
ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ “ΚΙΒΨΣΟ ΕΞΕΛΙΞΗ” Τεύχος 2 - Φθινόπωρο 2014 
 

 Σελίδα 1 ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΛ. 2665021186, EMAIL. kivotosexelixis@yahoo.gr, kivotosexelixis.gr 

 

 

 

Κιβωτός 

Εξέλιξης 

 
 

   

  ‘’Φθινοπώριασε κι άκουσα το στερνό τ’ αντίο  σου, 

 φθινοπώριασε κι έκλεισα το πικρό σου βιβλίο’’ (Σταύρος Ξαρχάκος) 
 

 
 

την αρχαιϐτητα πύςτευαν ϐτι ο 
Αχϋροντασ, εύναι ο ποταμϐσ εκεύνοσ, τον 
διϊπλου του οπούου ϋκανε, ςϑμφωνα με την 
αρχαύα ελληνικό μυθολογύα ο 
<<ψυχοπομπϐσ>> Ερμόσ παραδύδοντασ  τισ 
ψυχϋσ των νεκρών ςτο Φϊροντα για να 
καταλόξουν ςτο βαςύλειο του Ωδη. Η κϊθε 
ψυχό περνώντασ απϐ το πορθμεύο του 
Φϊροντα, ϋπρεπε να δώςει απϐ ϋναν οβολϐ 
για τη μεταφορϊ. 

Ο Αχϋρων ποταμϐσ όταν ο δρϐμοσ για τον 
κϊτω κϐςμο, το βαςύλειο του θεοϑ 
Πλοϑτωνα. 

(η ονομαςύα του ποταμοϑ Αχϋροντα 
προϋρχεται απϐ τη λϋξη <<ϊχοσ>> που 
ςημαύνει  θλύψη, αναφερϐμενη ςτη θλύψη 
του θανϊτου και κατϊ ϊλλη ερμηνεύα 
ςημαύνει χωρύσ χαρϊ, λϑπη). 

Ο Πλοϑτων ϋκλεψε την Περςεφϐνη και την 
οδόγηςε ςτο βαςύλειο του. Η μητϋρα τησ, η 
θεϊ Δόμητρα (θεϊ τησ γεωργύασ), 
ικετεϑοντασ και απειλώντασ, ανϊγκαςε το 
Δύα να ςτεύλει τον Ερμό που όταν  

 

 

αγγελιοφϐροσ των θεών, ςτα παλϊτια του 
Πλοϑτωνα, να ζητόςει πύςω την Περςεφϐνη. 

Ο Πλοϑτων πριν αποχαιρετύςει την Κϐρη, τησ 
ϋδωςε να φϊει επτϊ ςπϐρουσ απϐ ρϐδι. Με 
αυτϐν τον μαγικϐ τρϐπο την ϋκανε να μην 
φϑγει απϐ κοντϊ του για πϊντα, αλλϊ να 
μϋνει ϋξι μόνεσ με τη μητϋρα τησ και ϋξι 
μόνεσ κοντϊ του. 

Ϊτςι, ϐταν η Περςεφϐνη βρύςκεται κοντϊ ςτη 
μητϋρα τησ, η Γη γεμύζει λουλοϑδια και 
καρποϑσ. Με αυτϐ τον τρϐπο η Δόμητρα 
εκφρϊζει τη χαρϊ και τη παραμονό τησ 
κϐρησ τησ κοντϊ τησ. 

Ενώ ϐταν η Περςεφϐνη επιςτρϋφει ςτον 
Ωδη, η Γη παγώνει, τα φϑλλα πϋφτουν και 
ϋρχεται το Υθινϐπωρο και ο Φειμώνασ. 

Καλϐ Υθινϐπωρο και Καλό χολικό Φρονιϊ 
ςτα Αγγελοϑδια μασ!!!!!!!! 
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Διϊκριςη ακοόσ και ακρόαςησ 

γράφει ο Σάσος Μώκας 
 
Η ακοό εύναι μια διεργαςύα που ξεκινϊει με 
την εύςοδο του όχου ό τησ ομιλύασ ςτον ϋξω 
ακουςτικϐ πϐρο, την παλμικό ςτη ςυνϋχεια 
κύνηςη τησ τυμπανικόσ μεμβρϊνησ, την 
διαδοχικό κύνηςη των 3 μικρϐτερων 
οςταρύων ςτο ανθρώπινο ςώμα (ςφϑρα, 
ϊκμονασ και αναβολϋα) και την μετατϐπιςη 
των κοχλιακών υγρών που οδηγεύ ςε 
μετατροπό τησ μηχανικόσ ενϋργειασ ςε 
ηλεκτρικό, η οπούα μεταφϋρεται απϐ τα 
τριχωτϊ κϑτταρα του κοχλύα με τη μορφό 
ηλεκτρικών δυναμικών ςτην κεντρικό 
ακουςτικό οδϐ για να καταλόξει ςτα 
ακουςτικϊ κϋντρα του εγκεφαλικοϑ φλοιοϑ. 
Η ακρϐαςη εύναι μια δεξιϐτητα που 
προϒποθϋτει εκμϊθηςη. Ακρϐαςη ςημαύνει 
εδώ, ακοϑω με προςοχό. 
Η επικϋντρωςη ςτην ανϊπτυξη τησ 
ικανϐτητασ ενϐσ παιδιοϑ να ακοϑει με 
προςοχό μπορεύ να ξεκινόςει μϐνο εφϐςον 
εξαςφαλιςτεύ η φυςιολογικό ακοό. Με τον 
τρϐπο αυτϐ πιςτοποιεύται η επιτυχόσ 
μεταφορϊ τησ ακουςτικόσ πληροφορύασ 
ςτον εγκϋφαλο. Βαςικό προϒπϐθεςη 
επομϋνωσ τησ ϐποιασ λογοθεραπευτικόσ ό 
ειδικόσ παιδαγωγικόσ) αντιμετώπιςησ εύναι η 
εξϋταςη για φυςιολογικό ακοό και 
επεξεργαςύα τησ ακουςτικόσ πληροφορύασ. 
Διαφορετικϊ η προςϋγγιςη εύναι 
προβληματικό, η αντιμετώπιςη μη επιτυχόσ 
και το αύτιο τησ δυςκολύασ ςτην ανϊπτυξη 
τησ ομιλύασ ό την κατϊκτηςη τησ ανϊγνωςησ 
αγνοεύται. 
 
