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Ο θόρυβος αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους 
παράγοντες επιβάρυνσης 
του περιβάλλοντος, συνε-
πώς και της ποιότητας ζω-

ής μας. Έχει δυσμενείς συνέπειες στην ψυχοφυ-
σιολογία, τις γνωστικές λειτουργίες, τη συναισθη-
ματική κατάσταση και την κοινωνική συμπεριφορά 
των ανθρώπων. Ένας μόνιμος ενοχλητικός θόρυ-
βος μπορεί να δημιουργήσει στρες, νευρικότητα, 
μειωμένη απόδοση σε μια δραστηριότητα ή στις 
σχολικές επιδόσεις ενός παιδιού, κόπωση, πονο-
κεφάλους ή ακόμα και δυσκολίες στον ύπνο.

συνέχεια στη σελίδα 5

ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Για ότι σας προβληματί-
ζει και ότι σας κάνει χα-
ρούμενους. Τραγουδήστε 
μαζί με τα παιδιά σας γιατί 
εκτός από τα πολυάριθμα 
οφέλη που τους προσφέ-

ρει, είναι ένα από τα αρχαιότερα μέσα επικοινωνί-
ας και έκφρασης συναισθημάτων. Παρακάτω ανα-
φέρονται μερικά από τα οφέλη του τραγουδιού και 
του χορωδιακού τραγουδιού, με σκοπό να κατανο-
ήσουμε την επίδρασή του σε μεγάλους και παιδιά, 
και να έρθουμε ακόμα πιο κοντά με το σπουδαιό-
τερο μουσικό όργανο του ανθρώπου, τη φωνή του!

συνέχεια στη σελίδα 3

ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ! 
ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΤΕ ΔΥΝΑΤΑ!

Το παραμύθι είναι ένα φαινόμενο 
το οποίο συνδέεται με την ύπαρξη 
του ανθρώπου σε όλους τους λα-
ούς της γης και όλες τις ανθρώπι-
νες κοινωνίες από τους πανάρχαι-
ους χρόνους. Η ανάγκη της δημι-
ουργίας των παραμυθιών πηγάζει 

από την προσπάθεια για τη διαπαιδαγώγηση του 
μετέπειτα ενήλικα με τη σωστή προσέγγιση ηθικών 
αξιών όπως δικαιοσύνη, καλοσύνη, ισότητα, αγά-
πη, αλληλεγγύη, αλτρουισμός με απώτερο σκοπό 
την ενδυνάμωση της φωτεινής τους πλευράς ένα-
ντι της σκοτεινής του. 

συνέχεια στη σελίδα 2

Το παιδί, το παραμύθι και 
η ψυχολογία

                      ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Πρόσφατα, άρχισε να 
εμφανίζεται το φαινό-
μενο του εκφοβισμού 
με μια νέα μορφή, στην 
οποία ο θύτης εκμεταλ-
λεύεται τις δυνατότη-
τες, που οι Τεχνολογί-

ες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών του πα-
ρέχουν για να υλοποιήσει τις επιθετικές του προ-
θέσεις. Αυτή η νέα έκφανση αναφέρεται στη βιβλι-
ογραφία ως κυβερνο-εκφοβισμός (cyberbullying), 
ηλεκτρονικός εκφοβισμός (electronic bullying), δι-
αδικτυακός εκφοβισμός (online bullying/ internet 
bullying), ή τεχνολογικός εκφοβισμός. 

συνέχεια στη σελίδα 4

Διαδικτυακός Εκφοβισμός
EDITORIAL

σελίδα 2

Eκδηλώσεις / 
Δραστηριότητες 
της Φροντίδας

σελίδα 7-8

ΠΩΣ ΝΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΩ;

σελίδα 6



Τ ο παραμύθι εί-
ναι ένα φαινό-
μενο το οποίο 

συνδέεται με την ύ-
παρξη του ανθρώπου 
σε όλους τους λαούς 
της γης και όλες τις 
ανθρώπινες κοινωνίες 
από τους πανάρχαι-
ους χρόνους. Η ανά-
γκη της δημιουργίας 
των παραμυθιών πη-
γάζει από την προσπά-
θεια για τη διαπαιδα-
γώγηση του μετέπειτα 
ενήλικα με τη σωστή 
προσέγγιση ηθικών α-
ξιών όπως δικαιοσύνη, 
καλοσύνη, ισότητα, α-
γάπη, αλληλεγγύη, 
αλτρουισμός με απώ-
τερο σκοπό την ενδυ-
νάμωση της φωτεινής 
τους πλευράς έναντι 
της σκοτεινής του. Με 
πιο απλά λόγια, την ε-
πικράτηση του καλού 
στο κακό, την διέξοδο 
από την πάλη ανάμε-
σα στη λογική και το 

συναίσθημα κι ακόμα καλύτερα την εναρμόνιση της λογικής με 
το συναίσθημα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ωριμότη-
τας του ατόμου και της συγκρότησης του ψυχισμού ή της προ-
σωπικότητάς του.

Η τεχνική της δομής του παραμυθιού στηρίζεται κατ’ αρχήν 
σε φανταστικές καταστάσεις οι οποίες εκφράζονται με ήρωες 
ανθρώπους με ιδιαίτερα καλά ή κακά χαρακτηριστικά (μάγισ-
σες, πρίγκιπες, νεράιδες, δράκοι, νάνοι, ξωτικά, βασιλιάδες, τέ-
ρατα κ. α.) όπως επίσης και χαρακτηριστικά κοινωνικών τάξεων 
και χαρακτήρων (πλούσιος, φτωχός, ματαιόδοξος, τσιγκούνης, 
δόλιος, καλοσυνάτος κ.α.). Πολύ συχνά όμως η θέση των ηρώων 
των παραμυθιών καταλαμβάνεται από πλάσματα του ζωικού βα-
σιλείου που παρουσιάζονται είτε μεταμορφωμένα σε ανθρώπους, 
είτε αποκτούν ανθρώπινη υπόσταση με την ομιλία, τη σκέψη, τη 
συμπεριφορά και τα συναισθήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα μιας σειράς παραμυθιών με κεντρικούς ήρωες τα ζώα είναι οι 
γνωστοί σε όλους μας μύθοι του Αισώπου (ο κόρακας και η αλε-
πού, ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας, ο λαγός και η χελώνα κ.α.). Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι τα θέματα που εμπεριέχονται στα παραμύθια 
αποτελούνται από εικόνες και σύμβολα όμοια σε όλον τον κόσμο, 
δηλαδή από αρχέτυπες εικόνες και συμβολισμούς βαθειά ριζωμέ-
νους στο ασυνείδητο της ύπαρξης που βοηθούν τον άνθρωπο να 

κατανοήσει τον εαυτό του και τον κόσμο 
που τον περιβάλλει. Τα παραμύθια, λοι-
πόν, βοηθούν στο να γίνονται κατανοητά 
στους ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, 
εποχών, πολιτισμών και λαών τα μηνύμα-
τά τους. Για το λόγο αυτό είναι γραμμένα 
με τρόπο προσιτό και ευχάριστο και ακό-
μη κι αν εμπεριέχουν δυσάρεστες και α-
γωνιώδεις καταστάσεις στο τέλος τους 
οδηγούν τον άνθρωπο στην κάθαρση. 

