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αγαπώ και φροντίζω
το παιδί μου
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Όλοι οι γο-
νείς αγα-
πάμε τα 
π α ι δ ι ά 

μας. Αυτό είναι σίγου-
ρο – κανείς δεν μπορεί 
να το αμφισβητήσει.

Όλοι οι γονείς νοια-
ζόμαστε για το καλό 
τους: προσπαθούμε 

να μην τους λείψει τί-
ποτα, να μην έχουνε 
παράπονο, να τους 
παρέχουμε τα πάντα 
– μην τυχόν και νιώ-
σουν άσχημα, στερη-
μένα, αδικημένα...

Και ύστερα όμως 
εμείς, οι γονείς... 

-Γεμάτοι ανησυχίες, 
άγχη, προβληματι-
σμούς.

-Πάντα για το καλό 
των παιδιών.

-Ποτέ, τίποτα, πουθε-
νά δεν είναι αρκετά…

-Ποτέ και πουθενά 
δεν φτάνει.

-Πάντα υπάρχει κάτι 
που δεν προλάβαμε, 
κάτι που δεν προβλέ-
ψαμε, κάτι που δεν 
καταφέραμε…
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Μικρά μυστικά για να απολαύσουμε 
τη γονεϊκότητα
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του Γιάννη Ξηντάρα

Μαμά, μπαμπά ... χαλαρώστε



Ένα παιδί είναι υπέρβαρο ή 
παχύσαρκο όταν έχει μη 
φυσιολογική ή υπερβολική 
συσσώρευση λίπος στο λιπώδη 

ιστό σε βαθμό τέτοιο, που να αποτελεί  
κίνδυνο για την  υγεία και την ομαλή 
ανάπτυξή του.
Η κατάταξη των παιδιών σε κάποια 
κατηγορία σωματικού βάρους  
(φυσιολογικό βάρος, παχυσαρκία, 
υπέρβαρο, χαμηλό βάρος, υποθρεψία) 
και η αξιολόγηση της θρέψης τους  θα 
πρέπει να γίνεται από ειδικούς με τη 
χρησιμοποίηση καμπυλών αναφοράς 
κατά ηλικία.

Παιδιά έως 5 ετών
• είναι υπέρβαρα όταν το βάρος προς 
ύψος είναι μεγαλύτερο από 2 τυπικές 
αποκλίσεις από το μέσο όρο από αυτός 
ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ)  
• είναι παχύσαρκα όταν το βάρος προς 
ύψος είναι μεγαλύτερο από 2 τυπικές 
αποκλίσεις από το μέσο όρο από αυτός 
ορίζεται από τον ΠΟΥ

Παιδιά 5 – 19 ετών
• είναι υπέρβαρα όταν ο Δείκτης Μάζας 
Σώματος (ΔΜΣ) προς ηλικία είναι 
μεγαλύτερος από 1 τυπική απόκλιση από 
το μέσο όρο και
• παχύσαρκα  όταν ο ΔΜΣ προς ηλικία 
είναι μεγαλύτερος από 2 τυπικές 
αποκλίσεις από το μέσο όρο από αυτός 
ορίζεται από τον ΠΟΥ.

Τι παχαίνει 
τα παιδιά?
Το βάρος αυξάνεται όταν για σημαντική 
χρονική περίοδο  η ενέργεια που 
προσλαμβάνεται μέσω της τροφής 
υπερβαίνει  την ενέργεια που πραγματικά 
έχει ανάγκη ο οργανισμός. Πιο 
συγκεκριμένα: 
• αυξημένη κατανάλωση τροφίμων  που 
είναι θερμιδικά πυκνά και πλούσια σε 
λίπος
• μειωμένη σωματική δραστηριότητα  
λόγω τηλεθέασης, διάβασμα, εργασία 
στον υπολογιστή, κλπ

Ποιες είναι οι συνέπειες 
της παιδικής παχυσαρκίας?
• αυξημένες πιθανότητες παχυσαρκίας 
στην ενήλικη ζωή
• αναπνευστικές δυσκολίες
• υπέρταση
• αυξημένοι δείκτες καρδιομεταβολικών 
νοσημάτων
• αντίσταση στην ινσουλίνη
• ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
• μυοσκελετικά προβλήματα

Πως μπορεί να μειωθεί 
η παιδική παχυσαρκία?
Η μείωση της παχυσαρκίας βασίζεται 
στην προώθηση της υγιεινής διατροφής 
σε συνδυασμό με την αύξηση των 
επιπέδων σωματικής δραστηριότητας 
και απαιτεί την συμμετοχή της  
κυβέρνησης, της βιομηχανίας τροφίμων, 
των  μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και των καταναλωτών. Οικογένειες 
με παχύσαρκα παιδιά πρέπει να 
συμβουλευτούν έναν ειδικό, ο οποίος 

θα βοηθήσει στην τροποποίηση της 
διατροφικής συμπεριφοράς  με στόχο 
την προσαρμογή του σωματικού βάρους 
στα φυσιολογικά για την ηλικία επίπεδα 
για να εξασφαλιστεί η ομαλή ανάπτυξη 
και να αποφευχθούν οι επιπτώσεις στην 
υγεία του παιδιού. 

Σε ατομικό επίπεδο αυτό που μπορεί 
να κάνει ο καθένας για το εαυτό του 
είναι:
• να μειώσει την πρόσληψη ενέργειας 
από λίπη και ζάχαρη,
• να αυξήσει την κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών, όπως και οσπρίων , 
δημητριακών ολικής άλεσης και ξηρών 
καρπών
• να αυξήσει την  σωματική 
δραστηριότητά του (60 λεπτά/εβδομάδα 
για παιδιά και 150 λεπτά/ εβδομάδα για 
ενήλικες)

Παπαδοπούλου Αργυρώ
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
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«Μα φυσικά θα μπο-
ρούσα να τα είχα 
κάνει καλύτερα.»

Περισσότερο. Πλουσι-
ότερο. Ή λιγότερο… σε 
λιπαρά, θερμίδες… Πιο 
καθαρό, πιο κομψό, 
πιο περιποιημένο.

Καλύτερο παιδί, καλύ-
τερος μαθητής, καλύ-
τερος στην μπάλα, το 
τζούντο, την ενόργα-
νη, το μπαλέτο…

Ας χαλαρώσουμε 
λίγο. Ας δούμε τα παι-
διά μας όπως είναι, τα 
καλά μας τα παιδάκια 
που δεν θα τα αλλά-
ζαμε για τίποτα στον 
κόσμο...

Ας απολαύσουμε την 
χάρη της γονεϊκότη-
τάς μας γι’ αυτό που 
είναι κι όχι γι’ αυτό που 
θα έπρεπε να είναι, γι 
‘αυτό που είμαστε, 
αυτό που μπορούμε, 

αυτό που αντέχουμε 
κάθε φορά... 

Ίσως αντιληφθούμε 
έτσι ότι τα πράγμα-
τα δεν είναι και τόσο 
άσχημα, ίσως οι αγω-
νίες μας ηρεμήσουν, 
ίσως και εμείς ‘’οι 
απανταχού αγωνιώ-
δεις γονείς’’ αφεθού-
με στην απλότητα κι 
εντέλει στην ουσία 
του ρόλου μας...

αγαπώ    φροντίζω το παιδί μου&

 

 

 

Εξαηομικεςμένα ππογπάμμαηα διαηποθήρ για αθληηιζμό, αδςνάηιζμα, παιδιά, 
εγκςμοζύνη και παθολογικέρ καηαζηάζειρ.  

Σωμαηομεηπικέρ και επγομεηπικέρ εξεηάζειρ. 

Υπεύθσνη Διαιτολόγος – Διατροφολόγος:  Παπαδοπούλοσ Αργσρώ 

Πότε θεωρείται ένα 
παιδί υπέρβαρο 
ή παχύσαρκο?



