
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 
«Καλοκαίρι μου μυρίζει» 

(Μαρίζα Κωχ, Τα χρωματιστά τραγούδια) 
Καλοκαίρι μου μυρίζει 

κι η μαμά μου τηγανίζει, 
ύστερα από το μπανάκι, 
πατατούλες και ψαράκι. 

– 
Τα τζιτζίκια τραγουδούν 
και παρέα μας κρατούν. 
Ήλιος, ζέστη, μεσημέρι 

λίγη δροσούλα ποιος θα φέρει; 
– 

Νάτος ήρθε ο μπαμπάς! 
-Πατερούλη τί κρατάς; 

-Καρπουζάκι και πεπόνι, 
άλλη ζέστη δεν σηκώνει! 

 

 

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που φοβούνται το σκοτάδι. Ελάτε 

να τα βοηθήσουμε με την βοήθεια του φεγγαριού. Απευθύνεται 

σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που τα 

φοβίζει το σκοτάδι. Το Παραμύθι θα τα βοηθήσει με έξυπνο και 

διασκεδαστικό τρόπο να ξεπεράσουν τις φοβίες τους. 

 

Για να το αποκτήσετε ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: www.kivotosexelixis.gr 
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1. Πως μπορούμε να δουλέψουμε 
την μαθησιακή απόδοση του 
παιδιού στην θάλασσα. 

2. Ο Aυτισμός στα κορίτσια. 
3. 10 Κόκκινα Αισθητηριακά 

Καμπανάκια σχετικά με την 
ανάπτυξη των παιδιών. 

4. Κόκκινες σημαίες για τον 
αυτισμό. 

5. Μια αγχωτική εγκυμοσύνη έχει 
σημασία; Μπορεί να επηρεάσει 
την εξέλιξη του μωρού; 

6. Αυτισμός στο παιδί: Ποιο ρόλο 
παίζει η ηλικία του πατέρα. 
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 γράφοντας στην άμμο ( 

καταλήξεις με λέξεις που 

ακούγονται το ίδιο, π.χ. –

ατα, – ιζω κ.α.). 

Μπορούμε να 

ζωγραφίσουμε ζώα που 

κάνουν κάποιον 

συγκεκριμένο ήχο. 

Μπορούμε να χτίσουμε 

κάτι με την άμμο ή τις 

πέτρες και μετά να 

δουλέψουμε με την 

περιγραφή και την 

σημασιολογία. 

Μπορούμε να βάλουμε 

νερό από την θάλασσα και 

να δουλέψουμε τις 

ποσότητες. 

Μπορούμε να παίξουμε με 

την άμμο και τις πέτρες, με 

ποσότητες, κιλά κτλ. 

Μπορούμε να έχουμε έναν 

μαρκαδόρο και να 

ζωγραφίσουμε πάνω στις 

πέτρες, είτε γράμματα, είτε 

αριθμούς, είτε 

συναισθήματα. 

Μπορούμε να 

σχηματίσουμε ολόκληρες 

λέξεις με ζωγραφισμένες 

πέτρες και να βάζουμε 

τόνους με ένα ξυλάκι. 

Μπορούμε να φτιάξουμε 

μεμονωμένα γράμματα. 

Μπορούμε να κόψουμε 

κολάζ από εφημερίδα και 

να δημιουργήσουμε 

άλμπουμ με τα γεγονότα 

του καλοκαιριού. 

Μπορούμε να μαζέψουμε 

ζωύφια του καλοκαιριού 

και να κάνουμε μια 

παρουσίαση στην τάξη 

μας, όταν ξανανοίξει το 

σχολείο. 

Μαζεύουμε κοχύλια, φύλλα 

και κάνουμε μαθηματικές 

πράξεις. 

Μπορούμε να 

δημιουργήσουμε με το 

αντηλιακό, γράμματα, 

αριθμούς, ολόκληρες 

προτάσεις και μαθηματικές 

πράξεις. 

Μπορούμε να κάνουμε 

κατηγοριοποίηση για τα 

ζώα της θάλασσας, τα 

φυτά που βλέπουμε και να 

φτιάξουμε μια έκθεση, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 είτε λεκτικά, είτε 

γραφοφωνημικά. 

Μπορούμε να πάρουμε τα 

καπάκια από το 

εμφιαλωμένο νερό, να 

παίξουμε παιχνίδια 

στρατηγικής, 

ανταγωνισμού ή να 

ζωγραφίσουμε 

συναισθήματα πάνω τους. 

Μπορούμε να παίξουμε με 

τα καπάκια, σκάκι, τάβλι, 

memory, να τα κολλήσουμε 

και να φτιάξουμε κάδρα. 

Διαλύουμε τα παιχνίδια 

μας και τα ξαναφτιάχνουμε. 