 Η φαντασιακή δραστηριότητα του ανθρώπου προσπαθεί να 
καλύψει την ικανοποίηση των επιθυμιών, των στόχων, των σκοπών 
και των φιλοδοξιών του. Συνεπώς η ταύτισή του με κάποιον από 
τους ήρωες συνάδει με τα κοινά στοιχεία της προσωπικότητάς 
του και όταν πρόκειται για ένα μικρό παιδί μας βοηθά στο να προ-
σεγγίσουμε ευκολότερα τον προβληματισμό του, το χαρακτήρα 
του και τις ανησυχίες του ώστε να παρέμβουμε καθοριστικά στη 
διαμόρφωσή τους με σκοπό τη σωστή διαπαιδαγώγησή του και 
την ψυχολογική του στήριξη. Επίσης μας παρέχεται η δυνατότη-
τα να καταστήσουμε στην ψυχή και το μυαλό του μικρού παιδιού 
πιο διακριτούς τους ρόλους των δύο φύλων καθώς και τα χαρα-
κτηριστικά που τα προσδιορίζουν (π.χ.: Χένσελ και Γκρέτελ, Στα-
χτοπούτα και Πρίγκιπας κ.α).

Η διαφορά του παραμυθιού από το ψέμα – όπως είπε και ο 
γνωστός σουηδός σκηνοθέτης Ίνγκμαρ Μπέργκμαν – είναι ότι 
το παραμύθι μπορεί συχνά να παραπέμπει σε φανταστικές κα-
ταστάσεις αλλά γίνεται γέφυρα με την πραγματικότητα, ενώ το 
ψέμα την αποφεύγει.

Το παιδί διεισδύοντας μέσα στον κόσμο των παραμυθιών βοη-
θιέται στο να αντιληφθεί τη λειτουργία της κοινωνίας με τις αντι-
ξοότητες και τις κοινωνικές της ανισότητες ώστε να προετοιμα-
στεί σωστά για την προσαρμογή του στην κοινωνία των ενηλίκων. 

Στο συγκεκριμένο παραμύθι της πρωταγωνιστούν δύο χαρα-
κτήρες: δύο αδέλφια εκ των οποίων ο ένας παρουσιάζεται ως 
ο επιτυχημένος, ισχυρός, αρτιμελής και μεγαλόψυχος και ο άλ-
λος ως υπολειπόμενος λόγω ειδικών σωματικών αδυναμιών οι 
οποίες τον καθιστούν ευάλωτο σωματικά και ψυχικά και κατά 
συνέπεια εξαρτώμενο. Η ανάγκη αυτή εξάρτησης επικεντρώνε-
ται στον αδελφό του ο οποίος ανταποκρίνεται με πολλή αγάπη 
και τρυφερότητα, ενθαρρύνοντάς τον να συμμετέχει στις καθη-
μερινές δραστηριότητες της ζωής κι ακόμα να επιχειρεί να πε-
τύχει στόχους υψηλούς και φιλόδοξους. Τον παροτρύνει λοιπόν 
να ξεπεράσει τους ενδοιασμούς του και τους φόβους του και 
να λάβει μέρος στους παραολυμπιακούς αγώνες. Μέσα από την 
πλοκή του παραμυθιού και τους ήρωές του αναδεικνύεται και 
ο παιδαγωγικός του χαρακτήρας ο οποίος προβάλλει ανθρώπι-
νες αξίες και ιδανικά με απλό και προσιτό τρόπο. Οι ανθρώπι-
νες αξίες που αναδύονται από τον χαρακτήρα του ευάλωτου και 
αδύναμου αδελφού είναι η πίστη, η ψυχική δύναμη και το σθέ-
νος, η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, η υπομονή και η επιμονή 
ενώ από την πλευρά του ισχυρού και προστατευτικού αδελφού 
διακρίνεται ο αλτρουισμός, ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες και 
τις αδυναμίες του άλλου και η ανάγκη του να μάχεται να τις με-
τατρέψει σε αγωνιστικότητα, δυναμισμό και ενέργεια προκειμέ-
νου ν’ αντιμετωπίσει πιο δημιουργικό τρόπο τις δυσκολίες της 
ζωής. Το κυρίαρχο συναίσθημα όμως που ενώνει αυτούς τους 
δύο ανθρώπους είναι αναμφισβήτητα η αγάπη. Κλείνοντας θα 
ήθελα να τονίσω ότι οι πρωταγωνιστές του παραμυθιού είναι και 
οι δύο ήρωες ο καθένας με το δικό του τρόπο, γιατί ήρωας δεν 
είναι μόνο αυτός που η φύση των εξαναγκάζει να προσαρμο-
στεί σε κάποια σωματική ή ψυχική ατέλεια, αλλά κι αυτός που 
θυσιάζει τη ζωή του για να σταθεί δίπλα του και να μετατρέψει 
τον πόνο του σε χαρά και δημιουργία.
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Ανθρώπινο το 2017!

Συνηθίζουμε κάθε αρχή Νέου Έτους, να 
ευχόμαστε υγεία, χαρά, ευτυχία… Αν ευ-
χόμασταν Ανθρωπιά? Πόσο αυτονόητες θα 
ήταν οι παραπάνω ευχές!

Ο απολογισμός του 2016, λοιπόν, για τη 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ έχει θετικό «πρόσημο»! Συνή-
θως αξιολογούμε την επιτυχία ή την αποτυ-
χία μιας χρονιάς με νούμερα και σπάνια μας 
περνάει από το μυαλό έστω μια ελάχιστη 
αποτύπωση σε συναισθήματα. Εγώ θα επι-
μείνω, λοιπόν, στο ότι ο απολογισμός της 
προηγούμενης χρονιάς για τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
έχει θετικό πρόσημο. Και στα συναισθήμα-
τα και στην Ανθρωπιά.

