταςπαράγονταςπαράγονταςπαράγονταςπαράγονταςπαράγονταςπαράγονταςπαράγοντας πουπουπουπουπουπουπουπου τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις
διαφοροποιείδιαφοροποιείδιαφοροποιείδιαφοροποιείδιαφοροποιείδιαφοροποιείδιαφοροποιείδιαφοροποιεί είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι ηηηηηηηη γονεϊκήγονεϊκή αδιαφορίααδιαφορία--
ππαγερότητααγερότητα..



ΗΗΗΗΗΗΗΗ πειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχίαπειθαρχία σταστασταστασταστασταστα μεγαλύτεραμεγαλύτεραμεγαλύτεραμεγαλύτεραμεγαλύτεραμεγαλύτεραμεγαλύτεραμεγαλύτερα παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά

1. 1. ΔίκαιοΔίκαιοΔίκαιοΔίκαιοΔίκαιοΔίκαιοΔίκαιοΔίκαιο μείγμαμείγμαμείγμαμείγμαμείγμαμείγμαμείγμαμείγμα δικαιοσύνηςδικαιοσύνηςδικαιοσύνηςδικαιοσύνηςδικαιοσύνηςδικαιοσύνηςδικαιοσύνηςδικαιοσύνης καικαικαικαικαικαικαικαι ανοχήςανοχήςανοχήςανοχήςανοχήςανοχήςανοχήςανοχής
2. 2. ΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχι υπερβολικόςυπερβολικόςυπερβολικόςυπερβολικόςυπερβολικόςυπερβολικόςυπερβολικόςυπερβολικός έλεγχοςέλεγχοςέλεγχοςέλεγχοςέλεγχοςέλεγχοςέλεγχοςέλεγχος πουπουπουπουπουπουπουπου σκοτώνεισκοτώνεισκοτώνεισκοτώνεισκοτώνεισκοτώνεισκοτώνεισκοτώνει τηντηντηντηντηντηντηντην
πρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλία

3. 3. ΚαθορισμόςΚαθορισμόςΚαθορισμόςΚαθορισμόςΚαθορισμόςΚαθορισμόςΚαθορισμόςΚαθορισμός τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης αποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτής συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς καικαικαικαικαικαικαικαι τωντωντωντωντωντωντωντων
συνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειών τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης μημημημημημημημη αποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτήςαποδεκτής

4. 4. ΑμεσηΑμεσηΑμεσηΑμεσηΑμεσηΑμεσηΑμεσηΑμεση εφαρμογήεφαρμογήεφαρμογήεφαρμογήεφαρμογήεφαρμογήεφαρμογήεφαρμογή τωντωντωντωντωντωντωντων συνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειώνσυνεπειών
5. 5. ΕνεργόςΕνεργόςΕνεργόςΕνεργόςΕνεργόςΕνεργόςΕνεργόςΕνεργός ακρόασηακρόασηακρόασηακρόασηακρόασηακρόασηακρόασηακρόαση
6. 6. ΚάθεΚάθεΚάθεΚάθεΚάθεΚάθεΚάθεΚάθε γενιάγενιάγενιάγενιάγενιάγενιάγενιάγενιά έχειέχειέχειέχειέχειέχειέχειέχει τητητητητητητητη δικήδικήδικήδικήδικήδικήδικήδική τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης διάλεκτοδιάλεκτοδιάλεκτοδιάλεκτοδιάλεκτοδιάλεκτοδιάλεκτοδιάλεκτο
7. 7. ΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώριση τωντωντωντωντωντωντωντων προβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτωνπροβλημάτων συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς
8. 8. ΑνταμοιβήΑνταμοιβήΑνταμοιβήΑνταμοιβήΑνταμοιβήΑνταμοιβήΑνταμοιβήΑνταμοιβή τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης καλήςκαλήςκαλήςκαλήςκαλήςκαλήςκαλήςκαλής συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς



9. 9. ΑποδοκιμασίαΑποδοκιμασίαΑποδοκιμασίαΑποδοκιμασίαΑποδοκιμασίαΑποδοκιμασίαΑποδοκιμασίαΑποδοκιμασία τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης απαράδεκτηςαπαράδεκτηςαπαράδεκτηςαπαράδεκτηςαπαράδεκτηςαπαράδεκτηςαπαράδεκτηςαπαράδεκτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράςσυμπεριφοράς
αααααααα) ) Time outTime out

ββββββββ) ) ΑπώλειαΑπώλειαΑπώλειαΑπώλειαΑπώλειαΑπώλειαΑπώλειαΑπώλεια προνομίωνπρονομίωνπρονομίωνπρονομίωνπρονομίωνπρονομίωνπρονομίωνπρονομίων
γγγγγγγγ) ) ΣυστηματικήΣυστηματικήΣυστηματικήΣυστηματικήΣυστηματικήΣυστηματικήΣυστηματικήΣυστηματική άγνοιαάγνοιαάγνοιαάγνοιαάγνοιαάγνοιαάγνοιαάγνοια
δδδδδδδδ) ) ΑνταποδοτικήΑνταποδοτικήΑνταποδοτικήΑνταποδοτικήΑνταποδοτικήΑνταποδοτικήΑνταποδοτικήΑνταποδοτική απώλειααπώλειααπώλειααπώλειααπώλειααπώλειααπώλειααπώλεια
εεεεεεεε) ) ΣυμβόλαιοΣυμβόλαιοΣυμβόλαιοΣυμβόλαιοΣυμβόλαιοΣυμβόλαιοΣυμβόλαιοΣυμβόλαιο συνέπειαςσυνέπειαςσυνέπειαςσυνέπειαςσυνέπειαςσυνέπειαςσυνέπειαςσυνέπειας
στστστστστστστστ) ) ΔιαπραγματεύσειςΔιαπραγματεύσειςΔιαπραγματεύσειςΔιαπραγματεύσειςΔιαπραγματεύσειςΔιαπραγματεύσειςΔιαπραγματεύσειςΔιαπραγματεύσεις
ζζζζζζζζ) ) ΕναλλακτικέςΕναλλακτικέςΕναλλακτικέςΕναλλακτικέςΕναλλακτικέςΕναλλακτικέςΕναλλακτικέςΕναλλακτικές προοπτικέςπροοπτικέςπροοπτικέςπροοπτικέςπροοπτικέςπροοπτικέςπροοπτικέςπροοπτικές
ηηηηηηηη) ) ΑποκατάστασηΑποκατάστασηΑποκατάστασηΑποκατάστασηΑποκατάστασηΑποκατάστασηΑποκατάστασηΑποκατάσταση
θθθθθθθθ) ) ΕπιπλήξειςΕπιπλήξειςΕπιπλήξειςΕπιπλήξειςΕπιπλήξειςΕπιπλήξειςΕπιπλήξειςΕπιπλήξεις



ΟδηγίεςΟδηγίεςΟδηγίεςΟδηγίεςΟδηγίεςΟδηγίεςΟδηγίεςΟδηγίες γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους γονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείςγονείς εφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβωνεφήβων

�� ΑμοιβαίοςΑμοιβαίοςΑμοιβαίοςΑμοιβαίοςΑμοιβαίοςΑμοιβαίοςΑμοιβαίοςΑμοιβαίος σεβασμόςσεβασμόςσεβασμόςσεβασμόςσεβασμόςσεβασμόςσεβασμόςσεβασμός

�� ΣυντομίαΣυντομίαΣυντομίαΣυντομίαΣυντομίαΣυντομίαΣυντομίαΣυντομία στιςστιςστιςστιςστιςστιςστιςστις νουθεσίεςνουθεσίεςνουθεσίεςνουθεσίεςνουθεσίεςνουθεσίεςνουθεσίεςνουθεσίες