Μην ξεχνάτε ότι αυτό 

χρειάζεται σχεδιασμό και 

επίλυση προβλήματος. 

Παίζουμε με γλωσσοδέτες 

ή φτιάχνουμε δικά μας 

λεκτικά παιχνίδια. 

  

Σκεφτόμαστε και 

ξανασκεφτόμαστε, ότι η 

γνώση είναι κάτι που 

διαχέεται, σε όλα τα 

περιβάλλοντα, δεν 

αποτελεί κάτι 

τυποποιημένο σε μια 

κόλλα χαρτί κτλ.   Δίνουμε 

την δυνατότητα στα παιδιά 

να κάνουν λάθος, να 

αλληλεπιδράσουν, να 

ζητήσουν την γνώση μόνοι 

τους και όχι τυποποιημένα 

μέσα σε μια κόλλα χαρτί. 

κάθε ομάδα τροφίμων.  
 

 
 γράφει ο Τάσος Μώκας   

 

Τελειώνει το σχολείο!!! 

Άγχος καλοκαιρινών 

δραστηριοτήτων και 

ενασχόλησης για τα 

παιδιά αρχίζει και 

διακατέχει τους 

περισσότερους γονείς. Τι 

είναι θα είναι αυτές οι 

δραστηριότητες  και πως 

ακριβώς θα βοηθήσουν τα 

παιδιά πρώτης σχολικής 

ηλικίας. Αυτό το άγχος 

που πολλές φορές κατά 

την διάρκεια των 

διακοπών μας πιάνει, 

ίσως είναι και ένας 

παραλογισμός, ειδικότερα 

στα παιδιά που 

βρίσκονται στις πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού, στο 

να ασχοληθούν και την 

περίοδο των διακοπών με 

τα μαθήματα τους κτλ. 

Αυτό φυσικά ίσως 

δηλώνει και μια εσωτερική 

ανάγκη των ενηλίκων 

(γονέων), οι οποίοι μπορεί 

να καταχραστούν το 

δικαίωμα των διακοπών, 

που έχουν τα παιδιά τους. 

Δηλαδή, αναπτυξιακά την 

ανάγκη το νευρικό τους 

σύστημα, να αποθηκεύσει 

την γνώση και να 

προετοιμαστεί για την 

επόμενη γνώση, που θα 

φέρει η επόμενη τάξη. Και 

εδώ ερχόμαστε να πούμε 

ότι εμείς την περίοδο της 

άδειας μας, δεν θέλουμε 

να ακούσουμε για την 

δουλειά μας, τις 

υποχρεώσεις μας και 

θέλουμε να  

 

 

 

 

 

 

 

ξεκουραστούμε τόσο 

πνευματικά όσο και 

σωματικά, όπως έτσι 

ακριβώς το ίδιο συμβεί και 

με τα παιδιά. Τα παιδιά 

φυσικά πολλές φορές 

καλούνται ακόμη και την 

περίοδο των διακοπών 

(να δουλέψουν), να 

εξαναγκαστούν να 

ξανακάνουν την ύλη του 

σχολείου. Μπορεί < η 

επανάληψη να είναι η 

μήτηρ πάσης μαθήσεως 

>, αυτό δεν σημαίνει ότι 

πρέπει να είναι και ο 

κανόνας. Τα παιδιά 

πρέπει να έχουν την 

δυνατότητα να παίξουν 

και ιδιαίτερα να παίξουν 

έξω στην φύση, που 

επεκτείνει και τις 

αισθήσεις, που βοηθούν 

γενικότερα στην 

αποθήκευση της γνώσης. 

Άρα αυτό που έχουμε 

κατά νου είναι αν η 

διαδικασία που βάζουμε 

τα παιδιά, είναι γιατί το 

χρειάζονται τα παιδιά ή 

γιατί είναι εσωτερική 

ανάγκη δική μας 

(ενηλίκων). Όπως και να 

έχει όμως, σκεφτήκαμε να 

σας κάνουμε κάποιες 

προτάσεις ώστε αυτό να 

γίνεται πιο 

εποικοδομητικά και να 

βοηθά και την σχέση 

γονέα και παιδιού, αλλά 

και την μάθηση του. 

Μπορούμε να 

δουλέψουμε την 

επίγνωση ρίμας,  
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 γράφει ο Τάσος Μώκας   

 ` 

Όλα και πιο πολλά κορίτσια έχουν αρχίσει 

σιγά σιγά και μπαίνουν στην ομπρέλα της 

διάγνωσης του αυτισμού. 1 στα 68 παιδιά 

πλέον έχουν διάγνωση Aυτισμού, με 4 φορές 

πιο πολύ στο ανδρικό φύλο, από ότι στο 

γυναικείο. Κάποιες έρευνες όμως, μας λένε 

ότι το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο. 