Απώλεια ακοόσ (βαρηκοϏα) οποιουδόποτε 
τϑπου και βαθμοϑ εμφανιζϐμενη ςτη 
βρεφικό ό παιδικό ηλικύα μπορεύ να 
επηρεϊςει την φυςιολογικό ανϊπτυξη τησ 
ομιλύασ, τησ ανϊγνωςησ, τησ γραφόσ και τησ 
μαθηςιακόσ ικανϐτητασ (Ling 2002). Η 
απώλεια ακοόσ μειώνει, παραμορφώνει ό 
εξαφανύζει τουσ όχουσ, ακϐμα κι αυτοϑσ που 
εύναι ςε κοντινό απϐςταςη. Οι αρνητικϋσ 
επιπτώςεισ τησ απώλειασ ακοόσ ςυνόθωσ 
εύναι εμφανεύσ, αλλϊ η ύδια η απώλεια ακοόσ 
μπορεύ να υποτιμηθεύ ό να αγνοηθεύ πλόρωσ 

απϐ τουσ γονεύσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ. 
 
Ο ϊνθρωποσ διαθϋτει το βιολογικϐ 
υπϐςτρωμα για την ανϊπτυξη τησ ομιλύασ και 
των δεξιοτότων τησ ανϊγνωςησ μϋςω του 
κεντρικοϑ ακουςτικοϑ νευρικοϑ 
ςυςτόματοσ. Η ανϊγνωςη δεν εύναι μϐνο 
αποτϋλεςμα οπτικόσ δεξιϐτητασ, αλλϊ 
βαςικϊ κϋντρα τησ φαύνεται να εδρεϑουν 
ςτον ακουςτικϐ φλοιϐ του εγκεφϊλου 
(Chermak 2007). Η ανϊγνωςη εύναι 
αποτϋλεςμα και ακουςτικόσ δεξιϐτητασ. 
Αυτϐ εξηγεύ γιατύ παιδιϊ που γεννιοϑνται με 
απώλεια ακοόσ (βαρηκοϏα) και δεν ϋχουν (ό 
ϋχουν μειωμϋνη) ϋκθεςη ςε ακουςτικϊ 
ερεθύςματα ςε μικρό ηλικύα, παρουςιϊζουν 
ςυνόθωσ μεγαλϑτερη δυςκολύα ςτην 
κατϊκτηςη τησ ανϊγνωςησ παρϊ την 
φυςιολογικό ϐραςη τουσ. Η ϋγκαιρη ϋκθεςη 
του παιδιοϑ ςε όχουσ με ςημαςιολογικϐ 
περιεχϐμενο (όχουσ ομιλύασ) και η 
επακϐλουθη επικϋντρωςη τησ προςοχόσ του 
παιδιοϑ ςτον όχο, προςφϋρει ςτο παιδύ την 
βϋλτιςτη ευκαιρύα ώςτε να αναπτϑξει την 
ομιλύα και τισ γλωςςικϋσ και μαθηςιακϋσ 
δεξιϐτητεσ που θα του χρειαςτοϑν και ςτην 
ενόλικη ζωό. 
 
Όλεσ οι δεξιϐτητεσ του παιδιοϑ αποκτώνται 
με εξϊςκηςη: 
 
Σο παιδύ μαθαύνει 
 
- να περπατϊ μετϊ απϐ εξϊςκηςη 
 
- να ακοϑει με προςοχό μετϊ απϐ εξϊςκηςη 
 
- να μιλϊει μετϊ απϐ εξϊςκηςη 
 
Η εξϊςκηςη απαιτεύται για την κατϊκτηςη 
κϊθε δεξιϐτητασ ςτον χρϐνο που αυτό εύναι 
βιολογικϊ προγραμματιςμϋνη. Αν για κϊποιο 
λϐγο κϊποια δεξιϐτητα δεν κατακτηθεύ ςτον 
‘ιδανικϐ’ βιολογικϊ χρϐνο, τϐτε η 
προςπϊθεια αποκατϊςταςησ τησ ςε 
μεταγενϋςτερο χρϐνο, προϒποθϋτει 
μεγαλϑτερη προςπϊθεια και πιθανϐτατα 
χαμηλϐτερο επύπεδο ικανϐτητασ ωσ προσ την 
ςυγκεκριμϋνη δεξιϐτητα. Αυτϐ οφεύλεται ςτο 
γεγονϐσ πώσ το παιδύ εύναι τώρα 
ψυχοκοινωνικϊ και νευρολογικϊ ςε 
απϐκλιςη απϐ την τυπικό αναπτυξιακό 
διαδικαςύα. Ανϊλογο εύναι και το μοντϋλο για 
την ανϊπτυξη των ακουςτικών δεξιοτότων. 
 
την ηλικύα του ενϐσ ϋτουσ και μετϊ απϐ 
ϋκθεςη 12 μηνών (ό 16 αν υπολογιςτοϑν και 
οι μόνεσ που το ϋμβρυο ακοϑει πριν 
γεννηθεύ) ςε ακουςτικϊ ερεθύςματα με 
ςημαςιολογικϐ περιεχϐμενο και διαδραςτικϐ 
τρϐπο, το παιδύ με φυςιολογικό ακοό 
εκφϋρει λϋξεισ. Ο χρϐνοσ τησ ϋκθεςησ ςτα 
ακουςτικϊ ερεθύςματα εύναι καθοριςτικϐσ 

και δεν μπορεύ να παραληφθεύ. Ο εγκϋφαλοσ 
χρειϊζεται τον χρϐνο αυτϐ για να οργανωθεύ 
επιτυχώσ γϑρω απϐ την ομιλύα. 

Α ΜΑΘΟΤΜΕ…. 

 

  Ξϋρετε ϐτι…  
 …Οι ϋφηβοι των οπούων οι γονεύσ καπνύζουν 
πολϑ, δεν ϋχουν μϐνο αυξημϋνεσ πιθανϐτητεσ 
να καπνύςουν, αλλϊ να γύνουν και αυτού 
βαριού καπνιςτϋσ. 

 

Σο συμβολικό παιχνίδι 

 