Στις μέρες μας είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα 
χρονικά περιθώρια με τους ρυθμούς ζωής που 
ακολουθούμε είναι στενά για όλους. Εξοντωτικά 
πολλές φορές προγράμματα, έντονο εργασιακό 

άγχος και αναμονή για την ώρα της χαλάρωσης στο 
σπίτι. Η οποία ωστόσο συμπίπτει με την ώρα που πρέ-
πει να διαβάσουν τα παιδιά και μαζί τους να διαβάσουν 
και οι γονείς, συνήθως μέχρι την έκτη δημοτικού. Δί-
νουμε λοιπόν την πρέπουσα προσοχή στη μελέτη τους;

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι τόσο 
απλή. Πέρα από τους γονείς που όντως τα καταφέρ-
νουν εξαιρετικά με τη μελέτη των παιδιών τους, συ-
ναντάμε κι άλλες περιπτώσεις . Γονείς που δίνουν όση 
προσοχή χρειάζεται αλλά θεωρούν ότι δεν είναι αρκετή 
και καταλήγουν να πιέζουν τα παιδιά και γονείς που δεν 
μπορούν εκ των πραγμάτων να ασχοληθούν αρκετά, 
εξαιτίας των υποχρεώσεών τους. Τι μπορεί να γίνει για 
να μελετάμε όσο χρειάζεται;

Στην πρώτη περίπτωση με την επιπλέον πίεση, οι γονείς 
πρέπει αρχικά να δείξουν ψυχραιμία. Έως δύο ώρες την 
ημέρα στο Δημοτικό είναι αρκετές για να καλυφθούν 
όλες οι σχολικές υποχρεώσεις του παιδιού μας για την 
επόμενη ημέρα. Ίσως και λιγότερο κάποιες φορές. Δεν 
χρειάζεται να φτάνουμε σε υπερβολές με τέσσερις και 
πέντε ώρες που καταλήγουν να εξουθενώνουν οποιον-

δήποτε μελετάει. Σε αυτές τις δύο ώρες, περιλαμβάνε-
ται και το επιπλέον υλικό που μπορεί να δουλέψει ένα 
παιδί για τη βελτίωση των αδυναμιών του.

Στη δεύτερη περίπτωση είναι πιο σύνθετα τα πράγματα, 
ανάλογα με τις υποχρεώσεις των γονέων. Αν πρόκειται 
για δουλειές του σπιτιού, μπορούν να αναβληθούν για 
λίγο, αν πρόκειται για εργασιακές υποχρεώσεις, μπορεί 
να γίνει μία διαφορετική ρύθμιση του προγράμματος. 
Η λέξη κλειδί γι’ αυτή την κατηγορία είναι συγκέντρω-
ση. Προσπαθούμε να είμαστε εστιασμένοι σε αυτό που 
κάνουμε για να λαμβάνει και το παιδί μας τα κατάλλη-
λα μηνύματα. Προσπαθούμε να στριμώξουμε έως δύο 
ώρες από το βαρύ μας πρόγραμμα, για να γίνει η μελέ-
τη του σωστά. Αν όχι, μπορούν πάντοτε να αναλάβουν 
άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελέ-
τη των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου.

Συμπερασματικά να αναφέρουμε πως η μελέτη των 
παιδιών μας πρέπει να συνδυάζει ιδιότητες όπως συ-
γκέντρωση, ηρεμία, πρόγραμμα και να αποφεύγονται η 
πίεση και το άγχος, τα οποία ούτως ή άλλως σε όλες 
τις ηλικίες μειώνουν την ποιότητα ζωής και προκαλούν 
σωρεία προβλημάτων.

Βαρτζίδης Γιώργος - Εκπαιδευτικός
ΤΗΛ. 2511111882, 6942646065

Θα μπορούσε κάποιος να γράψει χιλιάδες σελί-
δες για τον «Μικρό Πρίγκιπα», τους εύστοχους 
συμβολισμούς του, την επαναστατική δομή 
του και τη μοναδική διαχρονικότητά του. Και 

πάλι, όμως, θα μπαίναμε σε μια πεζή ενήλικη ανάγνωση, 
που θα ακύρωνε τον πυρήνα της σκέψης του Αντουάν 
ντε Σεντ-Εξιπερί. Ο Γάλλος συγγραφέας υπήρξε λάτρης 
της ενεργούς εξερεύνησης που οδηγούσε, σύμφωνα με 
την άποψή του, στην πνευματική ολοκλήρωση – δηλαδή 
στο πηγάδι με το νερό που κρύβεται κάτω από την έρη-
μο της ορθολογικής ενήλικης σκέψης. Η βαρύτητα ήταν 
για τον ίδιο ένας αφόρητος καταλύτης της φαντασίας.

Ο πλούτος του «Μικρού Πρίγκιπα» πηγάζει από την 
ελευθερία που προσφέρει η ανάγνωσή του. Η συναρπα-
στική λογοτεχνική πτήση που σκαρφίστηκε ο Εξιπερί δεν 
εμπεριέχει ίχνος υπεροψίας και διδακτισμού.

Γι’ αυτό από πολύ μικρή ηλικία μαγεύτηκε από την απε-
λευθερωτική γοητεία της νεογέννητης τότε αεροπλοΐας. 
Οι πάμπολλες πτώσεις και τα σοβαρά ατυχήματα δεν 
κατάφεραν όμως να κρατήσουν στο έδαφος τον ακού-
ραστο αεροπόρο. Ο θαρραλέος Γάλλος πάντα έβρισκε 
τον τρόπο να ξεπερνά τα εμπόδια και να πετάξει, μέχρι 
την τελευταία ημέρα της ζωής του... Ένας λογοτεχνικός θησαυρός του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί

«Ο Μικρός Πρίγκιπας»

Πόσο χρόνο αφιερώνουμε 
στη μελέτη των παιδιών μας;
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ΠΑΡΚΟ ΛΥΔΙΑ
Αναλαμβάνουμε 

το πάρτυ 

σας για... 

τα γενέθλια,

 τη γιορτή, 

τα γενέθλια, 

την επέτειο!

ελάτε να 

παίξουμε!

Π Α Ρ Κ Ο  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 6944 637040

κή ανάπτυξη του βρέφους», 
λένε οι ειδικοί, «έτσι ψάξα-
με όλες τις διαφορε-
τικές δυνατότη-
τες». Αν και 
η έρευνα 
α υ τ ή 
βοη-
θά 

π ο λ ύ 
τ ο υ ς 
ε π α γ γ ε λ -
ματίες θερα-
πευτές, είναι πολύ 
καλή και για τους γονείς, 
όταν προσπαθούν να δημι-
ουργήσουν το σωστό χώρο για 
το μωρό τους. 

Η καλύτερη συμβουλή γι’ αυ-
τούς είναι να αναρωτηθούν: 
«έχω ένα παιχνίδι για κάθε κα-
τηγορία; Τα διαφορετικά παι-
χνίδια βοηθούν διαφορετι-
κές κινητικές ικανότητες. Ποια 
παιχνίδια να αγοράσετε. Για 
τις κινητικές δεξιότητες: Πολύ-
χρωμα χαλάκια για να ενθαρ-
ρύνετε το μπουσίλισμα. Παι-
χνίδια που είναι κρεμασμένα 
γύρω του και το «προκαλούν» 
να τα φτάσει. Μουσικά παιχνί-
δια. Μαλακά παιχνίδια που κά-
νουν θόρυβο ή κινούνται όταν 

το παιδί τα πιέζει ή τα τραβά. 
Στράτα ή 

τραπεζάκια 
δραστηριο-
τήτων. Παι-
χνίδια νε-
ρού. Μπά-
λες. Για τις 
λεπτές κι-
νητικές δε-
ξιότητες του 
β ρ έ φ ο υ ς : 
Μικρά παι-
χνίδια που 
μπορεί να 
κ ρ α τ ή σ ε ι , 
όπως η κουδου-
νίστρα του. Τρέ-
να και αυτοκί-
νητα. Παιχνίδια 

που στριφογυρίζουν. Μπλοκ. 
Βιβλία. Αλλά αν δεν θέλετε να 
μετατρέψετε το σπίτι σας σε 
τμήμα παιχνιδιών μεγάλου κα-