Ανθρωπιά δεν είναι μόνο η συμπόνια, είναι 
κάτι παραπάνω από τη συμπόνια! Δεν είναι 
το να βλέπεις και να λυπάσαι, είναι το να 
βλέπεις και να ενεργείς συνειδητά, όχι α-
πό κεκτημένη ταχύτητα ή στα πλαίσια του 
να γίνεις αρεστός. Ανθρωπιά δεν είναι να 
περιορίζεσαι στο «σκέφτηκα» ή στο «εί-
πα». Αν έχεις Ανθρωπιά δεν περιμένεις 
κανέναν, ούτε «μετράς», δεν κάνεις υπο-
λογισμούς! Πράττεις! Και η κάθε πράξη ε-
πιστρέφει, κυρίως σε συναισθήματα. Γιατί 
η Ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία!

Μόνο με Ανθρωπιά μπορούμε να συνδε-
θούμε με τους ανθρώπους εκ νέου, να νοι-
ώσουμε αληθινά και να αναζητήσουμε διε-
ξόδους.

Για το Νέο Έτος εύχομαι Ανθρωπιά, λοιπόν!

Ο Πρόεδρος 
Βασιλόπουλος Διονύσιος  

d.vasilopoulos@frodida.gr

► EDITORIAL Το παιδί, το παραμύθι και η ψυχολογία

Δημήτρης Μπούκουρας

Κλινικός Ψυχολόγος – 

Ψυχοθεραπευτής
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ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ! ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΤΕ ΔΥΝΑΤΑ!

Τ ραγουδήστε ελεύθερα! Τραγουδήστε δυνατά! Για ότι σας 
προβληματίζει και ότι σας κάνει χαρούμενους. Τραγουδήστε 
μαζί με τα παιδιά σας γιατί εκτός από τα πολυάριθμα οφέλη 

που τους προσφέρει, είναι ένα από τα αρχαιότερα μέσα επικοινω-
νίας και έκφρασης συναισθημάτων.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα οφέλη του τραγουδιού 
και του χορωδιακού τραγουδιού, με σκοπό να κατανοήσουμε την 
επίδρασή του σε μεγάλους και παιδιά, και να έρθουμε ακόμα πιο 
κοντά με το σπουδαιότερο μουσικό όργανο του ανθρώπου, τη 
φωνή του!

Ανεξάρτητα από την ηλικία όλοι χρησιμοποιούμε τη φωνή μας 
καθημερινά για να τραγουδήσουμε τον πιο μικρό, τον πιο απλό 
σκοπό. Το μωρό κλαίει· η μαμά το νανουρίζει μελωδικά, το παιδί 
έχει γενέθλια· οι φίλοι του τραγουδούν το επετειακό τραγουδάκι. 
Οι μαθητές θέλουν να πάνε εκδρομή και φωνάζουν ρυθμικά συνθή-
ματα στους καθηγητές, ο έφηβος ερωτεύεται και τραγουδά στην 
αγαπημένη του μελωδίες αγάπης.

Σε πρώτο στάδιο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα σωμα-
τικά προτερήματα που προσφέρει η ενασχόληση με το τραγού-
δι. Έρευνες αποδεικνύουν πως μειώνει αισθητά τις ορμόνες του 
στρες, όπως η κορτιζόλη, ενώ αυξάνει τις κυτοσίνες που συμβάλ-
λουν στην άμυνα του οργανισμού. Ακόμα, αναπτύσσει την εγρή-
γορση, βελτιώνει την καρδιαγγειακή κατάσταση και τη λειτουργία 
των πνευμόνων.

Για τους νευροεπιστήμονες αποτελεί υπόθεση ερευνών, διότι 
τραγουδώντας λειτουργούν ταυτόχρονα διαφορετικές περιοχές 
του εγκεφάλου. Ειδικότερα, βελτιώνεται η ικανότητα ανάγνωσης,η 
οποία συνδέεται με την ακουστική διάκριση όπου υποστηρίζεται 
από τη φωνολογική ανάπτυξη.

Ακόμα και τα βρέφη επωφελούνται από την έκθεση σε μουσικά 
ερεθίσματα. Ο τόνος και ο ρυθμός της ομιλίας που χρησιμοποιού-
με για να επικοινωνήσουμε μαζί τους είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανάπτυξη και την κατανόηση της γλώσσας, του λόγου.

Αναδεικνύεται λοιπόν κατά τεκμήριο, πως το τραγούδι είναι έ-
να υπολογίσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της μνήμης και του 
προφορικού λόγου. Θεωρείται ένας ιδιαίτερος τύπος ομιλίας που 
χρησιμοποιεί νανουρίσματα, τραγούδια και ρίμες· ενίοτε από δια-
φορετικούς πολιτισμούς, ‘’κουβαλώντας’’ τις ρυθμικές μελωδίες 
και τις ρίζες της μητρικής γλώσσας προετοιμάζοντας το μυαλό, 
την ακοή και τη φωνή του παιδιού. Ένα μικρό παιδί θα τραγουδή-
σει ευκολότερα και σωστότερα ένα παραδοσιακό νανούρισμα ή 
ένα απλό στιχάκι διότι είναι πιο κοντά στη μητρική γλώσσα, στις 
μελωδίες που τραγουδούσαν οι γονείς του πριν ακόμα μιλήσει.

Συνεπώς, η πρώτη προσέγγιση για τις μικρές ηλικίες είναι να 
έρθει το παιδί σε επαφή και να τραγουδήσει, μαζί με τους γονείς 
του κυρίως, μελωδίες που του είναι οικείες.

Μ’ αυτό τον τρόπο βοηθάμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν γρη-
γορότερα το λόγο τους και να βελτιώσουν την άρθρωσή τους.