 
Γρϊφει η  Ηλιϊννα Λώλου 
 

Ϋδη απϐ την ηλικύα των 18 μηνών, 
το παιδύ ςυνόθωσ εμφανύζει ςυμβολικϐ 
παιχνύδι. Όςο μεγαλώνει, αυτϐ γύνεται πιο 
ςϑνθετο και πιο αφηρημϋνο. Σα παιδιϊ απϐ 
τη ςτιγμό που αντιλαμβϊνονται το 
περιβϊλλον, παύζουν. Σο παιδύ μετϊ την 
ηλικύα των τριών ετών ξεκινϊ να παύζει με 
διαφορετικϐ τρϐπο περιςςϐτερο ςυμβολικϐ 
και χρηςιμοποιώντασ περιςςϐτερο την 
φανταςύα του. Απϐ τα πρώτα χρϐνια τησ 
ζωόσ του, λοιπϐν,  αρχύζει να ϋχει επύγνωςη 
και αντύληψη του φανταςτικοϑ και ςτα 
πλαύςια αυτοϑ τησ υποκριτικόσ τϐςο ςτη 
διόγηςη( παραµϑθια, θϋατρο) ϐςο και ςτο 
παιχνύδι του. Κατϊ το ςυμβολικϐ παιχνύδι, το 
παιδύ αναπαριςτϊ κϊτι, ϋνα αντικεύμενο,  μύα 
ςκηνό αλλϊ και πρϐςωπα και καταςτϊςεισ 
τησ καθημερινϐτητασ.  Μπορεύ να 
χρηςιμοποιεύ ϋνα τουβλϊκι ςαν τηλϋφωνο, 
να προςποιεύται πωσ τρώει απϐ ϋνα πλαςτικϐ 
πιϊτο, να μεταμορφώνεται μϋςω τησ 
μεταμφύεςησ, ςε δϋντρο, μαμϊ , γιατρϐσ, 
μπορεύ να παύζει με μια βοϑρτςα την οπούα 
ςυμβολικϊ να τη μετατρϋπει ςε μικρϐφωνο 
και να παριςτϊνει πωσ τραγουδϊει. Σο 
ςυμβολικϐ παιχνύδι, βοηθϊ το παιδύ να 
αναπτϑξει τισ  γλωςςικϋσ του δεξιϐτητεσ,  
καθώσ μϋςα απϐ αυτϐ, δοκιμϊζει καινοϑριο 
λεξιλϐγιο και νϋεσ ςυντακτικϋσ δομϋσ. Εύναι 
πολϑ ςημαντικϐ ϐτι η ςυμβολικό και η 
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μεταφορικό χρόςη των πραγμϊτων 
(μετατρϋποντασ την βοϑρτςα ςε μικρϐφωνο) 
θα καθορύςει ςημαντικϊ την κατανϐηςη του 
ςυμβολικοϑ και μεταφορικοϑ λϐγου. Σo 
ςυμβολικϐ παιχνύδι, εύναι ανεκτύμητο για τη 
ςυναιςθηματικό, κοινωνικό αλλϊ και 
γνωςτικό ανϊπτυξη του παιδιοϑ καθώσ 
λειτουργεύ ψυχοθεραπευτικϊ, δύνοντασ τη 
δυνατϐτητα ςτο παιδύ να εξωτερικεϑςει 
αςυνεύδητεσ ςυγκροϑςεισ του, να εκφρϊςει 
δυςκολύεσ που ςυναντϊ ςτην καθημερινό 
ζωό και με κϊποιο τρϐπο ϐλα αυτϊ να τα 
διαπραγματευτεύ.  Δύνει τη δυνατϐτητα ςτο 
παιδύ, να εκφρϊςει τα ςυναιςθόματα του, να 
ανακαλϑψει τον εαυτϐ του, να δομόςει την 
ταυτϐτητα του. Δύνει διϋξοδο ςτη φανταςύα! 
Βοηθϊ ςτην εξϋλιξη του λϐγου, ειδικϊ ςτην 
πραγματολογύα του, γιατύ  παύζοντασ, 
οργανώνει τη ςκϋψη του ςε λϐγο με ςκοπϐ 
να επικοινωνόςει με νϐημα. Δύνει τη 
δυνατϐτητα ςτο παιδύ να δουλϋψει πϊνω ςτισ 
κοινωνικϋσ ςχϋςεισ ϐπου πρϊγματι εύτε 
παύζει ομαδικϊ εύτε ατομικϊ, αναπαριςτϊ 
ςυνόθωσ μια ιςτορύα που αναφϋρεται ςε 
ςχϋςεισ, ςυναιςθόματα και ςκϋψεισ 
προςώπων, και καλεύται να δώςει λϑςεισ, να 
μπει ςτη θϋςη ϊλλων και να δει τα πρϊγματα 
απϐ τη δικό τουσ οπτικό γωνύα. Απαιτεύ απϐ 
το παιδύ να οργανώςει κϊτι δικϐ του, να 
βϊλει δηλαδό τισ ςκϋψεισ του αλλϊ και τισ 
επιθυμύεσ του ςε τϊξη και να δημιουργόςει 
μια πλοκό.  Σο κϋρδοσ των παιδιών, απϐ το 
ςυμβολικϐ παιχνύδι, θα εύναι μεγαλϑτερο απϐ 
οποιοδόποτε παιχνύδι του εμπορύου, αρκεύ 
να ενιςχϑςετε την διαδικαςύα με την δικό ςασ 
ςυμμετοχό και να τουσ δώςετε την 
δυνατϐτητα να θϋτουν τουσ δικοϑσ τουσ 
ϐρουσ και ρϐλουσ. Εύναι μια πολϑ καλό 
ευκαιρύα ουςιαςτικόσ αλληλεπύδραςησ με το 
παιδύ. 

Σασ προτεύνουμε… 
Ταινύα Κυνόδοντασ 
 
γρϊφει  o Σϊςοσ Μώκασ 

 

Ο Κυνόδοντας (αγγλικϐσ τύτλοσ: Dogtooth) 
εύναι ταινύα του ελληνικοϑ κινηματογρϊφου 
παραγωγόσ 2009, ςε ςκηνοθεςύα Γιώργου 
Λϊνθιμου. Η ταινύα απϋςπαςε πολλϋσ 
διακρύςεισ και βραβεύα ςε διεθνό φεςτιβϊλ. 

το επύκεντρο τησ ταινύασ βρύςκεται μύα 
οικογϋνεια. Σα παιδιϊ ζουν απϐ την μικρό 
τουσ ηλικύα ουςιαςτικϊ αιχμϊλωτα ςτο 
ακριβϐ απομονωμϋνο ςπύτι τησ οικογϋνειασ 
μετϊ απϐ επιλογό των γονϋων τουσ, μη 
ϋχοντασ καμύα επαφό με τον ϋξω κϐςμο. 

Σα παιδιϊ διδϊςκονται γρϊμματα και 
εγκυκλοπαιδικϋσ γνώςεισ απϐ τουσ γονεύσ 
τουσ μϋςω μαγνητοφωνημϋνων μαθημϊτων 
και η επιβρϊβευςη για την πρϐοδϐ τουσ εύναι 
κϊποια ευτελό δώρα. Ψςτϐςο κϊποιεσ 
«επικύνδυνεσ» για την περιϋργειϊ τουσ λϋξεισ, 
τα παιδιϊ τισ διδϊςκονται με διαφορετικϋσ 
ςημαςύεσ απϐ τισ πραγματικϋσ, ώςτε να μην 
μϊθουν ποτϋ την πραγματικό ϋννοιϊ τουσ. 

