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«Παηδηά θαη λένη ζε θξίζε: ε πξνζηαζία θαη ε πξναγσγή  
ηεο αλάπηπμεο ζε θαηξνχο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ» 
                                      Lundberg & Wuermli, 2012 

 Δπηπηψζεηο ζηα βξέθε θαη ζηα κηθξά παηδηά 

 

 πφξνη γηα δηαηξνθή θ.α αγαζά 

 δπλακηθή θαη ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο  

     (δηαζέζηκνο ρξφλνο & ςπρηθή πγεία γνληψλ θ.α.) 

 Καθή δηαηξνθή          λεπξνινγηθή αλάπηπμε 

                            

                                 Φπρηθή πγεία 

 Ληγφηεξνο ρξφλνο, ππνκνλή  

 & ζπλαηζζεκαηηθή δηαζεζηκφηεηα ηεο κεηέξαο 

 ηξεο κεηέξαο            θνξηηδφιε θ.α. νξκφλεο ζηε κήηξα                       

                      πηζαλέο επηπηψζεηο ζην θχεκα 

 



Δπηπηψζεηο ζηε κέζε παηδηθή ειηθία 

Κξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε  

ιφγσ: 

 

 Γνλετθνχ άγρνπο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο 

 

 Δπελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε  

 θαη εξεζηζκάησλ γηα αλάπηπμε 

 

 Μαζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ 

 



Δπηπηψζεηο  
ζηνπο εθήβνπο θαη ζηνπο λένπο 

 Ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ζρέζεσλ  

 θαη επίηεπμεο απηνλνκίαο (π.ρ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία) 

 

 Αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο ζηελ θνηλσλία 

 

 Δπίηεπμε ζηφρσλ 

 

 
Υακειφηεξν εηζφδεκα, αχμεζε αλεξγίαο,  

ρεηξφηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 



Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο: 

 Καιήο πνηφηεηαο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

 Ηζρπξέο ππνζηεξηθηηθέο θνηλφηεηεο 

  

Πξνηείλεηαη 

λα θξνληίζνπκε γηα άκεζε αλαθνχθηζε  

ησλ επάισησλ νκάδσλ  

 

 Μηθξά βήκαηα, φπσο: 

 

1. Πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ζε γνλείο 

2. Πξνγξάκκαηα πξνγελλεηηθήο πγείαο  

    γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ 



Έξεπλα ηνπ «πλήγνξνπ ηνπ Παηδηνχ» (2012) 

 70% ηωλ καζεηώλ αλαθέξεη 

αξλεηηθέο αιιαγέο                    

ζηε δηαβίωζε ηνπο 

 

 60% ζην ραξηδηιίθη ηνπο 

 

 Μόλν 1:3 έρεη πεξηνξίζεη 

θξνληηζηήξηα θαη μέλεο γιώζζεο 



 ην 20% ν έλαο ή θαη νη δχν γνλείο 

έρνπλ ράζεη ηε δνπιεηά ηνπο 

 

 ε 82% αξλεηηθέο ζπλέπεηεο  

 ζηελ εξγαζία ησλ γνληψλ 

 

 πρλά ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα  

 γηα ηελ πηζαλφηεηα κεηαλάζηεπζεο 

Έξεπλα ηνπ «πλήγνξνπ ηνπ Παηδηνχ» (2012) 



   Ο Έιιελαο παηδίαηξνο  

   σο νηθνγελεηαθφο γηαηξφο – ζχκβνπινο ηεο νηθνγέλεηαο 



ε ζπλζήθεο θξίζεο, νη παηδίαηξνη θαινχληαη λα βεβαηψζνπλ  
αλ θαιχπηνληαη νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ: 
AAP “Talking to Kids About the Economy:Guidance for Pediatricians” 2009 

 Πξνηείλνληαο ζηξαηεγηθέο θαη πξνγξάκκαηα  

 γηα αζθάιεηα πγείαο θαη γηα ρακειφ θφζηνο  

 ζπληζηψκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 Πξνάγνληαο ηε θξνληίδα πγείαο ηνπ παηδηνχ  

 ζην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα,  

 κε επίθεληξν ηελ νηθνγέλεηα 

 Με νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα αληηκεηψπηζε  

 ηεο πίεζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

 Βνεζψληαο ηηο νηθνγέλεηεο γηα ζπκβνπιέο ή βνήζεηα  

 γηα ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπο, θέξλνληάο ηεο ζε επαθή 

