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ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ    ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Σήμερα, το Κέντρο Ξένης Γλώσσας προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον 
μάθησης για τα παιδιά μέσα από τα τρία βασικά στοιχεία που οδηγούν το 
παιδί να μαθαίνει αποτελεσματικά: α) τον ικανό δάσκαλο, β) την οργανωμένη 
μεθοδολογία και γ) το κοινωνικό περιβάλλον των συμμαθητών που εμπνέει, 
ενθουσιάζει το παιδί και διδάσκει αυτοδιαχείριση και κοινωνικές δεξιότητες

 ήμερα, στην ξένη γλώσσα, τα τρία αυτά βασικά συ-
στατικά θα τα βρει ο γονιός σε ιδανική μορφή στο 
Κέντρο Ξένων γλωσσών

Ο δάσκαλος είναι το πιο “μαγικό” συστατικό της μάθησης. Ας 
δούμε, λοιπόν, τα κριτήρια που ορίζουν τον δάσκαλο:
•	 Ειδική	κατάρτιση	στην	διδασκαλία	της	ξένης	γλώσσας

Όλοι μπορούμε να είμαστε δάσκαλοι κατά κάποιο τρόπο, σε 
ένα αντικείμενο που γνωρίζουμε καλά. Αλλά δεν θα είμαστε 
καλοί δάσκαλοι, αν δεν έχουμε διδαχτεί πώς να το διδάσκου-
με, και πώς να μεταδίδουμε σφαιρικά τη γνώση.

Καλός δάσκαλος, δεν είναι αυτός που γνωρίζει το αντικεί-
μενο, αλλά αυτός που γνωρίζει εξειδικευμένα πώς να το μετα-
δίδει και μάλιστα σε παιδιά, όπου η ηλικία παίζει τεράστιο ρόλο 
στο πώς θέλει την πληροφορία το παιδί, πώς την αφομοιώνει, 
πώς την κατανοεί.

Συχνά στην ξένη γλώσσα, οι γονείς θεωρούν ότι μια φοι-
τήτρια, που ξέρει αγγλικά, ή κάποιος γνωστός που έχει 
Proficiency και ζητά ένα ελάχιστο αντίτιμο για την ώρα του 
θα κάνει ιδιαίτερα στο παιδί, θα φροντίσει «ατομικά» το παιδί 
τους. Στην πραγματικότητα χαντακώνουν το παιδί τους με έναν 
ανεπαρκή δάσκαλο, που ξέρει αγγλικά μεν, αλλά δεν ξέρει πώς 
να βοηθήσει το παιδί να τα αγαπήσει και να τα μάθει κατάλληλα, 

σωστά και αποτελεσματικά, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποι-
εί, να τα μιλά και να τα αποδώσει στις εξετάσεις του.
•	 Εξειδικευμένες	γνώσεις	στο	αντικείμενό	του

Δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Δάσκαλος δεν είναι αυτός 
που ξέρει το αντικείμενο, αλλά αυτός που έχει διδαχτεί την τέ-
χνη και τη μέθοδο να μεταδίδει τις γνώσεις που έχει.

Σπάνια πάμε να μάθουμε οδήγηση με έναν καλό οδηγό του 
περιβάλλοντός μας. Κι αυτό γιατί εκνευρίζεται, μαλώνει, χάνει 
την υπομονή του. Και καταλήγουμε να απευθυνθούμε στον δά-
σκαλο οδήγησης που ξέρει ακριβώς πώς να διδάξει. Τα παιδιά 
όμως μας εμπιστεύονται. Δεν ξέρουν να φέρνουν αντιρρήσεις. 
Και μάλιστα δεν ξέρουν να φέρουν αντιρρήσεις στον ανειδί-
κευτο δάσκαλο, που τα αφήνει χαλαρά, δεν έχει απαιτήσεις και 
κάνει τη ζωή τους εύκολη. Και οι γονείς είναι ευχαριστημένοι 
ενώ θα έπρεπε να είναι έντονα προβληματισμένοι.
•	 Διαρκής	ενημέρωση	και	μετεκπαίδευση

Ένα οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, επενδύει στην 
σωστή κατάρτιση αλλά και στην ενημέρωση των δασκάλων, 
στην διαρκή ανανέωση των γνώσεων τους, στην παρακολού-
θηση της τεχνολογίας και των νέων μεθοδολογιών. Ούτε ο δά-
σκαλος του δημοσίου, ούτε ο ημιμαθής και κακοπληρωμένος 
δάσκαλος των ιδιαίτερων μαθημάτων θα ασχοληθούν για να 
προχωρήσουν τα συστήματα, τις μεθόδους, τα υλικά τους. Και 
καταλήγει ένα παιδί στον 21ο αιώνα να διδάσκεται εντελώς 

στοιχειωδώς και ημιτελώς την ξένη γλώσσα.
•	Πρόγραμμα	και	μαθησιακοί	στόχοι

Στα ιδιαίτερα, το πρόγραμμα και οι στόχοι 
καθορίζονται από το βιβλίο που ακολουθεί 
ο δάσκαλος. Σε ένα οργανωμένο επιστημο-
νικά Κέντρο Ξένης Γλώσσας, το πρόγραμμα 
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και οι μαθησιακοί στόχοι καθορίζονται με βάση ευρύτερα κρι-
τήρια: τα παιδιά, η αλληλεπίδρασή τους, οι ικανότητές τους, τα 
νέα αναλυτικά προγράμματα ύλης για την ηλικία τους.
•	 Εξατομίκευση	της	διδασκαλίας

Ο ικανός δάσκαλος ξένης γλώσσας παρακολουθεί κάθε 
παιδί στην τάξη ξεχωριστά. Ξέρει την ανάγκη του κάθε παιδιού 
και μέσα στην αγκαλιά της τάξης, φροντίζει το κάθε παιδί να 
βρίσκει τις λύσεις που χρειάζεται χωρίς να απομονώνεται και 
χωρίς να νοιώθει μόνο του.
•	 Διδακτικές	ικανότητες

Ο ικανός δάσκαλος, ο ενημερωμένος δάσκαλος, ξέρει πολύ 
καλά πλέον ότι πρέπει να δουλεύει με τη μεταδοτικότητά του, 
με τη φιλικότητα και την προσέγγιση του παιδιού. Αξιολογεί δι-
αρκώς τον εαυτό του, και κατά πόσο περνάνε αποτελεσματικά 
οι γνώσεις που διδάσκει στα παιδιά. Αυτή η στάση όμως, είναι 
χαρακτηριστική στον δάσκαλο που έχει επαγγελματισμό, που 
δεν κάνει, τυχαία, μερικά ιδιαίτερα για να συμπληρώσει το ει-
σόδημά του, ή «... μέχρι να βρει κάτι καλύτερο». 

Όχι «παπαγαλία» στη διδασκαλία
Υπάρχουν άπειροι δάσκαλοι που διδάσκουν «παπαγαλία»... 

δηλαδή παίρνουν ένα βιβλίο και το ακολουθούν λέξη-λέξη και 
άσκηση προς άσκηση.

Αλλά αυτό δεν είναι μάθημα ξένης γλώσσας. Ναι, βέβαια, το 
μάθημα της ξένης γλώσσας έχει πάντα ένα βιβλίο. Αλλά στην 
τάξη μέσα, ο εξειδικευμένος δάσκαλος κάνει πολλά περισσό-
τερα: συζητά, κάνει ερωτήσεις, φέρνει επιπλέον ύλη (εικόνες, 
ιστορίες, τραγούδια, διαδικτυακό υλικό), που ανοίγει τους ορί-
ζοντες των παιδιών και επεκτείνει τις ικανότητές τους στην 
ξένη γλώσσα.

Δεν μπορεί το παιδί μας να διδάσκεται ίδια κι απαράλλα-
χτα με τον τρόπο που διδαχτήκαμε και εμείς την ξένη γλώσσα... 
τότε που δεν υπήρχε ακόμα τεχνολογία, ίντερνετ και περισσό-
τερα πορίσματα ερευνών- μελετών πάνω στη διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας.

Δεν μπορεί το μόνο που αλλάζει στη διδασκαλία της ξένης 

γλώσσας από τη δική μας εποχή, των γονιών, να είναι μόνο τα 
βιβλία, που σήμερα έχουν ωραιότερες και πιο σύγχρονες φω-
τογραφίες.

Η τωρινή εποχή απαιτεί κάτι άλλο. Μια πιο σύγχρονη μεθο-
δολογία, νέες προσεγγίσεις, πιο σύγχρονες μεθοδολογίες.

Το οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών σήμερα διαθέτει 
αυτή την ανανεωμένη μεθοδολογία εκμάθησης, και την υπο-
στηρίζει με τεχνολογία, με υπολογιστές, συχνά και με διαδρα-
στικούς πίνακες.

Τόσο μάλιστα, ώστε καταλήγει το ιδιαίτερο μάθημα να είναι 
φτωχό για το παιδί, τόσο σε μέθοδο, τρόπους εκμάθησης, όσο 
και σε ερεθίσματα.