Ϊτςι, το τηλϋφωνο εύναι η «αλατιϋρα», η 
θϊλαςςα εύναι εύδοσ «δερμϊτινησ 
πολυθρϐνασ», αυτοκινητϐδρομοσ εύναι ο 
«πολϑ δυνατϐσ αϋρασ», εκδρομό εύναι ϋνα 
«δομικϐ υλικϐ». Για να πειςθοϑν τα παιδιϊ 
ϐτι δεν πρϋπει να φϑγουν απϐ το ςπύτι, οι 
γονεύσ τοϑσ λϋνε ϐτι εύχαν κι ϊλλον ϋναν 
αδελφϐ, ο οπούοσ ϋφυγε απϐ το ςπύτι, με 
αποτϋλεςμα να τον καταςπαρϊξει μύα γϊτα, 
η οπούα κατϊ τον πατϋρα εύναι το πιο 
επικύνδυνο ζώο που υπϊρχει. ϑμφωνα με 
τον πατϋρα, ϋνα παιδύ εύναι ϋτοιμο να φϑγει 
απϐ το ςπύτι, μϐνο αν πϋςει ο αριςτερϐσ ό ο 
δεξιϐσ κυνϐδοντϊσ του. Και εύναι ςε θϋςη να 
οδηγόςει αυτοκύνητο, μϐνο αν ο κυνϐδοντασ 
φυτρώςει ξανϊ. 

 

ΞΕΡΕΣΕ ΟΣΙ… 

…Η παιδικό κακοπούηςη ό η παραμϋληςη 
διαταρϊςςουν μακροχρόνια το ορμονικό 
ςύςτημα και αυξϊνουν τον κύνδυνο για 
παχυςαρκύα ςτα παιδιϊ που τισ ϋχουν 
υποςτεύ. 

 

ΞΕΡΕΣΕ ΟΣΙ… 

…Εκτόσ από τα γνωςτϊ οφϋλη για τη 
ςωματικό υγεύα, η διακοπό του 
καπνύςματοσ βελτιώνει και την ψυχικό 
υγεύα (μειώνει ϊγχοσ και κατϊθλιψη, 
αυξϊνει τη θετικότητα και την ψυχολογικό 
ποιότητα ζωόσ). 
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Πότε εύναι ϋτοιμο το παιδύ 
ψυχοκινητικϊ για την Ά 
δημοτικού; 

γρϊφει ο Βαςύλησ Γοϑςησ  

Σο καλοκαύρι ϋφυγε και τώρα « τα κεφϊλια 
μϋςα»!!!! 

 Οι διακοπϋσ τελεύωςαν και ξεκινοϑν οι 
υποχρεώςεισ για ϐλουσ μασ. Ϊτςι και για τα 
παιδιϊ ξεκινϊει η ςχολικό περύοδοσ, μύα 
περύοδοσ τϐςο ιδιαύτερη  και ςημαντικό για 
τα ύδια αλλϊ και την οικογϋνειϊ τουσ. 
Ειδικϐτερα για τα παιδιϊ που θα ξεκινόςουν 
ςτην Ω Δημοτικοϑ. Εύναι «το πϋραςμα» απϐ 
τουσ «μικροϑσ» ςτουσ «μεγϊλουσ» και για 
αυτϐ θα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνα με ϐςο 
το δυνατϐν περιςςϐτερα ϐπλα ςτην φαρϋτρα 
τουσ για να τα καταφϋρουν με τον καλϑτερο 
δυνατϐ τρϐπο. Σα ϐπλα(δεξιϐτητεσ), λοιπϐν, 
που χρειϊζεται ϋνα παιδύ  εύναι ώςτε να 
μπορϋςει να ανταπεξϋλθει ςτην Ω Δημοτικοϑ 
εύναι. Οι γνωςτικο-αντιληπτικϋσ,  κινητικϋσ 
και οι ψυχοκοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CF%84%CE%B1
file:///C:\Users\Tamokas\Downloads\www.kivotosexelixis.gr
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Σα παιδιϊ να ϋχουν επύγνωςη  απϐ τα 
πρϊματα που τα τριγυρύζουν και να θϋλουν  
να τα εξερευνόςουν. Καθώσ το παιδύ παύζει 
και να αλληλεπιδρϊ με τουσ ανθρώπουσ και 
τα αντικεύμενα γϑρω του, μαθαύνει για το 
ςώμα του, το ςπύτι του και τον κϐςμο γϑρω 
του. Παρακϊτω εύναι μερικϊ απϐ τα τυπικϊ 
αναπτυξιακϊ ορϐςημα για  τισ «γνωςτικϋσ 
και αντιληπτικϋσ ικανϐτητεσ» (ςκϋψη και 
κατανϐηςη, μνόμη, προςοχό) για το παιδύ 
που πρϐκειται να πϊει ςτην Ω Δημοτικοϑ. Σο 
παιδύ «παύζει» με τισ λϋξεισ, μιμεύται και 
παρϊγει όχουσ, δεύχνει και ονοματύζει 
ςχόματα, αναγνωρύζει αριθμοϑσ και 
γρϊμματα, ζωγραφύζει ϊνθρωπο με 
λεπτομϋρεια, ςχεδιϊζει, ονοματύζει και 
περιγρϊφει μια εικϐνα, μετρϊ 5 αντικεύμενα, 
αναγνωρύζει το ϐνομϊ του, ακολουθεύ 
κανϐνεσ του παιχνιδιοϑ, αντύληψη εννοιών 
χρϐνου (π.χ. τώρα, πριν, μετϊ ), ολοκληρώνει 
μια δραςτηριϐτητα πριν πϊει ςε ϊλλη, λϋει 
πρϊγματα για τον εαυτϐ του ϐπωσ ϐνομα, 
ηλικύα, φϑλο. 

Σο να ϋχει ϋνα παιδύ καλϋσ κινητικϋσ 
δεξιϐτητεσ οι οπούεσ θα το βοηθόςουν εύναι 
να μπορεύ να ενεργοποιόςει μεγϊλεσ μυώκϋσ 
ομϊδεσ κυρύωσ ςτα κϊτω ϊκρα και τον 
κορμϐ. Αυτϐ θα το βοηθόςει να ϋχει καλό 
ιςορροπύα, να τρϋχει ϊνετα και 
ςυντονιςμϋνα, να ςκαρφαλώνει, να 
χοροπηδϊει εύτε με το ϋνα εύτε με τα δϑο 
πϐδια, να μπορεύ να περπατϊει ςε μπϊρα 
ιςορροπώντασ, να κϊνει κουτςϐ, να κϊνει 
ϊλματα, να κλωτςϊει μπϊλα, να ιςορροπεύ 
και να περπατϊει ςτισ μϑτεσ των ποδιών, να 
κϊνει τοϑμπεσ. Αυτϋσ οι δεξιϐτητεσ 
αναφϋρονται ςαν αδρϐσ κινητικϐσ 
ςυντονιςμϐσ. 

