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Εισαγωγή
Η εφηβεία είναι μια συναρπαστική περίοδος κατά την οποία:
rȵȿȿɍȺȹȽɌ ȵɁȵƂɆɓɅɅȹɅȵȽɅɋɀȵɆȽȾɍɀȹɆȵɉɓɄɇȼɀɒ
rȵȿȿɍȺȹȽɃɆɄɒƂɃɌɅȾɎɊȻɌɅɃɇ ȻɅɇɀƂȹɄȽɈɃɄɍɅɃɇ
rȼɎɆȹȽɌɅɆɒɉɃɇɌȾȵȽȵƂɃȾɆɍɌȹɈɒȸȽȵȷȽȵɆɃɀɎȿȿɃɁɅɃɇ
rȵƂɃȾɆɍɌƂɄɋɆɒȷɁɋɄȹɌȹɀƂȹȽɄɐȹɌ
rȾɃȽɁɋɁȽȾɃƂɃȽȹɐɅȵȽɀɎɅȵȵƂɒɆȽɌɅɉɎɅȹȽɌɅɃɇɀȹɆɃɇɌɈɐȿɃɇɌmɅɇɁɃɀȻȿɐȾɃɇɌɅɃɇ 
τους δασκάλους, την οικογένεια
rɀȵȼȵɐɁȹȽɌɁȵɆȻɄȹɐɌȽɅɃɄɄɃƂɐȹɌȾȵȽɁȵɉȹȽɄɐȺȹɅȵȽȾȵɆȵɅɆɍɅȹȽɌ
rȵƂɃȾɆɍɌɒȿɃȾȵȽƂȹɄȽɅɅɒɆȹɄȻȵɁȹɂȵɄɆȻɅɐȵȾȵȽȹɇȼɓɁȻȷȽȵɆȻɁɇȷȹɐȵɅɃɇ
 ɅɋɀȵɆȽȾɏȾȵȽɊɇɉɃȿɃȷȽȾɏ ȵȿȿɍȾȵȽɆȻȺɋɏɅɃɇȷȹɁȽȾɒɆȹɄȵ

Συχνά μπορεί να προκύψουν ερωτηματικά, προβληματισμοί
για θέματα που δεν γνωρίζεις
ή καταστάσεις που σου είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις.

Είναι πολύ σημαντικό να:
 συζητάς με ενήλικες που εμπιστεύεσαι (γονείς, καθηγητές, τον γιατρό σου κ.λπ.)
 κάνεις την αυτοκριτική σου και να γνωρίσεις τον εαυτό σου ενισχύοντας τα θετικά
σου σημεία και βελτιώνοντας τις αδυναμίες σου.
Η διαδικασία αυτοκριτικής – αυτοβελτίωσης είναι σημαντική για όλους τους
ανθρώπους και πάντα οδηγεί σε καλό αποτέλεσμα (πρόοδο, επιτυχία, αίσθημα
ικανοποίησης)
 αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να τα διορθώνεις
 μην απογοητεύεσαι από τυχόν αποτυχίες και
να προσπαθείς κάνοντας το καλύτερο δυνατό
 σέβεσαι τον εαυτό σου και τους γύρω σου

Ορισμένες φορές υπάρχουν άτομα
στο περιβάλλον σου που σε στεναχωρούν
ή σε δυσκολεύουν με διάφορους
τρόπους:
μπορεί να είναι επιθετικά και να
ɈɎɄɃɁɆȵȽȶɐȵȽȵ ɅƂɄɕɉɁɃɇɁ ɉɆɇƂɃɓɁ 
κλωτσούν κ.λπ.)
μπορεί να σε ενοχλούν λεκτικά
(πειράγματα, προσβολές, κοροϊδίες)
μπορεί να σε αποκλείουν από
δραστηριότητες, παρέες, ή να σε συκοφαντούν ɁȵȸȽȵȸɐȸɃɇɁɈɏɀȹɌȵɁȵȿȻȼȹɐɌȷȽȵ
σένα)
μπορεί να σε παρενοχλούν
διαδικτυακά δημοσιεύοντας προσωπικά σου
ȸȹȸɃɀɎɁȵȾȵȽɈɋɆɃȷɄȵɈɐȹɌ ɅɆɎȿɁɃɁɆȵɌȵƂȹȽȿɎɌ
και προσβλητικά μηνύματα ή χρησιμοποιώɁɆȵɌɇȿȽȾɒȵȾȵɆɍȿȿȻȿɃƂɃɇɀƂɃɄȹɐɁȵɅȹȶȿɍɊȹȽ