Ειδικά το χορωδιακό τραγούδι, παρέχει αμέτρητες ευκαιρίες να 
γνωρίσουν τα παιδιά καταπληκτικούς ανθρώπους και να δημιουρ-
γήσουν φιλίες. Το να ανήκουν στη κοινότητα της χορωδίας σημαί-
νει ότι δέχονται και δένονται με τους υπόλοιπους στην ομάδα γιατί 
μοιράζονται το πάθος για τη μουσική και το τραγούδι.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί και η ενίσχυση της αυτοπεποί-
θησης και της εξωστρέφειας ως προτερήματα της ενασχόλησής 
τους με το συγκεκριμένο είδος. Αν τα παιδιά δουλέψουν ομαδικά, 
θα επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Ακούγοντας το αποτέλεσμα του 

συνόλου αναπτύσσουν ένα αίσθημα χαράς, ευφορίας, εσωτερικής 
δύναμης και πίστης στο εαυτό τους. Τραγουδώντας μοιράζεσαι 
κάτι μοναδικό που δεν το έχουν τα άλλα όργανα· τις λέξεις. Οι λέ-
ξεις στο τραγούδι είναι το μήνυμα που δίνουμε για να επικοινωνή-
σουμε με το κοινό, ένα μήνυμα ελπίδας και αγάπης.

Παρατηρήστε τα παιδιά της χορωδίας ενώ τραγουδούν ένα 
ευχάριστο κομμάτι, ή όταν τελειώνουν το μάθημα τους. Δημιουρ-
γούνται μεγάλες παρέες και όχι “κλίκες’’, γελούν συνεχώς μεταξύ 
τους με κάποιο περίεργο στιχάκι, τραγουδούν όλοι μαζί το δημο-
φιλέστερο κομμάτι της εποχής, πειραματίζονται με τη φωνή τους 
χωρίς ντροπές και αναστολές, και πάνω απ’ όλα σέβονται το συ-
νάνθρωπό τους. Κάθε συνεσταλμένο παιδί δεν μπορεί να αστειευ-
τεί, να μιμηθεί, να εκφραστεί, να επικοινωνήσει μόνο του μέσω της 
φωνής, της μελωδίας. Πρέπει να γίνει μέλος-μέρος ενός συνόλου 
όπου και οι υπόλοιποι εκφράζονται μόνο με τη φωνή τους για να 
του δώσει το έναυσμα να πετάξει το “καβούκι’’ που δεσμεύει την 
εσωτερική δύναμη του.

Η ενίσχυση της ενσυναίσθησης και η αναγνώριση της πολιτι-
σμικής ποικιλομορφίας είναι από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστι-
κά που προσφέρει η συμμετοχή σε μια χορωδία. Τα παιδιά όλων 
των ηλικιών είναι εκτεθειμένα στη μουσική και τις γλώσσες διαφο-
ρετικών πολιτισμών. Δημιουργείται έτσι μια βαθιά εκτίμηση για τις 
πολιτιστικές παραδόσεις γνωρίζοντας τα τραγούδια των χωρών.

Ένα όφελος που θα λατρέψει κάθε γονιός είναι η βελτίωση των 
επιδόσεων στο σχολείο. Με την έκθεση σε ένα δομημένο πρόγραμ-
μα μουσικών σπουδών έχει αποδειχθεί πως οι σχολικές επιδόσεις 
των μαθητών παρουσιάζουν άνοδο. Ειδικότερα, η μουσική είναι υ-
ψηλά μαθηματική και δεν προκαλεί έκπληξη ότι υπάρχει αιτιώδης 
συνάφεια ανάμεσα στις βελτιωμένες χωροχρονικές ικανότητες και 
την μουσική εκπαίδευση.

Τέλος, ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών αποδεικνύει πως το 
τραγούδι· η μουσική γενικά, δημιουργεί ανθεκτικότητα και ανα-
πτύσσει την πειθαρχία και την επιμονή, την ικανότητα να ανταπε-
ξέλθουν στις προκλήσεις και τις κρίσεις της ζωής. Μαθαίνοντας 
από τις δυσκολίες γίνονται καλύτεροι και δυνατότεροι ψυχικά. 
Τραγουδώντας μεταφέρονται σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν 
ακατόρθωτα πράγματα· αισθάνονται δυνατότεροι. Καταλαβαίνουν 
πως μπορούν να ακουστούν, να εκδηλωθούν αλλά θα πρέπει να 
τηρούν κάποιους κανόνες για να μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα.

Όλες οι μεγάλες ιστορίες, τα εντονότερα συναισθήματα, η α-
πλή άμεση επικοινωνία μπορούν να εκφραστούν με τη μουσική, 
με το τραγούδι. Και είναι συναρπαστικό αν αναλογιστούμε τη θε-
τική επίδραση στον οργανισμό και την ψυχολογία μας. Κλείστε τα 
μάτια και τραγουδήστε δυνατά το αγαπημένο σας κομμάτι, χωρίς 
να σας νοιάζει πόσο μελωδική και σωστή είναι η φωνή σας, απλά 
εκφράστε την αγάπη σας. Η ευφορία που θα σας πλημμυρίσει για 
λίγα λεπτά είναι έντονη. Φανταστείτε λοιπόν πως λειτουργεί αυτό 
σε ένα σύνολο ή μέσα σε μια οικογένεια, δημιουργώντας έτσι έναν 
πολύ ισχυρό δεσμό μεταξύ των μελών. Είναι ένα αγαθό “ευρείας 
κατανάλωσης’’ που συνιστάται ανεπιφύλακτα!

Γράφει η 
Μαρία Κουτσοθόδωρου
mariakoutsoth@gmail.com

Καθηγήτρια Μουσικής
(Δασκάλα Μουσικοκινητικής Αγωγής για Παιδιά)
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Πρόσφατα, άρχισε να εμ-
φανίζεται το φαινόμενο 
του εκφοβισμού με μια 

νέα μορφή, στην οποία ο θύτης 
εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες, 
που οι Τεχνολογίες της Πληρο-
φορίας και των Επικοινωνιών του 
παρέχουν για να υλοποιήσει τις 
επιθετικές του προθέσεις. Αυτή 
η νέα έκφανση αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία ως κυβερνο-εκφο-
βισμός (cyberbullying), ηλεκτρο-
νικός εκφοβισμός (electronic 
bullying), διαδικτυακός εκφοβι-
σμός (online bullying/ internet 
bullying), ή τεχνολογικός εκφο-
βισμός. Ο διαδικτυακός εκφοβι-
σμός αφορά τον εκφοβισμό, την 
απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση συνήθως σε παιδιά ή 
σε εφήβους που δέχονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου, κι-
νητών τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από συνο-
μηλίκους του (Campbell, 2005, Paulson, 2003, Peterson, 2002). 
Εντάσσεται στις συμπεριφορές προληπτικής επιθετικότητας και 
αποτελεί φαινόμενο ισάξιο του σχολικού εκφοβισμού, καθώς το 
φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται από πρόθεση πρόκλησης βλά-
βης στο θύμα, επανάληψη της επιθετικής πράξης, επίσης και 
από αντιληπτή ασυμμετρία ισχύος μεταξύ των συμμετεχόντων 
(Smith et al., 2006). 

Μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού
➢  Η είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του 

ατόμου με σκοπό τη δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προ-
φίλ. 

➢  Η αποστολή, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, αγενών, χυδαίων μη-
νυμάτων οργής και θυμού.

➢  Η αποστολή επιθετικών μηνυμάτων σε ένα πρόσωπο επανει-
λημμένα. 

➢  Η παρενόχληση, η οποία περιλαμβάνει απειλές για σωματική 
βλάβη, ή είναι πολύ εκφοβιστική. 

➢  Η δημοσίευση ή αποστολή υλικού που περιέχει ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα για ένα πρόσωπο ή ακόμα και αναλη-
θών μηνυμάτων (Campbell, 2007, Willard, 2005).

Προφίλ Θύτη
➢  Οι θύτες περιγράφονται ως άτομα επιθετικά, παρορμητικά, ε-

χθρικά, χωρίς ενσυναίσθηση, και τείνουν να έχουν τάσεις κυ-
ριαρχίας (Olweus, 1995).

➢  Άτομα που διακατέχονται από αισθήματα ανασφάλειας, ανε-
πάρκειας, και κατωτερότητας (Olweus, 1993). 

➢  Είναι περιθωριοποιημένα άτομα, με υπερπροστατευτικούς ή 
αυταρχικούς γονείς που δεν τους αφήνουν καμιά πρωτοβου-
λία για δράση, με κακή ακαδημαϊκή πορεία που συχνά οδηγεί 
στην εγκατάλειψη του σχολείου (Bhat, 2008. Diamanduros, 
Downs & Jenkins, 2008).

Προφίλ θύματος
➢  Αφορά άτομα υπερκινητικά, παχύσαρκα, με διαφορετικό σε-

ξουαλικό προσανατολισμό που δεν ωριμάζουν τόσο γρήγο-
ρα όσο άλλοι ή άτομα που ζουν με διαφορετικό τρόπο ζωής 
(Willard, 2007). 

➢  Δεν είναι δημοφιλείς και συχνά παρουσιάζουν φοβίες και άγ-
χος που εντείνουν τη μοναχικότητα τους (Willard, 2007). 

➢  Είναι ψυχολογικά τραυματισμένοι, διότι θεωρούν ότι είναι υ-
πεύθυνοι για την κατάσταση που δέχονται (Feinberg & Robey, 
2009). 

Επιπτώσεις στα θύματα του εκφοβισμού
Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του εκφοβισμού πάνω στα παιδιά 

συνήθως ποικίλουν (Hazler, 1996). Σύμφωνα με διάφορες μελέ-
τες τα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού παρουσιάζουν τα 
ακόλουθα:
•  Μειωμένη αυτοπεποίθηση και χαμηλή αυτοεκτίμηση
•  Αίσθημα μοναξιάς
•  Θυμός και άγχος που οδηγούν στην απόσυρση
•  Κατάθλιψη
•  Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα προσαρμογής
•  Ψυχοσωματικά συμπτώματα (πχ βήχα, πονόλαιμο, και κρυο-

λόγημα)
•  Παραβατική συμπεριφορά (πχ κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα, 

οπλοκατοχή, εγκατάλειψη σχολείου κλπ)
•  Παθοφυσιολογικές διαστάσεις προβληματικής χρήσης του δι-

αδικτύου (πχ εθισμός, οι διαταραχές διάθεσης κλπ)
•  Προβλήματα στην μετέπειτα ενήλικη ζωή

Προτάσεις πρόληψης της παρενόχλησης στον 
κυβερνοχώρο

Αρχικά, το πιο σημαντικό είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίη-
ση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Να εξασφαλιστεί ότι 
οι άνθρωποι έχουν επίγνωση του προβλήματος του διαδικτυακού 
εκφοβισμού. Στις μέρες μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η α-
νεπαρκής επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών πάνω 
σε αυτά τα ζητήματα. Επιπλέον, μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι οι 

Διαδικτυακός Εκφοβισμός

Βίκυ 
Κωνσταντοπούλου

Κοινωνική Λειτουργός
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συμπεριφορές του εκφοβισμού είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της 
ανάπτυξης των παιδιών, ή ότι η παρενόχληση βοηθάει στην οικο-
δόμηση ενός «γερού» χαρακτήρα. Αντιστοίχως, για τον διαδικτυ-
ακό εκφοβισμό θεωρούν ότι είναι μέρος μιας νέας μόδας που α-
κολουθούν οι έφηβοι στα πλαίσια της εξοικείωσης τους με τα νέα 
τεχνολογικά μέσα. Για αυτό, πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς, οι 
εκπαιδευτικοί, καθώς και οι μαθητές για τον εκφοβισμό, τόσο στο 
σχολείο, όσο και στο διαδίκτυο. Οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει 
να συζητούν με τους μαθητές για θέματα διαδικτυακού εκφοβι-
σμού. Από έρευνα, φαίνεται πως πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι 
οι ενήλικες, δεν έχουν γνώσεις πάνω σε θέματα διαδικτύου και ό-
τι δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν (Campbell & Gardner, 2005).

Επίσης, πολύ σημαντική προϋπόθεση για την καταπολέμηση 
του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι η εποπτεία των ενηλίκων. Εί-
ναι γνωστό ότι η επίβλεψη ενηλίκων στην παιδική χαρά μειώνει τη 
συχνότητα εμφάνισης, του κατά πρόσωπο εκφοβισμού (Smith & 
Shu, 2000). Τα σχολεία, που αυξάνουν τον αριθμό των ενηλίκων 
που προσέχουν τα παιδιά στα διαλείμματα και οι οποίοι παρεμ-
βαίνουν σε οποιαδήποτε υποψία εκφοβισμού, μειώνουν τα επει-
σόδια εκφοβισμού στο σχολείο τους. Κάτι παρόμοιο παρατηρεί-
ται και στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό με την επιτήρηση των γονέ-
ων, στο σπίτι αυτήν την φορά. Στο σπίτι, η θέση του υπολογιστή 
είναι ένα θέμα που οι γονείς πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά 
(Pew, 2001). Τα σχολεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εκ-
παίδευση των γονέων σε αυτό και να ενθαρρύνουν τους γονείς 
να μιλήσουν στους νέους για την τεχνολογία. Με αυτό τον τρόπο, 
οι νέοι συνειδητοποιούν ότι οι ενήλικες γνωρίζουν κάτι για την τε-
χνολογία και μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τους ενήλικες.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφο-
βισμού απαραίτητη σημαντικότερη προϋπόθεση είναι η συνεργα-
σία μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών και των αρμόδιων 
κρατικών φορέων (Kingston, 2011).

Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του φαινομένου πρέ-
πει να εστιαστούν στην συνειδητοποίηση, ενημέρωση, πρόλη-
ψη, παρέμβαση και συμβουλευτική (Kingston, 2011, Ford, 2009).

Οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που εγκυ-
μονούν στο διαδίκτυο, διότι τα παιδιά πλέον χρησιμοποιούν το διαδί-
κτυο από μικρή ηλικία, χωρίς να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση.

Θα πρέπει να εγκατασταθεί στους ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές των εφήβων κάποιο σύστημα φιλτραρίσματος, το οποίο θα 
μπλοκάρει την επικίνδυνη χυδαιολογία, την παιδική πορνογραφία 
και γενικά τη βία. 

Εν κατακλείδι, το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού, 
φαίνεται να είναι ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα για τους νέ-
ους, με οδυνηρές συνέπειες. Ενώ, τα μέτρα πρόληψης θα μπο-
ρούσαν να είναι παρόμοια με τον κατά πρόσωπο εκφοβισμό. 
(Campbell, 2005). 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πα-
ράγοντες επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, συνεπώς και της 
ποιότητας ζωής μας. Έχει δυσμενείς συνέπειες στην ψυχοφυ-
σιολογία, τις γνωστικές λειτουργίες, τη συναισθηματική κατά-
σταση και την κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων.

Ένας μόνιμος ενοχλητικός θόρυβος μπορεί να δημιουργή-
σει στρες, νευρικότητα, μειωμένη απόδοση σε μια δραστηρι-
ότητα ή στις σχολικές επιδόσεις ενός παιδιού, κόπωση, πονο-
κεφάλους ή ακόμα και δυσκολίες στον ύπνο. Αρνητικά μπορεί 
να επηρεάσει την κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου δυσχε-
ραίνοντας την επικοινωνία, μειώνοντας τον αλτρουισμό, και 
ενισχύοντας την τάση επιθετικότητας.

Έκθεση του ατόμου σε παρατεταμένο θόρυβο βιώνεται 
από τον οργανισμό ως απειλή διεγείροντας το συμπαθητικό 
νευρικό σύστημα που αυτό με τη σειρά του αυξάνει τον καρ-
διακό παλμό, την αρτηριακή πίεση, το ρυθμό αναπνοής ενώ 
μπορεί να παρατηρηθεί και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. 
Άτομα που δουλεύουν ή κατοικούν σε περιοχές με υψηλή η-
χητική ρύπανση έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αντιμετώπι-
σης καρδιαγγειακών νοσημάτων λόγω αυξανόμενης αρτηρι-
ακής πίεσης.

Μεγάλα προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ο θόρυβος και 
στα παιδιά καθώς επηρεάζει τις ικανότητες διαβάσματος και 
εκμάθησης, τη διάσπαση της προσοχής, με σημαντική μείω-
σης της απόδοσης. Μεγάλη πιθανότητα έχει ένα παιδί εκτε-
θειμένο σε παρατεταμένο θόρυβο για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα να εξελιχθεί σε έναν ευερέθιστο, νευρικό, επιθετικό και 
μόνιμα στρεσαρισμένο ενήλικα.

Επομένως αποτελεί επιτακτική ανάγκη να λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα για αποφυγή δημιουργίας θορύβων από 
όλους μας έναν έναν ξεχωριστά όπως επίσης και οι αρμόδιες 
αρχές να κάνουν τις απαιτούμενες μελέτες πρόληψης μέτρων 
για την προστασία του πληθυσμού από τις πηγές ηχορύπαν-
σης ή ενοχλητικών θορύβων. 

Σταύρος Μαλτής
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«ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΩ;» Ομάδες «Φροντίδας» 
για παιδιά και γονείς

Ε ίναι να θαυμάζει κανείς πως οι ασκητές Πατέρες μιλούν τόσο επιτυχημένα 
και επίκαιρα για τη συμβουλευτική και την παιδαγωγική αν και ούτε Πανε-
πιστημιακή μόρφωση είχαν και ενώ έζησαν αρκετούς αιώνες πριν.

Από τους λόγους και τη διδασκαλία του αγίου Βαρσανουφίου που περιέχο-
νται στον Ιερό Ευεργετινό αναφέρουμε τα σχετικά για το «πως πρέπει να συμ-
βουλεύσει και να διορθώνει ο ένας τον άλλο»! Ο άγιος ομιλεί σε μοναχούς αλλά 
και η οικογένεια είναι ένα μικρό μοναστήρι που μάλιστα στις μέρες μας δεν έχει 
έναν «ηγούμενο»! 

Λέγει λοιπόν, ο άγιος: «Όταν είσαι ταραγμένος, τίποτε να μην πεις, το κακό 
δεν γεννά καλό· αυτό δηλαδή που θα πεις με ταραγμένη καρδιά, δεν αναπαύει 
αυτόν που το ακούει ούτε τον διορθώνει. Και αν πειστεί, καλά· διαφορετικά, πες 
του· «Αν θέλεις, το λέω στον αββά και θα κάνουμε ότι κρίνει καλό» και έτσι θα 
ησυχάσεις. Αν πάλι θυμώσει και φύγει, πες στον αββά, και εκείνος θα τον επι-
πλήξει· όμως μην του βάλεις μετάνοια, δηλαδή μην του ζητήσεις συγχώρεση, 
γιατί του βάζεις την υποψία ότι πράγματι έσφαλες έτσι που του μίλησες, και 
θα σε πολεμά περισσότερο».

Στη συνέχεια αναφέρουμε συνοπτικά και απλά συμβουλές του ιδίου πατρός:
Αναφερόμενος στον τρόπο που θα πρέπει να συμβουλεύει ο ένας τον άλλο 

λέει ότι πρέπει αυτό να γίνεται με τρόπο φιλικό και διακριτικό. Δεν συμβουλεύ-
ουμε σαν δάσκαλοι και καθηγητές αλλά ως συνάνθρωποι που περνούμε ή πε-
ράσαμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα. Παίζουν ρόλο ακόμα και οι λέξεις που θα 
χρησιμοποιήσουμε ακόμα και ο τόνος και η χροιά της φωνής.