κε πξνγξάκκαηα, θνηλνηηθέο πεγέο & θνηλσληθέο ππεξεζίεο 



ε ζπλζήθεο θξίζεο, νη παηδίαηξνη θαινχληαη λα βεβαηψζνπλ  
αλ θαιχπηνληαη νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ: 
AAP “Talking to Κids About the Economy:Guidance for Pediatricians” 2009 

 πκβνπιεχνληαο ηνπο ελήιηθεο γηα ηε ζεκαζία  

 ηεο θξνληίδαο ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ 

 

 Γίλνληαο νδεγίεο γηα ην πψο κηιάκε ή ππνζηεξίδνπκε  

 ηα παηδηά ζε δχζθνινπο ρξφλνπο 

 



Οη παηδίαηξνη ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο: 

Μπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ φηη: 

 Διαηηψζεθαλ νη επηζθέςεηο  

     (απηφ βέβαηα ηνπο δίλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν  

 γηα θάζε παηδί!) 

 

 Οη γνλείο κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ακέζσο,  

 φπσο ζην παξειζφλ, ή φρη   

 

Μπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ 

 Δπηθνηλσλψληαο κε ηνπο γνλείο γηα πξνιεπηηθή θξνληίδα 
ή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ 

 

 Αλαπηχζζνληαο κηα πξαθηηθή ηζηνζειίδα θνθ      



Πεδία πξνιεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο 
παξέκβαζεο ζε ζπλζήθεο θξίζεο: 

 Δκβνιηαζκνί 

 

 Δπαξθήο θαη πνηνηηθή δηαηξνθή ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν 

 

 Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο βίαο  

 θαη ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ 

 

 Παξαθίλεζε ηεο εγθχνπ γηα απνθπγή θαπλίζκαηνο, αιθνφι, 
θαθήο δηαηξνθήο θαη ςπρνζσκαηηθψλ παξαγφλησλ 

 

 Γηεπθφιπλζε πξνζέγγηζεο θνηλνηηθψλ πεγψλ                                  
θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 



 



    Ζ κεγάιε αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ άιιεο ρψξεο  

 θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε νδεγνχλ πνιιέο νηθνγέλεηεο  

 λα κελ εκβνιηάδνπλ ηα παηδηά.                                                       
Απηφ είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο, αιιά απνηξέπεη 
θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα ζρνιεία! 

 

 

                                    Καζεγεηήο Σ. Παλαγησηφπνπινο 

                                                    Παηδίαηξνο-Δπηδεκηνιφγνο 

                                           Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, Αζήλα 

                                                     Σνκέαο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ 





Ο ξφινο ηνπ παηδηάηξνπ ζηε δηαηήξεζε  
ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο: 

 λα ζπληνληζηεί κε ηνπο 

θνξείο πνπ εκβνιηάδνπλ   

     παηδηά δσξεάλ 

 

 

Καηαρσξψληαο φινπο ηνπο  

εκβνιηαζκνχο ζην βηβιηάξην πγείαο  

ηνπ παηδηνχ 

 

 

 λα ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο        

γηα ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

δηελέξγεηαο θαη ζπλέρηζεο    

ησλ εκβνιηαζκψλ                         

ζε ζπλζήθεο θξίζεο 

 

→ 

      Αληηθξνχνληαο ηηο θσλέο                           

θαηά ησλ  εκβνιίσλ 

 

 

→ 



Ο ξφινο ηνπ παηδηάηξνπ ζηε δηαηήξεζε  
ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο: 

 λα επηθεληξσζεί ζηα εκβφιηα πξνηεξαηφηεηαο 

 

 
 λα ζπκβάιεη, ζπκκεηέρνληαο                                                                      

ζε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (UNICEF, Κνηλσληθά Ηαηξεία θ.α.) 

ζηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

(φπσο νη Ρνκά θαη νη κεηαλάζηεο) 

 

 

 

 

 

 

 λα δείμεη επαηζζεζία ζηελ ακνηβή γηα εκβνιηαζκφ θ.α.        

ηαηξηθέο πξάμεηο ζην ηαηξείν                                                                     

ζε νηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθή δπζθνιία 

 



Ζ θαθή δηαηξνθή (π.ρ πνιινί πδαηάλζξαθεο)  

έρεη άκεζεο, αιιά θαη καθξνπξφζεζκεο  

ζπλέπεηεο ζηελ πγεία (παρπζαξθία,  

θαξδηνπάζεηεο, κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν). 