ταστήματος, μην ανησυχεί-
τε, δεν χρειάζεται να έχε-

τε πάρα πολλά παιχνί-
δια για να βοηθήσετε 

τις κινητικές δεξιό-
τητες ανάπτυξης 

του μωρού σας. 
Επειδή δεν 
έχει το μωρό 
ένα συγκε-
κ ρ ι μ έ ν ο 
π α ι χ ν ί δ ι , 
αυτό δεν 
σ η μ α ί ν ε ι 
ότι δεν θα 
αναπτύξει 
μία συγκε-
κριμένη κι-
νητική ικα-

νότητα. Εί-
ναι απλά μία 

βοήθεια. Αν 
τώρα οι γονείς 

α ν η σ υ χο ύ ν, 
γιατί δεν μπο-

ρούν να έχουν 
αρκετά παι-
χνίδια, οι ει-
δικοί συμ-
βουλεύουν, 
να χρησι-
μοποιούν 
αυτά που 
έχουν με 
δ ι α -

φορετικούς τρόπους. Και αντί 
να αγοράσουν τρία ή τέσσερα 
παιχνίδια του ίδιου είδους, κα-
λύτερα να πάρουν ένα από το 
καθένα. Δημιουργήστε ένα κα-
λύτερο χώρο παιχνιδιού. 

Η άλλη πτυχή της μελέτης εί-
ναι το περιβάλλον του παιδιού, 
τόσο μέσα στο σπίτι όσο και 
έξω. Οι καναπέδες και τα τρα-
πεζάκια, είναι τα μέσα που θα 
βοηθήσουν το βρέφος να ση-
κωθεί και να σταθεί στα πόδια 
του. Συχνά τα πρώτα βήματα 
γίνονται από τον καναπέ μέχρι 
το τραπεζάκι του καφέ. 

Αφού λοιπόν βεβαιωθείτε ότι 
όλα τα έπιπλα είναι ασφαλή, 
τοποθετήστε τα έτσι ώστε να 
υπάρχει χώρος για το μωρό να 
κινείται ελεύθερα, και να πη-
γαίνει από το ένα στο άλλο, 

αλλά βέβαια όχι 
πολύ μακριά για 
να μπορεί να το 
κάνει, ιδίως στα 
πρώτα του βή-

ματα. Το ερωτηματολόγιο επί-
σης αξιολογεί τις διαφορετικές 
υφές του εδάφους, όπως το 
χαλί, το ξύλο ή το πλακάκι στο 
εσωτερικό, και το γρασίδι ή το 
τσιμέντο έξω. Ένας άλλος πα-
ράγοντας είναι οι σκάλες. 

Τα βρέφη που έχουν σκάλες 
στο σπίτι τους θα μάθουν να 
τις ανεβαίνουν και να κατεβαί-
νουν πιο γρήγορα από τα μι-
κρά που δεν έχουν. Δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος ανησυχίας 
για τους γονείς. Όλα τα παι-
δάκια μαθαίνουν να ανεβαί-
νουν και να κατεβαίνουν σκά-
λες! Απλά αν τύχει και υπάρχει 
σκάλα στο σπίτι, είναι ευκαιρία 
να τη συνηθίσουν όσο πιο γρή-
γορα μπορούν. 

Το πιο σημαντικό πράγμα που 
οι γονείς μπορούν να κάνουν 
για να ενισχύσουν την ανά-
πτυξη του παιδιού τους, ανε-
ξάρτητα από πια παιχνίδια 
έχουν είναι να χρησιμοποιούν 
πραγματικά τα παιδιά όλα τα 

αντικείμενα. Δηλαδή, 
ένα βρέφος μπο-
ρεί να έχει πάρα 
πολλά παιχνίδια, 
αλλά να μην τα 
χρησιμοποιεί. Έτσι 
η σωστή ερώτη-

ση που κάθε 
γονιός πρέπει 
να κάνει στον 
εαυτό του εί-
ναι: « όχι πόσα 
παιχνίδια έχει 
το παιδί μου, 
αλλά προσπα-
θώ να το κάνω 
να τα χρησιμο-
ποιήσει»; Έτσι 
μόνο θα βοη-
θήσει κάθε γο-
νιός στην ανά-
πτυξη των κι-
νητικών δεξι-

οτήτων του βρέ-
φους.

τέσσερις 

κατηγορίες, την 

ποικιλία των παιχνιδιών 

και το χώρο για παιχνίδι στο 

σπίτι τους ως εξής: φυσικό χώρο, 

την ποικιλία της διέγερσης, τα 

παιχνίδια που απαιτούν την κίνηση 

των μεγάλων ομάδων μυών (μπάλα 

ποδήλατο) και τα παιχνίδια που 

απαιτούν τις μικρές κινήσεις 

(πιάνει το μολύβι, σφίγγει 

ένα αντικείμενο στα 

δάκτυλα.

Πηγή : www.paidorama.com

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου



Κανείς δεν απορεί, λοιπόν, που ο άνθρω-
πος ο οποίος ανακαλύπτει το αξιαγάπη-
το παιδάκι με τα χρυσά μαλλιά στον «Μι-
κρό Πρίγκιπα» είναι ένας αεροπόρος που 
βρέθηκε μετά από ατύχημα στη μέση της 
ερήμου.

Το λογοτεχνικό αριστούργημα του Εξι-
περί περιλαμβάνει πολλά βιογραφικά 
στοιχεία και ακόμη περισσότερους συμ-
βολισμούς: Από το όνομα του πλανήτη 
που κατοικεί, τον περίφημο Β-612, το 
δηλητηριώδες φίδι, την αλεπού, το τρια-
ντάφυλλο, τα μπαομπάμπ, την έρημο, το 
νερό και δεκάδες ακόμη παιχνιδιάρικες 
αλληγορίες, ο Γάλλος λογοτέχνης άφησε 
τον εγκέφαλο του αναγνώστη να εξα-
σκήσει την αγύμναστη φαντασία του για 
να ξετρυπώσει τα κρυμμένα νοήματα.

Εντάξει, οι έννοιες της ζωής και του θα-
νάτου, της τραυματικής ενηλικίωσης, 
της πλάνας όψης και του περιεκτικού 
περιεχομένου και των σπόρων του κα-
λού και του κακού που ενυπάρχουν στην 
ανθρώπινη ψυχή βρίσκονται διάσπαρτες 
στις σελίδες του βιβλίου. 

Ο πλούτος, όμως, του «Μικρού Πρίγκι-
πα» πηγάζει από την ελευθερία που προ-
σφέρει η ανάγνωσή του. Η συναρπαστι-
κή λογοτεχνική πτήση που σκαρφίστηκε 
ο Εξιπερί δεν εμπεριέχει ίχνος υπεροψίας 
και διδακτισμού, παρά μόνο σκίτσα που 
διευρύνουν και εμπλουτίζουν το διάβα-
σμα. Μέσα από απλές και όχι απλοϊκές 
ερωτήσεις, όπως «Τι σημαίνει θαυμάζω;», 
«Σε τι χρησιμεύει να είσαι πλούσιος;», 
ο Γάλλος πρωτοπόρος αποδόμησε την 
έννοια του δυτικού πολιτισμού, σπέρ-
νοντας το ζιζάνιο της αμφιβολίας στην 
τυφλή πίστη των σύγχρονων κοινωνιών 
στην «ανάπτυξη» και στην «πρόοδο».

Μια επικίνδυνη μεταφορά

  Ελάχιστοι προσπάθησαν να μεταφέ-
ρουν το εύφλεκτο λογοτεχνικό φορτίο 
του «Μικρού Πρίγκιπα» στην οθόνη. Η 
οπτικοποίηση της νουβέλας του Αντου-
άν ντε Σεντ-Εξιπερί αποτελούσε ανέκα-
θεν έναν δυσεπίλυτο κινηματογραφικό 
γρίφο που ελάχιστοι θέλησαν να ακου-
μπήσουν... 