Και θα σχολίαζε κάποιος γονιός: «ναι, δεν πειράζει, φτάνει 
το παιδί μου να μαθαίνει»

Όχι, αγαπητοί γονείς, δεν αρκεί να μαθαίνει το παιδί, πρέ-
πει να μαθαίνει ανάλογα με την εποχή του. Πρέπει να μαθαί-
νει και ταυτόχρονα να «ξυπνά» στις απαιτήσεις τις εποχής, που 
περιλαμβάνουν τεχνολογία, ίντερνετ, νέες μεθόδους. Αλλιώς, 
ναι, ίσως και να μαθαίνει, αλλά βαριέται, αξιοποιεί ελάχιστες 
από τις δυνατότητες του, και προχωρά πολύ αργά ή και καθό-
λου στην εποχή του, στην εποχή στην οποία πρέπει να επιβιώ-
σει και να διαπρέψει.

Οι συμμαθητές είναι οι υπόλοιποι δάσκαλοι του παι-
διού!

Είναι ανεκτίμητης αξίας η μάθηση που παίρνει το παιδί από 
τους συμμαθητές του, μαζί με τους συμμαθητές του.

Όταν τα παιδιά μας μεγαλώνουν μόνα τους, σε κουτιά, χω-
ρίς αυλές, χωρίς κήπους, πόσο σημαντικό είναι εμείς οι γονείς 
να δημιουργούμε κοινωνικά περιβάλλοντα γι αυτά;

Υπάρχει περίπτωση να βαρεθεί ένα παιδί σε ένα πάρτυ με 
τους φίλους του;

Υπάρχει περίπτωση να μη θέλει να συμμετέχει σε μια εκ-
δρομή με την παρέα;

Υπάρχει περίπτωση στο τέλος του καλοκαιριού να μη λα-
χταρά να βρεθεί με τους συμμαθητές του στο σχολείο;

ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ    ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Υπάρχει περίπτωση να μην πηδήξει από χαρά αν του πείτε ότι 
θα έρθουν φίλοι του στο σπίτι;

Η παρέα δεν είναι το μαγικό συστατικό που ενθουσιάζει τα 
παιδιά μόνο στο παιχνίδι και στη διασκέδαση.

Η παρέα είναι ένα από τα πιο μαγικά συστατικά που προά-
γουν και τη μάθηση. Μερικές φορές απορώ που δεν είναι αυ-
τονόητο αυτό!

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η ομάδα, η παρέα, στην 
τάξη;

Όχι μόνο γιατί το κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή τα άλλα 
παιδιά ευχαριστούν και ενθουσιάζουν το παιδί, αλλά και επει-
δή στο κοινωνικό περιβάλλον θα μάθει στο παιδί τις ουσιαστι-
κές δεξιότητες για τη ζωή, τις κοινωνικές δεξιότητες δηλαδή 
και μάλιστα κάτω από την άγρυπνη επίβλεψη και καθοδήγηση 
ενός καλού δασκάλου. Πού; Στο Κέντρο Ξένης Γλώσσας, μια 
που στο δημόσιο σχολείο οι δάσκαλοι, όντας υπερφορτωμέ-
νοι δεν ξοδεύουν χρόνο για να ασχοληθούν με την ψυχή των 
παιδιών.

Μέσα στην αγκαλιά της ομάδας και με την επίβλεψη του δα-
σκάλου, το παιδί μαθαίνει:
•	 Τη συνεργασία: το παιδί μαθαίνει να δουλεύει στην ομά-
δα, να συνεισφέρει, να ακούει τους συμμαθητές του. Θα χρεια-
στεί να δουλέψει ομαδικ ά και να συνεισφέρει και θα μάθει να 
το κάνει αυτό σωστά, έτσι όπως άλλωστε αργότερα θα απαιτη-
θεί στον επαγγελματικό χώρο και γενικά, σε κάθε έκφανση της 
ζωής του.
•	 Τη συμμετοχή: το παιδί θα μάθει να σηκώνει το χέρι του, να 
μιλά μπροστά στους συμμαθητές, να μην ντρέπεται, να διεκδι-
κεί. Θα απολαύσει τη χαρά να το ακούν οι φίλοι του, να ακούει 

το μπράβο και από τη δασκάλα και από αυτούς.
•	 Την αυτοδιαχείριση: μέσα στην ομάδα το παιδί μαθαίνει να 
δίνει χώρο στους άλλους, να κάνει υπομονή, να συμπορεύεται 
με διαφορετικούς χαρακτήρες, να αντιμετωπίζει και τις δυσκο-
λίες των σχέσεων και τις προκλήσεις και τις συγκρούσεις, πά-
ντα με την επίβλεψη των ενηλίκων. Είναι πολύ σημαντικό, να 
μάθει να διαχειρίζεται την ανυπομονησία, το θυμό, την ένταση. 
Θα κερδίσει αυτοεκτίμηση, σιγουριά και αυτοπεποίθηση στην 
ομάδα.
•	 	Την αυτο-παρακίνηση:  ας μην ξεχνάμε, ότι οι συμμαθητές 
αποτελούν μια πηγή παρακίνησης για το παιδί.

Η ομάδα εμπνέει το παιδί, πώς και πότε χρειάζεται να προ-
σπαθήσει περισσότερο, πώς και πότε πρέπει να βάλει τα δυνα-
τά του.

Η μαθητική παρέα δεν αφήνει το παιδί να εφησυχάσει, αντί-
θετα το υποχρεώνει να εντατικοποιήσει το ρυθμό μάθησης, 
μέσα στα πλαίσια που μπορεί και τα καταφέρνει.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το ιδιαίτερο μάθημα, είναι 
φτωχό μαθησιακά από κάθε πλευρά. Μερικές φορές γονείς 
μου εξομολογούνται: “έβαλα το παιδί μου σε ιδιαίτερο και βελ-
τιώθηκαν οι επιδόσεις του”. Ναι, βέβαια, φαινομενικά, και με τι 
κόστος για το παιδί; Άραγε αργότερα όταν θα χρειάζεται να κά-
νει τη δική του προσπάθεια, θα έχει το δάσκαλο πάνω από το 
κεφάλι του βήμα προς βήμα, σαν δεκανίκι; Το παιδί πρέπει να 
διδάσκεται στην ομάδα και πρέπει να διδάσκεται από την ομά-
δα. Την ξένη γλώσσα και όχι μόνο... Διδάσκεται την ίδια τη ζωή 
κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, σε ένα Κέντρο Ξένης 
Γλώσσας με δασκάλους που ξέρουν τα παιδιά και ξέρουν καλά 
τη δουλειά τους!
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Α ναμφίβολα οι περισσότεροι γονείς έχουμε 
χρησιμοποιήσει ανταμοιβές και τιμωρίες, είτε 
μεθοδικά είτε περιστασιακά, ως μέσο διαπαι-

δαγώγησης των παιδιών μας. Περισσότερο μάλιστα κατά 
την περίοδο της εφηβείας όπου δημιουργείται η μεγαλύ-
τερη ένταση στις σχέσεις στην οικογένεια. Παρόλα αυτά, 
όμως, πολλές φορές δεν έχουμε το επιδιωκόμενο απο-
τέλεσμα και οι εντάσεις συνεχίζονται, φτάνοντας σε από-
γνωση γονείς και εφήβους.

 Αναρωτιόμαστε λοιπόν: Ποιος φταίει; Τι φταίει; Τι δεν 
κάναμε σωστό; Τι θα έπρεπε να κάνουμε; Τι θα έπρεπε να 
γνωρίζουμε για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις απρό-

βλεπτες, δύσκολες και κάποιες φορές πρωτόγνωρες;
Αντιλαμβανόμαστε ότι η απόλυτη συνταγή δεν υπάρχει. 

Ας σταματήσουμε να έχουμε ενοχές όσοι περάσαμε δύσκο-
λα, διότι εάν υπήρχε η «συνταγή της εφηβείας» το θέμα  θα 
ήταν ήδη ανύπαρκτο. Σίγουρα όμως η απόκτηση κατάλλη-
λης γνώσης περί εφηβείας από πολύ νωρίς αποτελεί εξαι-
ρετικά σημαντικό παράγοντα σωστότερης αντιμετώπισης, 
λιγότερων εντάσεων και καλύτερων επιθυμητών αποτελε-
σμάτων. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
εφηβεία, κάθε ένας εκ των οποίων δύναται να χρήζει ξε-
χωριστής μελέτης. Μερικοί από τους σημαντικότερους εί-

Γ.Ζ.
Εκπαιδευτικός

ΤΙΜΩΡΙΕΣ και ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
στην ΕΦΗΒΕΙΑ
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ναι η προσωπικότητα, η ψυχοσύνθεση,  η γενετική, το γέ-
νος, το άμεσο και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ο τρό-
πος επικοινωνίας, η εθνικότητα, η οικονομική κατάσταση, 
η θρησκεία, οι πολιτισμικές επιρροές, και η επιρροή νεότε-
ρων τάσεων, όπως η νέα εποχή της διαδικτυακής πληρο-
φόρησης και επικοινωνίας που διανύουμε. 

Οι ανταμοιβές και τιμωρίες τοποθετούνται στον κοινω-
νικό παράγοντα αντιμετώπισης των εφήβων. Πρωτίστως, 
οφείλουμε να συλλογιστούμε τι εννοούμε με ανταμοιβές 
και τιμωρίες. Ποια είναι η συνειδητή μας ερμηνεία και κατά 
πόσο τις εφαρμόζουμε από επιλογή μας, από συναισθημα-
τική φόρτιση, επειδή έτσι μάθαμε ή από άλλη περίσταση. 
Είναι επίσης άμεση ανάγκη να αντιληφθούμε όλοι, γονείς 
και εκπαιδευτικοί, ότι πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβα-
ρά υπόψη όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες επιρροής, για 
να αντιμετωπίσουμε ορθότερα και δικαιότερα την εφηβεία. 
Έτσι, θα μπορέσει ο έφηβος να διανύσει ομαλά αυτήν την 
πλέον όμορφη περίοδο της ζωής του, να αναπτύξει την δική 
του ξεχωριστή προσωπικότητα και ανεξαρτησία με αξίες, 
και να κτίσει τα θεμέλια ενός λαμπρού μέλλοντος για τον 
ίδιο και την κοινωνία που ζει.