Επύςησ το παιδύ θα πρϋπει να ϋχει αναπτϑξει 
και τον λεπτϐ κινητικϐ ςυντονιςμϐ. Αυτϐσ 
αναφϋρεται ςτο κατϊ πϐςο ϋνα παιδύ μπορεύ 
να χρηςιμοποιόςει τα χϋρια του ςε 
ςυνεργαςύα με τα μϊτια, ό αλλιώσ 
οπτοκινητικϐσ ςυντονιςμϐσ, για να κϊνει πιο 
λεπτεπύλεπτεσ δουλεύεσ. Θα πρϋπει να εύναι 
ςε θϋςη να κϐβει με το ψαλύδι ςχϋδια ό 
γραμμϋσ, να χρηςιμοποιεύ μολϑβια, 
μαρκαδϐρουσ με ςωςτό τριποδικό λαβό, να 
περνϊει χϊντρεσ, να τρώει ανεξϊρτητο με 
κουτϊλι, να μπορεύ να ακολουθεύ με τα μϊτια 
του αντικεύμενο, να χρηςιμοποιεύ το 
επικρατϋσ ϊκρο για δραςτηριϐτητεσ λεπτόσ 
κύνηςησ, να ςχεδιϊζει ςταυρϐ (+), να 
αντιγρϊφει τετρϊγωνο, να κϊνει διαγώνιεσ 
γραμμϋσ, να μϋνει ςτο πλαύςιο 
ζωγραφύζοντασ, να γύνεται αντιληπτϐ απϐ 
τρύτο αυτϐ που ϋχει ζωγραφύςει, να μπορεύ 
να ντϑνεται μϐνο του (εκτϐσ απϐ ροϑχα με 
κουμπιϊ). 

Η ςημαντικϐτητα τησ  διερεϑνηςησ τησ  
κινητικόσ ανϊπτυξησ ϋγκειται ςτο ϐτι τα 

παιδιϊ με χαμηλϋσ επιδϐςεισ ςτην εκτϋλεςη 
οριςμϋνων κινητικών δεξιοτότων ςυχνϊ 
παρουςιϊζουν διαταραχϋσ  και ςε ϊλλουσ 
τομεύσ ανϊπτυξησ, ϐπωσ χαμηλό 
αναγνωςτικό επύδοςη, δυςκολύεσ ςτον 
προφορικϐ λϐγο, τη γραφό, ό το ςχϋδιο, 
διαταραχό τησ προςοχόσ κ.α. 

Οι ψυχοκοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ 
περιλαμβϊνουν την εκμϊθηςη τησ 
αλληλεπύδραςησ με ϊλλουσ ανθρώπουσ, τησ 
κατανϐηςησ και ελϋγχου των 
ςυναιςθημϊτων. Ϊτςι, ϋνα παιδύ θα πρϋπει 
να μπορεύ να αναπτϑξει φιλύεσ, να ϋχει τη 
ςυνεύδηςη του «ςωςτοϑ και του λϊθουσ», να 
δεύχνει ςεβαςμϐ ςτα ςυναιςθόματα των 
ϊλλων, να απολαμβϊνει το φανταςτικϐ 
παιχνύδι παύζοντασ με ϊλλα παιδιϊ, να 
μοιρϊζεται πρϊματα και παιχνύδια, να μϋνει 
για αρκετό ώρα ςε μια δραςτηριϐτητα 
ελϋγχοντασ τη ματαύωςη και το θυμϐ του, να 
ακοϑει τουσ ϊλλουσ χωρύσ να διακϐπτει και 
να παύζει παιχνύδια με απλοϑσ κανϐνεσ, να 
μπορεύ να αποχωρύζεται τουσ γονεύσ του. 

 

Με τι ασχολείται ο 

λογοθεραπευτής; 

 

γρϊφει η Ηλιϊννα Λώλου 
Ο λογοθεραπευτόσ αςχολεύται με 

την πρϐληψη , την αξιολϐγηςη, τη διϊγνωςη, 
τη θεραπεύα και την επιςτημονικό μελϋτη 
των διαταραχών  λϐγου, φωνόσ ομιλύασ και 
μϊςηςησ – κατϊποςησ ςε παιδιϊ και 
ενόλικεσ, ϐποια κι αν εύναι η αιτύα αυτών των 
διαταραχών: νευρολογικό, εξελικτικό ό 
λειτουργικό. 

Οι πιο ςυχνϋσ παθόςεισ και αύτια που 
προκαλοϑν διαταραχϋσ με τισ οπούεσ 
αςχολεύται ο λογοθεραπευτόσ ςτα παιδιϊ και 
ςτουσ ενόλικεσ, ϐπωσ: 

 Διαταραχϋσ φώνηςησ, ϐπου 
υπϊρχει διαταραχό ςτη ςυχνϐτητα 
(τϐνοσ), ςτην  ϋνταςη και ςτην 
ποιϐτητα τησ φωνόσ (βραχνϊδα). 

 Διαταραχό ϊρθρωςησ ό 
φωνολογύασ . Εύναι η δυςκολύα 
ςτην παραγωγό και ακουςτικό 
διϊκριςη ενϐσ ό περιςςοτϋρων 

μεμονωμϋνων όχων. ( π.χ. / 
βεύχνω-δεύχνω /, /ψϊρι/ , /ψϊλι/  

 Νοητικό καθυςτϋρηςη. Σο παιδύ με 
Νοητικό καθυςτϋρηςη 
χαρακτηρύζεται απϐ νοητικό 
ικανϐτητα  χαμηλϐτερη απϐ το 
μϋςο ϐρο των παιδιών τησ ύδιασ 
βιολογικόσ  ηλικύασ.  

 Διαταραχϋσ ροόσ τησ 
ομιλύασ(τραυλιςμϐσ), ϐπου η ροό 
τησ ομιλύασ παρεμποδύζεται και 
διακϐπτεται με ςυμπτώματα ϐπωσ 
επαναλόψεισ λϋξεων, φρϊςεων, 
επιμηκϑνςεισ και παϑςεισ (blocks). 

 ϑνδρομα (Down, Rett κ.α.) 
 Αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ 

ϐπωσ ο αυτιςμϐσ. 
 Προβλόματα ακοόσ 

(βαρηκοϏα /κώφωςη) 
 Διαταραχϋσ ακουςτικόσ 

επεξεργαςύασ. 
 Νευρολογικϋσ διαταραχϋσ 

(εγκεφ.επειςϐδια,κρανιο-
εγκεφαλικϋσ κακώςεισ, 
ςκλόρυνςη κατϊ πλϊκασ, 
κ.α) 

 Χυχιατρικϋσ διαταραχϋσ 
 Διαταραχϋσ μϊςηςησ και 

κατϊποςησ.  
 Εκπαύδευςη φωνόσ ςε 

επαγγελματύεσ 
φωνωδοϑσ 

 Εκφυλιςτικϋσ αςθϋνειεσ 
(Αλτςχϊώμερ, ϊννοια) 

 Προβλόματα μϊθηςησ 
(μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ) 

 Ομϊδεσ 
κοινωνικοπούηςησ 
 

Πριν χτυπήσει το σχολικό 

κουδούνι. 

