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Διαδικτυακή ομιλία με θέμα "Ο πόλεμος μέσα από την οπτική του σχολείου και της οικογένειας", με ομιλητές την κα
Μάγια Αλιβιζάτου Διασχολική Συντονίστρια Ψυχοπαιδαγωγικών Τμημάτων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας και τον
κο Χρυσόστομο Συμεωνίδη Διευθυντή Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας (Μάρτιος). 
Διαδικτυακό Σεμινάριο του "Μαθαίνω Διατροφή" με θέμα "Διατροφική Διαπαιδαγώγηση για Γονείς: πως τα παιδιά
μας θα αποκτήσουν υγιή σχέση με την τροφή για πάντα", με ομιλήτριες τις κυρίες Όλγα Κουνάρη-Μαυριδάκη και
Κάλλη Μπεζεβέγκη-Πολέμη (Απρίλιος). 
Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό στο Δημοτικό: "Πώς να αναγνωρίζουμε, να διαχειριζόμαστε
και να περιορίζουμε το πέρασμα της βίας στα παιδιά μας" με την απόφοιτη Δρ. Ιάνθη Σταυροπούλου (Μάιος). Ο
σχολικός εκφοβισμός πρακτικά αποτελεί το πέρασμα της βίας στη νέα γενιά. Αφορά όλους μας γιατι πέρα από τα
παιδιά που εκφοβιζουν και τα παιδιά που εκφοβιζονται, οι συνέπειες είναι εξίσου σοβαρές και για τα παιδιά
που γίνονται μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορών. Γι αυτό κ επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών δεν
μιλούν ποτέ για τέτοια περιστατικά στους γονείς τους, είναι σημαντικό να μάθουμε να αναγνωρίζουμε εγκαίρως
τα σημάδια αυτα στα παιδιά μας.
Προσφορά των t-shirts των Κολλεγιακών Βιωματικών Εξορμήσεων για την 3η, 4η, 5η και 6η Δημοτικού. 
Διοργάνωση του χορού αποφοίτησης της 6ης Δημοτικού που θα λάβει χώρα στον χόρο του Σ.Α.Κ.Α. την Τρίτη
14/6/22. 
Eθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος "ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ" με την συνδρομή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ θα γίνει την
Τρίτη 24 Μαΐου 2022 στο Campus του Κολλεγίου στο Ψυχικό. (Έχει σταλεί σχετική ενημέρωση). 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του συλλόγου μας έως τώρα, καθώς και για τις επερχόμενες.



Το φαγητό και η διατροφή μας είναι κάτι που μας
απασχολεί όλους καθημερινά, καθώς ως άνθρωποι η
επιβίωσή μας απαιτεί καθημερινά να τρώμε. Το
ζήτημα είναι πώς και γιατί τρώμε. 

Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι γονείς σήμερα
προσπαθούμε πολύ προκειμένου να εξασφαλίσουμε
ότι τα παιδιά μας τρώνε υγιεινά και αναπτύσσονται
χωρίς προβλήματα με το βάρος τους. Θεωρούμε
συνεπώς τη διατροφή σημαντική, όμως για αρκετούς,
η διαχείρισή της είναι δύσκολη υπόθεση. Και η
δυσκολία αυτή αποτυπώνεται στα υψηλά ποσοστά
παιδικής παχυσαρκίας και όχι μόνο, καθώς τόσο η
ενήλικη παχυσαρκία αλλά και οι διατροφικές
διαταραχές, που αφορούν άτομα όλων των ηλικιών,
αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. 

Το παχυσαρκογόνο περιβάλλον, από τη μια πλευρά,
με τα ανθυγιεινά, δημοφιλή τρόφιμα διαθέσιμα
παντού και πάντα και από την άλλη πλευρά τα
πρότυπα, ιδίως εκείνα που προβάλλονται μέσω των
social media και μας καλούν να ακολουθήσουμε
σούπερ υγιεινή έως ορθορεκτική διατροφή, να
γυμναζόμαστε υπερβολικά και να αποκτήσουμε ένα
αθλητικό δεμένο σώμα, αποτελούν τις ρίζες του
προβλήματος. 