Όπως βλέπουμε  και το γυναικείο φύλο δεν 

θα μπορούσε να μην βρίσκεται μέσα στο 

φάσμα. Τι είναι όμως αυτό που μικραίνει το 

ποσοστό στο γυναικείο φύλο; Είναι όντως 

μικρότερο ή έχουμε δυσκολία να το 

διαγνώσουμε; Και αν απαντάμε στο δεύτερο 

ερώτημα, όντως η διάγνωση είναι πολύ 

δύσκολη στα κορίτσια. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές τα αγόρια έχουν ισχυρότερη τάση 

ώστε να εκδηλώσουν Aυτισμό, αν και τα 

διαγνωστικά κριτήρια, εξαιρόντας τα 

αισθητηριακά είναι πιο επικεντρωμένα στην 

συμπεριφορά που έχουν τα αγόρια. 

Σύμφωνα πάλι με ερευνητικές τάσεις, οι 

ορμόνες των κοριτσιών έχουν πιο καλή 

αντίσταση στο Aυτιστικό φάσμα. Η δυσκολία 

όμως στην διάγνωση του Aυτισμού 

επικεντρώνεται κυρίως στο γεγονός ότι τα 

κορίτσια έχουν καλύτερες κοινωνικές 

δεξιότητες, από τα αγόρια, με αποτέλεσμα να 

κρύβουν τα συμπτώματα τους. Αυτό μπορεί 

αρκετές φορές να γίνεται πιο τυποποιημένα, 

αλλά αν κάποιος δεν γνωρίζει καλά τον 

Aυτισμό θα δυσκολευτεί να συμπεράνει και 

ίσως να το ορίσει σαν μια Μαθησιακή 

δυσκολία. Όμως με καλή προσέγγιση,  τι 

είναι ακριβώς κοινωνικές δεξιότητες, 

μπορούμε να αντιληφθούμε με επάρκεια αν 

ένα κορίτσι έχει Aυτισμό. Υπάρχουν μια 

σειρά από διαφορετικά πράγματα που 

παρατηρούνται ανάμεσα σε αγόρια και 

κορίτσια με αυτισμό. Ας δούμε τι είναι αυτά: 

  

Τα κορίτσια έχουν πιο έντονες δυσκολίες στις 

σχολικές απαιτήσεις και πιο έντονες Μαθησιακές 

δυσκολίες. 

Τα κορίτσια έχουν πιο έντονη τυποποιημένη 

συμπεριφορά ακόμη και όταν είναι κοινωνικά 

συμβατή (κάνουν παρέες αλλά είναι η περίεργη της 

παρέας). 

Τα αγόρια έχουν ασυνήθιστα ενδιαφέροντα 

(πλανήτες, ηλεκτρικές συσκευές κ.α.) ενώ τα 

κορίτσια πιο ήπια (πριγκίπισσες, κούκλες, τέχνες 

κ.α.). 

Έχουν έντονη διάδραση στην παρέα (κυρίως 

φασαρία), αλλά συνάμα χαοτική, χωρίς νόημα 

πλοκή. 

  

Τα κορίτσια πολλές φορές μπορεί λόγω 

λανθασμένης διάγνωσης, μπορεί να διαγνωστούν 

με νευρική ανορεξία, κοινωνική φοβία, κατάθλιψη, 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή ΔΕΠ-Υ. 

Τα κορίτσια κοινωνικά μπορεί να δείχνουν 

ντροπαλά και συνεσταλμένα, ενώ από την άλλη, τα 

αγόρια αναμένεται να είναι πιο εξωστρεφή, 

δραστήρια αλλά και με πιο εμφανή την κοινωνική 

απόκλιση. Εκεί είναι και η δυσκολία ώστε να έχουμε 

επάρκεια στην διάγνωση των κοριτσιών. 

Δεν είναι τυχαίο ότι όσα κορίτσια παίρνουν 

διάγνωση Aυτισμού, αυτό συμβαίνει συνήθως στην 

εφηβεία και ο λόγος είναι ότι τότε αρχίζουν να 

γίνονται  πιο περίπλοκα τα πράγματα στις 

κοινωνικές σχέσεις. Δηλαδή ενώ έχουμε γνωρίσει το 

χαμόγελο, το συναίσθημα σε αυτά τα παιδιά, θα 

δυσκολευτούν στο να ερωτευτούν, να κρατήσουν 

μυστικά ή θα κατανοούν την αυτοεικόνα τους 

λανθασμένα ( διατροφή, ντύσιμο κ.α.) 

Σίγουρα χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε 

περισσότερο στην έρευνα για να κατανοήσουμε τον 

αυτισμό στα κορίτσια και να μιλάμε με περισσότερη 

ακρίβεια γι’ αυτά. 