Επίσης, σημαντικός παράγοντας για να συμβουλεύσεις κάποιον είναι η καλή 
σου διάθεση και η αγάπη που νοιώθεις γι’ αυτόν. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος: 
«δεν είναι δυνατό να πείσεις κάποιον αδελφό με την υποκρισία και το ψέμα αλλά 
με την ταπείνωση και την αλήθεια». Πράγματι όταν τα κίνητρα της συμβουλής 
σου δεν είναι συμφεροντολογικά, τότε και ο συμβουλευόμενος, ακόμα και μικρό 
παιδί να είναι, το αντιλαμβάνεται αλλά και ο Θεός ευλογεί την καλή σου διάθεση.

Ο λόγος αυτός μας φέρνει σε ένα περιστατικό που συνέβη αρκετά χρόνια 
πριν και σχετίζεται με μια μακαριστή πλέον γερόντισσα... Όταν κάποτε επισκε-
φθήκαμε την οικία της και αφού όπως πάντα απολαύσαμε την Αβραμιαία φιλο-
ξενία της πραγματοποιήθηκε ο εξής διάλογος:

- Γερόντισσα θέλω να κάνετε προσευχή για μένα
- Θα κάνω!
- Θέλω να προσευχηθείτε για .....
- Θα προσευχηθώ και θα με ακούσει ο Θεός
- Πως το λέτε με τόση βεβαιότητα;
- Το λέω διότι όταν κάνουμε προσευχή για κάποιον με αγάπη και χωρίς να 

έχουμε συμφέρον απ’ αυτόν, ο Θεός μας ακούει σίγουρα!
Η απάντηση της ευσεβεστάτης αυτής γυναίκας που ήταν για πολλούς όπως 

και για μένα πραγματική μητέρα με ξάφνιασε! Έχουμε συνηθίσει όταν ζητούμε 
προσευχή από κάποιον να μας απαντά με εκφράσεις: «εγώ ο αμαρτωλός;», «Δεν 
είμαι άξιος», «Δεν εισακούομαι στο Θεό» κ.τ.λ. Αυτή η απάντηση της μακαριστής 
μας ανέπαυσε ψυχικά, μας έδωσε δύναμη και μας δίδαξε ουσιαστικά.

Επίσης, ο άγιος Βαρσανούφιος αναφέρεται και στο πόσο υψηλό και ισχυρό 
γεγονός είναι η πραγματική βοήθεια του ενός προς τον άλλο. Χρησιμοποιεί για 
να στηρίξει τα λεγόμενά του το χωρίο από το βιβλίο Παροιμίαι Σολομώντος 
(18,19): «Όταν ένας αδελφός βοηθά τον άλλο, είναι σαν πόλη οχυρωμένη και 
περιτειχισμένη».

Αποκορύφωμα μπορούμε να πούμε της διδασκαλίας του Αγίου είναι η ιδέα 
ότι όσο πιο καθαρή καρδιά έχει κάποιος τόσο περισσότερο βοηθά για την ψυχική 
ωφέλεια των συνανθρώπων του. Δηλαδή όσο πιο πολύ αγιάζει κάποιος, τόσο πιο 
πολύ μπορεί να βοηθήσει το συνάνθρωπό του.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι αλλά κυρίως οι κληρικοί έχουν αυτό το ρόλο 
μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή «αγιαζόμενοι να αγιάζουν».

Ο σύγχρονος κόσμος ασφαλώς χρειάζεται την ανάπτυξη του τεχνολογικού 
πολιτισμού, της επιστήμης, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας κ.τ.λ., αλλά κυ-
ρίως χρειάζεται τους αγίους που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν διότι το 
Άγιο Πνεύμα είναι πάντοτε μέσα στην Εκκλησία μας και πάντα θα αναδεικνύει 
αγίους. 

Η σύγχρονη κοινωνία αιμορραγεί από έλλειψη πραγματικής αγάπης και επι-
κοινωνίας. Η επούλωση της πληγής αυτής θα γίνει με την προσφορά αληθινής 
αγάπης που περνά, διαποτίζεται και τρέφεται από την θυσιαστική αγάπη του 
Χριστού.

Τέλος, αν θέλουμε να πετύχει η συμβουλευτική μας θα πρέπει αυτό πού 
συμβουλεύουμε να το εφαρμόζουμε πρώτα εμείς ενώ πέρα από αυτά πού θα 
πούμε πρέπει να προσευχόμαστε εγκάρδια για το συνομιλητή μας!

Οπανελλήνιος σύλλογος «Φρο-
ντίδα», πρόληψης, ενημέ-
ρωσης και συμπαραστάσης 

ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, 
νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down 
και σε οικονομική ένδεια, ήρθε η ώρα 
να τονίσει τη σημασία της φροντίδας 
σε μεγάλους και παιδιά, φροντίζοντας 
για την πρόληψη, ενημέρωση και συμπαράσταση σε θέματα 
ψυχικής υγείας. 

Οργανώσαμε λοιπόν 4 ομάδες για εσάς:
1.  Για παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες
2.  Για παιδιά ΑΜΕΑ
3.  Για γονείς παιδιών σε οικονομική δυσκολία
4.  Για γονείς παιδιών ΑΜΕΑ
Τις ομάδες μας θα απαρτίζουν ο ψυχολόγος μας κος Γιώρ-

γος Καραδάκης, η κοινωνική λειτουργός μας κα Βίκυ Κων-
σταντοπούλου και με τη μουσικοθεραπευτική του ιδιότητα ο 
πρόεδρος του συλλόγου «Φροντίδα» κος Βασιλόπουλος Διο-
νύσης. 

Στόχοι μας μέσα από τις ομάδες είναι η ενημέρωση και η 
συμβουλευτική γονέων και η καλλιέργεια και εκπαίδευση των 
γνωστικών και ψυχικών λειτουργιών των παιδιών.

Σε μια εποχή που η έννοια της φροντίδας, λοιπόν, θεωρείται 
πολυτέλεια ο σύλλογος «Φροντίδα» βάζει ένα λιθαράκι ακόμα 
στο να αποδείξει το αντίθετο, πως πέρα του ζην υπάρχει το ευ 
ζην και είναι δικαίωμα όλων μας.

Για συμμετοχές σε κάποια από τις 4 ομάδες μας παρακα-
λούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

Θερμή υποδοχή της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
από το Old House Lounge Café Bar!!!