Ξεπερνούμε το άγχος….. 
 

Για ϋνα καλϐ ςχολικϐ ξεκύνημα και 
μια ακϐμη καλϑτερη ςυνϋχεια, δεν 
παραβλϋπουμε το ζότημα του ϊγχουσ. 
Διαφορετικϊ παιδιϊ, ϋχουν διαφορετικϋσ 
ανϊγκεσ υποςτόριξησ, ανϊλογα με το βαθμϐ 
ςτον οπούο ϋχουν αντιμετωπύςει δυςκολύεσ 
με το ϊγχοσ ςτο παρελθϐν. Για τα 
περιςςϐτερα παιδιϊ η υποςτόριξη, η 
καθοδόγηςη και το καλϐ παρϊδειγμα που 
μποροϑν να δώςουν οι γονεύσ ςτη διαχεύριςη 
του ϊγχουσ (του παιδιοϑ αλλϊ και του δικοϑ 
τουσ) εύναι αρκετϊ για να ξεπερϊςουν τισ 
περιςταςιακϋσ τουσ δυςκολύεσ ό φϐβουσ.  
Ψςτϐςο, για παιδιϊ με αναπτυξιακϋσ 
δυςκολύεσ (ςτην κοινωνικϐτητα- 
επικοινωνύα, ςτη ςυγκϋντρωςη-μϊθηςη-
νοημοςϑνη) ό με χρϐνια αγχώδη/ φοβικϊ 
ςυμπτώματα ό για παιδιϊ και οικογϋνειεσ 
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που πρϐςφατα αντιμετώπιςαν ςημαντικϋσ 
ςτρεςογϐνεσ καταςτϊςεισ (ϐπωσ αςθϋνεια, 
απώλεια, διαζϑγιο) ύςωσ χρειαςτεύ η 
επιπλϋον βοόθεια που μπορεύ να προςφϋρει 
ϋνασ ειδικϐσ. 

 Λϋμε ςτο παιδύ ότι νοιαζόμαςτε: 

Αν  το παιδύ ϋχει ϊγχοσ για το ςχολεύο, 
βϊζουμε προςωπικϊ ςημειώματα 
ενθϊρρυνςησ μϋςα ςτην τςϊντα, την τςϋπη ό 
το κουτύ με το κολατςιϐ του. Σα παιδιϊ 
απορροφοϑν το ϊγχοσ των γονιών τουσ, ϊρα 
εύναι ςημαντικϐ να τουσ δεύχνουμε με το 
παρϊδειγμϊ μασ πώσ να εύναι αιςιϐδοξα και 
ςύγουρα για τουσ εαυτοϑσ τουσ. Σουσ λϋμε ϐτι 
εύναι φυςιολογικϐ να νιώςουν λύγο ϊγχοσ ό 
νευρικϐτητα, κϊθε φορϊ που ξεκινϊ κϊτι 
καινοϑριο, αλλϊ ϐτι θα τα πϊνε μια χαρϊ, 
ϐταν εξοικειωθοϑν με τουσ ςυμμαθητϋσ, το 
δϊςκαλο και τη ςχολικό ρουτύνα  

 Δεν αντιδρούμε υπερβολικϊ: 

 Αν οι πρώτεσ μϋρεσ εύναι κϊπωσ δϑςκολεσ, 
προςπαθοϑμε να μην αντιδρϊςουμε 
υπερβολικϊ. Σα μικρϐτερα παιδιϊ εύναι 
πιθανϐ να βιώςουν ϊγχοσ αποχωριςμοϑ ό 
ντροπαλϐτητα, αλλϊ οι εκπαιδευτικού 
γνωρύζουν πώσ να τα βοηθόςουν να 
προςαρμοςτοϑν. Όταν τα αφόνουμε ςτο 
ςχολεύο, προςπαθοϑμε να μην παρατεύνουμε 
τη διαδικαςύα του αποχαιρετιςμοϑ:  τα 
διαβεβαιώνουμε ϐτι τα αγαπϊμε, ϐτι τα 
ςκεφτϐμαςτε και θα επιςτρϋψουμε για να τα 
πϊρουμε και αποχωροϑμε. 

 Παραμϋνουμε όρεμοι και θετικού: 

Αναγνωρύζουμε το ϊγχοσ που μπορεύ να 
προκϊλεςαν κϊποιεσ κακϋσ εμπειρύεσ τη 
ςχολικό χρονιϊ που πϋραςε. Σα παιδιϊ που 
δυςκολεϑτηκαν μαθηςιακϊ ό κοινωνικϊ, που 
τα πεύραζαν ό τα εκφϐβιζαν μπορεύ να 
διςτϊζουν ό να φοβοϑνται να επιςτρϋψουν 
ςτο ςχολεύο. Αν δεν το ϋχουμε κϊνει όδη, 
μοιραζϐμαςτε τισ ανηςυχύεσ του παιδιοϑ μασ 
με το ςχολεύο και βεβαιωνϐμαςτε ϐτι το 
θϋμα ϋχει διευθετηθεύ. Καθηςυχϊζουμε το 
παιδύ  ϐτι  το πρϐβλημα δε θα ςυμβεύ  ξανϊ 
αυτό τη ςχολικό χρονιϊ και ϐτι, τϐςο εμεύσ 
ϐςο και το ςχολεύο, ςυνεργαζϐμαςτε για να 
προλϊβουμε παρϐμοια προβλόματα. 

 Ενιςχύουμε την ικανότητα του παιδιού να τα 
βγϊζει πϋρα: 

Εύτε μϐνοι μασ, εύτε ςε ςυνεργαςύα με 
κϊποιον ειδικϐ, δύνουμε ςτο παιδύ 
ςτρατηγικϋσ για να διαχειρύζεται μια 
δϑςκολη κατϊςταςη μϐνο του και 

ταυτϐχρονα το ενθαρρϑνουμε να πει ςε εμϊσ 
ό ςτο δϊςκαλο αν το πρϐβλημα επιμϋνει. 
Κρατϊμε ανοιχτϋσ τισ γραμμϋσ τησ 
επικοινωνύασ με το ςχολεύο. 