Prince’s pop culture   αθηνόραμα.gr 

Η εκπαίδευση ενός σκύλου που 
ζει στο σπίτι μας θα μας λύσει 
πολλά προβλήματα. Το πρό-
γραμμα εκπαίδευσης κρίνεται 

απαραίτητο να  το παρακολουθήσει και 
το παιδί μαζί με το ζώο. Τα παιδιά πολ-
λές φόρες νομίζουν ότι ο σκύλος είναι 
ένα λούτρινο κουκλάκι και του συμπε-
ριφέρονται άσχημα.

Οι γονείς πρέπει να ξέρουμε το πόσο 
σημαντικό είναι να μάθουν να παίζουν 
τα παιδιά με τον σκύλο και να ακούνε 
ο ένας τον άλλοΈτσι με την εκπαίδευση 
το παιδί μαθαίνει να χειρίζεται σωστά 
τον σκύλο του με αποτέλεσμα να μπο-
ρούν να συμβιώσουν, να παίξουν και 
να ευχαριστηθούν και οι δυο την κάθε 
στιγμή,  παρέα.

Ένα παιδί μπορεί να συνυπάρξει με τον 
σκύλο του από πολύ μικρή ηλικία. Από  
τότε που θυμάται τον εαυτό του και 
σε ηλικία 12 ετών να έχει  τον απόλυτο 
έλεγχο του σκύλου του, όπου και εάν 
βρίσκεται.

Ένα από  τα μεγαλύτερα προτερήματα 
παιδιού και σκύλου είναι ότι αγαπάνε 

και οι δυο το παιχνίδι .Εννοείτε πάντα 
ότι ο ρόλος των γονιών είναι πολύ ση-
μαντικός και έχει να κάνει με την ευαι-
σθητοποίηση και την ενημέρωση τους 
σε τέτοια θέματα, καθώς οι γονείς 
ωθούν τα παιδιά τους να αποκτήσουν 
καλή σχέση με τον σκύλο του σπιτιού 
και γενικότερα με τα ζώα.

K9land- Εκπαιδεύτρια σκύλων

Αγγελική Χατζηαλεξάνδρου

Παιδί και σκύλος και 
η σημασία της εκπαίδευσης
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Τα περισσότερα παιδιά ζητάνε από τους γο-
νείς τους ένα σκυλάκι. Πρώτα απ’ όλα πρέ-
πει να γνωρίζουμε τι προσφέρει σε ένα παι-
δί η συμβίωση με έναν σκύλο.

Επαφή και καλή σχέση με τα ζώα και με την φύση 
κάτι που δεν υπάρχει στις μεγάλες πόλεις.

Σε υπερκινητικά παιδιά ο σκύλος εκτός από συ-
ντροφιά στο παιχνίδι είναι και ένα είδος εκτόνω-
σης ενώ σε αντίθετες περιπτώσεις σε παιδιά που 
δεν ξεκολλάνε από τον καναπέ, από την τηλεόρα-
ση ή τα ηλεκτρονικά ο σκύλος είναι ένα κίνητρο για 
κίνηση, βόλτα και παιχνίδι.

Τα παιδιά αποκτούν υπευθυνότητα ξέροντας ότι 
κάποιος έχει ανάγκη από την φροντίδα τους.

Όταν έρθει το σκυλάκι στο σπίτι μας το πρώτο που 
πρέπει να μάθουμε στο παιδί μας είναι ότι ο σκύ-
λος έχει τον δικό του χαρακτήρα και πάνω απ’ όλα 
ζωή. Δηλαδή να μάθει τις ανάγκες του ότι πεινά-
σει, νυστάζει κ.τ.λ.

Σε αυτό το σημείο μαθαίνουμε στο παιδί μας ότι 
δεν πρέπει ποτέ να χτυπάμε και να τυραννάμε το 
σκυλάκι μας γιατί πονάει και έχει και αυτό αισθή-
ματα.

Η αρμονική συμβίωση παιδιών και σκύλων απαιτεί 
υπευθυνότητα, αλληλοσεβασμό, καλό προγραμ-
ματισμό, κανόνες, όρια, τα οποία εσείς ως υπεύθυ-
νοι γονείς και ενήλικες οφείλετε να τα διδάξετε στα 
παιδιά σας αλλά και στον σκύλο σας!!!

Υπηρεσίες
Βασική υπακοή

Εξελιγμένη υπακοή

Προεκπαίδευση κουταβιών

Διόρθωση συμπεριφοράς

Καθήκοντα προστασίας

Nose Work

Φιλοξενία σκύλων

Εκπαίδευση και 
Ξενοδοχείο σκύλων

Αγγελική Χατζηαλεξάνδρου 
– Διπλωματούχος 

Εκπαιδεύτρια Σκύλων
(K9 Doorways Trainer School)

6947.50.72.32
haggeliki79@gmail.com
Άγιος Ανδρέας, Καβάλα

ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙ ΠΟΙΑ 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, 

  Καβάλα – Τηλ.: 2510 241621

Πάρτυ στις 
Νεφέλες... 
Χωρίς Χρέωση Παιδιών 

& με Μπουφέ 5 Ποικιλιών 

με 100 Κομμάτια!

μόνο 
2,50€

Με Χυμό Amita Fun 

& Κέικ ή Τοστ!

Είσοδος για 
κάθε παιδί... SUPER 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

μόνο 50€

Και εάν 
το επιθυμείτε

Ο Μάγος Roger Frost και η Κλόουν Φρου-Φρου 
θα κάνουν τα γενέθλια του παιδιού σας... Αξέχαστα!

Ο Μάγος Roger Frost και η Κλόουν Φρου-Φρου 
θα κάνουν τα γενέθλια του παιδιού σας... Αξέχαστα!

Πρόσφατη επιστημονική έρευνα, βοηθά τους 
γονείς να γνωρίσουν αν το μωρό τους έχει 
τα σωστά παιχνίδια/εργαλεία και χώρο παι-
χνιδιού, για υγιή ανάπτυξη. Το νεογέννητο 

μωράκι έφτασε στο σπίτι! Δεν υπάρχει καμία αμφιβο-
λία ότι το δωμάτιό του και μέρα με την ημέρα όλο το 
υπόλοιπο σπίτι θα γεμίσει παιχνίδια! Όμως ποια είναι 
αυτά που πράγματι θα βοηθήσουν την σωστή ανά-
πτυξή του; Μία νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο πε-
ριοδικό Physical Therapy (Φυσική θεραπεία), έριξε μία 
ματιά στο ποιοι τύποι παιχνιδιών επηρεάζουν τις κι-
νητικές δεξιότητες των νηπίων, καθώς και πως οι γο-
νείς μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το χώρο που 

θα παίζει και θα κινείται το μωρό. 

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους γονείς να κατατάξουν 
σε τέσσερις κατηγορίες, την ποικιλία των παιχνιδιών 
και το χώρο για παιχνίδι στο σπίτι τους ως εξής: φυ-
σικό χώρο, την ποικιλία της διέγερσης, τα παιχνίδια 
που απαιτούν την κίνηση των μεγάλων ομάδων μυών 
(μπάλα ποδήλατο) και τα παιχνίδια που απαιτούν τις 
μικρές κινήσεις (πιάνει το μολύβι, σφίγγει ένα αντι-
κείμενο στα δάκτυλα. Και στη συνέχεια μπορούσαν 
να βαθμολογήσουν τις απαντήσεις τους, με μία κλί-
μακα από: «λιγότερο από επαρκή» έως «εξαιρετική». 
«Ότι είναι στο σπίτι μπορεί να βοηθήσει στην κινητι-

Τα χρήσιμα παιχνίδια 
και ο κατάλληλος χώρος 
παιχνιδιού για το μωρό

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου

Εκπαίδευση και ξενοδοχειο σκύλων

Ο Παιδότοπος ΦΕΓΓΑΡΙ από το 1998 και όλα αυτά τα χρόνια, προσφέρει στο παιδί αλλά 
και στους γονείς, ζεστό, ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον πληρώντας υπεύθυνα τις 
σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής, βάση των προτύπων του ΕΛΟΤ. 
Απολαύστε το ρόφημα σας και αφήστε τα παιδιά σας να παίξουν με ασφάλεια. 