Οι ανταμοιβές και τιμωρίες φέρονται να είναι μία κοι-
νή μέθοδος ελέγχου και παρακίνησης συμπεριφοράς στην 
οικογένεια και στο σχολείο. Από την άλλη, η συμπεριφορά 
των εφήβων, όπως και κάθε ανθρώπου, συχνά οδηγείται 
από την επιθυμία απόκτησης θετικών εκβάσεων και απο-
φυγής αρνητικών συνεπειών. Έτσι, ο έφηβος δικαιολογη-
μένα έλκεται από συμπεριφορές που τον ανταμείβουν και 
παραμελεί συμπεριφορές όπου εκλείπει η ανταμοιβή. Πα-
ρομοίως, επιθυμεί να αποφύγει δυσάρεστες για τον ίδιο 
καταστάσεις και κατ’ επέκταση έλκεται από συμπεριφορές 
από τις οποίες απουσιάζει η τιμωρία. Όμως, είναι αδύνατον 
να ανταμείβεται κάθε ορθή συμπεριφορά του εφήβου. Είναι 
επίσης μέγιστο λάθος να συνηθίζει να αναμένει ανταμοιβή 
για να πράξει τη σωστή συμπεριφορά. Η αποφυγή, δε, της 
τιμωρίας από τον έφηβο, μπορεί να τον οδηγήσει σε εντε-
λώς λανθασμένες και ακραίες συμπεριφορές, όπως το 
ψέμα ή τη φυγή από το σπίτι και σχολείο, με διάφορες συ-

νεπακόλουθες αρνητικές συνέπειες. 
Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν χαρακτηριστικά είπε: 
«εάν οι άνθρωποι είναι καλοί μόνο και μόνο γιατί φο-

βούνται την τιμωρία και ελπίζουν στην ανταμοιβή, τότε εί-
μαστε για λύπηση».  

Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι η εφηβεία εί-
ναι μια περίοδος ανάπτυξης του ανθρώπου που χαρακτη-
ρίζεται από περιορισμένη συνεργασία και αυξανόμενες ρι-
ψοκίνδυνες επιλογές και πράξεις σε σχέση με την παιδι-
κή ηλικία και την ενηλικίωση του ανθρώπου. Έχουμε χρέος 
να προστατέψουμε τους εφήβους μας και να τους καθοδη-
γήσουμε σωστά να αποκτήσουν αυτοέλεγχο, σεβασμό και 
υπευθυνότητα.

 Η επιβράβευση έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι είναι 
πολλάκις αποτελεσματικότερη συγκριτικά της τιμωρίας, 
των απειλών και ανταμοιβών. Οι περισσότεροι γονείς και 
εκπαιδευτικοί συμφωνούμε ότι είναι προτιμητέα της τιμω-
ρίας. Ας αναλογιστούμε, όμως, γιατί στην πράξη  λειτουρ-
γούμε διαφορετικά. Ίσως γιατί η εσωτερική μας πίστη προς 
την τιμωρία είναι ισχυρότερη, ή ελλείψει αυτοελέγχου, ο 
θυμός μας που προκαλείται από απρεπή εφηβική συμπερι-
φορά, παρορμητικά μας οδηγεί προς την τιμωρία.  

Η επιβράβευση πρέπει να συνοδεύεται με ενθάρρυν-
ση, καθοδήγηση προς σωστές επιλογές, αποδοχή, έπαινο, 
αναγνώριση, την διασάφηση, δίχως απειλών, των αρνητι-
κών συνεπειών των ανεπιθύμητων συμπεριφορών και την 
αυτοεπίγνωση ότι τελικά οι ίδιοι οι έφηβοι θα αντιμετω-
πίσουν τις συνέπειες της όποιας απειθαρχίας τους. Η υλι-
κή επιβράβευση πρέπει να αποφεύγεται συστηματικά, γιατί 
τις περισσότερες φορές φέρνει ακριβώς τα αντίθετα απο-
τελέσματα. 

Αντί της τιμωρίας, οι έφηβοι χρειάζεται να κατανοήσουν 
τους λόγους και τις αιτίες για τις οποίες πρέπει να αλλά-
ξουν τη συμπεριφορά τους. Άλλωστε η ζωή έχει αποδεί-
ξει ότι καμία σωματική ή ψυχολογικά ταπεινωτική τιμωρία 
δεν μπορεί να επιβάλλει σεβασμό και πειθαρχία στους εφή-
βους. Απλά ο γονιός χρειάζεται να είναι πρωτίστως γονιός, 
σταθερός, στοργικός, υπομονετικός, με εμπιστοσύνη στον 

«εάν οι άνθρωποι είναι καλοί 
μόνο και μόνο γιατί φοβούνται την 
τιμωρία και ελπίζουν στην ανταμοι-
βή, τότε είμαστε για λύπηση».  

Λέμε ΝΑΙ στην ενσυνείδητη πειθαρχία και ΟΧΙ στην τιμωρία. Λέμε ΝΑΙ στην εσωτερική 
επιβράβευση και ΟΧΙ στις ανταμοιβές. Γιατί η πειθαρχία εκπαιδεύει και η τιμωρία ταπεινώνει. 
Γιατί η επιβράβευση κτίζει σχέσεις και οι ανταμοιβές συναλλαγές.Γιατί σημαντικές ανάγκες 
κάθε ανθρώπου, μικρού ή μεγάλου, είναι η αναγνώριση, η αποδοχή, η αγάπη και ο σεβασμός.
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έφηβο ότι θα επανορθώσει την επόμενη φορά, και δευτε-
ρεύοντος ή ακόμα και καθόλου φίλος με τον έφηβο. Πρέπει 
να θέτει όρια και κανόνες και να γίνεται παράδειγμα προς 
μίμηση ο ίδιος πρώτα, τηρώντας και απαιτώντας όρους και 
κανόνες ζωής. Η αποφασιστική εναντίωση στην αρνητική 
συμπεριφορά με επεξηγήσεις των συνεπειών και απουσία 
ακροτήτων συμβάλλει στην πειθαρχία του εφήβου. 

Οι έφηβοι τις περισσότερες φορές φοβούνται να εκφρά-
σουν αυτό που νοιώθουν και άλλες φορές πάλι άλλο νοιώ-
θουν και άλλο δείχνουν. Εάν τους αφιερώσουμε χρόνο, εί-
μαστε ανοικτοί και διαθέσιμοι εξ αρχής τότε ίσως να χρει-
αστεί λιγότερο να κάνουμε κάτι για να τους συνετίσουμε ή 
ανταμείψουμε.

Η συστηματική μείωση της εξάρτησής μας από το σύστη-
μα τιμωρίας και ανταμοιβών αυξάνει τις πιθανότητες εποι-
κοδομητικής συνεννόησης με τους εφήβους. Οι αρχές δε 
της θεωρίας της συναισθηματικής νοημοσύνης καλύπτουν 
με το παραπάνω αυτό το κενό, συμβάλλοντας ταυτόχρο-
να στην ψυχική και σωματική υγεία των εφήβων. Οι αρχές 
της αυτογνωσίας, αυτοδιαχείρισης, κοινωνικής επίγνωσης 
και κοινωνικής επιρροής συμβάλλουν στην καλύτερη επι-
κοινωνία, στη λύση προβλημάτων και στο κτίσιμο καλών 
σχέσεων. Η ποιότητα και η σταθερότητα των διαπροσωπι-
κών σχέσεων στο σχολείο και στην οικογένεια επηρεάζουν 
την γνωστική, κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη τους. 

Η αντιμετώπιση των εφήβων οφείλει να εστιάζεται στην 
γνωστική, επεξηγηματική προσέγγιση εσωτερικών κινή-
τρων που δίνουν έμφαση στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
σωστών κοινωνικών συμπεριφορών.

Κίνητρα όπως πραγματικό ενδιαφέρον, συμβολή, στορ-
γή, σεβασμός, αλληλοσύνδεση, ενδυνάμωση λύσεων δια-
φωνιών και γραπτή συμφωνημένη δέσμευση συμπεριφο-
ρών και συνεπειών δίνουν την ευκαιρία στους εφήβους να 
αξιολογήσουν και να διαχειριστούν οι ίδιοι σωστά τις συ-
μπεριφορές τους. Η επίγνωση σκέψεων, συναισθημάτων, 
πράξεων, και συνεπειών θεμελιώνει την υγιή κοινωνικό-
συναισθηματική ανάπτυξη τους. Έτσι, γονείς και εκπαιδευ-
τικοί, σταθερά και μεθοδικά, θα προχωράμε προς τον βασι-
κό μας στόχο, δηλαδή  την αβίαστη ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας, την κοινωνικοποίηση, την γνωστική ανάπτυξη και 
την ακαδημαϊκή πρόοδο των εφήβων μας. 