 Κανονύζουμε ςυναντόςεισ παιχνιδιού/εξόδουσ: 
Προςπαθοϑμε να κανονύςουμε ςυναντόςεισ 
με κϊποιουσ απϐ τουσ ςυμμαθητϋσ του 
παιδιοϑ, πριν ξεκινόςει το ςχολεύο αλλϊ και 
κατϊ τη διϊρκεια των πρώτων εβδομϊδων 
των μαθημϊτων, γιατύ αυτϐ βοηθϊ το παιδύ 
να εγκαταςτόςει και πϊλι θετικϋσ κοινωνικϋσ 
ςχϋςεισ με τουσ ςυνομηλύκουσ του 

 Σχεδιϊζουμε να προςφϋρουμε εθελοντικό 
εργαςύα ςτο ςχολεύο: Αν εύναι δυνατϐ, 
ςχεδιϊζουμε να προςφϋρουμε κϊποιου 
εύδουσ εθελοντικό εργαςύα ςτο ςχολεύο, 
τουλϊχιςτον περιοδικϊ, κατϊ τη διϊρκεια τησ 
χρονιϊσ. Κϊνοντϊσ το βοηθϊμε το παιδύ να 
καταλϊβει ϐτι το ςχολεύο και η οικογενειακό 
ζωό εύναι ςυνδεδεμϋνα και ϐτι μασ 
ενδιαφϋρει η μαθηςιακό εμπειρύα. Η 
παρουςύα μασ μϋςα ςτο ςχολεύο εύναι, 
επύςησ, ϋνασ καλϐσ τρϐποσ για να 
αναπτϑξουμε ςχϋςη με τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
και τουσ ςυμμαθητϋσ του παιδιοϑ μασ αλλϊ 
και για να πϊρουμε απϐ πρώτο χϋρι μια 
γεϑςη του ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ και 
ρουτύνασ. Οι περιςςϐτεροι εκπαιδευτικού 
καλοδϋχονται την περιςταςιακό βοόθεια που 
μποροϑν να δώςουν οι γονεύσ. 

 www.paidopsy.gr 

Όραςη και ςχολικό ετοιμότητα 

Εύναι ϋτοιμο το παιδύ μου να 
πϊει ςχολεύο; 

 
 
γρϊφει η Μαρύα Σαραςοϑδη – Ζώρου 
 

Όλα τα παιδιϊ πηγαύνουν ςχολεύο 
και τα περιςςϐτερα δεν αντιμετωπύζουν 
κϊποιο ιδιαύτερο πρϐβλημα. Κϊποια παιδιϊ 
ϐμωσ δυςκολεϑονται να ανταποκριθοϑν ςτισ 

ςχολικϋσ απαιτόςεισ, καθυςτεροϑν ςτην 
αντιγραφό απϐ τον πύνακα, μϋνουν πύςω 
ςτην ανϊγνωςη και ταλαιπωροϑνται ώρεσ με 
τη μελϋτη ςτο ςπύτι.  

Πύςω απϐ αυτϋσ τισ καταςτϊςεισ μπορεύ να 
κρϑβονται προβλόματα ϐραςησ που αν 
αντιμετωπιςτοϑν εγκαύρωσ, θα απαλλϊξουν 
το παιδύ απϐ τα δυςϊρεςτα ςυμπτώματα.  

Αρχικϊ θα πρϋπει να απευθυνθεύτε ςε 
οφθαλμύατρο ώςτε να διαπιςτωθεύ η καλό 
υγεύα των ματιών και να εντοπιςτεύ αν 
υπϊρχει κϊποιο ανατομικϐ πρϐβλημα. 
Κατϐπιν η εξϋταςη απϐ ςυμπεριφορικϐ 
οπτομϋτρη θα δεύξει αν υπϊρχουν 
λειτουργικϋσ δυςκολύεσ ςτην ϐραςη που 
δυςκολεϑουν το παιδύ ςτο ςχολεύο.  

1 ςτα 4 παιδιϊ αντιμετωπύζουν αντύςτοιχεσ 
δυςκολύεσ ςε θϋματα λειτουργύασ τησ 
όραςησ, παρόλο που βλϋπουν 10/10 και δεν 
χρειϊζονται γυαλιϊ. 

Με τον ϐρο λειτουργικό ϐραςη εννοοϑμε τον 
τρϐπο ςυνεργαςύασ των δυο ματιών, τον 
τρϐπο που κινοϑνται, την ςϑγκλιςη των 
οπτικών αξϐνων ςτισ κοντινϋσ αποςτϊςεισ, 
την προςαρμογό των ματιών απϐ μακριϊ – 
κοντϊ, και αντύςτροφα, και ϋνα πλόθοσ απϐ 
ϊλλεσ οπτικϋσ δεξιϐτητεσ.  

Πολϑ ςυχνϊ ςυναντοϑμε περιπτώςεισ 
ανεπϊρκειασ ςϑγκλιςησ ό ανωριμϐτητασ 
ςτην οφθαλμοκύνηςη κατϊ την ανϊγνωςη. 
Αυτϋσ οι δϑο καταςτϊςεισ δεν 
αντιμετωπύζονται με γυαλιϊ και προκαλοϑν 
μεγϊλη δυςκολύα ςτην ανϊγνωςη και ςτην 
μελϋτη του παιδιοϑ. Πρϐκειται για 
καταςτϊςεισ που ςυνόθωσ περνοϑν 
απαρατόρητεσ απϐ τον κλαςικϐ 
οφθαλμολογικϐ ϋλεγχο και ταλανύζουν το 
παιδύ καθώσ μεγαλώνει ενώ οι ςχολικϋσ 
απαιτόςεισ αυξϊνουν.  

Η πιο αποτελεςματικό αντιμετώπιςη και 
θεραπεύα των καταςτϊςεων αυτών εύναι το 
Vision Training. Πρϐκειται για ϋνα 
πρϐγραμμα ειδικών αςκόςεων για τα μϊτια 
και τον εγκϋφαλο, που προςαρμϐζεται 
εξατομικευμϋνα ςτισ ανϊγκεσ κϊθε παιδιοϑ. 
Μϋςα απϐ το Vision Training (ό Vision 
Therapy) μαθαύνουμε ςτον εγκϋφαλο ϋναν 
διαφορετικϐ τρϐπο να χρηςιμοποιεύ τα μϊτια 
και με την επανϊληψη καταφϋρνουμε να 
εμπεδώςουμε μια πιο αποτελεςματικό και 
λειτουργικό ϐραςη.  

Ϊτςι, η ανϊγνωςη γύνεται με ϊνεςη και 
ευκολύα, αλλϊζοντασ τη ςυνολικό ςτϊςη του 
παιδιοϑ απϋναντι ςτο ςχολεύο και ςτα 
μαθόματα.  
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Τι ΔΕΝ λέμε μπροστά στα 

παιδιά. 
 