  

 
Ο Aυτισμός στα 

κορίτσια. 
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Τι είναι η αναπτυξιακή αξιολόγηση και ποια είναι 
τα σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη των παιδιών 

• «Προτιμά σφιχτά ρούχα». Πολλές φορές τα παιδιά 
θέλουν να φορούνε σφιχτά ρούχα ή  πολλά ρούχα 
μαζί για να νιώσουν πιο έντονα ιδιοδεκτικά 
ερεθίσματα. Μπορεί να φαίνεται περίεργο αλλά η 
αίσθηση που λαμβάνουν τα ηρεμεί και αρκετές 
φορές τα βοηθά να συγκεντρωθούν. 

• «Είναι πολύ ανήσυχο και άτακτο παιδί». Παιδιά τα 
οποία συνεχώς τρέχουν, πηδούν,  σκαρφαλώνουν 
και σπρώχνουν συνήθως ζητούν ιδιοδεκτική και 
κάποιες φορές αιθουσαία εισροή. Δυστυχώς, 
πολλές φορές αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζονται ως 
«κακά» ή «άγρια»  αλλά, η αλήθεια είναι ότι απλώς 
προσπαθούνε να καλύψουν τις αισθητηριακές τους 
ανάγκες. 

• «Στην τηλεόραση του αρέσουν τα έντονα χρώματα 
ή οι εικόνες που εναλλάσσονται γρήγορα».  Η 
επιλογή προγραμμάτων που έχουν γρήγορες 
εναλλαγές σκηνών και έντονα χρώματα, αρκετές 
φορές αποτελεί ένδειξη ότι το παιδί ζητά 
εντονότερα οπτικά ερεθίσματα 

• «Δαγκώνει αντικείμενα ή άτομα». Εάν το παιδί 
δαγκώνει συχνά τα παιχνίδια του ή άτομα γύρω 
του, τότε ίσως ζητά ένα βαθύ, έντονο ιδιοδεκτικό 
ερέθισμα. 

• «Φαίνεται να μην ακούει τι του λέει κάποιος σε 
μία συζήτηση και πολλές φορές χρειάζεται 
κατευθύνσεις». Πολλά παιδιά συνηθίζουν να 
αγνοούν τους μεγαλύτερους τους όταν τους μιλούν, 
αλλά αν αυτό συμβαίνει συνεχώς, τότε πιθανόν το 
παιδί να έχει διαταραχές ακουστικής επεξεργασίας. 

• Σε κάθε περίπτωση που αναφέρθηκε το παιδί σας 
πιθανό να σας δείχνει κάποιο σημάδι σχετικά με 
κάτι στο οποίο μπορεί να υπολείπεται αναπτυξιακά 
και καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε τον παιδίατρο 
σας ή κάποιον ειδικό εργοθεραπευτή ώστε να σας 
κατευθύνει, ιδιαίτερα αν αναγνωρίζετε αρκετές 
από τις παραπάνω συμπεριφορές. Παρόλα αυτά 
κανείς δεν μπορεί να κρίνει από τα παραπάνω ότι 
κάποιο παιδί έχει κάποια διαταραχή αισθητηριακής 
επεξεργασίας, αυτισμό ή κάποια διάγνωση. 

• Πηγή: ergo-therapy.blogspot.gr 

 

Γράφει η Μπουρνάκα Αικατερίνη, Εργοθεραπεύτρια 

    

    

«Αποφεύγει την κίνηση». Εάν το παιδί σας φοβάται και 
αποφεύγει  αρκετά την κίνηση και ιδιαίτερα 
δραστηριότητες όπως είναι η αναρρίχηση εξοπλισμού 
παιδικής χαράς, ή η κούνια, είναι πιθανό να αποφεύγει 
τα αιθουσαία και ιδιοδεκτικά ερεθίσματα, δηλαδή την 
έκτη και έβδομη αίσθηση μας που μας προσφέρουν 
ισορροπία και ενημερότητα σώματος. 

«Αηδιάζει με την όψη, την μυρωδιά και την γεύση 
φαγητών». Εάν το παιδί έχει ακραίες αντιδράσεις στην 
μυρωδιά την όψη ή την γεύση φαγητών πιθανόν να 
έχει οσφρητική αμυντικότητα ή προβλήματα 
στοματικής αισθητηριακής επεξεργασίας. 

«Περπατά συχνά στις μύτες των ποδιών». Αρκετά 
παιδιά περπατούν στις μύτες γιατί είναι ευαίσθητα στις 
αισθήσεις που δέχονται στα  πέλματά τους και 
προτιμούν γι΄ αυτό να ακουμπάνε την επιφάνεια όσο το 
δυνατόν λιγότερο. Ορισμένα , προτιμούν το βάδισμα 
στις μύτες γιατί τους αρέσει η πίεση που αισθάνονται 
στους αστραγάλους τους, το οποίο είναι θέμα 
ιδιοδεκτικής ανατροφοδότησης. 