Λέμε ΝΑΙ στην ενσυνείδητη πειθαρχία και ΟΧΙ στην τι-
μωρία. Λέμε ΝΑΙ στην εσωτερική επιβράβευση και ΟΧΙ στις 
ανταμοιβές. Γιατί η πειθαρχία εκπαιδεύει και η τιμωρία τα-
πεινώνει. Γιατί η επιβράβευση κτίζει σχέσεις και οι αντα-
μοιβές συναλλαγές.Γιατί σημαντικές ανάγκες κάθε αν-
θρώπου, μικρού ή μεγάλου, είναι η αναγνώριση, η αποδο-
χή, η αγάπη και ο σεβασμός.

 Με υπομονή και επιμονή ας χαρούμε την εφηβεία των 
παιδιών μας.   

10



EN ISO 9001:2008



Τ

Με την
υποστήριξη

της

 α θέματα του Διαγωνισμού στα οποία διαγωνί-
στηκαν οι μαθητές ήταν:

•	 Tι θέλω να ξέρουν και να καταλάβουν οι γο-
νείς μου για τον δικό μας κόσμο, τον εφηβικό

•	 Πώς	θέλω	και	ονειρεύομαι	για	το		μέλλον

•	 Τι	σημαίνει	για	μένα	η	τεχνολογία	(το	κινη-
τό μου, το internet, το facebook, τα ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια), και τι πρέπει  να καταλάβουν οι 
γονείς μου για τη σχέση μου με αυτά

•	 Τι	ζητώ	και	τι	έχω	ανάγκη	από	τους	γονείς	
μου, σαν έφηβος, που ξεκινά τη ζωή.

Αποτελέσματα	γραπτού	διαγωνισμού	νεανικού	περιοδικού	Europalso	Mania

«Καταλάβετέ 
μας επιτέλους 
κι εμάς τους 
εφήβους»
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βραβείο: 

δώρο: 

βραβείο: 

δώρο: 

βραβείο: 

δώρο: 

βραβείο: 

δώρο: 

ΓΙΩΡΓΟΣ	ΤΑΣΣΗΣ
smartphone

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΜΑΝΟΥ	ΜΑΣΟΥΜΗ
φωτογραφική μηχανή

ΓΕΩΡΓΙΑ	ΜΠΙΖΙΑ	
καρτοκινητό

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
WIND		Mobile	Broadmand,	με	κάρτα

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ	ΔΙΟΝΥΣΙΑ
WIND		Mobile	Broadmand,	με	κάρτα

Είμαι λοιπόν προετοιμασμέμος ότι θα 
κάνω λάθη - αφήστε με, μόνο έτσι θα 
μάθω, όπως άλλωστε μάθατε και εσείς. 
Μείνετε όμως κοντά μου ώστε τα λάθη 

αυτά να μην αποδειχθούν ολέθρια.

Θα ήθελα να φτιάξουμε από την αρχή 
ένα ντόμινο που δεν θα μας το ρίξει κανείς, 
να πιστέψουμε σε εμάς και τα όνειρά μας. 
Αυτός είναι ο κόσμος που ονειρεύομαι αυτό 
είναι το μέλλον που θέλω να ζήσω. Ακόμα 
όμως κι αν δεν τα καταφέρω, θα ήθελα 

να ζήσω με αξιοπρέπεια.

Το facebook έπαψε πια να είναι μοναδική μου έγνοια, 
η λήψη φωτογραφιών  μοναδική μου ενασχόληση, 
τα uploads τραγουδιών και status μοναδική μου 

προτεραιότητα. Είχα αρχίσει να βλέπω τη ζωή από 
άλλη οπτική γωνία. Είχα αρχίσει να βγαίνω με την 
παρέα μου για να περάσω καλά και όχι για να το 
ανεβάσω στο facebook αμέσως μόλις γυρίσω.

Αγαπώ τους γονείς μου αλλά, θέλω 
να δουν πως νοιώθω, πως οι φίλοι της 

ηλικίας μου με κοιτάνε και τι θα έκαναν 
άμα ήταν αυτοί στην θέση μου.

Όσο για τον εαυτό μου, θέλω 
να έχω μια ευκαιρία να 
μπορώ κάποτε να ονειρευτώ!

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΠΛΑΝΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ, 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΤΟΥΘΑΝΑΣΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΓΑ ΖΩΗ, ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΤΑΣΙΑΝΝΑ, ΜΠΕΛΙΩΤΗ 
ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΜΠΕΡΓΟΥΑΡΙ ΣΟΥΖΑΝΑ, ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ, ΜΥΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΡΙΑ, ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΡΕΝΙΕΡΗ ΘΕΩΝΗ, ΡΟΔΟΥΛΑ ΔΑΡΑΒΕΛΑ, ΡΟΥΣΜΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, 
ΣΑΒΒΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΤΟΤΟ ΑΝΤΖΕΛΑ, ΦΛΕΓΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Είναι	 κοινή	 διαπίστωση	 γονιών	 και	 καθηγητών	 ότι	 κάποια	 παιδιά	 νιώθουν	 έντονο	 άγχος	 όταν	
μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα. Το άγχος αυτό μπορεί να επηρεάζει τις επιδόσεις τους, αλλά και την 
επιθυμία τους να συνεχίσουν  τα μαθήματα της ξένης γλώσσας ή να πάρουν κάποιο ανώτερο δίπλωμα. 
Μέσα από σχετικές έρευνες έχουν εντοπιστεί  πολλές πηγές άγχους που συνδέονται με την εκμάθηση 
μιας	ξένης	γλώσσας.	Εμείς	εδώ	θα	επικεντρωθούμε	στο	άγχος	που	προκαλείται	από	κάποια	ειδικά		
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μαθητών.

1

2

3

4

 Οι	Πεποιθήσεις	που	έχουν	οι	μαθητές	σχετι-κά με τον εαυτό τους.
Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι αρνητικές 
πεποιθήσεις των μαθητών για τον εαυτό τους, 

και πιο συγκεκριμένα το τι πιστεύουν οι μαθητές σχετικά με 
την ικανότητά τους στην ξένη γλώσσα, αποτελούν σημαντι-
κή πηγή άγχους. Το άγχος φαίνεται να επιδρά στην επίδοση 
των μαθητών, καθώς το τι πιστεύουν οι μαθητές έχει μεγα-
λύτερη σημασία από αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. 

Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι οι πεποιθήσεις 
των μαθητών επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στην εκ-
μάθηση της ξένης γλώσσας, αν δηλαδή η ξένη γλώσσα τους 
φαίνεται δύσκολη ή εύκολη, ή αν τους αρέσει ή όχι. Οι μα-
θητές που αντιδρούν αρνητικά στην εκμάθηση μιας ξένης 
γλώσσας και δεν επιθυμούν να  συνεχίσουν τις ξενόγλωσ-
σες σπουδές τους είναι πολύ πιθανό να  αισθάνονται απο-
θαρρυμένοι από την έλλειψη προόδου ή από το άγχος που 
νιώθουν όταν βρίσκονται στην τάξη. 

  ΑνταγωνιστικότηταΑνταγωνιστικότητα είναι η επιθυμία του μαθη-
τή να αριστεύσει σε σχέση με τους συμμαθη-
τές του και εκδηλώνεται με τα εξής χαρακτη-

ριστικά: 1) οι μαθητές συγκρίνουν τον εαυτό τους υπερβολι-
κά με τους συμμαθητές τους ή τις προσωπικές τους προσδο-
κίες, 2) αισθάνονται ότι συνεχώς πρέπει να ξεπερνούν  τους 
άλλους και 3) τους διακρίνει μία υπεραπασχόληση με δια-
γωνίσματα και βαθμούς, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις επι-
δόσεις των άλλων. Οι μαθητές με έντονο το χαρακτηριστικό 
της ανταγωνιστικότητας, νιώθουν άγχος όταν θεωρούν ότι 
είναι λιγότερο ικανοί στην εκμάθηση της ξένη γλώσσας σε 
σύγκριση με τους συμμαθητές τους και όταν νιώθουν ότι δεν 
μπορούν  να  τους ανταγωνιστούν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 ΑυτοεκτίμησηΟ βαθμός αυτοεκτίμησης ενός μαθητή έχει άμε-
ση σχέση με το άγχος που νιώθει όταν μαθαίνει 
μία ξένη γλώσσα. Οι μαθητές με χαμηλή αυτοε-

κτίμηση που ανησυχούν για τη γνώμη των συμμαθητών τους 
και επιθυμούν να ευχαριστήσουν τους άλλους νιώθουν με-
γάλο άγχος μέσα στην τάξη . Η χαμηλή αυτοεκτίμηση αντα-
νακλάται στις πεποιθήσεις με τις οποίες έρχονται οι μαθη-
τές στην τάξη. Μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση θεωρούν 
τις δικές τους γλωσσικές δεξιότητες ανεπαρκείς και πιστεύ-
ουν πως οι συμμαθητές τους είναι πολύ καλύτεροι από τους 
ίδιους. Επίσης, θεωρούν ότι προκειμένου να μάθει κάποιος 
μία ξένη γλώσσα είναι απαραίτητο να έχει μία ειδική ικανό-
τητα στο να μαθαίνει ξένες γλώσσες (την οποία οι ίδιοι δεν 
έχουν).