                      Γηαηξνθή 

    Παηδηά πνπ ιηπνζπκνχλ 

ζην ζρνιείν:                             

λα κελ ην επηηξέςνπκε! 

 

 

 

 

 



                           
Βία  

Αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο, παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο  

παηδηψλ, ζε ζπλζήθεο θξίζεο (ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ) 

 

Δζληθή Σειεθσληθή Γξακκή γηα ηα Παηδηά SOS (1056): 

1ν εμάκελν 2012 αχμεζε 44%,  

ζε ζρέζε κε ην 1ν εμάκελν ηνπ 2011 

 

 Θέκαηα πγείαο   

 Οηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

 Παηδηά ζε θίλδπλν 

 πκβνπιεπηηθή παηδηψλ/γνλέσλ 

 Γηαδηθαζηηθά ζέκαηα 

 Αηηήκαηα θηινμελίαο παηδηψλ (αχμεζε 60%) 

           



Κχεζε 

 Αχμεζε παιίλδξνκσλ θπήζεσλ ην 1ν ηξίκελν ηεο θχεζεο                                            
(απφ 1,5% ζε 4% ηελ ηειεπηαία δηεηία)                                                 

       

       Β’ Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή Κιηληθή, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν, Αζήλα 

 

 

 Αίηηα: * γελεηηθέο αλσκαιίεο εκβξχνπ                                                         

                * θιεξνλνκηθά αίηηα 

                * θάπληζκα 

                * αιθνφι 

                * θαθή δηαηξνθή εγθχνπ 

                * «πιένλ, θαίλεηαη φηη ελνρνπνηνχληαη    

                   θαη ςπρνζσκαηηθνί παξάγνληεο 

                   ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αλαζθάιεηαο»  

                                                              (Καζεγεηήο Γ. Κξεαηζάο) 



Γελλήζεηο 

● Σν 2011 γηα πξψηε θνξά (κεηά ην 2004)  

 νη ζάλαηνη μεπέξαζαλ ηηο γελλήζεηο. 

 

● Μείσζε γελλήζεσλ θαηά 6,8% (Θεζζαιία):  

 6% ησλ Διιελίδσλ  

 11,4% ησλ αιινδαπψλ 
   

                                                           Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

   Απνθιεηζηηθφο κεηξηθφο ζειαζκφο  

               κέρξη ηνλ 6ν κήλα:  

                2009   6-8% 

                2012  >25% 

   

 

 

 

 



Πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ 

    ε 3 ρξφληα (2010-2012) απμήζεθαλ 3,5 θνξέο ηα παηδηά  

 κε άγρνο-ζηξεο, αιιά θαη νλπρνθαγία, αυπλία, θεθαιαιγία, 

θαηάζιηςε,   πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ απψιεηα 

εξγαζίαο ησλ γνληψλ ηνπο 

                   

                          Καξακαλδάλεην Ννζνθνκείν Παίδσλ Πάηξαο 



Μηιψληαο κε ην παηδί γηα ηελ θξίζε, ην ρξήκα θαη ηε δχλακε  

είλαη νληφηεηεο ξεπζηέο ζην δηαλνεηηθφ ζχκπαλ ηνπ,  

πνπ ην ηληξηγθάξνπλ,  

ρσξίο λα θαηαλνεί επαξθψο ηνπο κεραληζκνχο ηνπο 

 

 

                                                                                                  Νίθνο ηδέξεο 

                                                                            «Μηιψληαο γηα ηελ θξίζε κε ην παηδί» 

                                                                                               Δθδφζεηο Μεηαίρκην 

Πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ 



Πξνζθπγή ζε ηζηνξίεο θαη αθεγήζεηο: 
 

 «Ζ ηειεπηαία καχξε γάηα» Δπγέληνο Σξηβηδάο 

 

 «Ο Άξρνληαο ησλ Γαρηπιηδηψλ» 

    «Σηηαληθφο», «Spiderman», «Superman» (ηαηλίεο) 

 

 «Ρνκπέλ ησλ δαζψλ», «Braveheart», «νη Άζιηνη», 

«Υεισλνληληδάθηα», «Γθνξκίηη» 

 

 «ην ηδηηδίθη θαη ην κπξκήγθη», «ν Μίδαο»,           

«ηα ηξία γνπξνπλάθηα», «ε παξαβνιή ηνπ 

αζψηνπ» θ.α 



Βνεζείζηε ην παηδί λα εθθξαζηεί  
κε ιέμεηο θαη εηθφλεο γηα ηελ θξίζε  
ζην ζρνιείν (αιιά θαη ζην ηαηξείν….) 