Αυτές οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες τάσεις
δυσκολεύουν τόσο πολύ τη ζωή των
ευαισθητοποιημένων γονιών που πολλές φορές
αισθάνονται αδύναμοι και μπερδεμένοι όταν πρέπει
να διαχειριστούν τη διατροφή των παιδιών τους. Και
σαν να μην έφτανε αυτό, η mainstream διάγνωση και
αντιμετώπιση τόσο της παιδικής παχυσαρκίας όσο
και της επιλεκτικής διατροφής όχι μόνο είναι
παρωχημένες και δεν βοηθούν, αλλά συχνά
επιδεινώνουν τα προβλήματα. 

γράφει η 'Ολγα Κουνάρη - Μαυριδάκη Κλινική 
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 

@mathainodiatrofi.org

Μεγαλώνοντας παιδιά σε έναν κόσμο όπου το φαγητό και το 
βάρος είναι «δύσκολη υπόθεση»

Δουλεύοντας εδώ και πολλά χρόνια με ενήλικες, παιδιά,
εφήβους και οικογένειες έχω πλέον καταλήξει ότι το
πρόβλημα ξεκινάει από τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε το βάρος, το σωματότυπο και την
υγιεινή διατροφή. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι όλοι εν
δυνάμει μπορούν να είναι ιδιαίτερα αδύνατοι και
επιπλέον πιστεύουν ότι το βάρος που έχει ο καθένας
είναι ο καθρέφτης της διατροφής που ακολουθεί, των
ποσοτήτων που επιτρέπει στον εαυτό του να τρώει και
της φυσικής δραστηριότητας που κάνει. Στην
πραγματικότητα ωστόσο το θέμα δεν είναι τόσο απλό.
Καταρχάς ο σωματότυπος για τον καθένα από εμάς
καθορίζεται γονιδιακά όπως γονιδιακά καθορίζεται και
το εύρος βάρους μέσα στον οποίο μπορεί κάποιος να
κινηθεί. Όσο φυσιολογικό συνεπώς είναι ένα παιδί να
είναι ψηλό και αδύνατο άλλο τόσο φυσιολογικό είναι να
είναι χαμηλότερου αναστήματος και παχουλό. Αυτό που
έχει σημασία είναι το παιδί να μεγαλώνει με συνέπεια
ως προς τον εαυτό του. 

Για να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά σε έναν κόσμο που
μόνο το αδύνατο σώμα είναι αποδεκτό και η
φυσιολογική διατροφή σημαίνει τέλεια διατροφή, χωρίς
να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα, θα
πρέπει να κατανοήσουμε ότι το ανθρώπινο σώμα
ρυθμίζει μόνο του μέσα από ένα πολύπλοκο σύστημα
ορμονών και νευροδιαβιβαστών την πείνα, την όρεξη,
την απόλαυση και τον κορεσμό. 
Κάθε προσπάθεια να εμπλακούμε στα συστήματα
αυτορρύθμισης του οργανισμού των παιδιών μας ή να
επηρεάσουμε τη φυσιολογική τους ανάπτυξη
παρεμβαίνοντας στις ποσότητες φαγητού που εκείνο
τρώει θα το οδηγήσει αργά ή γρήγορα στην εμφάνιση
διατροφικών προβλημάτων που θα το συνοδεύουν στην
υπόλοιπη ζωή του. 

Οι περισσότεροι νεαροί ενήλικες που βγαίνουν εκτός
ελέγχου με τη διατροφή τους μόλις φύγουν για
σπουδές, έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες όπου οι
γονείς τους παρεμβαίνανε συστηματικά στην ποσότητα
που έτρωγαν. Ο συνεχής έλεγχος των ποσοτήτων και
γενικότερα η μεγάλη αυστηρότητα στη διατροφή των
παιδιών μπορεί να μοιάζει ότι δουλεύει σε κάποιες
περιπτώσεις, ωστόσο αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Στην
προεφηβεία, την εφηβεία ή με την ενηλικίωση, ανάλογα
με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού και τη γενετική του
προδιάθεση, η διατροφή γρήγορα γίνεται ανεξέλεγκτη, η
συναισθηματική κατανάλωση φαγητού παγιώνεται και
παρατηρείται δραματική αύξηση ή επικίνδυνη μείωση
βάρους.