Οι μαθητές με υψηλή αυτοεκτίμηση συχνά έχουν καλύ-
τερες επιδόσεις από τους μαθητές με χαμηλή αυτεκτίμηση 
και είναι σε θέση να διαχειριστούν τις καταστάσεις που τους 
προκαλούν άγχος. Η θετική αυτοεικόνα τους, μάλιστα, τους 
προστατεύει από το άγχος. Αντίθετα, οι μαθητές με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση είναι ευάλωτοι στις «απειλές» που προέρχο-
νται από τη διαδικασία εκμάθησης της ξένης γλώσσας, δη-
λαδή, την καθημερινή εξέταση, την προφορική χρήση της 
γλώσσας, τις τελικές εξετάσεις, κ.λ.π.  

  Τελειοθηρία
Σε έρευνες που έχουν γίνει για την αλληλεπί-
δραση του άγχους και της τελειοθηρίας, φάνη-
κε ότι το άγχος που  νιώθουν οι μαθητές οφεί-

λεται σε μεγάλο βαθμό στις  τελειοθηρικές τους τάσεις και 
ότι αυτές οι τάσεις  αποτελούν εμπόδιο για τη μάθηση κάθε 
είδους και ιδιαίτερα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. 
Οι μαθητές με το χαρακτηριστικό της τελειοθηρίας: 1) θέ-
τουν υπερβολικά υψηλά πρότυπα για τον εαυτό τους, όπως 
το να μιλούν την ξένη γλώσσα χωρίς να κάνουν κανένα λά-
θος, 2) είναι υπερβολικά επικριτικοί στην αυτο-αξιολόγησή 
τους και αναστατώνονται υπερβολικά όταν κάνουν λάθη ή 
όταν η απόδοσή τους στην ξένη γλώσσα δεν είναι άψογη, 
3) τους κινητοποιεί ο φόβος της αποτυχίας παρά η επιδίω-
ξη της επιτυχίας, 4) εκτιμούν την αξία τους αποκλειστικά με 
βάση την παραγωγικότητά τους και τα επιτεύγματά τους, 5) 
έχουν έντονη αναβλητικότητα, και 6) καθυστερούν υπερβο-
λικά να ξεκινήσουν μία εργασία ή την ξανακάνουν πολλές 
φορές μέχρι να γίνει τέλεια.

Έχοντας υπόψη μας λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά  της 
προσωπικότητας που συμβάλλουν στο άγχος που νιώθουν 
οι μαθητές όταν μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα, μπορούμε σαν 
γονείς ή εκπαιδευτικοί να βοηθήσουμε τα παιδιά να τροπο-
ποιήσουν, ως ένα βαθμό, αυτά τα χαρακτηριστικά, προκειμέ-
νου να καταφέρουν να διαχειριστούν το άγχος τους πιο απο-
τελεσματικά,  και έτσι να έχουν καλύτερη απόδοση όταν μα-
θαίνουν μία ξένη γλώσσα.

«το τι πιστεύουν οι μαθητές σχε-
τικά με την ικανότητά τους στην 
ξένη γλώσσα, αποτελεί σημαντική 
πηγή άγχους.»  
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Δ ε μπορώ να επικοινωνήσω με το παιδί μου». 
«Είναι σαν να μιλάω σε τοίχο». «Το παιδί μου με 
αποφεύγει». «Δεν έχουμε σημείο επικοινωνί-

ας». «Ό,τι κι αν του πω δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι στον 
κόσμο του». «Του μιλάω, τον συμβουλεύω αλλά τίποτα. Εί-
ναι σαν να μιλάω στου κουφού την πόρτα». «Αυτό το παιδί 
δεν καταλαβαίνει από λόγια». «Το δικό μου παιδί είναι τόσο 
αδιάφορο, τόσο αλλοπρόσαλλο. Αδύνατον να το πιστέψω». 
Αυτά κι άλλα πολλά είναι τα παράπονα των γονιών για τα 
παιδιά τους στην εφηβεία κι ακολουθούν τα ερωτήματα: 

«Τι να κάνω; Πώς να συμπεριφερθώ; Πώς να αντιμετω-
πίσω αυτή τη κατάσταση;» κ.α.

Πρώτα-πρώτα  πρέπει να κατανοήσουμε τις σημαντικές 
και κρίσιμες αλλαγές που συμβαίνουν στην εφηβεία. Αλλα-
γές στο βιοσωματικό τους είδωλο, αλλαγές στο γνωστικό 
τους πεδίο, στο συναισθηματικό τους κόσμο, στην κοινω-
νικοποίησή τους. Ο έφηβος, καλείται να διαχειριστεί αυτές 
τις αλλαγές και να τις ενσωματώσει στην εικόνα του εαυ-
τού του, να διαμορφώσει την ταυτότητά του. Από την άλλη, 
πλευρά οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν την αναδυό-
μενη δύναμη και τάση του εφήβου για ανεξαρτησία . Κατα-
νοώντας τον έφηβό μας, τον βοηθάμε να εξελιχθεί όσο το 
δυνατόν καλύτερα και έτσι η εφηβεία γίνεται ένα σκαλοπά-

τι, μια πολύτιμη ευκαιρία για να οργανωθεί όλη η ζωή του. 
Πώς λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε τον έφηβό μας; 

Η έκφραση αγάπης, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που 
μπορούμε να κάνουμε για το παιδί μας. Τα παιδιά διαμορ-
φώνουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και για 
τους άλλους, σε μεγάλο βαθμό από το πώς οι γονείς τους, 
τους συμπεριφέρονται. Δεν παραμελούμε να επαινούμε 
τον έφηβό μας για τη σωστή και αξιόλογη συμπεριφορά 
του, ώστε να νιώθει ότι τα έχει καταφέρει και επιπλέον να 
λειτουργεί ως ανατροφοδότηση για τις μελλοντικές του 
ενέργειες.

Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι να εκφράσουμε τις αξί-
ες μας, τις προσδοκίες μας και τα όριά μας. Επιτρέπουμε 
τις ελευθερίες και τις πρωτοβουλίες που αναλογούν στην 
ηλικία του και εκπαιδεύουμε τους νέους μας να μάθουν να 
δέχονται τα όρια. Οι έφηβοι, είναι ξεχωριστές προσωπι-
κότητες, που έχουν όμως ανάγκη από όρια και καθοδήγη-
ση, αλλά και από κατανόηση και διάλογο. Ζητάνε από εμάς 
να τους δείξουμε ότι περιμένουμε να μας σέβονται, όπως 
τους σεβόμαστε κι εμείς (που είναι επίσης απαραίτητο).

Επιμένουμε στην τιμιότητα, τον αυτοέλεγχο και το σε-
βασμό προς τους άλλους, δημιουργώντας μία ατμόσφαι-
ρα τιμιότητας, εμπιστοσύνης και σεβασμού. Επιτρέπουμε 

Ε.Φ.
Καθηγήτρια Ξένων
Γλωσσών, Μεταπτυχιακό
στην Εκπαίδευση (M. Ed)

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΣ 

«Δε μπορώ να επικοινω-
νήσω με το παιδί μου, είναι 
σαν να μιλάω σε τοίχο»
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στον έφηβό μας να έχει τις δικές του απόψεις, τα δικά του 
πιστεύω, τα οποία, φυσικά, σεβόμαστε, το δικό του χώρο, 
ο οποίος μάλιστα έχει μία ιερότητα που δεν υπάρχει σε 
άλλες ηλικίες. Οι ατελείωτες ερωτήσεις εκλαμβάνονται 
συχνά από τον έφηβό μας ως εισβολή στον ιδιωτικό του 
χώρο. Ωστόσο, δεν επιτρέπουμε να μας επιβληθεί η σιωπή 
σαν νόμος, έστω για τα πρακτικά θέματα, (όπως τι ώρα θα 
γυρίσει), δικαιούμαστε να έχουμε μια απάντηση. 

Αντιμετωπίζουμε τους εφήβους μας με σταθερότητα. Η 
επικοινωνία μαζί τους είναι τόσο δύσκολη, επειδή οι ίδιοι 
είναι διχασμένοι. Από τη μια, νιώθουν ότι θέλουν να απαλ-
λαγούν από τους γονείς τους κι από την άλλη, έχουν τε-
ράστια ανάγκη από τη σταθερότητα που αυτοί τους παρέ-
χουν, ακριβώς επειδή οι ίδιοι αισθάνονται «τη γη να χάνε-
ται κάτω από τα πόδια τους». Όποιο, λοιπόν, κι αν είναι το 
παιδαγωγικό μας «ύφος» αυστηρό ή επιεικές, φιλικό ή αυ-
ταρχικό, αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε όσο μπο-
ρούμε πιο σταθεροί και σίγουροι απέναντί τους, σχετικά με 
αυτά που περιμένουμε, που απορρίπτουμε, που χαιρόμαστε 
σε αυτούς.