 «Εσγξαθίζηε, κε ιέμεηο ή εηθφλεο, ηελ θξίζε ή ην κέιινλ ή 

θάηη πνπ είδαηε ζην δξφκν θαη ζαο ζχκηζε ηελ θξίζε πνπ 

πεξλάκε» 

 «Πψο αηζζάλεηαη έλαο άλζξσπνο πνπ καζαίλεη φηη ράλεη ηε 

δνπιεηά ηνπ;» θνθ 

 «Πψο ζθέθηεηαη έλαο λένο πνπ αλαγθάδεηαη λα 

κεηαλαζηεχζεη;» 

 «Πψο αληηδξά έλαο λένο πνπ δπζθνιεχεηαη λα βξεη 

δνπιεηά, ψζηε λα κελ ηνλ πλίμεη ην παξάπνλν θαη ε 

απειπηζία;» 

 «εκεηψζηε ηξεηο ιέμεηο πνπ δείρλνπλ πσο αηζζάλεηαη» 



 Σν παηδί επαλεπεμεξγάδεηαη  

 ηα εξεζίζκαηα/επηρεηξήκαηά καο  

 κε ηε θαληαζία θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 



 Ο γνληφο νθείιεη λα παξέρεη ζην παηδί 

 

 παξνπζία  

 απνδνρή 

 άθνβε θαζνδήγεζε     



 ηα παηδηά πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε 

   εθδειψλνληαη δχν θαηλφκελα: 

 

 βίαην κεγάισκα 

 παιηλδξφκεζε ηνπ ςπρηζκνχ 

 



Δπηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε 
παηδηψλ θαη εθήβσλ (ΔΦΤΠΔ, ΝΑSP, 2008) 

 Μπνξεί λα ηνπο κεηαδνζεί αίζζεκα ζχγρπζεο θαη αλαζθάιεηαο 

 

 Να βνεζεζνχλ απφ ηνπο ελήιηθεο, γηα λα ληψζνπλ φηη  

 φια είλαη ππφ έιεγρν: 

 

 Καηαλνψληαο ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη θαη πσο απηφ επεξεάδεη 
ηε δσή ηνπο 

 Αληηκεησπίδνληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο     



Μεγαιχηεξε βνήζεηα ρξεηάδνληαη  
νη επάισηνη πιεζπζκνί: 

 Οηθνγέλεηεο πνπ ζίγνληαη άκεζα 

 Γνλείο ζε επηρεηξήζεηο πνπ πιήηηνληαη 

 Πξνζσπηθή απψιεηα 

 Κνηλφηεηεο πνπ πιήηηνληαη 

 Πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο     



Να είζηε θαζεζπραζηηθνί αλαγλσξίδνληαο  
θαη ηζνξξνπψληαο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο: 

 Σα παηδηά θαη νη έθεβνη αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο 

 

 Δπηηξέςηε θαη ελζαξξχλεηε λα ζπδεηνχλ γηαπηά  

 θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο 

 

 Γψζηε ηνπο λα θαηαιάβνπλ φηη θαη νη άιινη αηζζάλνληαη ην ίδην 

θη απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θη αλακελφκελν 

 



 Μελ ακειείηε ηηο αλάγθεο ηνπο 

 

 Μνηξαζηείηε κε άιινπο ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο 

 

 Φξνληίζηε ηε ζσκαηηθή ζαο πγεία 

 

 Με ρξεζηκνπνηείηε νπζίεο θη αιθνφι 

 

 Αθηεξψζηε ρξφλν ζε πξάγκαηα πνπ απνιακβάλεηε 



 Γηαηεξείζηε ηε ξνπηίλα ζαο θαη ηνπ παηδηνχ/εθήβνπ ζαο 

 

 Αθηεξψζηε ρξφλν ζηελ νηθνγέλεηα ζαο 

 

 Δληζρχζηε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ππελζπκίδνληαο  

     ζην παηδί θαη ζηνλ έθεβν φηη θαη ζην παξειζφλ  

     αλάινγεο δπζθνιίεο αληηκεησπίζηεθαλ κε επηηπρία 



Να είζηε αηζηφδνμνη 
 

                      Καιχηεξα ηα θαηαθέξλνπλ φζνη: 