�� ΣαφήνειαΣαφήνειαΣαφήνειαΣαφήνειαΣαφήνειαΣαφήνειαΣαφήνειαΣαφήνεια

�� ΗρεμίαΗρεμίαΗρεμίαΗρεμίαΗρεμίαΗρεμίαΗρεμίαΗρεμία

�� ΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχι δηλώσειςδηλώσειςδηλώσειςδηλώσειςδηλώσειςδηλώσειςδηλώσειςδηλώσεις πουπουπουπουπουπουπουπου αφορούναφορούναφορούναφορούναφορούναφορούναφορούναφορούν τοτοτοτοτοτοτοτο μέλλονμέλλονμέλλονμέλλονμέλλονμέλλονμέλλονμέλλον

�� ΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχιΌχι απειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλές

�� ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση τουτουτουτουτουτουτουτου εφήβουεφήβουεφήβουεφήβουεφήβουεφήβουεφήβουεφήβου νανανανανανανανα εκφράσειεκφράσειεκφράσειεκφράσειεκφράσειεκφράσειεκφράσειεκφράσει τητητητητητητητη γνώμηγνώμηγνώμηγνώμηγνώμηγνώμηγνώμηγνώμη τουτουτουτουτουτουτουτου



ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΤΙΜΩΡΙΑΤΙΜΩΡΙΑΤΙΜΩΡΙΑΤΙΜΩΡΙΑΤΙΜΩΡΙΑΤΙΜΩΡΙΑΤΙΜΩΡΙΑΤΙΜΩΡΙΑ

�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ σωματικήσωματικήσωματικήσωματικήσωματικήσωματικήσωματικήσωματική ποινήποινήποινήποινήποινήποινήποινήποινή αποδεικνύειαποδεικνύειαποδεικνύειαποδεικνύειαποδεικνύειαποδεικνύειαποδεικνύειαποδεικνύει ότιότιότιότιότιότιότιότι
ηη δύναμηδύναμη δημιουργείδημιουργεί δίκαιοδίκαιο

�� ΟΟΟΟΟΟΟΟ τρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόποςτρόπος πουπουπουπουπουπουπουπου μαλώνειςμαλώνειςμαλώνειςμαλώνειςμαλώνειςμαλώνειςμαλώνειςμαλώνεις έναέναέναέναέναέναέναένα παιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδί δείχνειδείχνειδείχνειδείχνειδείχνειδείχνειδείχνειδείχνει
τοντοντοντοντοντοντοντον χαρακτήραχαρακτήραχαρακτήραχαρακτήραχαρακτήραχαρακτήραχαρακτήραχαρακτήρα σουσουσουσουσουσουσουσου

�� ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη χτυπάςχτυπάςχτυπάςχτυπάςχτυπάςχτυπάςχτυπάςχτυπάς τοτοτοτοτοτοτοτο παιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδίπαιδί ότανότανότανότανότανότανότανόταν ««σεσεσεσεσεσεσεσε βγάζειβγάζειβγάζειβγάζειβγάζειβγάζειβγάζειβγάζει απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό τατατατατατατατα
ρούχαρούχαρούχαρούχαρούχαρούχαρούχαρούχα σουσουσουσουσουσουσουσου»»

�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ λεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτικήλεκτική ταπείνωσηταπείνωσηταπείνωσηταπείνωσηταπείνωσηταπείνωσηταπείνωσηταπείνωση είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι πολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύ χειρότερηχειρότερηχειρότερηχειρότερηχειρότερηχειρότερηχειρότερηχειρότερη
απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό έναέναέναέναέναέναέναένα ήπιοήπιοήπιοήπιοήπιοήπιοήπιοήπιο χτύπημαχτύπημαχτύπημαχτύπημαχτύπημαχτύπημαχτύπημαχτύπημα



�� ΗΗΗΗΗΗΗΗ ποινήποινήποινήποινήποινήποινήποινήποινή πρέπειπρέπειπρέπειπρέπειπρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανανανανανα λειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργεί σανσανσανσανσανσανσανσαν κάθαρσηκάθαρσηκάθαρσηκάθαρσηκάθαρσηκάθαρσηκάθαρσηκάθαρση

�� ΟΟΟΟΟΟΟΟ γονιόςγονιόςγονιόςγονιόςγονιόςγονιόςγονιόςγονιός είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι προστάτηςπροστάτηςπροστάτηςπροστάτηςπροστάτηςπροστάτηςπροστάτηςπροστάτης τουτουτουτουτουτουτουτου παιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιούπαιδιού όχιόχιόχιόχιόχιόχιόχιόχι
τιμωρόςτιμωρόςτιμωρόςτιμωρόςτιμωρόςτιμωρόςτιμωρόςτιμωρός

�� ΔιδάσκειςΔιδάσκειςΔιδάσκειςΔιδάσκειςΔιδάσκειςΔιδάσκειςΔιδάσκειςΔιδάσκεις μεμεμεμεμεμεμεμε αυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτό πουπουπουπουπουπουπουπου είσαιείσαιείσαιείσαιείσαιείσαιείσαιείσαι κικικικικικικικι όχιόχιόχιόχιόχιόχιόχιόχι αυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτό πουπουπουπουπουπουπουπου
διηγείσαιδιηγείσαιδιηγείσαιδιηγείσαιδιηγείσαιδιηγείσαιδιηγείσαιδιηγείσαι



μαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμα μουμουμουμουμουμουμουμου, , μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα μουμουμουμουμουμουμουμου, , μηνμηνμηνμηνμηνμηνμηνμην ξεχνατεξεχνατεξεχνατεξεχνατεξεχνατεξεχνατεξεχνατεξεχνατε

ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη μεμεμεμεμεμεμεμε παραχαϊδεύειπαραχαϊδεύειπαραχαϊδεύειπαραχαϊδεύειπαραχαϊδεύειπαραχαϊδεύειπαραχαϊδεύειπαραχαϊδεύει. . ΞέρωΞέρωΞέρωΞέρωΞέρωΞέρωΞέρωΞέρω πολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύ καλάκαλάκαλάκαλάκαλάκαλάκαλάκαλά πωςπωςπωςπωςπωςπωςπωςπως δενδενδενδενδενδενδενδεν πρέπειπρέπειπρέπειπρέπειπρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανανανανανα μουμουμουμουμουμουμουμου δίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετε
οοοοοοοο,,τιδήποτετιδήποτετιδήποτετιδήποτετιδήποτετιδήποτετιδήποτετιδήποτε σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας ζζζζζζζζητώητώητώητώητώητώητώητώ.. ΣαςΣαςΣαςΣαςΣαςΣαςΣαςΣας δοκιμάζωδοκιμάζωδοκιμάζωδοκιμάζωδοκιμάζωδοκιμάζωδοκιμάζωδοκιμάζω μονάχαμονάχαμονάχαμονάχαμονάχαμονάχαμονάχαμονάχα γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια νανανανανανανανα δωδωδωδωδωδωδωδω..

ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη φοβάστεφοβάστεφοβάστεφοβάστεφοβάστεφοβάστεφοβάστεφοβάστε νανανανανανανανα' ' στεστεστεστεστεστεστεστε σταθεροίσταθεροίσταθεροίσταθεροίσταθεροίσταθεροίσταθεροίσταθεροί μαζίμαζίμαζίμαζίμαζίμαζίμαζίμαζί μουμουμουμουμουμουμουμου. . ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤο προτιμώπροτιμώπροτιμώπροτιμώπροτιμώπροτιμώπροτιμώπροτιμώ. . ΜεΜεΜεΜεΜεΜεΜεΜε κάνεικάνεικάνεικάνεικάνεικάνεικάνεικάνει νανανανανανανανα
νιώθωνιώθωνιώθωνιώθωνιώθωνιώθωνιώθωνιώθω περισσότερηπερισσότερηπερισσότερηπερισσότερηπερισσότερηπερισσότερηπερισσότερηπερισσότερη σιγουριάσιγουριάσιγουριάσιγουριάσιγουριάσιγουριάσιγουριάσιγουριά..

ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη μεμεμεμεμεμεμεμε κάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετε νανανανανανανανα νιώθωνιώθωνιώθωνιώθωνιώθωνιώθωνιώθωνιώθω μικρότερομικρότερομικρότερομικρότερομικρότερομικρότερομικρότερομικρότερο απαπαπαπαπαπαπαπ' ' όόόόόόόό,,τιτιτιτιτιτιτιτι είμαιείμαιείμαιείμαιείμαιείμαιείμαιείμαι. . ΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτό μεμεμεμεμεμεμεμε κάνεικάνεικάνεικάνεικάνεικάνεικάνεικάνει νανανανανανανανα
παριστάνωπαριστάνωπαριστάνωπαριστάνωπαριστάνωπαριστάνωπαριστάνωπαριστάνω καμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιά φοράφοράφοράφοράφοράφοράφοράφορά τοτοτοτοτοτοτοτο ""σπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίο".".

ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη μουμουμουμουμουμουμουμου κάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετε παρατηρήσειπαρατηρήσειπαρατηρήσειπαρατηρήσειπαρατηρήσειπαρατηρήσειπαρατηρήσειπαρατηρήσει μπροστάμπροστάμπροστάμπροστάμπροστάμπροστάμπροστάμπροστά στονστονστονστονστονστονστονστον κόσμοκόσμοκόσμοκόσμοκόσμοκόσμοκόσμοκόσμο, , αναναναναναναναν μπορείτεμπορείτεμπορείτεμπορείτεμπορείτεμπορείτεμπορείτεμπορείτε, , θαθαθαθαθαθαθαθα
προσέξωπροσέξωπροσέξωπροσέξωπροσέξωπροσέξωπροσέξωπροσέξω περισσότεροπερισσότεροπερισσότεροπερισσότεροπερισσότεροπερισσότεροπερισσότεροπερισσότερο αυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτάαυτά πουπουπουπουπουπουπουπου θαθαθαθαθαθαθαθα μουμουμουμουμουμουμουμου πείτεπείτεπείτεπείτεπείτεπείτεπείτεπείτε, , αναναναναναναναν μουμουμουμουμουμουμουμου μιλήσετεμιλήσετεμιλήσετεμιλήσετεμιλήσετεμιλήσετεμιλήσετεμιλήσετε
ήρεμαήρεμαήρεμαήρεμαήρεμαήρεμαήρεμαήρεμα, , μιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμια στιγμήστιγμήστιγμήστιγμήστιγμήστιγμήστιγμήστιγμή πουπουπουπουπουπουπουπου θαθαθαθαθαθαθαθα είμαστεείμαστεείμαστεείμαστεείμαστεείμαστεείμαστεείμαστε μόνοιμόνοιμόνοιμόνοιμόνοιμόνοιμόνοιμόνοι μαςμαςμαςμαςμαςμαςμαςμας..

ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη μουμουμουμουμουμουμουμου δημιουργείτεδημιουργείτεδημιουργείτεδημιουργείτεδημιουργείτεδημιουργείτεδημιουργείτεδημιουργείτε τοτοτοτοτοτοτοτο συναίσθημασυναίσθημασυναίσθημασυναίσθημασυναίσθημασυναίσθημασυναίσθημασυναίσθημα πωςπωςπωςπωςπωςπωςπωςπως τατατατατατατατα λάθηλάθηλάθηλάθηλάθηλάθηλάθηλάθη μουμουμουμουμουμουμουμου είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι
αμαρτήματααμαρτήματααμαρτήματααμαρτήματααμαρτήματααμαρτήματααμαρτήματααμαρτήματα. . ΜπερδεύονταιΜπερδεύονταιΜπερδεύονταιΜπερδεύονταιΜπερδεύονταιΜπερδεύονταιΜπερδεύονταιΜπερδεύονται έτσιέτσιέτσιέτσιέτσιέτσιέτσιέτσι μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα μουμουμουμουμουμουμουμου όλεςόλεςόλεςόλεςόλεςόλεςόλεςόλες οιοιοιοιοιοιοιοι αξίεςαξίεςαξίεςαξίεςαξίεςαξίεςαξίεςαξίες, , πουπουπουπουπουπουπουπου έχωέχωέχωέχωέχωέχωέχωέχω
μάθειμάθειμάθειμάθειμάθειμάθειμάθειμάθει ν΄αναγνωρίζων΄αναγνωρίζων΄αναγνωρίζων΄αναγνωρίζων΄αναγνωρίζων΄αναγνωρίζων΄αναγνωρίζων΄αναγνωρίζω..

ΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜην αναστατώνεστεαναστατώνεστεαναστατώνεστεαναστατώνεστεαναστατώνεστεαναστατώνεστεαναστατώνεστεαναστατώνεστε τόσοτόσοτόσοτόσοτόσοτόσοτόσοτόσο, , ότανότανότανότανότανότανότανόταν σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας λέωλέωλέωλέωλέωλέωλέωλέω: ": "ΔεΔεΔεΔεΔεΔεΔεΔε σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας χωνεύωχωνεύωχωνεύωχωνεύωχωνεύωχωνεύωχωνεύωχωνεύω!". !". ΔενΔενΔενΔενΔενΔενΔενΔεν
απευθύνομαιαπευθύνομαιαπευθύνομαιαπευθύνομαιαπευθύνομαιαπευθύνομαιαπευθύνομαιαπευθύνομαι σσσσσσσσ'' εσάςεσάςεσάςεσάςεσάςεσάςεσάςεσάς, , αλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλά στηστηστηστηστηστηστηστη δύναμηδύναμηδύναμηδύναμηδύναμηδύναμηδύναμηδύναμη πουπουπουπουπουπουπουπου έχετεέχετεέχετεέχετεέχετεέχετεέχετεέχετε, , νανανανανανανανα μουμουμουμουμουμουμουμου
εναντιώνεστεεναντιώνεστεεναντιώνεστεεναντιώνεστεεναντιώνεστεεναντιώνεστεεναντιώνεστεεναντιώνεστε..



ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη μεμεμεμεμεμεμεμε προστατεύετεπροστατεύετεπροστατεύετεπροστατεύετεπροστατεύετεπροστατεύετεπροστατεύετεπροστατεύετε απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό συνέπειεςσυνέπειεςσυνέπειεςσυνέπειεςσυνέπειεςσυνέπειεςσυνέπειεςσυνέπειες. . ΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεταιΧρειάζεται καμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιάκαμιά φοράφοράφοράφοράφοράφοράφοράφορά νανανανανανανανα πάθωπάθωπάθωπάθωπάθωπάθωπάθωπάθω, , 
γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια νανανανανανανανα μάθωμάθωμάθωμάθωμάθωμάθωμάθωμάθω. . 

ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη δίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετε μεγάλημεγάλημεγάλημεγάλημεγάλημεγάλημεγάλημεγάλη σημασίασημασίασημασίασημασίασημασίασημασίασημασίασημασία στιςστιςστιςστιςστιςστιςστιςστις μικροαδιαθεσίεςμικροαδιαθεσίεςμικροαδιαθεσίεςμικροαδιαθεσίεςμικροαδιαθεσίεςμικροαδιαθεσίεςμικροαδιαθεσίεςμικροαδιαθεσίες μουμουμουμουμουμουμουμου. . ΚαμιάΚαμιάΚαμιάΚαμιάΚαμιάΚαμιάΚαμιάΚαμιά φοράφοράφοράφοράφοράφοράφοράφορά
δημιουργούνταιδημιουργούνταιδημιουργούνταιδημιουργούνταιδημιουργούνταιδημιουργούνταιδημιουργούνταιδημιουργούνται ίσαίσαίσαίσαίσαίσαίσαίσα--ίσαίσαίσαίσαίσαίσαίσαίσα, , γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια νανανανανανανανα κερδίσωκερδίσωκερδίσωκερδίσωκερδίσωκερδίσωκερδίσωκερδίσω τηντηντηντηντηντηντηντην προσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχή πουπουπουπουπουπουπουπου
ζητούσαζητούσαζητούσαζητούσαζητούσαζητούσαζητούσαζητούσα..

ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη μουμουμουμουμουμουμουμου κάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετε συνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώς παρατηρήσείςπαρατηρήσείςπαρατηρήσείςπαρατηρήσείςπαρατηρήσείςπαρατηρήσείςπαρατηρήσείςπαρατηρήσείς, , γιατίγιατίγιατίγιατίγιατίγιατίγιατίγιατί τότετότετότετότετότετότετότετότε θαθαθαθαθαθαθαθα χρειαστείχρειαστείχρειαστείχρειαστείχρειαστείχρειαστείχρειαστείχρειαστεί νανανανανανανανα
προστατεύσωπροστατεύσωπροστατεύσωπροστατεύσωπροστατεύσωπροστατεύσωπροστατεύσωπροστατεύσω τοντοντοντοντοντοντοντον εαυτόεαυτόεαυτόεαυτόεαυτόεαυτόεαυτόεαυτό κάνονταςκάνονταςκάνονταςκάνονταςκάνονταςκάνονταςκάνονταςκάνοντας τοντοντοντοντοντοντοντον κουφόκουφόκουφόκουφόκουφόκουφόκουφόκουφό..

ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη μουμουμουμουμουμουμουμου δίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετεδίνετε επιπόλαιεςεπιπόλαιεςεπιπόλαιεςεπιπόλαιεςεπιπόλαιεςεπιπόλαιεςεπιπόλαιεςεπιπόλαιες υποσχέσειςυποσχέσειςυποσχέσειςυποσχέσειςυποσχέσειςυποσχέσειςυποσχέσειςυποσχέσεις. . ΝιώθωΝιώθωΝιώθωΝιώθωΝιώθωΝιώθωΝιώθωΝιώθω πολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύ περιφρονημένοςπεριφρονημένοςπεριφρονημένοςπεριφρονημένοςπεριφρονημένοςπεριφρονημένοςπεριφρονημένοςπεριφρονημένος, , 
ότανότανότανότανότανότανότανόταν δενδενδενδενδενδενδενδεν τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις κρατάτεκρατάτεκρατάτεκρατάτεκρατάτεκρατάτεκρατάτεκρατάτε. . 

ΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜην υπερτιμάτευπερτιμάτευπερτιμάτευπερτιμάτευπερτιμάτευπερτιμάτευπερτιμάτευπερτιμάτε τηντηντηντηντηντηντηντην τιμιότητατιμιότητατιμιότητατιμιότητατιμιότητατιμιότητατιμιότητατιμιότητα μουμουμουμουμουμουμουμου. . ΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνάΣυχνά οιοιοιοιοιοιοιοι απειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλέςαπειλές σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας μεμεμεμεμεμεμεμε
σπρώχνουνσπρώχνουνσπρώχνουνσπρώχνουνσπρώχνουνσπρώχνουνσπρώχνουνσπρώχνουν στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην ψευτιάψευτιάψευτιάψευτιάψευτιάψευτιάψευτιάψευτιά. . 

ΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜην πέφτετεπέφτετεπέφτετεπέφτετεπέφτετεπέφτετεπέφτετεπέφτετε σεσεσεσεσεσεσεσε αντιφάσειςαντιφάσειςαντιφάσειςαντιφάσειςαντιφάσειςαντιφάσειςαντιφάσειςαντιφάσεις. . ΜεΜεΜεΜεΜεΜεΜεΜε μπερδεύετεμπερδεύετεμπερδεύετεμπερδεύετεμπερδεύετεμπερδεύετεμπερδεύετεμπερδεύετε έτσιέτσιέτσιέτσιέτσιέτσιέτσιέτσι αφάνταστααφάνταστααφάνταστααφάνταστααφάνταστααφάνταστααφάνταστααφάνταστα καικαικαικαικαικαικαικαι μεμεμεμεμεμεμεμε
κάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετε νανανανανανανανα χάνωχάνωχάνωχάνωχάνωχάνωχάνωχάνω τηντηντηντηντηντηντηντην πίστηπίστηπίστηπίστηπίστηπίστηπίστηπίστη μουμουμουμουμουμουμουμου σσσσσσσσ' ' εσάςεσάςεσάςεσάςεσάςεσάςεσάςεσάς. . 

ΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜηΜη μεμεμεμεμεμεμεμε αγνοείτεαγνοείτεαγνοείτεαγνοείτεαγνοείτεαγνοείτεαγνοείτεαγνοείτε ότανότανότανότανότανότανότανόταν σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας κάνωκάνωκάνωκάνωκάνωκάνωκάνωκάνω ερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσεις. . ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν κάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετε κάτικάτικάτικάτικάτικάτικάτικάτι τέτοιοτέτοιοτέτοιοτέτοιοτέτοιοτέτοιοτέτοιοτέτοιο, , θαθαθαθαθαθαθαθα
ανακαλύψετεανακαλύψετεανακαλύψετεανακαλύψετεανακαλύψετεανακαλύψετεανακαλύψετεανακαλύψετε πωςπωςπωςπωςπωςπωςπωςπως θ΄θ΄θ΄θ΄θ΄θ΄θ΄θ΄ αρχίσωαρχίσωαρχίσωαρχίσωαρχίσωαρχίσωαρχίσωαρχίσω νανανανανανανανα παίρνωπαίρνωπαίρνωπαίρνωπαίρνωπαίρνωπαίρνωπαίρνω τιςτιςτιςτιςτιςτιςτιςτις πληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίεςπληροφορίες μουμουμουμουμουμουμουμου
απόαπόαπόαπόαπόαπόαπόαπό άλλεςάλλεςάλλεςάλλεςάλλεςάλλεςάλλεςάλλες πηγέςπηγέςπηγέςπηγέςπηγέςπηγέςπηγέςπηγές. . 



ΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜην προσπαθείτεπροσπαθείτεπροσπαθείτεπροσπαθείτεπροσπαθείτεπροσπαθείτεπροσπαθείτεπροσπαθείτε νανανανανανανανα μεμεμεμεμεμεμεμε κάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετεκάνετε νανανανανανανανα πιστέψωπιστέψωπιστέψωπιστέψωπιστέψωπιστέψωπιστέψωπιστέψω πωςπωςπωςπωςπωςπωςπωςπως είστεείστεείστεείστεείστεείστεείστεείστε τέλειοιτέλειοιτέλειοιτέλειοιτέλειοιτέλειοιτέλειοιτέλειοι ήήήήήήήή
αλάνθαστοιαλάνθαστοιαλάνθαστοιαλάνθαστοιαλάνθαστοιαλάνθαστοιαλάνθαστοιαλάνθαστοι. . ΕίναιΕίναιΕίναιΕίναιΕίναιΕίναιΕίναιΕίναι σοκσοκσοκσοκσοκσοκσοκσοκ γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια μέναμέναμέναμέναμέναμέναμέναμένα ότανότανότανότανότανότανότανόταν ανακαλύψωανακαλύψωανακαλύψωανακαλύψωανακαλύψωανακαλύψωανακαλύψωανακαλύψω ότιότιότιότιότιότιότιότι δενδενδενδενδενδενδενδεν
είστεείστεείστεείστεείστεείστεείστεείστε ούτεούτεούτεούτεούτεούτεούτεούτε τοτοτοτοτοτοτοτο έναέναέναέναέναέναέναένα, , ούτεούτεούτεούτεούτεούτεούτεούτε τοτοτοτοτοτοτοτο άλλοάλλοάλλοάλλοάλλοάλλοάλλοάλλο. . 

ΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜην διανοηθείτεδιανοηθείτεδιανοηθείτεδιανοηθείτεδιανοηθείτεδιανοηθείτεδιανοηθείτεδιανοηθείτε ποτέποτέποτέποτέποτέποτέποτέποτέ ότιότιότιότιότιότιότιότι θαθαθαθαθαθαθαθα πέσειπέσειπέσειπέσειπέσειπέσειπέσειπέσει ηηηηηηηη υπόληψηυπόληψηυπόληψηυπόληψηυπόληψηυπόληψηυπόληψηυπόληψη σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας,, αναναναναναναναν μουμουμουμουμουμουμουμου
ζητήσετεζητήσετεζητήσετεζητήσετεζητήσετεζητήσετεζητήσετεζητήσετε συγγνώμησυγγνώμησυγγνώμησυγγνώμησυγγνώμησυγγνώμησυγγνώμησυγγνώμη. . ΜιαΜιαΜιαΜιαΜιαΜιαΜιαΜια τίμιατίμιατίμιατίμιατίμιατίμιατίμιατίμια αναγνώρισηαναγνώρισηαναγνώρισηαναγνώρισηαναγνώρισηαναγνώρισηαναγνώρισηαναγνώριση ενόςενόςενόςενόςενόςενόςενόςενός λάθουςλάθουςλάθουςλάθουςλάθουςλάθουςλάθουςλάθους σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας,,
μουμουμουμουμουμουμουμου δημιουργείδημιουργείδημιουργείδημιουργείδημιουργείδημιουργείδημιουργείδημιουργεί πολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύπολύ θερμάθερμάθερμάθερμάθερμάθερμάθερμάθερμά αισθήματααισθήματααισθήματααισθήματααισθήματααισθήματααισθήματααισθήματα απέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντι σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας. . 

ΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜην ξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτε πωςπωςπωςπωςπωςπωςπωςπως μμμμμμμμ' ' αρέσειαρέσειαρέσειαρέσειαρέσειαρέσειαρέσειαρέσει νανανανανανανανα πειραματίζομαιπειραματίζομαιπειραματίζομαιπειραματίζομαιπειραματίζομαιπειραματίζομαιπειραματίζομαιπειραματίζομαι.. XXωρίςωρίςωρίςωρίςωρίςωρίςωρίςωρίς αυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτόαυτό δενδενδενδενδενδενδενδεν
μπορώμπορώμπορώμπορώμπορώμπορώμπορώμπορώ νανανανανανανανα ζήσωζήσωζήσωζήσωζήσωζήσωζήσωζήσω.. ΣαςΣαςΣαςΣαςΣαςΣαςΣαςΣας παρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώ, , παραδεχτείτεπαραδεχτείτεπαραδεχτείτεπαραδεχτείτεπαραδεχτείτεπαραδεχτείτεπαραδεχτείτεπαραδεχτείτε τοτοτοτοτοτοτοτο. . 

ΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜην ξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτε πόσοπόσοπόσοπόσοπόσοπόσοπόσοπόσο γρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγοραγρήγορα μεγαλώνωμεγαλώνωμεγαλώνωμεγαλώνωμεγαλώνωμεγαλώνωμεγαλώνωμεγαλώνω. . ΙσωςΙσωςΙσωςΙσωςΙσωςΙσωςΙσωςΙσως σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι δύσκολοδύσκολοδύσκολοδύσκολοδύσκολοδύσκολοδύσκολοδύσκολο
νανανανανανανανα κρατήσετεκρατήσετεκρατήσετεκρατήσετεκρατήσετεκρατήσετεκρατήσετεκρατήσετε τοτοτοτοτοτοτοτο ίδιοίδιοίδιοίδιοίδιοίδιοίδιοίδιο βήμαβήμαβήμαβήμαβήμαβήμαβήμαβήμα μμμμμμμμ' ' εμέναεμέναεμέναεμέναεμέναεμέναεμέναεμένα, , αλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλάαλλά προσπαθείστεπροσπαθείστεπροσπαθείστεπροσπαθείστεπροσπαθείστεπροσπαθείστεπροσπαθείστεπροσπαθείστε,,
σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας παρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώπαρακαλώ. . 

ΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜηνΜην ξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτεξεχνάτε, , πωςπωςπωςπωςπωςπωςπωςπως δενδενδενδενδενδενδενδεν θαθαθαθαθαθαθαθα μπορέσωμπορέσωμπορέσωμπορέσωμπορέσωμπορέσωμπορέσωμπορέσω ν΄ν΄ν΄ν΄ν΄ν΄ν΄ν΄ αναπτυχθώαναπτυχθώαναπτυχθώαναπτυχθώαναπτυχθώαναπτυχθώαναπτυχθώαναπτυχθώ χωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίςχωρίς πολλήπολλήπολλήπολλήπολλήπολλήπολλήπολλή
κατανόησηκατανόησηκατανόησηκατανόησηκατανόησηκατανόησηκατανόησηκατανόηση καικαικαικαικαικαικαικαι αγάπηαγάπηαγάπηαγάπηαγάπηαγάπηαγάπηαγάπη. . ΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτό όμωςόμωςόμωςόμωςόμωςόμωςόμωςόμως δενδενδενδενδενδενδενδεν χρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεται νανανανανανανανα σαςσαςσαςσαςσαςσαςσαςσας τοτοτοτοτοτοτοτο
πωπωπωπωπωπωπωπω. . ΈτσιΈτσιΈτσιΈτσιΈτσιΈτσιΈτσιΈτσι δενδενδενδενδενδενδενδεν είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι;;

ΑπόΑπόΑπόΑπόΑπόΑπόΑπόΑπό τοντοντοντοντοντοντοντον ΡούντολφΡούντολφΡούντολφΡούντολφΡούντολφΡούντολφΡούντολφΡούντολφ ΝταράϊκωρςΝταράϊκωρςΝταράϊκωρςΝταράϊκωρςΝταράϊκωρςΝταράϊκωρςΝταράϊκωρςΝταράϊκωρς



ΕμείςΕμείςΕμείςΕμείςΕμείςΕμείςΕμείςΕμείς
ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤο πιοπιοπιοπιοπιοπιοπιοπιο σπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίοσπουδαίο στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην σχέσησχέσησχέσησχέσησχέσησχέσησχέσησχέση μαςμαςμαςμαςμαςμαςμαςμας είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι ότιότιότιότιότιότιότιότι κανέναςκανέναςκανέναςκανέναςκανέναςκανέναςκανέναςκανένας απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄απ΄

τουςτουςτουςτουςτουςτουςτουςτους δυοδυοδυοδυοδυοδυοδυοδυο μαςμαςμαςμαςμαςμαςμαςμας δενδενδενδενδενδενδενδεν χρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεται νανανανανανανανα είναιείναιείναιείναιείναιείναιείναιείναι
πάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάντα σωστόςσωστόςσωστόςσωστόςσωστόςσωστόςσωστόςσωστός
ήήήήήήήή πάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάντα δυνατόςδυνατόςδυνατόςδυνατόςδυνατόςδυνατόςδυνατόςδυνατός
ήήήήήήήή πάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάντα έξυπνοςέξυπνοςέξυπνοςέξυπνοςέξυπνοςέξυπνοςέξυπνοςέξυπνος
ήήήήήήήή πάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάντα πρώτοςπρώτοςπρώτοςπρώτοςπρώτοςπρώτοςπρώτοςπρώτος

ΕχουμεΕχουμεΕχουμεΕχουμεΕχουμεΕχουμεΕχουμεΕχουμε αρκετήαρκετήαρκετήαρκετήαρκετήαρκετήαρκετήαρκετή αλληλεγγύηαλληλεγγύηαλληλεγγύηαλληλεγγύηαλληλεγγύηαλληλεγγύηαλληλεγγύηαλληλεγγύη μεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύμεταξύ μαςμαςμαςμαςμαςμαςμαςμας καικαικαικαικαικαικαικαι
ΕμπιστευόμαστεΕμπιστευόμαστεΕμπιστευόμαστεΕμπιστευόμαστεΕμπιστευόμαστεΕμπιστευόμαστεΕμπιστευόμαστεΕμπιστευόμαστε οοοοοοοο έναςέναςέναςέναςέναςέναςέναςένας τοντοντοντοντοντοντοντον άλλονάλλονάλλονάλλονάλλονάλλονάλλονάλλον ώστεώστεώστεώστεώστεώστεώστεώστε

μπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμεμπορούμε νάμαστενάμαστενάμαστενάμαστενάμαστενάμαστενάμαστενάμαστε πάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάνταπάντα
οοοοοοοο αληθινόςαληθινόςαληθινόςαληθινόςαληθινόςαληθινόςαληθινόςαληθινός εαυτόςεαυτόςεαυτόςεαυτόςεαυτόςεαυτόςεαυτόςεαυτός μαςμαςμαςμαςμαςμαςμαςμας



ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤο ΜικρόΜικρόΜικρόΜικρόΜικρόΜικρόΜικρόΜικρό ΠαιδίΠαιδίΠαιδίΠαιδίΠαιδίΠαιδίΠαιδίΠαιδί ΜαθαίνειΜαθαίνειΜαθαίνειΜαθαίνειΜαθαίνειΜαθαίνειΜαθαίνειΜαθαίνει ΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτόΑυτό πουπουπουπουπουπουπουπου ΖειΖειΖειΖειΖειΖειΖειΖει

ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν ζειζειζειζειζειζειζειζει μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην επίπληξηεπίπληξηεπίπληξηεπίπληξηεπίπληξηεπίπληξηεπίπληξηεπίπληξη –– θαθαθαθαθαθαθαθα γίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνει αδιάλλακτοαδιάλλακτοαδιάλλακτοαδιάλλακτοαδιάλλακτοαδιάλλακτοαδιάλλακτοαδιάλλακτο

ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν ζειζειζειζειζειζειζειζει μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην εχθρότηταεχθρότηταεχθρότηταεχθρότηταεχθρότηταεχθρότηταεχθρότηταεχθρότητα –– θαθαθαθαθαθαθαθα γίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνει έναέναέναέναέναέναέναένα επιθετικόεπιθετικόεπιθετικόεπιθετικόεπιθετικόεπιθετικόεπιθετικόεπιθετικό

ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν ζειζειζειζειζειζειζειζει μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα σεσεσεσεσεσεσεσε χωρισμόχωρισμόχωρισμόχωρισμόχωρισμόχωρισμόχωρισμόχωρισμό –– θαθαθαθαθαθαθαθα γίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνει ντροπαλόντροπαλόντροπαλόντροπαλόντροπαλόντροπαλόντροπαλόντροπαλό

ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν ζειζειζειζειζειζειζειζει μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην άρνησηάρνησηάρνησηάρνησηάρνησηάρνησηάρνησηάρνηση –– θαθαθαθαθαθαθαθα γίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνει έναέναέναέναέναέναέναένα δύσπιστοδύσπιστοδύσπιστοδύσπιστοδύσπιστοδύσπιστοδύσπιστοδύσπιστο

ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν ζειζειζειζειζειζειζειζει μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην ενθάρρυνσηενθάρρυνσηενθάρρυνσηενθάρρυνσηενθάρρυνσηενθάρρυνσηενθάρρυνσηενθάρρυνση-- θαθαθαθαθαθαθαθα γίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνει έναέναέναέναέναέναέναένα τολμηρότολμηρότολμηρότολμηρότολμηρότολμηρότολμηρότολμηρό

ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν ζειζειζειζειζειζειζειζει μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην εκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμηση –– θαθαθαθαθαθαθαθα γίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνει συγκαταβατικόσυγκαταβατικόσυγκαταβατικόσυγκαταβατικόσυγκαταβατικόσυγκαταβατικόσυγκαταβατικόσυγκαταβατικό

ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν ζειζειζειζειζειζειζειζει μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην αφοσίωσηαφοσίωσηαφοσίωσηαφοσίωσηαφοσίωσηαφοσίωσηαφοσίωσηαφοσίωση –– θαθαθαθαθαθαθαθα γίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνει σωστόσωστόσωστόσωστόσωστόσωστόσωστόσωστό

ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν ζειζειζειζειζειζειζειζει μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην ασάφειαασάφειαασάφειαασάφειαασάφειαασάφειαασάφειαασάφεια –– θαθαθαθαθαθαθαθα γίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνει έμπιστοέμπιστοέμπιστοέμπιστοέμπιστοέμπιστοέμπιστοέμπιστο

ΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑν ζειζειζειζειζειζειζειζει μέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσαμέσα στηνστηνστηνστηνστηνστηνστηνστην εκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμησηεκτίμηση –– θαθαθαθαθαθαθαθα γίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνειγίνει σίγουροσίγουροσίγουροσίγουροσίγουροσίγουροσίγουροσίγουρο γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγια τοντοντοντοντοντοντοντον εαυτόεαυτόεαυτόεαυτόεαυτόεαυτόεαυτόεαυτό τουτουτουτουτουτουτουτου



ΓΛΥΚΙΣΜΑΓΛΥΚΙΣΜΑΓΛΥΚΙΣΜΑΓΛΥΚΙΣΜΑ "ΗΗΗΗ ΧΑΡΑΧΑΡΑΧΑΡΑΧΑΡΑ"

ΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑ

1 οκάοκάοκάοκά απλήαπλήαπλήαπλή καρδιάκαρδιάκαρδιάκαρδιά
2 κιλάκιλάκιλάκιλά ήσυχηήσυχηήσυχηήσυχη συνείδησησυνείδησησυνείδησησυνείδηση
1/2 οκάοκάοκάοκά χαρούμενοχαρούμενοχαρούμενοχαρούμενο πρόσωποπρόσωποπρόσωποπρόσωπο
200 δραμδραμδραμδραμ. αγάπηαγάπηαγάπηαγάπη
2 φλυτζόνιαφλυτζόνιαφλυτζόνιαφλυτζόνια γέλιογέλιογέλιογέλιο

ΕΚΤΕΛΕΣΗΕΚΤΕΛΕΣΗΕΚΤΕΛΕΣΗΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΡίχνετεΡίχνετεΡίχνετεΡίχνετε στηνστηνστηνστην κατσαρόλακατσαρόλακατσαρόλακατσαρόλα τουτουτουτου εσωτερικούεσωτερικούεσωτερικούεσωτερικού σαςσαςσαςσας κόσμουκόσμουκόσμουκόσμου τηντηντηντην ήσυχηήσυχηήσυχηήσυχη συνείδησησυνείδησησυνείδησησυνείδηση καικαικαικαι
τηντηντηντην απλήαπλήαπλήαπλή καρδιάκαρδιάκαρδιάκαρδιά. ΤαΤαΤαΤα δουλεύετεδουλεύετεδουλεύετεδουλεύετε πολύπολύπολύπολύ καλάκαλάκαλάκαλά ώσπουώσπουώσπουώσπου νανανανα ασπρίσουνασπρίσουνασπρίσουνασπρίσουν, νανανανα
φουσκώσουνφουσκώσουνφουσκώσουνφουσκώσουν καικαικαικαι νανανανα γεμίσουνγεμίσουνγεμίσουνγεμίσουν ολόκληρηολόκληρηολόκληρηολόκληρη τηντηντηντην κατσαρόλακατσαρόλακατσαρόλακατσαρόλα. ΠροσθέσετεΠροσθέσετεΠροσθέσετεΠροσθέσετε τότετότετότετότε τηντηντηντην
αγάπηαγάπηαγάπηαγάπη καικαικαικαι τοτοτοτο γλυκόγλυκόγλυκόγλυκό σαςσαςσαςσας παίρνειπαίρνειπαίρνειπαίρνει έναέναέναένα ωραίοωραίοωραίοωραίο ρόδινορόδινορόδινορόδινο χρώμαχρώμαχρώμαχρώμα. ΤότεΤότεΤότεΤότε ρίχνετερίχνετερίχνετερίχνετε τοτοτοτο
χαρούμενοχαρούμενοχαρούμενοχαρούμενο πρόσωποπρόσωποπρόσωποπρόσωπο καικαικαικαι τοτοτοτο γέλιογέλιογέλιογέλιο.