Φιλαδελφείας 12, Καβάλα   Τηλ. 2510.600 282 kidsfeggari

Ένα ευχάριστο, άνετο και όμορφο περιβάλλον με την επίβλεψη 
από έμπειρους παιδαγωγούς 

Χαρίστε στα παιδιά σας άφθονο παιχνίδι, διασκέδαση αλλά και μία 
μοναδική εμπειρία γενεθλίων σε ένα χώρο με ασφαλές παιχνίδι και 
προσιτές τιμές.

Οργανώνουμε παιδικά Πάρτυ, γιορτές ή θεματικές εκδηλώσεις  

Παράλληλα με τη ψυχαγωγία των παιδιών, οι γονείς ή συνοδοί μπορούν 
να απολαύσουν τον καφέ, το χυμό, το ποτό και το φαγητό τους

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε
 από κοντά και να κάνουμε το όνειρο του 

παιδιού σας πραγματικότητα...!
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Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην 
εύρεση των καλύτερων λύσεων 
που ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα 
απώλειας της ακοής των παιδιών.

Ως γονέας η συμμετοχή σας είναι υψίστης 
σημασίας και μαζί μπορούμε να πετύχουμε 
ώστε το παιδί σας να μπορεί να απολαύσει 
τον κόσμο του ήχων.

Τι προκαλεί την απώλεια ακοής;
Υπάρχουν πολλές αιτίες που προκαλούν 
απώλεια της ακοής.
Μερικοί είναι λόγω μηχανικής 
δυσλειτουργίας που είναι γνωστή ως 
βαρηκοΐα αγωγιμότητας, ενώ άλλες είναι 
το αποτέλεσμα δυσλειτουργείας του 
ακουστικού νεύρου ή του Κοχλία που είναι 
γνωστή ως νευροαισθητήριος βαρηκοΐα. 
Ένας μικρότερος αριθμός των απωλειών 
ακοής μπορεί να οφείλεται σε ένα μίγμα και 
των δύο.
Άλλες σπανιότερες  παθήσεις της ακοής, 
που συνδέονται με το ακουστικό νεύρο σε 

υψηλότερα επίπεδα, ή διανοητικά, μπορούν 
επίσης να οδηγήσουν σε διαταραχές της 
ακοής.
Η προέλευση και οι αιτίες της απώλειας 
ακοής είναι πολλές, οι πιο συνηθισμένες 
συσχετίζοντια με  γενετικούς, ιογενείς 
παρτάγοντες και ανοξία. Μερικές φορές 
η αιτία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια, που ως αποτέλεσμα μπορεί να 
οδηγήσει σε έλλειψη αποδοχής με την 
ελπίδα ότι υπάρχει θεραπεία. Ωστόσο, 
αυτό δεν πρέπει ποτέ να καθυστερήσει την 
πρώιμη παρέμβαση.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις 
της απώλειας της ακοής;
Όσο νωρίτερα η απώλεια ακοής συμβαίνει 
στη ζωή ενός παιδιού, τόσο περισσότερες 
είναι οι επιπτώσεις σχετικά με την 
ανάπτυξη του. Ως εκ τούτου, όσο νωρίτερα 
εντοπίζεται το πρόβλημα και  γίνεται 
εφαρμογή με βοηθήματα ακοής, τόσο 
λιγότερο σοβαρές είναι οι επιπτώσεις.
Υπάρχουν έξι μεγάλοι παράγοντες κατά 
τους οποίους η απώλεια ακοής επηρεάζει 
τα παιδιά. Αυτοί είναι:

1.Η καθυστέρηση και το περιορισμένο 
λεξιλόγιο.
2.Η κακή εξέλιξη της διάρθρωσης των 
πρότασεων και η παρανόηση της έννοιας.
3. Ορισμένοι ήχοι  της ομιλίας δεν 
ακούγονται και ως εκ τούτου δεν 
αναπαράγονται, όπως το Σίγμα, Φι, Ταφ, 
Κάπα Έτσι, η ομιλία γίνεται δύσκολη ώστε 
να κατανοηθεί.
4. Όλοι οι τομείς της εκπαίδευσης 
επηρεάζονται και ιδιαίτερα η ανάγνωση και 
οι μαθηματικές έννοιες.

5. Διαταραγμένη και υπανάπτυκτη 
κοινωνική λειτουργία η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα απογοήτευση, δυστυχία και 
κοινωνική απομόνωση.
6. Η απώλεια της αίσθησης του χωρου, της 
δυνατότητας εντοπισμού της κατεύθυνσης 
των ήχων αλλά και γενικότερα των ήχων 
του περιβάλλοντος.

Μια έντονη καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
του λόγου και της γλώσσας προκαλεί 
μαθησιακά προβλήματα που οδηγούν σε 
μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση. Η δυσκολία 
στην επικοινωνία οδηγεί σε κοινωνική 
απομόνωση και μειωμένη αυτοπεποίθηση. 
Όλα αυτά μπορεί να έχουν επιπτώσεις 
στις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών 
αργότερα στη ζωή.

Υπάρχει επιλογή στην θεραπεία 
που θα ακολουθηθεί;
Κατά την επίσκεψή σας στον ιατρό ΩΡΛ, οι 
επιλογές για τη θεραπεία θα συζητηθούν. 
Η χειρουργική επέμβαση είναι συνήθως 
η επιλογή για αγώγιμα προβλήματα 
ακοής, αλλά όχι αποκλειστικά. Ακουστικά 
βαρηκοΐας είναι η μόνη επιλογή για 
νευροαισθητήριο απώλεια. Είναι σημαντικό 
να κατανοήσετε πλήρως και να έχετε 
εμπιστοσύνη στη συνιστώμενη θεραπεία.

Τί τύποι ακουστικών 
βαρηκοΐας υπάρχουν;
Ο τύπος του ακουστικού βαρηκοΐας 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως: ο βαθμός απώλειας της ακοής, το 
είδος απώλειας ακοής, οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες, η ηλικία του παιδιού και άλλες 
ειδικές απαιτήσεις που ίσως να χρειάζονται. 
Παίρνοντας όλους τους παραπάνω 
παράγοντες υπ’όψιν η επιλογή του τύπου 
ακουστικού βαρηκοΐας γίνεται απο τον 
Ακοολόγο ή Ακοοπροθετιστή.

Σε γενικές γραμμές, τα ενδοκαναλικά 
ακουστικά ή αλλιώς αυτά μέσα στο 
αυτί δεν συνιστάται συνήθως, εκτός αν 
συντρέχουν εξαιρετικοί ιατρικοί λόγοι. Ο 
εξειδικευμένος Παιδιατρικός Ακοολόγος ή 
Ακοοπροθετιστής θα αξιολογήσει το παιδί 
σας και θα σας προτείνει τα καταλληλότερα 
ακουστικά βαρηκοΐας. Αυτα συνήθως 
αποτελούνται από ακουστικό βαρηκοΐας 
πίσω απο το αυτί, μικροσκοπικό στο 
μέγεθος και σε συνδιασμό με ασύρματα 
βοηθήματα επικοινωνίας. Τα βοηθήματα 
επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στο 
σχολείο ή παρόμοιες δραστηριότητες.

Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε 
για την αποτελεσματικότητα 
των ακουστικό βαρηκοΐας;
Ο ακοολόγος ή ακοοπροθετιστής θα 
σας προτείνει ένα συγκεκριμένο πλάνο 
θεραπείας. Αυτό θα περιλαμβάνει τακτικές 
εξετάσεις για να παρακολουθεί την εξέλιξη 
και συμπεριφορά του παιδιού σας αλλά και 
να προβεί σε ρυθμίσεις των ακουστικών 
βαρηκοΐας. Είναι απαραίτητη η αμοιβαία 
επικοινωνία του ειδικού με τον γονέα αλλά 
και με το σχολείο του παιδιού.