 

 Δθθξάδνπλ αθφκα θαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

 

 Πεξηβάιινληαη απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο 

 

 Βιέπνπλ αηζηφδνμα ην κέιινλ 

 

 Υξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο  

 γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 



 Να είζηε θαινί αθξναηέο & παξαηεξεηέο 

 Ρσηείζηε παηδηά θαη εθήβνπο ηη ζθέθηνληαη,   

 ίζσο πεξηκέλνπλ λ’αξρίζεηε εζείο ηε ζπδήηεζε 

 Πεξηνξίζηε ηελ ηειεζέαζε, γηαηί απμάλεη ην άγρνο  

 γηα ηελ θξίζε, εθηφο αλ ζπδεηάηε ηηο εηδήζεηο καδί ηνπο 

 Πξνεηνηκάζηε ηνλ έθεβν γηα αιιαγέο ζηελ νηθνγέλεηα,  

 γηαηί ην άγλσζην ηξνκάδεη πεξηζζφηεξν 

 Παξαδερζείηε φηη ληψζεηε άβνια γηαπηέο,  

 αιιά θαζεζπράζηε ηνλ φηη φινη ζα είζηε θαιά  

 κε αιιεινυπνζηήξημε 



 ε αληίζεζε κε ηνπο εθήβνπο,  

 πνπ ζέινπλ λα ζπδεηνχλ πην πεξίπινθα ζέκαηα,  

 ηα κηθξά παηδηά ρξεηάδνληαη δηαξθψο επηβεβαίσζε 

 Δπηκέλεηε ζηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα,  

 δίλνληαο πάληα κηα λφηα αηζηνδνμίαο  

 θαη απνθεχγνληαο ηελ θαηαζηξνθνινγία  

 Δμεγείζηε φηη άιιν γεγνλφο θαη άιιν άπνςε,  

 ζηελ νπνία έρεη δηθαίσκα ν θαζέλαο θαη ε νπνία  

 ζπκβάιιεη ζην λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ θφζκν 

 Δπηθνηλσλείζηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

                  (θαη ηνλ παηδίαηξν ζαο!) 

 



Ο παηδίαηξνο, καζαίλνληαο πνηεο νηθνγέλεηεο  
έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε ή βηψλνπλ δπζθνιία 

πξέπεη θαη απηφο λα βνεζήζεη: πσο; 

 Αθνχ ελεκεξσζεί γηα ην πψο αληηδξά ν έθεβνο ζην άγρνο θαη 

 

 Φέξλνληαο ηνλ έθεβν θαη ηελ νηθνγέλεηα ζε επαθή  

 κε εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο, αλ: 

 

      1. Οη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά είλαη ηεξάζηηεο 

      2. Δκθαλίδεη ζπκπηψκαηα, φπσο: 

 



«Δπηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε  
παηδηψλ θαη εθήβσλ»  

National Association of School Psychologists, Oct 2008 
 ΔΦΤΠΔ 

 

Δπεξεζηζηφηεηα  

Δπηζεηηθφηεηα 

Πξνζθφιιεζε 

Δθηάιηεο 

Απνθπγή ηνπ ζρνιείνπ 

Μεησκέλε ζπγθέληξσζε 

Απνρή απφ δξαζηεξηφηεηεο 

Απνκάθξπλζε απφ θίινπο 

Γηαηαξαρέο χπλνπ 

Γηαηαξαρέο δηαηξνθήο 

Αλαζηάησζε 

Πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο 

Παξάπνλα γηα ζσκαηηθέο  

δηαηαξαρέο 

Παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

Μεησκέλε ζπγθέληξσζε 

Πξνεθεβηθή ειηθία Εθεβηθή ειηθία 



«Μήπσο θάλσ θάηη ιάζνο;» (4ρξνλε) 

 

«ε ηη ζαο θηαίμακε εκείο;» (9ρξνλνο) 

 

«Ση κπνξψ λα θάλσ γηα λα βνεζήζσ  

  ηε κακά θαη ηνλ κπακπά κνπ;» (7ρξνλνο) 

 

«Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θέξεη ηνπο αλζξψπνπο  

  πην θνληά κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο  

  κηα θνηλσλία πνπ ν έλαο ζηεξίδεη ηνλ άιιν» (8ρξνλε) 