Το Old House House Lounge Café Bar επεφύλαξε θερμή 
υποδοχή στη ΦΡΟΝΤΙΔΑ, στις 22 και 23 Δεκεμβρίου, 

όπου διενεργήθηκε Χριστουγεννιάτικο bazaar Αγάπης!
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Στράτο Καραγιάννη και σε όλο 

τον κόσμο, που υποστήριξε τα παιδιά που φροντίζουμε!

του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη
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Ένα τραγούδι για τη Φροντίδα

Κοπής πίτας για τη Φροντίδα και το Σπίτι της Αγάπης

Μία φιλανθρωπική εκδήλωση, ένα μοναδικό live την Κυριακή 5 Φεβρου-
αρίου στο φιλόξενο HolyWood Stage, μέρος των εσόδων διατέθηκαν 
για τη στήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου για άτομα με εγκεφαλική 
παράλυση και σύνδρομο down «Φροντίδα».
Ένα μουσικό κοκτέιλ με έντεχνο ήχο, σε υπέροχες μελωδικές και ταξι-
διάρικες νότες, που ανεβάζουν την ευαισθησία μας και το φιλανθρω-
πικό σκοπό της εκδήλωσης αυτής! 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνεργάστηκαν για 
να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούμε την εκπομπή 
Unknown Sound του Lavita radio, και ειδικά θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τον Άγγελο Αληγιάννη, ο οποίος με περίσσεια ευαισθησία, ήταν 
ο εμπνευστής και διοργανωτής όλης αυτής της προσπάθειας. Στο κάλε-
σμά του ανταποκρίθηκε, και τον ευχαριστούμε θερμά γι αυτό, ο κύριος 
Αντώνης Γαβαλάς και μας φιλοξένησε στο ζεστό και φιλόξενο χώρο του 
Holywood stage με όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες που δέχτηκαν 
να τραγουδήσουν για εμάς:
Βαγγέλης Μαρκαντώνης, Λεωνίδας Μαριδάκης, Λεωνίδας Μαράντης, 
Βασίλης Ράλλης, Νίκος Χατζηστεφάνου, Ηλίας Μαυροσκούφης, Γιώρ-
γος Μητρογιαννόπουλος & Γεωργία Κοκορίγκου, Πέτρος Βεντουρής & 
Μαρία Καρέτσου, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου 
η εκδήλωση κοπής της πίτας του Συλλό-
γου Φροντίδα και του οργανισμού «Σπίτι 
της Αγάπης».
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο ψυ-
χολόγος κύριος Δημήτρης Μπούκουρας, 
ο αθλητής Γιώργος Μουχθής, 
το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλ-
λόγου και του οργανισμού και 
πολλές ωφελούμενες οικογέ-
νειες.
Την υπέροχη πίτα μας προσέ-
φερε η «Μπεγνής - Catering» 
και τους ευχαριστούμε 
θερμά!!!
Το έπαθλο για τα δύο φλου-

ριά ήταν 100 ευρώ έκαστος και τα πέτυχαν η οικογένεια Κοκκώνη και ένα μέλος του Συλλό-
γου, το οποίο προσέφερε το ποσό στο «Σπίτι της Αγάπης».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

28 Φεβρουαρίου, 
2 & 4 Μαρτίου 2017
H Φροντίδα βρέ-
θηκε στον εκθεσι-
ακό χώρο του Μετρό 
Συντάγματος. Στο 
περίπτερο μας μπο-
ρούσε όποιος ήθελε 
να βρει υπέροχες 
πασχαλινές λαμπά-
δες, ημερολόγια και 
παραμύθια. 
Οι εθελοντές της 
Φροντίδας, πάντα 
πρόθυμοι, ενημέρω-

σαν το κοινό για το έργο και τις δράσεις του συλλόγου.

Όνειρα και Ελπίδες
Ο μικρός Σταμάτης 

προτιμά να ζει ασφαλής 
στον κόσμο της φαντα-
σίας του, «στον πύργο 
του», με μόνο σύνδε-
σμο με την πραγματι-
κότητα τον μεγαλύτερό 
του αδελφό. Είναι ο τρό-
πος του για να αντιμετω-
πίζει το γεγονός ότι δεν 
είναι σαν τα άλλα παιδιά. 
Ο αδελφός του - που τον 
λατρεύει- τον σπρώχνει να βγει έξω «στον πραγμα-
τικό κόσμο» και να διεκδικήσει αυτό που του ανή-
κει: μια θέση στα όνειρα και τις ελπίδες! Αλήθεια 
θα τα καταφέρει; 

Η “Φροντίδα” στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγματος! Κάντε το πιο όμορφο δώρο: 
Ένα βιβλίο!



8ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Ί. Δραγούμη 5, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, τ.κ. 182 33, τηλ.: 210 4908631, fax: 211 7205287, e-mail: info@frodida.gr, site: www.frodida.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Εάν θέλετε ενισχύστε μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Ελάτε λοιπόν, σας περιμένουμε. Και αν ενωθούμε όλοι 
μαζί, θα τα καταφέρουμε. Τρόποι οικονομικής ενίσχυσης: α) Ταχυδρομική επιταγή προς όφελος του Συλλόγου. Διεύθυνση αποστολής: Τ.Κ. 18233 - 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης  β) Χρηματική δωρεά με απευθείας επίσκεψη του δωρητή στα γραφεία του Συλλόγου. Σύλλογος Φροντίδα - Ί, Δραγούμη 5,  
Τ.Κ. 18233 - Άγιος Ιωάννης Ρέντης  γ) Κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου Eθνική Τράπεζα IBAN: GR2001101930000019329602064 
                                                                                                                                        EUROBANK IBAN: GR9102600130000830200949346
Για τις δωρεές σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο τηλέφωνο: 210-4908631, προκειμένου να αποστέλεται απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι εθελοντές μας και τα παιδιά 
του συλλόγου έφτιαξαν με περίσσεια «Φροντίδα» τις πασχαλι-
νές μας λαμπάδες. 
Αγοράστε τα δώρα σας από εμάς και ενισχύστε το έργο του Συλ-
λόγου Φροντίδα. Επιλέξτε από μία μεγάλη ποικιλία σχεδίων και 
χρωμάτων για όλες τις ηλικίες και τις προτιμήσεις.

Ενημερωθείτε μέσα από το site 
www.frodida.gr/Article/149/el/Pasxalines-Lampades/

Αγοράζοντας μία λαμπάδα “Φροντίδας” χαρίζετε διπλά χαμόγελα!