 

 



Μεγαλώνοντας παιδιά σε έναν κόσμο όπου το φαγητό και το 
βάρος είναι «δύσκολη υπόθεση»

 

Είναι σίγουρο λοιπόν ότι προκειμένου να μεγαλώσουμε
υγιή παιδιά θα πρέπει να διευκολύνουμε την
αυτορρύθμιση. Φτάνει όμως αυτό; Δυστυχώς όχι. Όσο
λοιπόν είναι σημαντικό να μην παρεμβαίνουμε στην
αυτορρύθμιση των παιδιών άλλο τόσο σημαντικό είναι
να θέτουμε δομή και όρια στη διατροφή τους. Άλλωστε,
χρειαζόμαστε έναν τρόπο για να διαχειριστούμε
ζητήματα όπως η επιλεκτική διατροφή, το αυξημένο
βάρος (πέραν του φυσιολογικού) αλλά και να
βοηθήσουμε το παιδί μας να μάθει να τρώει
ισορροπημένα. Έναν τρόπο που θα μας βοηθήσει με
όλα αυτά αλλά δεν θα δημιουργήσει μεγαλύτερα
προβλήματα. 

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε: να παρέχουμε δομή στη
διατροφή των παιδιών και να θέσουμε όρια ως προς το
ωράριο και το περιεχόμενο της διατροφής. Τι σημαίνει
αυτό στην πράξη;

Παίρνουμε ηγετικό ρόλο σε ότι αφορά στη διατροφή
του παιδιού μας, δηλαδή δημιουργούμε ένα
πρόγραμμα/ ωράριο γευμάτων και σνακ και δεν
επιτρέπουμε το τσιμπολόγημα στο ενδιάμεσο. Δεν
μαγειρεύουμε εναλλακτικό φαγητό για το παιδί και
προσπαθούμε να τρώμε οικογενειακά (όλοι το ίδιο
φαγητό) τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα, ενώ
βρίσκουμε τη χρυσή τομή με τα γλυκά και τα
οριοθετούμε χωρίς να τα απαγορεύουμε. Από την άλλη
πλευρά, επιτρέπουμε την αυτορύθμιση καθώς δεν
επιβάλουμε στο παιδί μας να φάει συγκεκριμένες
ποσότητες ή συγκεκριμένα τρόφιμα από αυτά που
άλλωστε εμείς έχουμε επιλέξει. 

Σε επίπεδο διαπαιδαγώγησης, μια προσέγγιση που
καλεί τον ενήλικα- γονέα να πάρει ηγετικό ρόλο, ενώ
ταυτόχρονα επιτρέπει στο παιδί να καθορίσει την
ποσότητα της τροφής και να επιλέξει αυτό που
επιθυμεί από αυτά που του προσφέρονται είναι μια
προσέγγιση δημοκρατική. Ο δημοκρατικό γονέας λέει
«Αυτό είναι το φαγητό μας. Μπορείς να φας ή να μην
φας. Θα μπορείς να φας και πάλι την ώρα του σνακ». 
Μια τέτοια προσέγγιση όχι μόνο αποδεδειγμένα επιλύει
διατροφικά ζητήματα όπως η επιλεκτική διατροφή και
το αυξημένο βάρος και προφυλάσσει από την
ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών στο μέλλον, αλλά
επιπλέον έχει πολλαπλά οφέλη για τη ανάπτυξη της
προσωπικότητας του παιδιού αλλά και της σχέσης του
γονέα με το παιδί. 



Πάμε μία  βόλτα...
 

γράφει η Χριστίνα Σδούκου
 

 Εργαστήρια από το UTech Lab του Ιδρύματος
Ευγενίδου - Μάιος 2022

Λέσχη Ανάγνωσης: Παιδικό Βιβλίο "Δρόμο
παίρνω, δρόμο αφήνω.

Εγγραφές στο "Καλοκαίρι στην πόλη 2022"
στον Ελληνικό Κόσμο Το Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού υλοποιεί ξανά το θερινό
πρόγραμμα κατασκήνωσης "Καλοκαίρι στην
πόλη" για τέσσερα δεκαήμερα.