Τι θα συμβεί αν τα ακουστικά 
βαρηκοΐας αποδειχθούν ανεπαρκή;
Τα Ακουστικά βαρηκοΐας αποκαθιστούν 
την επικοινωνίας, αλλά δεν μπορούν να 
αποκαθιστήσουν την ακοή στο φυσιολογικό. 
Στις περιπτώσεις πολύ σοβαρών μορφών 
απώλειας ακοής, ένα παιδί μπορεί να 
ωφεληθοεί από ένα κοχλιακό εμφύτευμα. 
Συνεργαζόμαστε στενά με ειδικούς 
κοχλιακών εμφύτευματων, αλλά αποτελεί 
μέρος της συμβατικής ιατρικής πρακτικής 
ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση ενός παιδιού 
με ακουστικά βαρηκοΐας για τουλάχιστο 6 
μήνες πριν γίνει αξιολόγηση για κοχλιακό 
εμφύτευμα. 

Εάν θεωρήσουμε ότι το 1/3 του 
χρόνου του παιδιού το περνάει 
στο σχολείο, το άλλο στον ύπνο, 
μιλάμε για 1/3 του χρόνου 

του στο οποίο ο γονιός καλείται να 
δώσει αρχές, αξίες και ερεθίσματα 
στο παιδί του. Η κάθε εξωσχολική 
δραστηριότητα μπορεί να έχει τη δική 

του διάσταση ώστε  να συμβάλει στην 
διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη του 
παιδιού. 
Ο βασικός παιδαγωγικός λόγος 
για τη συμμετοχή του παιδιού σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες είναι η 
συμβολή τους στην ανάπτυξη των 
πολλαπλών μορφών νοημοσύνης. 

Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν 
ότι υπάρχουν τουλάχιστον 8 
είδη νοημοσύνης (γλωσσολογική, 
λογικό-μαθηματική, χωροταξική, 
σωματική- αισθησιοκινητική, μουσική, 
διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και 
η νατουραλιστική). ΟΙ εξωσχολικές 
λοιπόν δραστηριότητες θα πρέπει 
να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα( 
να βοηθούν στην ανάπτυξη κάποιας 
μορφής νοημοσύνης) αλλά και να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ της σωστής 
διαχείρισης των ταλέντων του 
παιδιού, του διαθέσιμου χρόνου και 
του διαθέσιμου χρήματος. Γνώμονας 
στο τι θα είναι τελικά οι εξωσχολικές 
δραστηριότητες των παιδιών θα 
πρέπει να είναι πάντα οι κλίσεις τους 
και οι εσωτερικές τους ανάγκες. Δεν 
υπάρχουν καλές και κακές εξωσχολικές 
δραστηριότητες. Υπάρχουν αυτές που 
δίνουν το έναυσμα για να αποκτήσει 
το παιδί μια «στάση ζωής» και αυτές 
που απλά είναι μια «παρένθεση» στη 
ζωή τους. Για παράδειγμα, ένα παιδί 
μαθαίνει να παίζει τένις  στα παιδικά 
του χρόνια και όταν τελειώσει το 
σχολείο δεν ξαναπαίξει ποτέ, τότε 
είναι παρένθεση. Απλά γέμισε τον 
χρόνο του. Όταν όμως το παιδί και 
αφού τελειώσει το σχολείο  νοιώθει 
την ανάγκη να παίξει τένις, για να 

ξεκουραστεί από το διάβασμα, τη 
δουλειά κλπ, τότε η εξωσχολική 
δραστηριότητα των παιδικών του 
χρόνων θα έχει  γίνει στάση ζωής. Αυτό 
βέβαια δεν το ξέρει κανένας γονιός 
στην αρχή πάντα όμως θα πρέπει να 
βλέπουμε τα ταλέντα του παιδιού και 
πολύ περισσότερο να συμβαδίζουν με 
την οικογενειακή μας κουλτούρα.

Υπάρχουν 2 ειδών 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 
Αρχικά, αυτές που γίνονται 
συστηματικά και καθ’όλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς, οι οργανωμένες 
εξωσχολικές δραστηριότητες. 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει 
ο αθλητισμός, το μπαλέτο, η 
μουσική, το σκάκι, οι υπολογιστές 
κλπ. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας 
αυτών των δραστηριοτήτων 
είναι αναμφισβήτητος: πειθαρχεία 
και αυτοπειθαρχία, αυτογνωσία, 
αγωνιστικότητα και συνεργατικότητα 
και πολλές άλλες.  
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να 
είναι και το κίνητρο για επαγγελματική 
σταδιοδρομία στο μέλλον.  Από 
την άλλη, αυτές οι δραστηριότητες 
κοστίζουν, τις περισσότερες φορές,  
αρκετά και αυτό φέρνει δυσκολία 
στην οικογένεια.

Η ακοή του παιδιού μου

Πεξαρά Αλίκη  Η αίσθηση της ακοής.   Φροντίδα, αποκατάσταση και διατήρηση της ακοής
 Δοιράνης 34 Καβάλα  Τηλ. 2510-224114  Κιν. 6976333440   -  Μέλος του συλλόγου ακοοπροθετιστών Ελλάδας

Kάθε γονέας ονειρεύεται να γίνει το παιδί του 
ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. 
Κάτι που χτίζεται σιγά- σιγά

Παιδί και εξωσχολικές 
δραστηριότητες
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Υπέρηχος καρδιάς, μία απαραίτητη εξέταση

Ο υπέρηχος καρδιάς είναι μία απεικονιστική 
εξέταση που συμπληρώνει την 
καρδιολογική εξέταση των παιδιών. 
Συνήθως πραγματοποιείται έπειτα από 

σύσταση του παιδιάτρου στα πλαίσια ελέγχου 
καρδιακού φυσήματος. Επίσης είναι απαραίτητη 
εξέταση πριν αρχίσει το παιδί να αθλείται.
Με τον υπέρηχο καρδιάς μπορεί να εκτιμηθεί 
η λειτουργικότητα του μυοκαρδίου και να 
αναδειχθούν δομικές ανωμαλίες. Δομικές 
ανωμαλίες θεωρούνται οι βαλβιδικές στενώσεις 

και ανεπάρκειες, τα μεσοκοιλιακά και μεσοκολπικά 
ελλείμματα καθώς και οι διάφορες συγγενείς 
καρδιόπαθειες όπως η δίπτυχη αορτική βαλβίδα  
(φωτογραφία) που μπορεί και να μην εκδηλωθεί 
σε βρεφική ηλικία. Με τον υπέρηχο καρδιάς θα 
εκτιμηθεί η σοβαρότητα της βαλβιδικής στένωσης 
ή ανεπάρκειας και η έκταση  του μεσοκολπικού ή 
μεσοκοιλιακού ελλείμματος. Επίσης θα απεικονισθεί 
η ανιούσα αορτή, το αορτικό τόξο και η κατιούσα 
θωρακική αορτή με συνέπεια να αναδειχθούν τυχόν 
στενώσεις της αορτής ή ανοικτός αορτικός πόρος. 
Είναι η εξέταση που αναδεικνύει υπερτροφική 
ή διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Στις οικογένειες 
που έχουν ιστορικό, υποβάλλονται σε εξέταση 
όλα τα μέλη αυτής, για τυχόν περιστατικά που 
ακόμη δεν εκδηλώθηκαν. Επίσης τα νεαρά άτομα 
της οικογένειας πρέπει να επαναλαμβάνουν 
τον υπερηχογραφικό  έλεγχο σε τακτά χρονικά 
διαστήματα γιατί οι συγκεκριμένες ασθένειες 
εκδηλώνονται σε όλες τις ηλικίες.

Ο υπέρηχος καρδιάς, πρέπει να επαναλαμβάνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα σε παιδιά που αθλούνται 
για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας της 
καρδιάς .  

Η εφηβεία είναι μια ιδιαίτερα 
επικίνδυνη περίοδος της ζωής 
για εμφάνιση τερηδόνας στα 
μόνιμα δόντια και ουλίτιδας.