«Αδεξιότητα». Υπάρχει μια σωρεία λόγων για τους 
οποίου ένα παιδί μπορεί να εμφανίζεται αδέξιο, για 
παράδειγμα, να σκοντάφτει ή να πέφτει  πάνω σε 
αντικείμενα, περισσότερο από άλλα παιδιά της ηλικίας 
του, αλλά συνήθως συμβαίνει γιατί το ιδιοδεκτικό και 
αιθουσαίο σύστημα του παιδιού δεν λειτουργούν 
σωστά. 

«Αποφεύγει τα πάρτι και κρύβεται όταν πηγαίνει σε 
αυτά». Εάν το παιδί απεχθάνεται να πηγαίνει σε πάρτι 
ή άλλα μέρη με φασαρία πιθανόν να υπερδιεγείρετε 
από τα φώτα, τους ήχους και να ενοχλείται από τα 
άτομα που ίσως το ακουμπήσουν κατά λάθος. Για 
παιδιά τα οποία εμφανίζουν αυτή τη συμπεριφορά ένα 
πάρτι μπορεί να αποτελέσει πραγματικό βασανιστήριο. 

10 Κόκκινα Αισθητηριακά 
Καμπανάκια σχετικά με την 

ανάπτυξη των παιδιών 
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Γράφει ο Βασίλης Γούσης,  

 

Παρόλο που κάθε παιδί έχει 

συλληφθεί και γεννηθεί με την 

ελπίδα της απεριόριστης 

υπόσχεσης και μιας ευτυχισμένης 

ζωής, οι γονείς ίσως να μην 

προβλέψουν τις προκλήσεις που 

θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. 

Από την άποψη αυτή, σχεδόν ένα 

στα έξι παιδιά υφίσταται κάποια 

μορφή καθυστέρησης στην 

ανάπτυξη ή αναπηρία. Η έγκυρη 

διάγνωση και η θεραπεία πολλών 

τέτοιων προβλημάτων – ιδιαίτερα ο 

αυτισμός – μπορεί να οδηγήσει σε 

καλύτερα αποτελέσματα και να 

κάνει μεγάλη διαφορά στη ζωή 

ενός παιδιού και της οικογένειάς 

του / της. 

Η παιδική ανάπτυξη, όπως και η 

ωρίμανση, μπορεί να ποικίλλει, 

συχνά δραστικά. Παρόλο που η 

μεταβλητότητα και οι 

καθυστερήσεις στην επίτευξη των 

ορόσημων δεν σηματοδοτούν 

αυτόματα ένα πρόβλημα, αυτή η 

μεταβλητότητα και οι 

καθυστερήσεις ενδέχεται να 

υποδεικνύουν κίνδυνο και πρέπει 

να σημειωθούν νωρίς – έτσι οι 

γονείς, είναι σημαντικό να 

μοιράζονται τυχόν ανησυχίες που 

έχουν με το γιατρό του παιδιού. 

Εμπιστευτείτε το  ένστικτό σας 

πέρα από την αξία και την 

καταλληλότητα της 

καταγραφής  και της 

παρακολούθησης των 

αναπτυξιακών τάσεων, οι γονείς,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρέπει επίσης, να είναι ένας 

«συνήγορος» για το παιδί τους 

γιατί  κανείς δεν το γνωρίζει 

καλύτερα. 

Υπάρχουν διάφορες κόκκινες 

σημαίες όσον αφορά τον αυτισμό 

και εάν σημειώσετε κάποιο από τα 

παρακάτω, αναφέρετέ το στον 

γιατρό του παιδιού σας: 

Μέχρι 6 μήνες: Δεν χαμόγελα ή δεν 

κάνει ζεστές, χαρούμενες 

εκφράσεις. 

Μέχρι 9 μήνες: Δεν υπάρχει 

διαδραστική κοινή χρήση ήχων ή 

εκφράσεων του προσώπου. 

Μέχρι 12 μήνες: Δεν υπάρχει 

απάντηση στο όνομά του. Καμία 

χειρονομία, όπως το να δείχνει με 

το δάχτυλο ή η προσέγγιση. 

Έως 16 μήνες: Δεν υπάρχουν 

λόγια. 

Μέχρι 24 μήνες: Δεν υπάρχουν 

σημαντικές φράσεις δύο λέξεων. 

Τέλος, βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός 

πραγματοποιεί επίσημους 

ελέγχους για αυτισμό όπως 

 π.χ το MCHAT-R  ή  το Modified 

Checklist for Autism in 

Toddlers  όπως συνιστά η 

Αμερικανική Ακαδημία 

Παιδιατρικής. 