μπορεί να σε ωθούν να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις και να σε εκβιάζουν
μπορεί να σε αγγίζουν σε σημεία του σώματος που δεν θέλεις, να σε πιέζουν να
ɎɉȹȽɌɅȹɂɃɇȵȿȽȾɏɅɉɎɅȻɀȵȺɐɆɃɇɌɏɁȵɅɃɇȹƂȽȸȹȽȾɁɓɃɇɁɅȻɀȹɐȵɆɃɇɅɕɀȵɆɒɌɆɃɇɌɉɋɄɐɌ
εσύ να το επιθυμείς.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν συμπεριφορές
που μπορεί να σε βλάψουν και αναφέρονται
με τους όρους εκφοβισμός / παρενόχληση
(bullying)

Χτίσε την αυτοεκτίμησή σου
και αντιμετώπισε
τις δυσκολίες σου
ȟȻɁȹƂȽɆɄɎƂȹȽɌɁȵɅɃɇɈɎɄɃɁɆȵȽ
ɍɅɉȻɀȵȔɁɆɎȸɄȵɅȹɀȹɊɇɉɄȵȽɀɐȵ
ȾȵȽȵȸȽȵɈɃɄɐȵ αποφεύγοντας
τη συναισθηματική εμπλοκή
(π.χ. μην ανταποδώσεις την κακή
ɅɇɀƂȹɄȽɈɃɄɍ ȹȾɆɒɌȹɍɁɉɄȹȽȵɅɆȹɐ
να αμυνθείς)
ȥɇȺɏɆȻɅȹɀȹɈɐȿɃɇɌȾȵȽȺɏɆȻɅȹɆȻ
βοήθεια ενηλίκων, εάν χρειαστεί
ή και πλαισίου ειδικών
Μην απομονώνεσαιmȸȹɁȹɐɅȵȽ
μόνος
Εάν αυτό δεν συμβαίνει σε εσένα,
ȵȿȿɍɅȹȾɍƂɃȽɃɈɐȿɃɏɅɇɀɀȵȼȻɆɏɅɃɇ ɀȻɁȸȽɅɆɍɅȹȽɌɁȵɆɃɅɇȺȻɆɏɅȹȽɌɀȵȺɐɆɃɇȾȵȽɁȵ
βρείτε λύση. Μην αδιαφορήσεις γι’ αυτό που συμβαίνει στο διπλανό σου.

Γνώριζε ότι:
 ɆȵɍɆɃɀȵƂɃɇɎɉɃɇɁɆɎɆɃȽȹɌɅɇɀƂȹɄȽɈɃɄɎɌ ɅɇɁɏȼɋɌɎɉɃɇɁɆȽɌȸȽȾɎɌɆɃɇɌȸɇɅȾɃȿɐȹɌ
και χρειάζονται και αυτά βοήθεια
ɃɄȽɅɀɎɁȹɌɈɃɄɎɌη διαφορετικότητα ɃȽȹƂȽɆɇɉɐȹɌȷȹɁɁɃɓɁɈȼɒɁɃƂɃɇɀƂɃɄȹɐ
ɁȵɃȸȻȷɏɅɃɇɁɆɃɇɌɍȿȿɃɇɌɅɆɃɁȵɅȹȵȸȽȾɏɅɃɇɁȾȵȽɁȵɅɃɇɈȹɄȼɃɓɁɍɅɉȻɀȵ
ɒȿɃȽɃȽɍɁȼɄɋƂɃȽ ȾɍƂɃȽȵɅɆȽȷɀɏ ɎɉɃɇɁɇƂɃɅɆȹɐȵɁɍȿɃȷȹɌɅɇɀƂȹɄȽɈɃɄɎɌ
Εάν εσύ έχεις φερθεί άσχημα σε κάποιον:
rȾɍɁȹɆȻɁȵɇɆɃȾɄȽɆȽȾɏɅɃɇ
rȺɏɆȻɅȹɅɇȷȷɁɕɀȻ
rɀȻɁȾɍɁȹȽɌȾɍɆȽƂɃɇȸȹɁȼȵɏȼȹȿȹɌɁȵɅɃɇȾɍɁɃɇɁ
rɅɇȺɏɆȻɅȹɆɃmȺɏɆȻɅȹȶɃɏȼȹȽȵȵƂɒɆɃɇɌȷɃɁȹɐɌɏɆɃɇɌ
δασκάλους σου ή απευθύνσου στο κατάλληλο πλαίσιο
Μην αφήνεις κανέναν να σε κάνει
να νιώθεις άσχημα
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Μεσογείων 24 , Τ.Κ. 11527, Γουδί
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