Στην ηλικία των 12 ετών αρχίζουν και 
ανατέλλουν οι δεύτεροι μόνιμοι γομφίοι 
και μέχρι την ηλικία των 13 ετών έχουν 
ανατείλει τα 28 από τα 32 μόνιμα 
δόντια. Απομένουν μόνο οι φρονιμίτες 
(τρίτοι γομφίοι) που θα εμφανιστούν, 
αν υπάρχουν, λίγο αργότερα. Οι γνάθοι 
συνεχίζουν να αναπτύσσονται και τα 
δόντια παίρνουν την τελική τους θέση 
στο στόμα.
Η εφηβεία είναι μία μεταβατική περίοδος 
ανάμεσα στη παιδική ηλικία και την 
ενηλικίωση που χαρακτηρίζεται από 
έντονες σωματικές και συναισθηματικές 
αλλαγές. Οι έφηβοι έχουν ιδιαίτερες 
ανάγκες για την υγεία τους.
Όσον αφορά στη στοματική κοιλότητα, 
έχει αποδειχθεί ότι οι έφηβοι έχουν 
αυξημένο κίνδυνο τερηδόνας (χαλασμένα 
δόντια), τραυματισμού των δοντιών και 
περιοδοντικών προβλημάτων (ουλίτιδα).
Επίσης είναι ηλικία κατά την οποία μπορεί 
να διαγνωστούν προβλήματα έλλειψης 

ή και διάπλασης των μονίμων δοντιών 
καθώς και η ανάγκη για ορθοδοντική 
θεραπεία.
Ο μοντέρνος τρόπος ζωής των εφήβων 
με συχνή κατανάλωση fast food και 
αναψυκτικών αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης τερηδόνας. Τα ανθρακούχα 
και ενεργειακά ποτά, με ή χωρίς 
ζάχαρη, είναι υπερβολικά όξινα και 
μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση 
της αδαμαντίνης των δοντιών, όπου 
γίνονται πιο εύθραυστα, και περισσότερο 
επιρρεπή στην τερηδόνα. Επίσης, 
οι ορμονικές αλλαγές της εφηβείας 
μπορεί να αποτελέσουν παράγοντα 
κινδύνου για την ανάπτυξη νόσων 
του περιοδοντίου. Τα ούλα κάτω από 
τη δράση των ορμονών, γίνονται 
περισσότερο ευαίσθητα σε ερεθιστικούς 
παράγοντες όπως η βακτηριακή πλάκα 
και εμφανίζονται πρησμένα και κόκκινα. 
Η ελλιπής στοματική υγιεινή μπορεί 
να οδηγήσει στην εκδήλωση ουλίτιδας 
που μερικές φορές μπορεί να γίνει 
αρκετά επικίνδυνη (επιθετική εφηβική 
περιοδοντίτιδα).
Οι έφηβοι έχουν μεγάλη ανάγκη από 

οδοντιατρική πρόληψη, και ειδικά 
φθορίωση δοντιών και καλύψεις οπών 
και σχισμών (sealants) στους μόνιμους 
γομφίους.
Ο Παιδοδοντίατρος είναι εκπαι-δευμένος 
ώστε να συμβουλεύει τους γονείς και 
κυρίως τους εφήβους, να προλαμβάνει 
και να θεραπεύει τα οδοντιατρικά 
προβλήματα αυτής της ηλικίας αλλά 
και να συνεργάζεται με άλλες ιατρικές 

ειδικότητες για την προαγωγή της υγείας 
τους. 

Οδοντιατρείο για παιδιά
Σώτη Τυρολόγου
Μετεκπαίδευση στην Παιδοδοντία
( Jonkoping Σουηδίας )
Μητροπόλεως 8Α (2ος όροφος ) 
Καβάλα
τηλ. 2510 225652  κιν. 6932 563565

Η άλλη μορφή εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων δεν είναι 
συστηματική αλλά μπορεί να 
καλλιεργήσει και αυτή κάποια από 
τα είδη νοημοσύνης. Τα παιδιά 
λατρεύουν το παιχνίδι.  Από την 
ψυχολογία θεωρείται η καλύτερη 
δραστηριότητα μια που ασκεί όλο 
το σώμα, ασκεί τη φαντασία και 
την κρίση, το παιδί μαθαίνει να 
συνεργάζεται και να υπάκουει σε 
κανόνες.  
Έτσι λοιπόν οι γονείς μπορούν  να 
δημιουργούν συνθήκες ώστε το 
παιδί να παίζει, να παίζει μαζί με 
τους γονείς του, μαζί με φίλους σε 
σπίτια, στην εξοχή, σε ομάδες ή και 
μόνο του.  
Πρέπει να δίνουμε στα παιδιά 
το χρόνο να παίζουν.  Επίσης 
το παιχνίδι με τα παιδιά είναι 
ένα αναντικατάστατο μέσο 
επικοινωνίας. Μπορεί ο γονιός 
να καλλιεργήσει την συνήθεια να 
συζητάνε όλοι μαζί σαν οικογένεια 
και να μοιράζονται εμπειρίες.  

Κάθε ευκαιρία που έχετε σαν 
οικογένεια να βρεθείτε μακριά από 
την καθημερινή ρουτίνα πρέπει 
να αξιοποιείται!  Μια βόλτα στο 
πάρκο, σε μουσεία, εκδηλώσεις, 
σινεμά, θέατρο και εκδρομές 
μπορούν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του παιδιού. Οργανώστε 
δραστηριότητες μαζί με άλλους 
γονείς. Μέσα από καθημερινές 
σας συνήθειες  π.χ σούπερ 
μάρκετ,  μπορούν να προκύπτουν 
δραστηριότητες που καλλιεργούν 
την τεκμηρίωση της γνώμης των 
παιδιών και συνδυάζουν μελέτη και 
διασκέδαση.
Γενικά, όπου είναι δυνατόν οι 
δραστηριότητες θα πρέπει να 
εναρμονίζονται με τα ενδιαφέροντα 
των παιδιών και όλης της 
οικογένειας. Ο κάθε γονιός μπορεί 
να δώσει εξωσχολικές ασχολίες 
στο παιδί του  με τέτοιο τρόπο 
ώστε ο χαρακτήρας του παιδιού 
να αναπτύσσεται και οι προσδοκίες 
των γονιών να υλοποιούνται.

Νικόλαος Λ. Βάτκαλης
Ειδικός Καρδιολόγος 

Βενιζέλου 39, Καβάλα
Τηλ: 2510211811, Κιν: 6944676794

Συνεργάτης της ακαδημίας 
ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ MUNDIALITO
επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ



Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
εμφανίζει έντονα ενοχλήματα 
στο ανώτερο και κατώτερο 

αναπνευστικό σύστημα και σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο δέρμα 
και το γαστρεντερικό. Συχνότερα 
εκδηλώνονται έντονοι πταρμοί, 
κνησμός στη μύτη και το δέρμα και 
λιγότερο συχνά βήχας, δύσπνοια, 
κοιλιακά άλγη κ.α. Τα συμπτώματα 
αυτά οφείλονται στα αλλεργιογόνα 
των γύρεων από λουλούδια και δένδρα 

που αρχίζουν να ανθοφορούν αυτή 
την περίοδο και είναι οι εκδηλώσεις 
της ανοιξιάτικης αλλεργίας.
Η αλλεργία είναι μία αντίδραση 
υπερευαισθησίας του οργανισμού, 
που εμφανίζεται συνήθως σε γενετικά 
προδιαθετιμένα άτομα μετά από 
έκθεση τους σε μεγάλη ποσότητα 
αλλεργιογόνων του περιβάλλοντος. 
Οι γύρεις των λουλουδιών, τα ακάρεα 
της οικιακής σκόνης και τα σπόρια 
των μυκήτων είναι τα συνηθέστερα 
αεροαλλεργιογόνα. 