  

  

 

Κόκκινες σημαίες 
για τον αυτισμό. 
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Πηγή: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ  

Μια αγχωτική εγκυμοσύνη 
έχει σημασία; Μπορεί να 
επηρεάσει την εξέλιξη του 

μωρού; 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
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Γράφει ο Τάσος Μώκας 
  
Όλοι μας έχουμε ακούσει για την 
επιλόχεια κατάθλιψη, αλλά μπορεί και 
να μην ξέρουμε ότι οι μητέρες έχουν 
μπορεί πιθανόν να έχουν 
καταθλιπτικές τάσεις, με κυριότερη 
συναίσθημα την ενοχή και πριν την 
γέννα. Η μητέρα αυτή έχει συνέχεια το 
μυαλό της στο αναπτυσσόμενο 
έμβρυο στη μήτρα της. Οι έρευνες μας 
κάνουν γνωστό ότι το μωρό θα 
εξελιχθεί από το τρόπο πώς τα γονίδιά 
μας αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον 
μας. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι το 
περιβάλλον αρχίζει να επηρεάζει πριν 
από τη γέννηση το μωρό. Η σωστή 
πορεία της εγκυμοσύνης, έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην πορεία του παιδιού 
αναπτυξιακά, άρα το συναίσθημα της 
μαμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και 
εδώ θα μιλήσουμε και για τον μεγάλο 
μύθο που υπάρχει ανα την Ελλάδα και 
εντόνως σε κάποιες περιοχές με την 
φράση ‘‘της μύρισε’’,που δεν στέκεται 
ερευνητικά αλλά ουσιαστικά δηλώνει 
την ανάγκη να κάνουμε το χατίρι της 
εγκύου και να μην στενοχωρηθεί. Έτσι 
και το έμβρυο δεν θα αναστατωθεί. 
Το άγχος ή η κατάθλιψη στις έγκυες 

γυναίκες μπορεί να επηρεάσουν 

την εξέλιξη του εγκεφάλου του 

μωρού. Αυτό το άγχος, με τη σειρά 

του μεταφέρετε στο παιδί  με 

μεγαλύτερο κίνδυνο αυτό να έχει 

άγχος,  κατάθλιψη, αργή μάθηση ή 

προβλήματα συμπεριφοράς και 
διάσπαση προσοχής. 

 Εάν η έγκυος γυναίκα είναι στο  

15 % του πληθυσμού με 

συμπτώματα άγχους ή 

κατάθλιψης αυτό διπλασιάζει τον 

κίνδυνο του παιδιού να έχει 

συναισθηματικά ή 

συμπεριφορικά προβλήματα. Ο 

κίνδυνος του παιδιού στην ηλικία 

των 13 ετών, να έχουν κάποιο 

πρόβλημα ψυχικής υγείας 

πηγαίνει από περίπου 6% έως 

12%. (Αυτό όμως γίνεται και με 

την επίδραση και άλλων 

παραγόντων όπως το κάπνισμα 

της μητέρας, η κατανάλωση 

αλκοόλ, το μορφωτικό επίπεδο, 

και την συναισθηματική 

κατάσταση της μετά τη γέννηση.) 

Οι έρευνες έχουν δείξει τα 

αποτελέσματα τους σε μια σειρά 

από διαφορετικούς τύπους στρες 

της εγκύου, όπως το άγχος και 

την κατάθλιψη. Αν αυτές ήταν 

εκτεθειμένες σε μεγάλη 

συναισθηματική πίεση, αυτό θα 

μπορούσε να έχει αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη του 

εγκεφάλου. Εδώ μπορούμε να 

αναφέρουμε και τον σημαντικό 

ρόλο του πατέρα στην στήριξη 

της μητέρας και της 

ανταπόκρισης σε όλη αυτή την 

διαδικασία. Ο τρόπος που το 

μωρό αναπτύσσεται στη μήτρα, 

ορίζει και την πορεία του 

αργότερα.  Ο εγκέφαλος 

αυξάνεται 16 φορές σε μέγεθος 

κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

μισού της κύησης και οι νευρικοί 

οδοί που αρχίζουν να 

σχηματίζονται επηρεάζονται από 

τα χημικά σήματα που 

λαμβάνονται από το αίμα της 

μητέρας (φανταστείτε ότι τα 

πρόωρα παιδιά δεν έχουν καν 

αυτή την δυνατότητα). 

 

Η φροντίδα επίσης του νεογέννητου μωρού 

είναι εξίσου σημαντική, και μετέπειτα το 

περιβάλλον έχει σημασία πάρα πολύ. Η 

ποιότητα και η ευαισθησία της φροντίδας 

μετά τη γέννηση μπορεί να ενισχύσει ή να 

αμβλύνουν τις επιπτώσεις στην εξέλιξη του 

παιδιού πριν από τη γέννηση. Η 

πλαστικότητα του εγκεφάλου μας δίνει την 

δυνατότητα αυτή. 