Όταν παρουσιάζονται προβλήματα, προσπαθούμε να τα 
αντιμετωπίσουμε με θετικές οδηγίες, παρά με αρνητική 
κριτική. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια σχέση που εν-

θαρρύνει τον έφηβό μας να μας μιλήσει, όταν έχει ανά-
γκη. Ωστόσο, έχουμε τον έλεγχο των συναισθημάτων μας, 
ώστε να μη θυμώνουμε με αυτά που ακούμε και να είμαστε 
προετοιμασμένοι για αυτά που θα μας πουν τα παιδιά μας, 
για να μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να τα καθοδηγή-
σουμε. Δεν ξεχνάμε ότι το παιδί μας μπορεί να πειραμα-
τιστεί με αξίες, ιδέες, κουρέματα και ρούχα, σε αναζήτη-
ση της ταυτότητάς του. Αυτό είναι μια φυσική συμπεριφο-
ρά και δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Παρ’ όλα αυτά η απρο-
σάρμοστη ή η καταστροφική συμπεριφορά μπορεί να είναι 
ένα σημάδι προβλήματος. Εάν υποψιαζόμαστε ότι υπάρ-
χει ένα πρόβλημα, ρωτάμε τον έφηβό μας γι’ αυτό που τον 
ενοχλεί. Δεν το αγνοούμε με την ελπίδα ότι θα εκλείψει 
από μόνο του. Αυτό, επίσης, μας δίνει την ευκαιρία να συ-
νεργαστούμε με το παιδί μας. Οπωσδήποτε, όμως, δε δι-
στάζουμε να ζητήσουμε βοήθεια σχετικά με την ανατροφή 
του. Πολλές πηγές είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομέ-
νου του οικογενειακού μας γιατρού.

Θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας δεν έχουν πρόβλημα αν 
γνωρίζουν ότι τα στηρίζουμε κι ότι είμαστε εκεί για να 
τα βοηθήσουμε. Άρα, έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε 
μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης μαζί τους και όλα θα 
πάνε καλά. 
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Μ πορείς να αποφοιτήσεις από το Πανεπι-
στήμιο του Χάρβαρντ χωρίς να περάσεις από 
την είσοδο; Σε λίγο καιρό θα είναι πολύ εύκο-

λο. Για την ώρα όμως μπορείς να παρακολουθήσεις ένα ή πε-
ρισσότερα από τα 75 μαθήματα που προσφέρει on line,  οδεύ-
οντας ολοταχώς προς την ολοκλήρωση ενός προγράμματος 
όπου θα παρέχονται και πτυχία. Φυσικά αν δεν θέλεις να πε-
ριμένεις το Χάρβαρντ, μπορείς να αποφοιτήσεις από πλήθος 
άλλα Πανεπιστήμια στον κόσμο μέσω του υπολογιστή σου.

Βέβαια για κάθε καινοτομία υπάρχουν μερικοί ένθερ-
μοι υποστηρικτές και πολλοί σκεπτικιστές. Πριν προσχω-
ρήσεις στην παράταξη των σκεπτικιστών θα σου έλεγα να 
λάβεις υπόψη σου τα εξής:

-Τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου προσφέρουν 
μαθήματα on line.

-Ένα από τα εγκυρότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα όπως 
είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
προσφέρει Εξ Αποστάσεως Συμπληρωματική Εκπαίδευση.

-Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι ένα ακαδημαϊκό 
ίδρυμα, που προσφέρει μαθήματα εξ αποστάσεως και πτυχία 
ισότιμα με τα πτυχία των άλλων Πανεπιστημίων.

-Οι σπουδές on line είναι πολύ δημοφιλείς στην ελίτ του 
επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου μια και πολλοί άν-
θρωποι που έχουν σημαντικές θέσεις σε πολυεθνικούς ορ-
γανισμούς και δεν έχουν μόνιμο τόπο ή χώρα διαμονής επι-
λέγουν αυτό τον τρόπο για να επιμορφωθούν ή να προάγουν 
τις γνώσεις τους.

-Σχολείο δεν σημαίνει απαραίτητα τούβλα και μπετόν. Το 
διαδίκτυο μπορεί να γίνει το σχολείο του μέλλοντος με τον 
ίδιο τρόπο που τώρα πια εργασία και επιχείρηση δεν σημαί-
νει απαραίτητα ένας χώρος 4Χ4 σε ένα κτίριο, αλλά μπορεί 
να είναι και ένας χώρος στο διαδίκτυο. Όταν κάνεις εισαγω-
γές από την Γερμανία, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να πα-

ραλάβεις τα προϊόντα από τον κατασκευαστή, χέρι με χέρι, 
αλλά μπορείς να τα παραγγείλεις και από το διαδίκτυο. 

Τι	είναι	οι	σπουδές	on	line
Οι σπουδές on line, είναι ένας τρόπος να σπουδά-

σεις ή να παρακολουθήσεις σεμινάρια χωρίς να βρί-
σκεσαι στο κτίριο ή στη πόλη ή στη χώρα όπου 

προσφέρονται τα μαθήματα. Το χαρακτη-
ριστικό αυτού του είδους των σπουδών, 

είναι ότι δεν παρακολουθείς μαθήμα-
τα σε μια αίθουσα και μπορείς να με-
λετάς όποτε εσύ θέλεις. Αυτό όμως, 
δεν σημαίνει ότι τα πράγματα εί-
ναι πιο εύκολα από τα μαθήμα-
τα σε μια αίθουσα. Και στα μαθή-
ματα εξ αποστάσεως, υπάρχουν 
ημερομηνίες έναρξης και λή-
ξης των μαθημάτων και προθε-
σμίες για να παραδώσεις τις ερ-

γασίες σου. Επίσης μπορεί να μην 
βρίσκεσαι πρόσωπο με πρόσωπο 

με τους συμφοιτητές σου ή με τους κα-
θηγητές, αλλά μπορείς να επικοινωνείς μαζί τους μέσω mail.

Είναι	οι	σπουδές	εξ	αποστάσεως	κατάλληλες	για	σένα;
Υπάρχουν περιπτώσεις που οι σπουδές εξ αποστάσεως 

είναι η μόνη επιλογή που έχει κάποιος, όπως στην περίπτω-
ση που δεν βρίσκεται στον τόπο που βρίσκεται το Πανεπιστή-
μιο, το οποίο προσφέρει τα μαθήματα ή στην περίπτωση που 
εργάζεται και δεν μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα τις 
καθιερωμένες ώρες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι εξ απο-
στάσεως σπουδές είναι κατάλληλες για όλους. Χρειάζονται 

Σπουδές  
on-line

Μ.Κ.
Εκπαιδευτικός,
Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός, 
Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου
– Εκπαιδευτική Κοινωνική Πολιτική
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κάποιες δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να ολοκληρώσεις 
το πρόγραμμα.
•	 Να	μπορείς	να	εργάζεσαι	10-15	ώρες	την	εβδομά-

δα πάνω στις σπουδές σου. Παρόλο που έχεις τη δυνατό-
τητα να εργαστείς όποια ώρα θέλεις θα πρέπει κάποια στιγ-
μή να το κάνεις. Είναι απαραίτητο να οργανώσεις το δικό σου 
πρόγραμμα μελέτης για να μπορείς να είσαι συνεπής στις 
υποχρεώσεις σου και στην έγκαιρη παράδοση των εργασιών 
σου.
•	 Να	εκφράζεις	άνετα	τις	απόψεις	σου	και	να	μπορείς	

να επικοινωνείς αποτελεσματικά. Στις σπουδές εξ αποστά-
σεως δεν μπορείς να κάθεσαι στο πίσω μέρος μιας αίθουσας 
και απλά να παρακολουθείς χωρίς να συμμετέχεις. Πρέπει να 
επικοινωνείς για να γίνεις ορατός. Φυσικά για τους ανθρώ-
πους που είναι ντροπαλοί οι εξ αποστάσεως σπουδές είναι 
ιδανικές αφού δεν χρειάζεται να πάρουν το λόγο σε μια ομά-
δα που τους φέρνει σε αμηχανία.
•	 Να	είσαι	άνετος	με	τη	χρήση	της	τεχνολογίας. Πα-

ρόλο που δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός στους υπολογιστές, 
αν δεν μπορείς να πληκτρολογήσεις σχετικά γρήγορα και 
αν δεν ξέρεις να πιάσεις το ποντίκι στον υπολογιστή τότε οι 
σπουδές εξ αποστάσεως δεν είναι κατάλληλες για σένα. (Ού-
τως ή άλλως όμως θα πρέπει να μάθεις αυτά τα βασικά πράγ-
ματα, επειδή σε λίγο αν δεν τα ξέρεις όχι μόνο δεν θα μπορείς 
να σπουδάσεις on line αλλά ούτε και να εργαστείς πουθενά.)
•	 Να	μπορείς	να	εργάζεσαι	ανεξάρτητα. Αν είσαι ο τύ-

πος του σπουδαστή που χρειάζεται ένα δάσκαλο πάνω από το 
κεφάλι του και μια ομάδα  συμφοιτητών για να λειτουργήσει 
σωστά, τότε οι μοναχικές σπουδές δεν σου ταιριάζουν. Εξάλ-
λου θα πρέπει να ζητάς από μόνος σου τη διευκρίνιση των 
αποριών σου, μια και δεν θα έχεις τον καθηγητή να σε κοι-
τάζει στα μάτια και να μαντεύει τις απορίες σου, ούτε και τον 
συμφοιτητή δίπλα σου που θα ρωτήσει τις δικές σου απορίες.

Τι σου προσφέρουν οι σπουδές εξ αποστάσεως
Εκτός από τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου, 

να καταρτιστείς σε ένα τομέα ή να συμπληρώσεις τις γνώ-
σεις σου όταν δεν μπορείς να παρακολουθήσεις μαθήματα 

σε μια αίθουσα, οι σπουδές εξ αποστάσεως σου προσφέρουν 
και πράγματα πέρα από το γνωστικό αντικείμενο που θα επι-
λέξεις.