"Παίρνω και βγάζω περίπατο την ψυχή μου
κάθε που αρχίζει να σκληραίνει το

χαμόγελό της..."
Ν.Βρεττάκος

Το UTech Lab οργανώνει εργαστήρια στους τομείς των
οπτικοακουστικών μέσων, της ρομποτικής, της
τρισδιάστατης εκτύπωσης και της ηλεκτρονικής.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει
ερεθίσματα και να εμπνεύσει τους νέους να
πειραματιστούν με τις σύγχρονες τεχνολογίες, να
καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη, να ενθαρρύνει
την ενεργή και ομαδική εργασία, να τους βοηθήσει να
αποκτήσουν δεξιότητες στα σύγχρονα ψηφιακά
εργαλεία και να γίνουν δημιουργικότεροι.
https://www.eef.edu.gr/media/8402/maios-22-
elliniko-calendar-utech-lab.pdf

Tον Μάιο συνεχίζεται το ραντεβού της Λέσχης
Ανάγνωσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος για τους μικρούς βιβλιόφιλους με
συντονίστρια τη θεατροπαιδαγωγό Άρτεμη Μάνου.
Αφορμή για τη συνάντηση του μήνα είναι το βιβλίο
"Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω" του Σάκη Σερέφα.
• Σάββατο 28/05 |17.00-18.15
Έως 25 συμμετοχές | Για παιδιά 7 έως 10 ετών
Ελεύθερη συμμετοχή, με ηλεκτρονική προεγγραφή
Οι προεγγραφές ανοίγουν τη Δευτέρα 02/05, στις 12.00

Το "Έξυπνο Σπίτι της Αρχαιότητας" γιορτάζει
την άνοιξη στο Μουσείο Κοτσανά.

. Πολλές βόλτες στη φύση, στο βουνό ή στη
θάλασσα . Απλά.

Απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών, είναι σχεδιασμένο
από το τμήμα Μουσειοπαιδαγωγών του IME και
απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά, που μετά το κλείσιμο
των σχολείων παραμένουν στην Αθήνα.
Για δέκα ολόκληρες ημέρες τα παιδιά έχουν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία "εναλλακτική
κατασκήνωση", στους χώρους του "Ελληνικού Κόσμου".
Από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, οι μικροί
κατασκηνωτές συμμετέχουν σε δραστηριότητες και
παιχνίδια που συνθέτουν ένα πολυθεματικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα: εκθέσεις, προβολές στη
"Θόλο" Εικονικής Πραγματικότητας και πλήθος άλλων
δραστηριοτήτων, ανάλογα με την ηλικία τους. Επίσης,
παρέχεται πρόγευμα και γεύμα.
Το "Καλοκαίρι στην πόλη" 2022 υλοποιείται σε 4
δεκαήμερα:
 ‘Α δεκαήμερο: 20/6-1/7/2022
'Β δεκαήμερο: 4/7-15/7/2022
‘Γ δεκαήμερο: 18/7-29/7/2022
‘Δ δεκαήμερο: 29/8-9/9/2022

Ημερήσιο πρόγραμμα:
08:00 – 09:00 Άφιξη στον "Ελληνικό Κόσμο"
09:00–10:30 Πρόγραμμα οργανωμένων
δραστηριοτήτων στις ομάδες 
10:30 – 11:00 Δεκατιανό
11:00–13:30 Πρόγραμμα οργανωμένων
δραστηριοτήτων στις ομάδες 
13:30 – 14:00 Μεσημεριανό γεύμα
14:00–15:00 Πρόγραμμα οργανωμένων
δραστηριοτήτων στις ομάδες 
15:00 – 16:45 Απογευματινή ζώνη (κατ’ επιλογή)
16:45 – 17:00 Αναχώρηση

To "Έξυπνο Σπίτι της Αρχαιότητας" με κέφι και
ανοιξιάτικη διάθεση συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή της
Αθήνας - This is Athens City Festival και μας προσκαλεί
στο Μουσείο Κοτσανά για να ανακαλύψουμε τους
μύθους και τις αφηγήσεις της άνοιξης μέσα από τα
τεχνολογικά gadgets των Αρχαίων Ελλήνων!
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, μια πρωτότυπη σειρά
από θεματικές περιηγήσεις και εκπαιδευτικά
εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους δίνει ραντεβού
καθημερινές και Σαββατοκύριακα στη μόνιμη συλλογή
του Μουσείου "Αρχαία Ελλάδα – οι Απαρχές των
Τεχνολογιών".

Καλές και όμορφες βόλτες!

Angeliki Politi