Τα παιδιά μπορεί να επηρεαστούν με 

διάφορους τρόπους από το στρες της 

μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Με ποιους τρόπους και σε ποιο βαθμό το 

κάθε παιδί μπορεί να επηρεαστεί εξαρτάται 

εν μέρει και από τη γενετική σύσταση 

του. Τα γονίδια μαζί με το περιβάλλον 

παίζουν το ρόλο τους. Ένα από αυτά είναι 

και η λειτουργία του πλακούντα. 

Γνωρίζουμε ότι η διάθεση της μητέρας 

μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του 

πλακούντα. Εάν η μητέρα είναι 

περισσότερο ανήσυχη η ορμόνη του στρες, 

κορτιζόλη, επηρεάζει την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου του μωρού και την πορεία της 

εγκυμοσύνης. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι αν η 

μητέρα έχει άγχος ή κατάθλιψη, ενώ είναι 

έγκυος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

γεννετικές αλλαγές στο παιδί. Αυτά δεν 

είναι αλλαγές στην βασική ακολουθία του 

DNA σε κάθε γονίδιο, αλλά αλλαγές στον 

έλεγχο του κάθε γονιδίου, κατά πόσο 

ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Είμαστε 

μόλις στην αρχή της κατανόησης όλων 

αυτών των μηχανισμών/ερευνών ότι πολλά 

βιολογικά συστήματα είναι πιθανό να 

εμπλέκονται πάρα πολύ. 

Οι δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα παιδί 

που περνά αγχώδη τοκετό είναι: 

Διαταραχές μάθησης 

Διαταραχές οπτικής ή ακουστικής 

επεξεργασίας 

Διαταραχές σίτισης 

Διάσπαση προσοχής ή 

υπερκινητικότητα 

Αγχώδης διαταραχές 

Δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας 

Προβλήματα λόγου και ομιλίας 

Τα καλά νέα είναι ότι όλο και περισσότεροι 

επιστήμονες αρχίσουν και ειδικεύονται στο 

να βοηθήσουν πιο αποτελεσματικά τις νέες 

μαμάδες. Αυτό που διερευνούμε οι 

επιστήμονες, όπως και στην περίπτωση 

των συσπάσεων της μήτρας ή την ρήξη 

πλακούντα είναι αν είναι αποτέλεσμα μόνο 

δυσκολιών που αναφέραμε παραπάνω ή 

άλλων γενετικών ανωμαλιών. 

  

ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ | ΤΗΛ. 26650 21186, 26513 10319 | KIVOTOSEXELIXIS.GR                                                   

ΣΕΛ. 9 



ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

 

Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που 

φοβούνται το σκοτάδι. Ελάτε να 

τα βοηθήσουμε με την βοήθεια 

του φεγγαριού.  
 

Απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας που τα φοβίζει 

το σκοτάδι. 
 

Το Παραμύθι θα τα βοηθήσει με 

έξυπνο και διασκεδαστικό τρόπο 

να ξεπεράσουν τις φοβίες τους. 

Για την Παραγγελία 

σας πατήστε εδώ  

10€ 
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Αυτισμός στο παιδί: Ποιο 
ρόλο παίζει η ηλικία του 

πατέρα 
 

 

Δεν διαθέτουν μόνο οι γυναίκες το 
περίφημο «βιολογικό ρολόι» που 
επηρεάζει την αναπαραγωγική τους 
ζωή, αφού φαίνεται πως κάποιον 
αντίστοιχο «μηχανισμό» έχουν και 
οι άνδρες και μάλιστα εμπλέκεται 
στις πιθανότητες να εκδηλώσει το 
παιδί τους αυτισμό, δείχνει μια νέα 
αμερικανική επιστημονική μελέτη. 
Όπως υποδεικνύουν τα στοιχεία των 
ερευνητών από το Πανεπιστήμιο 
Mount Sinai της Νέας Υόρκης, η 
απόκτηση παιδιού είτε σε πολύ 
μικρή είτε σε πολύ μεγάλη 
ηλικία συσχετίζεται με αυξημένες 
πιθανότητες να εκδηλώσει το 
παιδί κοινωνικές διαταραχές, από 
κακές επικοινωνιακές δεξιότητες 
μέχρι διαταραχές του αυτιστικού 
φάσματος. 
Συγκεκριμένα, «επικίνδυνη» κρίθηκε 
από τους ερευνητές η ηλικία 25 και 
κάτω και 51 και άνω. 
Ένα εξαιρετικά παράδοξο εύρημα της 
μελέτης ήταν ότι τα παιδιά των πολύ 
μικρών ή πολύ μεγάλων μπαμπάδων 
είχαν την τάση να είναι πιο 
προχωρημένα από τους 
συνομηλίκους τους κατά 
τη βρεφική και πρώτη παιδική ηλικί
α, ωστόσο αργότερα, μέχρι να 
φτάσουν στην εφηβεία, έχαναν 
σταδιακά αυτό το προβάδισμα και 
τελικά έμεναν πίσω. 
Να σημειωθεί ότι η  
μελέτη δεν εντόπισε κάποια 
συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία 
της μητέρας και στις κοινωνικές 
διαταραχές στα παιδιά. 
«Η μελέτη μας δείχνει ότι οι  

