
ΕΙΣΑΙ ΕΦΗΒΗ/ΕΦΗΒΟΣ; ΓΡΑΨΕ ΜΑΣ ΠΩΣ ΝΙΩΘΕΙΣ! 

 

Το σωματείο, με την επωνυμία «για τα παιδιά μας» που εδρεύει στην Κέρκυρα, του 

οποίου κεντρικός σκοπός είναι η προστασία των δικαιωμάτων παιδιών και εφήβων, 

διοργανώνει μια διημερίδα με στόχο την ενημέρωση εφήβων, γονιών, γιατρών,  

θεραπευτών και  εκπαιδευτικών σε σχέση με την εφηβεία.  

Αυτή η διημερίδα, με τίτλο « Το Πέρασμα στην Εφηβεία για τον γονέα, τον 
γιατρό, τον θεραπευτή, τον εκπαιδευτικό και τον έφηβο», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2019 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην 

Κέρκυρα,  δεν θα ήταν ολοκληρωμένη αν δεν ακουγόταν και η δική σου φωνή.  

 

Αν είσαι έφηβος ή έφηβη από 14 έως 18 ετών, σε καλούμε να 

συμμετάσχεις ενεργά, με το να μας παραδώσεις ένα κείμενο σου με θέμα το 

Βίωμα της Εφηβείας. Θα μας βοηθήσει πολύ να μάθουμε τις ανησυχίες σου ή τις 

δυσκολίες σου, τα όνειρά σου και το πώς εσύ οραματίζεσαι μια καλύτερη 

κοινωνία. 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή της Διημερίδας όρισε μια Επιτροπή Μελέτης, η 

οποία θα διαβάσει  το σύνολο των παραληφθέντων κειμένων προκειμένου να 

αντλήσει ερεθίσματα και  να καταλήξει σε συμπεράσματα, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διημερίδας. Αποσπάσματα από τα κείμενά σας θα 

αναγνωστούν στο κοινό, χωρίς να δημοσιευθούν τα προσωπικά σας στοιχεία.  

   Για τη συμμετοχή σου, θα πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη και την 

επαφή  με τον γονέα ή κηδεμόνα σου. 

 

Οδηγίες Συγγραφής 

• Το κείμενό σου δεν πρέπει να περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως 

για παράδειγμα τα ονόματα άλλων προσώπων. 

• Το κείμενο σου δεν πρέπει να περιέχει ρατσιστικό, υβριστικό ή κάθε είδους 

προσβλητικό περιεχόμενο προς άλλα άτομα ή ομάδες. 

• Ο αριθμός λέξεων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400 λέξεις. 

• Είσαι ελεύθερος/η να μιλήσεις για την εφηβεία συνολικά, ή εφόσον το 

επιθυμείς να φωτίσεις μόνο κάποια πλευρά της.  



 

Το κείμενό σου θα μας το δώσεις εκτυπωμένο, παρουσία του γονέα σου (ο οποίος 

θα υπογράψει μια φόρμα συναίνεσής του), στην  ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ, που βρίσκεται στο «Ιατρείο» στην πλατεία Σκαραμαγκά 4, τις 

κάτωθι ημερομηνίες και ώρες: 

 

Δευτέρα  26 Νοεμβρίου  από  18:00 έως 19:30 

Τρίτη      27 Νοεμβρίου   από  17:15 έως  19:00 

Τετάρτη  28 Νοεμβρίου  από  16:00 έως 18:00 

Πέμπτη  29 Νοεμβρίου   από  16:30 έως 18:30 

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου  από 18:15  έως 19:30 

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου        από 10:30 έως 11:30 

 

Η  Επιτροπή μελέτης των κειμένων αποτελείται από τους: 

➢ Αγάθου Μαρία, Ψυχολόγος Παιδιών Εφήβων 

➢ Γκαργκατζή Αναστασία, Φιλόλογος, Ιστορικός 

➢ Μεταλληνού Όλγα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια 

➢ Μόσχου Αρετή, Δικηγόρος 

➢ Σπίγγος Κωνσταντίνος, Νευρολόγος, Συγγραφέας 

➢ Τρίψα Βασιλεία, Δικηγόρος 

➢ Τσιρίδου Λιάνα, Φιλόλογος, Συγγραφέας 

 

Στοιχεία επικοινωνίας  με το σωματείο:  

Πρόεδρος: Χειμαριού Γενοβέφα  τηλ. 6932907978  

και στο  yiatapediamas@gmail.com  

 

Για την Επιστημονική Επιτροπή                           Για την Οργανωτική Eπιτροπή 

Μαραγκού Χρυσούλα           Χειμαριού Γενοβέφα 
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