- Σε βοηθούν να σκέφτεσαι σφαιρικά και πολυπολιτισμι-
κά, πράγμα, το οποίο είναι όλο και πιο απαραίτητο στη σύγ-
χρονη αγορά εργασίας. Αν σπουδάζεις on line, θα έχεις καθη-
γητές και συμφοιτητές από άλλες χώρες και θα αρχίσεις να 
ευρύνεις τους πνευματικούς και κοινωνικούς σου ορίζοντες. 

- Σε βοηθούν να αναπτύξεις τη κριτική σου σκέψη αφού 
τις περισσότερες φορές οι εξετάσεις βασίζονται στις εργασί-
ες (και όχι απομνημόνευση) και στην ικανότητά σου να παίρ-
νεις πρωτοβουλίες, δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε 
κάθε εργασιακό χώρο.

- Εκτός από τις γνώσεις που θα πάρεις για το αντικείμε-
νο που σπουδάζεις θα αποκτήσεις άπειρες γνώσεις για την 
χρήση της τεχνολογίας στην επικοινωνία, πράγμα το οποίο 
μπορεί να σου φανεί ακόμη πιο απαραίτητο και από τις ειδι-
κές γνώσεις που θα αποκτήσεις μελετώντας κάποιο τομέα.

- Σε βοηθά να εξοικειωθείς με την ιδέα ότι στην εποχή 
μας, τα σύνορα της επικοινωνίας εξαφανίζονται και μπορού-
με να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, 
εύκολα και γρήγορα.

- Σε βοηθά να αποκτήσεις ικανότητες στην διαχείριση 
του χρόνου σου, πράγμα που είναι απαραίτητο για μια δημι-
ουργική δουλειά με απαιτήσεις.

- Αν ήδη εργάζεσαι στο τομέα που σπουδάζεις, σου δί-
νει τη δυνατότητα να ανταλλάξεις πληροφορίες για τη δου-
λειά σου και να πάρεις ιδέες από άτομα σε όλο τον κόσμο που 
ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Και φυσικά, δεν χρειά-
ζεται να διακόψεις την επικοινωνία σου με τα συγκεκριμένα 
άτομα όταν θα ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Αυτά τα άτο-
μα, μπορεί να είναι πηγές έμπνευσης για την υπόλοιπη ζωή 
σου. Και ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί εκτός από την επαγγελμα-
τική σχέση να αναπτύξετε και μια προσωπική φιλία.

- Επειδή τα εξ αποστάσεως προγράμματα είναι ευέλικτα, 
μπορούν να ανανεώνονται άμεσα και το εκπαιδευτικό υλι-
κό, να γίνεται επίκαιρο για να προσφέρει έγκαιρη διοχέτευση 
πληροφοριών στους εκπαιδευόμενους.
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Ο ι άνθρωποι συνήθως υιοθετούν μια φυσική 
αντίσταση σε ραγδαίες αλλαγές πράγμα που  
θεωρείται λογικό όταν μάλιστα οι αλλαγές αυ-

τές είναι ανεπιθύμητες.  Παρατηρείται όμως ότι πολλοί άν-
θρωποι επιχειρούν να κάνουν ηθελημένες αλλαγές στη 
ζωή τους,  για να συνειδητοποιήσουν στην πορεία ότι  κά-
νουν πισωγύρισμα στα «παλιά τους λημέρια», στις παλιές 
συνήθειες και συμπεριφορές. 

Η  βάση του τρόπου που λειτουργούμε και στις δύο πε-
ριπτώσεις είναι η ίδια. Η αρχή της δύναμης του οικείου και 
του γνώριμου και της συνήθειας  μπορεί να δώσει μία εξή-
γηση.  Παρόλω που συνειδητά θέλουμε να αλλάξουμε και 
δεν θέλουμε να παραμένουμε στα ίδια, υποσυνείδητα το 
σύστημα «ξεβολεύεται».

Αν για παράδειγμα το σώμα μας ανεβάσει υψηλή θερ-
μοκρασία τότε σημαίνει συναγερμός με στόχο να προειδο-
ποιήσει ότι κάτι έχει ξεφύγει από τα φυσιολογικά όρια και 
να γίνουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Τα μηνύματα στο σώμα 
μας αποτελούν ενδείξεις ότι ξεφεύγουμε από ένα γνώριμο 
/οικείο περιβάλλον. Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί κλασική 
υπόθεση για την επιβίωση μας μέσα στο χρόνο.

 Ας καταπιαστούμε με ένα καθημερινό θέμα, το γυμνα-
στήριο για παράδειγμα. Πόσος κόσμος, πληρώνει, ξε-
κινά, ορκίζεται ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει περίπτωση 
να εγκαταλείψει την προσπάθεια, με την ίδια κατάληξη. Τι 
συμβαίνει; Σύμφωνα με την παραπάνω εξήγηση, όταν ξε-
κινάμε κάτι διαφορετικό, ενεργοποιούνται μηχανισμοί εξι-
σορρόπησης και αρχίζει ο οργανισμός μας να στέλνει μη-
νύματα. Όταν κάποιος ξεκινά γυμναστήριο, ενεργοποιού-

νται αντίστοιχοι μηχανισμοί και εκδηλώνονται με τη μορ-
φή συμπτωμάτων π.χ. συναισθήματα κούρασης, αδράνεια, 
βαρεμάρας, σκέψεις του τύπου «θα πάω αύριο καλύτερα, 
θυμήθηκα είχα μια δουλειά σήμερα» που προειδοποιούν 
ότι ξεφεύγει το σώμα από τα συνήθη όρια. Κι ενώ η συνή-
θης πρώτη αντίδραση είναι η εγκατάλειψη και η αναζήτηση 
επιστροφής στην προτέρα κατάσταση, η επόμενη σκέψη εί-
ναι ότι το σώμα ξεβολεύεται από το οικείο.

Τα συμπτώματα δηλαδή δηλώνουν τη φυσιολογική 
αντίδραση του οργανισμού ότι βγαίνει  πέρα από τα όρια 
τα οποία είχε συνηθίσει, και ότι το σύστημα βιώνει κάτι το 
οποίο δεν είναι γνώριμο ακόμη - terra incognita -, αλλά 
αυτό είναι που σηματοδοτεί και το ξεκίνημα πορείας προς 
την αλλαγή. Όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από μία συνή-
θη κατάσταση και να προχωρήσουμε στις αλλαγές που θέ-
λουμε στη ζωή μας, η αναγνώριση του κάθε τι που συμ-
βαίνει μέσα μας - η αναγνώριση της παραμικρής σκέψης ή 
του συναισθήματος που ξεπηδά, καθώς και για ποιό λόγο 
υφίσταται - δίνει το έναυσμα να σκεφτούμε ότι προχωρού-
με και χρειάζεται να εξοικειωθούμε με νέα δεδομένα που 
ακόμη είναι άγνωστα. Καθημερινή «προπόνηση» αναγνω-
ρίζοντας και αποδεχόμενοι τους μηχανισμούς συναγερ-
μού, βοηθά το σύστημα μας να χαλαρώσει να σκεφτεί να 
εξοικειωθεί με την αλλαγή πορείας του.

Τι γίνεται όμως και με τις ανεπιθύμητες αλλαγές; Ζού-
με σε ρυθμούς συνεχούς εγρήγορσης του οργανισμού δι-
ότι ξεφεύγει από αυτό που είχε μέχρι στιγμής συνηθίσει. 
Δεν εξετάζω τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι  η διάθεσή μας, το 
μυαλό μας ξεφεύγει από ότι θεωρούσε μέχρι στιγμής φυ-

Αλεξάνδρα Γ. Ευθυμιάδου 
Ph.D. Licensed NLP Trainer

Η μεγαλύτερη δύναμη
μέσα μας! 
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σιολογικό. Ξεφεύγει από την οικονομική ασφάλεια, ξεφεύ-
γει από την ηρεμία, από την ελευθερία κινήσεων από πα-
λιούς τρόπους και συνήθειες. Η ψυχολογία πολλών αν-
θρώπων έχει διαμορφωθεί γύρω από ένα μοντέλο της κοι-
νωνίας που βασίζει την επιτυχία και την ευτυχία στην εκ-
πλήρωση των επιθυμιών και του τελικού αποτελέσματος 
και το δηλώνει με τη ρήση «Όταν καταφέρω Α θα είμαι Β» η 
«αν δεν γίνει Χ τότε Ψ».

Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας αφιερώνε-
ται στην διαδρομή για να φέρουμε το αποτέλεσμα. Παρα-
κολουθώντας ότι προκύπτει στη διαδρομή, τι συμβαίνει τι 
κάνουμε, πως, πότε και τι αντιδράσεις προκαλούνται, δια-
μορφώνεται ένα σύνολο από εμπειρίες και παρατηρήσεις 
και ξεκινά ένα ταξίδι αναγνώρισης και εξοικείωσης με και-
νούργια δεδομένα ενεργειών και χειρισμών που μπορούν 
να μας καθοδηγήσουν στο να συνειδητοποιήσουμε και να 

«...ορκίζεται ότι αυτή τη φορά 
δεν υπάρχει περίπτωση να εγκα-
ταλείψει την προσπάθεια, με την 
ίδια κατάληξη».

ανακαλύψουμε «και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όταν 
υπάρχει η αίσθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνου-
με».