 
 
 
 
 
κοινωνικές δεξιότητες είναι 
ένας τομέας-κλειδί που επηρεάζεται 
από την ηλικία του πατέρα» δηλώνει 
η Μαγκνταλένα Τζανέκα από το 
Κέντρο Σίβερ Έρευνας και Θεραπείας 
του Αυτισμού του πανεπιστημίου.  
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«Ήταν ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι 
η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων ήταν 
διαφορετική στα παιδιά τόσο των 
μεγαλύτερων όσο και των μικρότερων 
σε ηλικία μπαμπάδων» συμπληρώνει η 
ερευνήτρια. 
Οι γενετικές αναλύσεις που 
πραγματοποίησαν οι ερευνητές 
επιβεβαίωσαν ότι οι επιδράσεις στις 
κοινωνικές δεξιότητες ήταν κατ’ 
εξοχήν γενετικές και όχι 
περιβαλλοντικές και μάλιστα ήταν 
εντονότερες όσο αυξανόταν η ηλικία του 
πατέρα. «Αυτό υποδεικνύει ότι οι 
μηχανισμοί που οδηγούν στα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι 
ενδεχομένως διαφορετικοί στα δύο 
άκρα του εύρους της ηλικίας του 
πατέρα» εκτιμά η Τζανέκα, 
συμπληρώνοντας πως «αν και το 
συμπεριφορικό προφίλ των παιδιών 
ήταν παρόμοιο, οι υποκείμενες αιτίες 
ίσως διαφέρουν πολύ σε καθεμιά από 
τις δύο περιπτώσεις». 
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Ας 

διαβάσουμε 

και αυτό! 
Ψύχωση και 

Κάνναβη: 

 Ένας κακός 

συνδυασμός.  

Άνθρωποι που 

έχουν διαγνωστεί ότι 

πάσχουν από 

ψυχωτικές 

διαταραχές και είναι 

τακτικοί χρήστες 

κάνναβης, θα 

πρέπει να δώσουν 

μια σκληρότερη και 

μακρύτερη χρονικά 

μάχη για να 

διατηρήσουν την 

ψυχική τους υγεία. 

Θα χρειαστούν 

περισσότερες 

ημέρες νοσηλείας σε 

ψυχιατρικό τμήμα, 

ενώ η ανταπόκρισή 

τους στην 

αντιψυχωσική 

αγωγή θα είναι πιο 

φτωχή.  

Άτομα που πάσχουν 

από ψυχωτικές 

διαταραχές (όπως η 

σχιζοφρένεια ή η 

διπολική διαταραχή) 

ή εκδήλωσαν ένα 

πρώτο ψυχωτικό 

επεισόδιο, πρέπει 

να μένουν μακριά 

από την κάνναβη, το 

αλκοόλ, να κρατούν 

ένα σωστό 

πρόγραμμα ύπνου 

και άσκησης και να 

αποφεύγουν την 

πολλή καφεΐνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017 

ΤΕΥΧΟΣ # 13 

ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ | ΤΗΛ. 26650 21186, 26513 10319 | KIVOTOSEXELIXIS.GR                                                   

ΣΕΛ. 12 



ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ | ΤΗΛ. 26650 21186 | KIVOTOSEXELIXIS.GR                                                  

ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 
 

 

 

 
Πάροδος Ολύμπου 9 

Ηγουμενίτσα 

Τ.  26650 21186  

Γεωργίου Παπανδρέου 18 

Ιωάννινα 

Τ. 26513 10319      

Ε. kivotosexelixis@yahoo.gr 

W. http://kivotosexelixis.gr   

F. Κιβωτός Εξέλιξης Κέντρο Ειδικών Θεραπειών 

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΑΜΑΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ;  

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ 

ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ 

http://kivotosexelixis.gr  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017 

ΤΕΥΧΟΣ # 13 

mailto:kivotosexelixis@yahoo.gr
http://kivotosexelixis.gr/
http://kivotosexelixis.gr/
https://business.facebook.com/pages/%CE%9A%CE%B9%CE%B2%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/720284284703723?business_id=83639268
http://www.kivotosexelixis.gr/
http://www.kivotosexelixis.gr/