ΠροσέχετεΠροσέχετεΠροσέχετεΠροσέχετε όμωςόμωςόμωςόμως πολύπολύπολύπολύ καλάκαλάκαλάκαλά στοστοστοστο δούλεμαδούλεμαδούλεμαδούλεμα γιατίγιατίγιατίγιατί έναέναέναένα κατσούφιασμακατσούφιασμακατσούφιασμακατσούφιασμα μπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανα
κόψεικόψεικόψεικόψει τοτοτοτο γλυκόγλυκόγλυκόγλυκό σαςσαςσαςσας. ΒάζετεΒάζετεΒάζετεΒάζετε τοτοτοτο γλυκόγλυκόγλυκόγλυκό στοστοστοστο ταψίταψίταψίταψί τηςτηςτηςτης ψυχήςψυχήςψυχήςψυχής, τοτοτοτο στρώνετεστρώνετεστρώνετεστρώνετε μεμεμεμε τηντηντηντην
κουτάλακουτάλακουτάλακουτάλα τηςτηςτηςτης θέλησηςθέλησηςθέλησηςθέλησης καικαικαικαι τοτοτοτο ψήνετεψήνετεψήνετεψήνετε στονστονστονστον φούρνοφούρνοφούρνοφούρνο τηςτηςτηςτης υπομονήςυπομονήςυπομονήςυπομονής. ΤοΤοΤοΤο σερβίρετεσερβίρετεσερβίρετεσερβίρετε. 
ΌσοιΌσοιΌσοιΌσοι έφαγανέφαγανέφαγανέφαγαν τοτοτοτο γλύκισμαγλύκισμαγλύκισμαγλύκισμα αυτόαυτόαυτόαυτό ομολογούνομολογούνομολογούνομολογούν ότιότιότιότι τοτοτοτο κύριοκύριοκύριοκύριο χαρακτηριστικόχαρακτηριστικόχαρακτηριστικόχαρακτηριστικό τηςτηςτηςτης
γεύσηςγεύσηςγεύσηςγεύσης τουτουτουτου, είναιείναιείναιείναι ηηηη ψυχικήψυχικήψυχικήψυχική γαλήνηγαλήνηγαλήνηγαλήνη. 



ΚαταπίεσηΚαταπίεσηΚαταπίεσηΚαταπίεση ήήήή ελευθερίαελευθερίαελευθερίαελευθερία;
ΤιΤιΤιΤι θαθαθαθα γινότανγινότανγινότανγινόταν αλήθειααλήθειααλήθειααλήθεια, αναναναν μιαμιαμιαμια αυταρχικήαυταρχικήαυταρχικήαυταρχική εξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσία επέβαλλεεπέβαλλεεπέβαλλεεπέβαλλε
στουςστουςστουςστους νέουςνέουςνέουςνέους, πουπουπουπου αποτελούναποτελούναποτελούναποτελούν τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο δυναμικόδυναμικόδυναμικόδυναμικό, τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο
ατίθασοατίθασοατίθασοατίθασο, αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο ελπιδοφόροελπιδοφόροελπιδοφόροελπιδοφόρο στοιχείοστοιχείοστοιχείοστοιχείο ενόςενόςενόςενός τόπουτόπουτόπουτόπου, 
νανανανα έχουνέχουνέχουνέχουν ενιαίαενιαίαενιαίαενιαία εμφάνισηεμφάνισηεμφάνισηεμφάνιση (όπωςόπωςόπωςόπως παλιότεραπαλιότεραπαλιότεραπαλιότερα, ότανότανότανόταν ήτανήτανήτανήταν
υποχρεωτικόυποχρεωτικόυποχρεωτικόυποχρεωτικό τοτοτοτο καπέλοκαπέλοκαπέλοκαπέλο μεμεμεμε τηντηντηντην κουκουβάγιακουκουβάγιακουκουβάγιακουκουβάγια γιαγιαγιαγια τουςτουςτουςτους
μαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητές καικαικαικαι ηηηη μπλεμπλεμπλεμπλε ποδιάποδιάποδιάποδιά γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις μαθήτριεςμαθήτριεςμαθήτριεςμαθήτριες); ΉγουνΉγουνΉγουνΉγουν: ίδιαίδιαίδιαίδια
ρούχαρούχαρούχαρούχα (μεμεμεμε κυρίαρχοκυρίαρχοκυρίαρχοκυρίαρχο τοτοτοτο μπλουτζίνμπλουτζίνμπλουτζίνμπλουτζίν, συχνάσυχνάσυχνάσυχνά ξεσκισμένοξεσκισμένοξεσκισμένοξεσκισμένο -
ότανότανότανόταν ηηηη ένδειαένδειαένδειαένδεια γίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεται μόδαμόδαμόδαμόδα), χοντροπάπουτσαχοντροπάπουτσαχοντροπάπουτσαχοντροπάπουτσα (απόαπόαπόαπό εκείναεκείναεκείναεκείνα
πουπουπουπου φορούνφορούνφορούνφορούν σεσεσεσε βαριέςβαριέςβαριέςβαριές δουλειέςδουλειέςδουλειέςδουλειές - αγρότεςαγρότεςαγρότεςαγρότες, εργάτεςεργάτεςεργάτεςεργάτες τηςτηςτηςτης
ψαραγοράςψαραγοράςψαραγοράςψαραγοράς καικαικαικαι τωντωντωντων αποχετεύσεωναποχετεύσεωναποχετεύσεωναποχετεύσεων, ορειβάτεςορειβάτεςορειβάτεςορειβάτες), ακούρευτοακούρευτοακούρευτοακούρευτο
ήήήή κουρεμένοκουρεμένοκουρεμένοκουρεμένο μαλλίμαλλίμαλλίμαλλί (συχνάσυχνάσυχνάσυχνά μμμμ' έναέναέναένα στιλστιλστιλστιλ πουπουπουπου νανανανα θυμίζειθυμίζειθυμίζειθυμίζει
παλιούςπαλιούςπαλιούςπαλιούς τιμωρημένουςτιμωρημένουςτιμωρημένουςτιμωρημένους μαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητές, φαντάρουςφαντάρουςφαντάρουςφαντάρους ήήήή
φυλακισμένουςφυλακισμένουςφυλακισμένουςφυλακισμένους). ΚαιΚαιΚαιΚαι ακόμηακόμηακόμηακόμη: ΝαΝαΝαΝα τρώνετρώνετρώνετρώνε τατατατα ίδιαίδιαίδιαίδια φαγητάφαγητάφαγητάφαγητά
(κατάκατάκατάκατά προτίμησηπροτίμησηπροτίμησηπροτίμηση χάμπουργκερχάμπουργκερχάμπουργκερχάμπουργκερ καικαικαικαι πίτσεςπίτσεςπίτσεςπίτσες).
ΝαΝαΝαΝα πίνουνπίνουνπίνουνπίνουν τατατατα ίδιαίδιαίδιαίδια ποτάποτάποτάποτά (ΚόκαΚόκαΚόκαΚόκα ήήήή «σφηνάκιασφηνάκιασφηνάκιασφηνάκια»). ΝΝΝΝ' ακούνεακούνεακούνεακούνε
τηντηντηντην ίδιαίδιαίδιαίδια μουσικήμουσικήμουσικήμουσική (ροκροκροκροκ καικαικαικαι άλλαάλλαάλλαάλλα συναφήσυναφήσυναφήσυναφή).