Την ιστορία που θα διηγηθώ, κλείνοντας προσωρινά το 
θέμα, την πρωτάκουσα από το Θανάσης Βλάσση, διευθυ-
ντικό στέλεχος από το χώρο των πολυεθνικών, στα πλαί-
σια συνεργασίας μας. Είναι απόσπασμα από το βιβλίο του 
Jim Collins “Good to Great” και αναφέρεται στην διήγηση 
ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που πέρασε σε στρατό-
πεδο συγκέντρωσης, ως αιχμάλωτος πολέμου του Βιετ-
νάμ από το 65 έως το 73 χωρίς να του αναγνωρίζεται κα-
νένα από τα δικαιώματα των αιχμαλώτων πολέμου, χωρίς 
να γνωρίζει πότε και αν θα ελευθερωθεί ποτέ. Στην ερώ-
τηση πως τα κατάφερε, απαντά: «Ποτέ δεν έχασα την πίστη 
μου ότι θα τελείωνε η περιπέτειά μου, με μία σημαντική δι-
αφορά όμως. Αυτοί που στήριζαν την αισιοδοξία τους  μόνο 
στην προσμονή και έλεγαν «θα είμαστε έξω έως τα Χρι-
στούγεννα» και τα Χριστούγεννα ερχόντουσαν και έφευ-
γαν, και μετά έλεγαν «θα είμαστε έξω έως τo Πάσχα» και  
το Πάσχα ερχόταν και έφευγε και  μετά πάλι « θα είμαστε 
έξω Χριστούγεννα κοκ…», αυτοί  ήταν που λύγιζαν και πέ-
θαιναν. Και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Δεν 
πρέπει ποτέ να συγχέεις την πίστη ότι θα τα καταφέρεις 
στο τέλος (κάτι που δεν έχεις την πολυτέλεια να ξεχνάς), 
με την πειθαρχία να  αντιμετωπίσεις  την πραγματικότητα 
που βιώνεις».



Παρουσίαση 
Βιβλίων

Η θύελλα της επανάστασης στην 
Κούβα είχε μόλις κοπάσει. Πάνω 
στ’ αποκαΐδια του πολέμου η μοί-
ρα θέλησε να ενώσει έναν ιππότη 
της θάλασσας, έναν ταξιδευτή, που 
έψαχνε παντού την πηγή του μεγά-

λου έρωτα, και μια νεαρή αρχόντισ-
σα της ομορφιάς, που λαχταρούσε 
έναν κόσμο αλλιώτικο από το δικό 
της, ελεύθερο, χωρίς απαγορευμέ-
να σύνορα και τον ζωγράφιζε, όπως 
τον έβλεπε στα όνειρά της. Από τη 
σύγκρουση του «ανίκητου έρω-
τα» με τους οργισμένους φύλακες 
της επανάστασης γεννήθηκε αυτή 
η ιστορία, της οποίας τα όρια ανά-
μεσα στη φαντασία και την αλήθεια 
είναι τόσο ακαθόριστα, που ο συγ-
γραφέας δεν ξέρει αν θα έπρεπε να 
την ονομάσει κανείς απλά «ένα μυ-
θιστόρημα». 

Σωτήρης Μπουλντούμης

Puerto Habana
Το κορίτσι της Μαλεκόν

Εκδόσεις Φενεός

Ένα πολυπρόσω-
πο μυθιστόρημα, οι 
ήρωες του οποίου συ-
γκρούονται με τα συ-
ναισθήματά τους σε 
ένα γαϊτανάκι εκπλή-
ξεων και ανατροπών. 
Μια σκληρή ιστορία 
οικογενειών, που ξε-
τυλίγεται στον τουρ-
κοκρατούμενο Όλυ-
μπο και τα γύρω χω-
ριά του, το Λιτόχω-
ρο, τον Πλαταμώνα, 
τον Άγιο Παντελεήμο-
να, το Λιβάδι Ολύμπου, 
την εποχή της Κατοχής 
και του Εμφυλίου και 
συνεχίζει στη μετα-
πολεμική Αθήνα, στο 
Σούνιο, στην Ύδρα.

Βασίλης Μόσχης Γιώργος Καστρούνης

Κράτησέ μου 
μια αλήθεια
για το τέλος

Συναισθήματα

Εκδόσεις Θερμαϊκός

Τα «Συναισθήματα» είναι ένα Ημερολόγιο 
αποτελούμενο από μικρά λογοτεχνικά κείμενα ή 
αλλιώς ενσταντανέ συνοδευόμενα από ασπρό-
μαυρες εικόνες, με θέμα τα συναισθήματα στον 
έρωτα. Εστιάζει στις εντάσεις των δύο φύλων, 
στα πάθη και τους πόθους τους, στα ανεκπλήρω-
τα όνειρά τους, στις κρυφές επιθυμίες τους. 
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Έκδοση του Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

Γραφεία: Ακαδημίας 98-100
Τ.Κ.: 106-77, Τηλ.: 210 3830752
Fax: 211 76000 80-81-82
www.europalso.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Η Πρόεδρος του Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος Εκδηλώσεων
Έφορος Εξετάσεων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Έφορος Εξετάσεων
Γραφείο Τύπου
Γραφείο Εκπαίδευσης
Επιστημονική Επιτροπή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βασίλης Παπαδημητρίου

ΜΑΚΕΤΑ
TopAd Α.Ε.
www.topad.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
COLORPRINT
www.colorprint.gr

Ευχαριστήρια

Η πρόεδρος 
και το Δ.Σ. του 
Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. 
ευχαριστούν 
όλους όσους 
συνεργάστηκαν 
στην έκδοση 
αυτού του 
περιοδικού.

Θέμα επόμενου τεύχους:
“ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”

Ευχαρίστως δεχόμαστε 
συνεργασίες

Αν ο Σπύρος δεν είχε ξενυχτήσει το 
προηγούμενο βράδυ, αν είχε ακούσει το 
ξυπνητήρι του στις οκτώ, αν είχε τα απα-
ραίτητα πέντε λεπτά στη διάθεσή του για 
να ελέγξει τα μηνύματα στον υπολογιστή 
και να δει ότι το ραντεβού των δέκα είχε 
μετατεθεί κατά μία ώρα αργότερα, δε 
θα είχε χάσει τη ζωή του. Τουλάχιστον, 
όπως αντιλαμβάνεται ο περισσότερος 
κόσμος την έννοια της ζωής! Ο Σπύρος 
Παπαγιάννης, στις δέκα παρά τέταρτο το 
πρωί της 23ης Μαρτίου 2005, έπαψε να 
υπάρχει. Για τρία ολόκληρα χρόνια! 

Το πέρασμα του Σπύρου Παπαγιάννη 
στη ζώνη της ανυπαρξίας συμπαρασύρει 
τέσσερις ανθρώπους των οποίων η ζωή 
ανατρέπεται. Ανυποψίαστοι, μπλέκονται 
στον ιστό που η μοίρα θα υφάνει. Και κά-
που πιο μακριά η ευτυχία παραμονεύει κι 
αυτή υπομονετικά…

Νικόλ - Άννα Μανιάτη

Ο ύπνος των 
χιλίων ημερών

Εκδόσεις Ψυχογιός

«Μην ανησυχείς. Έχεις τα εικοσάρια σου και 
τα δεκαεννιάρια σου.»

Δάφνη: Και τα κιλάκια μου έχω, ούτε γι’ αυτό 
να ανησυχώ; Αλλά βέβαια, για τους γονείς οι 
βαθμοί είναι το παν. 

Αγγελική: Δε με παρατάνε ήσυχη!... 15 και 2, 
τόσο βγάζω. Γούστο μου και καπέλο μου. Έχω 
ελεύθερο χρόνο να ζωγραφίζω και να βλέπω 
τους φίλους μου. Τους φίλους βέβαια που επι-
λέγω εγώ και όχι αυτούς που μου «προξενεύ-
ουν» οι δικοί μου.

Δάφνη και Αγγελική. Η καλή μαθήτρια και η 
επαναστάτρια. Γνωρίζονται και γίνονται αχώρι-
στες φίλες. Τόσο διαφορετικές, αλλά κατά βά-
θος ίδιες...

Με τσαμπουκά και ευαισθησία, διάβασμα και 
κοπάνες, κόντρες με τους καθηγητές και τους 
γονείς, πρώτα καρδιοχτύπια και κρυφά ραντε-
βού, περνούν μαζί την εφηβεία.

Στα νιάτα των γονιών μας, η ελιά 
δουλευόταν σε λιοτρίβια μ’ ένα βαρύ 
μόλο που τονε τράβαγε ένα ζώο – 
μουλάρι ή βόδι. Αργότερα ήρθαν 
οι μεγάλες φάμπρικες με τους 
τρεις μύλους και τα σιδερένια 
πιεστήρια. Το 1919 ήρθε το πρώ-
το εργοστάσιο που δούλευε μ’ 
ατμό και ξύλα. Μαζί ήρθαν και 
τα υδραυλικά πιεστήρια. Μα κι 
αυτό δεν ήταν εργαλείο τση προ-
κοπής. Έβγανε δεν έβγανε εκατό 
σακιά το εικοσιτετράωρο». 

Μαρία Κοκκίνου

Κίμων Φαραντάκης

Λίγο πριν από 
τα 18

Οδοιπορικό 
σε κρητικό 

χωριό

Εκδόσεις  Κέδρος

Εκδόσεις  
Έφεσος