Ανάλογα με το είδος του υπεύθυνου 
αλλεργιογόνου διακρίνουμε 
την αλλεργία σε α. τροφική, β. 
φαρμακευτική, γ. επαγγελματική, δ. 
αναπνευστική- εποχική (αλλεργική 
ρινίτιδα και άσθμα). Η αναφυλαξία 
αποτελεί τη βαρύτερη κλινική 
εκδήλωση της αλλεργίας και συνήθως 
προκαλείται από τσιμπήματα 
εντόμων (μέλισσα ή σφήκα), τροφές 
και ορισμένα φάρμακα. Συνήθως 
εκδηλώνεται από 5 έως 15 λεπτά μετά 
το τσίμπημα. Απαιτείται άμεση ιατρική 
επέμβαση και μετά αναλαμβάνει 
ο ειδικός αλλεργιολόγος για την 
ενδεδειγμένη ανοσοθεραπεία.
Το υπεύθυνο αλλεργιογόνο μπορεί 
να εντοπιστεί με τη βοήθεια των 
δερματικών τεστ. Κατά τις δερματικές 
δοκιμασίες χρησιμοποιούνται 
διαλύματα αλλεργιογονικών 
ουσιών όπως γύρεις αγρωστωδών, 
θαμνοειδών, δένδρων, επιθήλια ζώων 
(γάτα, σκύλος) και ακάρεα οικιακής 
σκόνης. 

Τα νεώτερα φάρμακα, όπως η 
σετιριζίνη, η δεσλοραταδίνη, η 
μπιλαστίνη και τα εισπνεόμενα 
κορτικοειδή αποτελούν τα φάρμακα 
πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση 
των αλλεργικών αντιδράσεων 
και ιδιαίτερα της κνίδωσης, της 
αλλεργικής ρινοεπιπεφυκίτιδας και 
του άσθματος. 

Η ειδική αντιμετώπιση των εποχικών 
αλλεργικών παθήσεων γίνεται με την 
ειδική ανοσοθεραπεία. Το ποσοστό 
επιτυχίας ανέρχεται στο 95% και 
εξασφαλίζει στον ασθενή ουσιαστικό 
περιορισμό ή απαλλαγή από τα 
συμπτώματα της αλλεργίας και από 
την ανάγκη λήψης φαρμάκων. 
Σε κάθε περίπτωση η σωστή χρήση 
των σύγχρονων αντιαλλεργικών 
θεραπειών μπορεί να βοηθήσει τους 
αλλεργικούς να απαλλαγούν από τα 
συμπτώματα και να απολαύσουν την 
ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα.

Στις μέρες μας, όπου τα σχόλια 
αναφορικά με την οικονομική 
κρίση αποτελούν το βασικό θέμα 
συζήτησης, τα παιδιά είναι πιθανό 

να τρομοκρατηθούν από τα όσα ακούνε 
γύρω τους. Λόγω αυτού, έχουν ανάγκη 
από υποστήριξη αλλά και διαβεβαίωση 
ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες η οικογένειά 
τους θα καταφέρει να βρει τη λύση.

Εξηγήστε του, ανάλογα με την ηλικία 
του, τις αλλαγές που βιώνει η χώρα μας 
σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και 
δώστε του την ευκαιρία να σας μιλήσει 
σχετικά με τα όσα ακούει στο σχολείο 
αλλά και από τους φίλους του για την 
πορεία της χώρας μας. Συχνά, μπορεί να 
έχει αντιληφθεί με λανθασμένο τρόπο 
τα όσα ακούει ή να ανησυχεί υπερβολικά 
για έναν φίλο του, για παράδειγμα, που 
βλέπει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την 
προπόνηση στο αγαπημένο τους άθλημα 
λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Ανεξάρτητα με το αν θα μιλήσετε αναλυτικά 
στο παιδί σας ή σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο, το θέμα είναι να νιώσει ότι το 
σχέδιό σας θα βοηθήσει την οικογένεια 
να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στις 
μελλοντικές οικονομικές δυσκολίες. 

Μερικά παραδείγματα: «Αν και ο μισθός 
του μπαμπά έχει μειωθεί, όπως και 
στους περισσότερους εργαζομένους, η 
δουλειά του είναι σταθερή», «Έχουμε 
κάποια χρήματα στην άκρη που μας είναι 
αρκετά μέχρι να βρει ο μπαμπάς μια νέα 
δουλειά», «Επειδή τώρα είναι μια δύσκολη 
περίοδος, θα μείνουμε για λίγο καιρό με 
τον παππού και τη γιαγιά προκειμένου να 
μοιραζόμαστε τα έξοδα».

Εάν τα νέα για τη διεθνή ή εγχώρια 
αγορά είναι άσχημα, φροντίστε να είστε 
οι πρώτοι που θα τα εξηγήσετε στο παιδί 
σας, ώστε να έχει χρόνο να τα κατανοήσει 
αλλά και να καλύψει τυχόν απορίες του. 
Αντίστοιχα, εάν υπάρχουν ευχάριστες 
εξελίξεις μη διστάσετε να τις μοιραστείτε 
μαζί του, καθώς κάτι τέτοιο είναι ικανό να 
μειώσει τα επίπεδα ανησυχίας του.
Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντικό να 
θυμάστε πως τα παιδιά έχουν ανάγκη από 
τη δική σας διαβεβαίωση ότι όλα θα πάνε 
καλά, ακόμα και αν χρειαστούν κάποιες 
αλλαγές στις καθημερινές σας συνήθειες.
Τα παιδιά παρακολουθούν και 
αντιλαμβάνονται τα πάντα. Ακόμα και αν 
δεν συζητάτε μπροστά τους σχετικά με 
τους φόβους και τις ανησυχίες σας όσον 
αφορά στα οικονομικά της οικογένειας 
ή σε θέματα εργασίας, εκείνα μπορεί να 
νιώσουν ότι κάτι κακό συμβαίνει. Όσο 
αποφεύγετε να τους μιλήσετε για τα όσα 

συμβαίνουν, τόσο είναι πιθανότερο να 
αξιολογήσουν τα πράγματα ως χειρότερα 
από ότι πραγματικά είναι.
Τα παιδιά τείνουν να βλέπουν τα 
πράγματα ως άσπρο – μαύρο, αλλά και 
να παίρνουν στην κυριολεξία τα όσα 
τους λέτε. Αποφύγετε εκφράσεις όπως 
«χρεοκοπήσαμε», «δε θα έχουμε ψωμί 
να φάμε» ή «θα μείνουμε άστεγοι», 
προκειμένου να δείξετε στην άσχημη 
κατάσταση στην οποία βρίσκεστε.

Η υπερβολική έκθεση, όχι μόνο των 
παιδιών αλλά και εσάς των ίδιων, στις 
δίχως τέλος συζητήσεις για την οικονομική 
κρίση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα στρες 
και ανασφάλειας. Άλλωστε, οι συχνοί 
διαπληκτισμοί στα τηλεοπτικά παράθυρα 
διαταράσσουν την ψυχική ηρεμία.
Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα να είναι ενημερωμένα για τα 
όσα συμβαίνουν γύρω τους, αλλά και την 
υποχρέωση να συμβάλουν με τον δικό 
τους τρόπο στα της οικογένειας. Ωστόσο, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι σημαντικό 
να μη τους στερούμε την παιδικότητά 
τους, μπαίνοντας στη διαδικασία να τα 
επιφορτίζουμε με ευθύνες και έγνοιες που 
δεν είναι αντίστοιχες της ηλικίας τους.

8 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ /  ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017αγαπώ    φροντίζω το παιδί μου&

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ 

1) Συζητήστε με το παιδί σας 
σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση

2) Εξηγήστε στο παιδί 
τα μελλοντικά σας σχέδια 

3) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε 
το παιδί σας για κάθε νέα εξέλιξη 

4) Κλείστε την τηλεόραση

Dr Ιωάννης Σιδηρόπουλος 
Ειδικός Αλλεργιολόγος 

Βενιζέλου 36 – Τηλ. 2510 220001, 6974 78 22 49

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά 
σας για την οικονομική κρίση