ΚαταπίεσηΚαταπίεσηΚαταπίεσηΚαταπίεση ήήήή ελευθερίαελευθερίαελευθερίαελευθερία;
ΤιΤιΤιΤι θαθαθαθα γινότανγινότανγινότανγινόταν αλήθειααλήθειααλήθειααλήθεια, αναναναν μιαμιαμιαμια αυταρχικήαυταρχικήαυταρχικήαυταρχική εξουσίαεξουσίαεξουσίαεξουσία επέβαλλεεπέβαλλεεπέβαλλεεπέβαλλε
στουςστουςστουςστους νέουςνέουςνέουςνέους, πουπουπουπου αποτελούναποτελούναποτελούναποτελούν τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο δυναμικόδυναμικόδυναμικόδυναμικό, τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο
ατίθασοατίθασοατίθασοατίθασο, αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι τοτοτοτο πιοπιοπιοπιο ελπιδοφόροελπιδοφόροελπιδοφόροελπιδοφόρο στοιχείοστοιχείοστοιχείοστοιχείο ενόςενόςενόςενός τόπουτόπουτόπουτόπου, 
νανανανα έχουνέχουνέχουνέχουν ενιαίαενιαίαενιαίαενιαία εμφάνισηεμφάνισηεμφάνισηεμφάνιση (όπωςόπωςόπωςόπως παλιότεραπαλιότεραπαλιότεραπαλιότερα, ότανότανότανόταν ήτανήτανήτανήταν
υποχρεωτικόυποχρεωτικόυποχρεωτικόυποχρεωτικό τοτοτοτο καπέλοκαπέλοκαπέλοκαπέλο μεμεμεμε τηντηντηντην κουκουβάγιακουκουβάγιακουκουβάγιακουκουβάγια γιαγιαγιαγια τουςτουςτουςτους
μαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητές καικαικαικαι ηηηη μπλεμπλεμπλεμπλε ποδιάποδιάποδιάποδιά γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις μαθήτριεςμαθήτριεςμαθήτριεςμαθήτριες); ΉγουνΉγουνΉγουνΉγουν: ίδιαίδιαίδιαίδια
ρούχαρούχαρούχαρούχα (μεμεμεμε κυρίαρχοκυρίαρχοκυρίαρχοκυρίαρχο τοτοτοτο μπλουτζίνμπλουτζίνμπλουτζίνμπλουτζίν, συχνάσυχνάσυχνάσυχνά ξεσκισμένοξεσκισμένοξεσκισμένοξεσκισμένο -
ότανότανότανόταν ηηηη ένδειαένδειαένδειαένδεια γίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεται μόδαμόδαμόδαμόδα), χοντροπάπουτσαχοντροπάπουτσαχοντροπάπουτσαχοντροπάπουτσα (απόαπόαπόαπό εκείναεκείναεκείναεκείνα
πουπουπουπου φορούνφορούνφορούνφορούν σεσεσεσε βαριέςβαριέςβαριέςβαριές δουλειέςδουλειέςδουλειέςδουλειές - αγρότεςαγρότεςαγρότεςαγρότες, εργάτεςεργάτεςεργάτεςεργάτες τηςτηςτηςτης
ψαραγοράςψαραγοράςψαραγοράςψαραγοράς καικαικαικαι τωντωντωντων αποχετεύσεωναποχετεύσεωναποχετεύσεωναποχετεύσεων, ορειβάτεςορειβάτεςορειβάτεςορειβάτες), ακούρευτοακούρευτοακούρευτοακούρευτο
ήήήή κουρεμένοκουρεμένοκουρεμένοκουρεμένο μαλλίμαλλίμαλλίμαλλί (συχνάσυχνάσυχνάσυχνά μμμμ' έναέναέναένα στιλστιλστιλστιλ πουπουπουπου νανανανα θυμίζειθυμίζειθυμίζειθυμίζει
παλιούςπαλιούςπαλιούςπαλιούς τιμωρημένουςτιμωρημένουςτιμωρημένουςτιμωρημένους μαθητέςμαθητέςμαθητέςμαθητές, φαντάρουςφαντάρουςφαντάρουςφαντάρους ήήήή
φυλακισμένουςφυλακισμένουςφυλακισμένουςφυλακισμένους). ΚαιΚαιΚαιΚαι ακόμηακόμηακόμηακόμη: ΝαΝαΝαΝα τρώνετρώνετρώνετρώνε τατατατα ίδιαίδιαίδιαίδια φαγητάφαγητάφαγητάφαγητά
(κατάκατάκατάκατά προτίμησηπροτίμησηπροτίμησηπροτίμηση χάμπουργκερχάμπουργκερχάμπουργκερχάμπουργκερ καικαικαικαι πίτσεςπίτσεςπίτσεςπίτσες).
ΝαΝαΝαΝα πίνουνπίνουνπίνουνπίνουν τατατατα ίδιαίδιαίδιαίδια ποτάποτάποτάποτά (ΚόκαΚόκαΚόκαΚόκα ήήήή «σφηνάκιασφηνάκιασφηνάκιασφηνάκια»). ΝΝΝΝ' ακούνεακούνεακούνεακούνε
τηντηντηντην ίδιαίδιαίδιαίδια μουσικήμουσικήμουσικήμουσική (ροκροκροκροκ καικαικαικαι άλλαάλλαάλλαάλλα συναφήσυναφήσυναφήσυναφή).



�ΝαΝαΝαΝα βλέπουνβλέπουνβλέπουνβλέπουν τιςτιςτιςτις ίδιεςίδιεςίδιεςίδιες ταινίεςταινίεςταινίεςταινίες (σχεδόνσχεδόνσχεδόνσχεδόν αποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικάαποκλειστικά μιαςμιαςμιαςμιας
χώραςχώραςχώραςχώρας).
�ΝαΝαΝαΝα μιλάνεμιλάνεμιλάνεμιλάνε τηντηντηντην ίδιαίδιαίδιαίδια γλώσσαγλώσσαγλώσσαγλώσσα (αργκόαργκόαργκόαργκό, καρυκευμένηκαρυκευμένηκαρυκευμένηκαρυκευμένη μεμεμεμε ξένεςξένεςξένεςξένες
λέξειςλέξειςλέξειςλέξεις).
�ΝΝΝΝ' αδιαφορούναδιαφορούναδιαφορούναδιαφορούν γιαγιαγιαγια τηντηντηντην πολιτικήπολιτικήπολιτικήπολιτική καικαικαικαι τατατατα κοινάκοινάκοινάκοινά, καικαικαικαι γενικάγενικάγενικάγενικά
νανανανα συμπεριφέρονταισυμπεριφέρονταισυμπεριφέρονταισυμπεριφέρονται όλοιόλοιόλοιόλοι τοτοτοτο ίδιοίδιοίδιοίδιο,   σανσανσανσαν κουρδισμένοικουρδισμένοικουρδισμένοικουρδισμένοι.
�ΕπιπλέονΕπιπλέονΕπιπλέονΕπιπλέον, νανανανα τουςτουςτουςτους ομολογούσανομολογούσανομολογούσανομολογούσαν απροκάλυπτααπροκάλυπτααπροκάλυπτααπροκάλυπτα ότιότιότιότι όλαόλαόλαόλα
αυτάαυτάαυτάαυτά εκπορεύονταιεκπορεύονταιεκπορεύονταιεκπορεύονται απόαπόαπόαπό μιαμιαμιαμια προστάτισσαπροστάτισσαπροστάτισσαπροστάτισσα δύναμηδύναμηδύναμηδύναμη, κικικικι
�ότιότιότιότι είναιείναιείναιείναι υποχρεωμένοιυποχρεωμένοιυποχρεωμένοιυποχρεωμένοι νανανανα ττττ' αποδεχθούναποδεχθούναποδεχθούναποδεχθούν, διαφορετικάδιαφορετικάδιαφορετικάδιαφορετικά θαθαθαθα
τιμωρηθούντιμωρηθούντιμωρηθούντιμωρηθούν. ΤιΤιΤιΤι θαθαθαθα γινότανγινότανγινότανγινόταν; θθθθ' άντεχανάντεχανάντεχανάντεχαν μιαμιαμιαμια τέτοιατέτοιατέτοιατέτοια
�καταπίεσηκαταπίεσηκαταπίεσηκαταπίεση ήήήή θαθαθαθα ξεσηκώνοντανξεσηκώνοντανξεσηκώνοντανξεσηκώνονταν; ΜάλλονΜάλλονΜάλλονΜάλλον τοτοτοτο δεύτεροδεύτεροδεύτεροδεύτερο (μαζίμαζίμαζίμαζί
τουςτουςτουςτους καικαικαικαι οιοιοιοι λεγόμενοιλεγόμενοιλεγόμενοιλεγόμενοι πνευματικοίπνευματικοίπνευματικοίπνευματικοί άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι).
�ΕκτόςΕκτόςΕκτόςΕκτός κικικικι αναναναν, μεμεμεμε σατανικάσατανικάσατανικάσατανικά μέσαμέσαμέσαμέσα, τουςτουςτουςτους έπειθανέπειθανέπειθανέπειθαν ότιότιότιότι i όλαόλαόλαόλα
αυτάαυτάαυτάαυτά - καικαικαικαι άλλαάλλαάλλαάλλα πουπουπουπου δενδενδενδεν χωράνεχωράνεχωράνεχωράνε εδώεδώεδώεδώ - γίνονταιγίνονταιγίνονταιγίνονται μεμεμεμε δικήδικήδικήδική
τουςτουςτουςτους ελεύθερηελεύθερηελεύθερηελεύθερη επιλογήεπιλογήεπιλογήεπιλογή...