Νομύζετε ϐτι τα παιδιϊ ςασ εύναι 

πολϑ μικρϊ για να καταλϊβουν τι λϋνε οι 
μεγϊλοι μεταξϑ τουσ; 
Ξαναςκεφτεύτε το... 
Η αλόθεια εύναι ϐτι ϐταν τα παιδιϊ αρχύζουν 
να μιλοϑν, αρχύζουν επύςησ να 
καταλαβαύνουν τι λϋτε. Και ειδικϊ ϐταν 
πρϐκειται για μικρϐτερα παιδιϊ, αυτϊ που 
καταλαβαύνουν  εύναι περιςςϐτερα απϐ αυτϊ 
που μποροϑν να πουν. 
Αυτϐ ςημαύνει ϐτι,  ενώ μπορεύ να 
ςτενοχωρηθοϑν ό να ανηςυχόςουν 
ακοϑγοντασ τισ ςυνομιλύεσ των ενηλύκων, 
ταυτϐχρονα δεν μποροϑν ό δε θϋλουν να ςασ 
πουν τι ϊκουςαν. υνεπώσ, υπϊρχει η 
πιθανϐτητα να μην αντιληφθεύτε την 
ανηςυχύα τουσ. 
 Απϐ την ϊλλη, πολϑ ςυχνϊ τα παιδιϊ μπορεύ 
να μην κατανοοϑν ακριβώσ το νϐημα ϐςων 
λϋνε οι γονεύσ τουσ, αλλϊ να εύναι ςε θϋςη να 
τα επαναλϊβουν  - φϋρνοντασ, ϐχι ςπϊνια, 
τουσ ανυποψύαςτουσ γονεύσ ςε δϑςκολη 
θϋςη, ειδικϊ αν αυτϐ γύνεται μπροςτϊ ςε 
τρύτουσ. 
Μιλώντασ μπροςτϊ ςτα παιδιϊ: τι εύναι 
καλό να αποφεύγουμε. 
Σι πρϋπει λοιπϐν να αποφεϑγουμε ϐταν τα 
μικρϊ αυτιϊ μασ ακοϑνε; 

1.    Φορτιςμϋνα θϋματα: Να εύςτε 
προςεκτικού ϐταν ςυζητϊτε με τον ςϑντροφο 
ό το ςϑζυγϐ ςασ για ςοβαρϊ θϋματα, ϐπωσ 
οικονομικϊ προβλόματα ό οικογενειακϋσ 
κρύςεισ (υγεύασ, ςχϋςεων κοκ). Οι καυγϊδεσ 
και οι ςυναιςθηματικϊ φορτιςμϋνεσ 
ςυζητόςεισ προςελκϑουν την προςοχό των 
παιδιών ςα μαγνότησ, ενώ ύςωσ δεν εύναι ςε 
θϋςη να καταλϊβουν με ακρύβεια τι 
πραγματικϊ ςυμβαύνει. Οι ερμηνεύεσ που θα 
δώςουν ύςωσ εύναι πολϑ πιο τρομακτικϋσ απϐ 
αυτϐ που πραγματικϊ ςυμβαύνει.   
Τι να κϊνετε: Αν κϊτι ςοβαρϐ προκϑψει ςτην 
οικογϋνειϊ ςασ, το να προςπαθόςετε να το 
αποκρϑψετε απϐ τα παιδιϊ δε θα πετϑχει. 
Πεύτε τουσ τισ βαςικϋσ πληροφορύεσ ό 
γεγονϐτα, χωρύσ περιττϋσ και περύπλοκεσ 
λεπτομϋρειεσ και προςπαθόςτε να εύςτε 
διαθϋςιμοι να ςυζητόςετε τισ απορύεσ τουσ. 
Αν δεν εύναι δυνατϐν να αποφϑγετε κϊποια 
τϋτοια ςυζότηςη μεταξϑ ενηλύκων, να εύςτε 
τουλϊχιςτον ενόμεροι ϐτι ςασ ακοϑν και ϊρα 
προςεκτικού με τα λεγϐμενϊ ςασ. 
2.    «Θϊψιμο»:  Μόπωσ διαρκώσ 
κατακρύνετε και ςχολιϊζετε το δϊςκαλο του 
παιδιοϑ ςασ; Ση μητϋρα ςασ; Σον πρώην 
ςϑζυγϐ ςασ; Σα πεθερικϊ ςασ; Μόπωσ, μϐλισ 
κλεύνετε την πϐρτα ςτουσ επιςκϋπτεσ ςασ ό 
το τηλϋφωνο ςτη φύλη ό τον ςυγγενό ςασ, 
ϋχετε τη ςυνόθεια να τουσ “ςτολύζετε” με 
χαρακτηριςμοϑσ και αρνητικϊ ςχϐλια -ενώ 
το παιδύ ςασ εύναι μπροςτϊ; 
Τι να κϊνετε: ταματόςτε. Γύνεςτε πρϐτυπο 
απϐλυτα κακόσ ςυμπεριφορϊσ για τα παιδιϊ 
ςασ (εύναι περιττϐ να εξηγόςω γιατύ). 
Επιπλϋον, λϋγοντασ κϊτι αρνητικϐ για κϊποιο 
πρϐςωπο για το οπούο τα παιδιϊ μπορεύ να 
ενδιαφϋρονται ό νοιϊζονται, μπορεύ να τα 
πληγώςει πολϑ.  
3.    Κριτικό για το ύδιο το παιδύ:  Ϊχετε τη 
ςυνόθεια να δύνετε διϋξοδο ςτισ δυςκολύεσ 
και τα προβλόματα που ϋχετε ςαν γονιϐσ, 
μιλώντασ γι αυτϊ ςτο τηλϋφωνο; «Βγϊζετε 
τα εςώψυχϊ ςασ» παραπονοϑμενοι πϐςο 
ϋχετε κουραςτεύ απϐ τη ςυμπεριφορϊ του 
παιδιοϑ ςασ, κϊθε φορϊ που βρύςκεςτε με 
γνωςτοϑσ και φύλουσ, αγνοώντασ ϐτι το ύδιο 
εύναι κϊπου εκεύ γϑρω...και ςασ ακοϑει; 
Προςϋξτε! Σο να ακοϑει με αυτϐ τον τρϐπο 
ϋνα παιδύ το γονιϐ να το εκθϋτει για τα λϊθη 
και τισ δυςκολύεσ του ςε τρύτουσ, μπορεύ να 
αποδειχθεύ εξαιρετικϊ επώδυνο.  Σο 
πιθανϐτερο εύναι να νιώςει ντροπό και μετϊ 
θυμϐ –με ϐ,τι ςυνϋπειεσ ϋχει αυτϐ για την 
ςχϋςη του μαζύ ςασ.   
Τι να κϊνετε: Μην υποκϑψετε ςτη ςυνόθεια 
να παραπονιϋςτε για τα παιδιϊ ςασ. «Να εύςτε 
πϊντα διακριτικού με τισ αδιακριςύεσ των 
παιδιών ςασ» λϋνε ϐςοι ξϋρουν. Αν πρϋπει να 
τισ μοιραςτεύτε με κϊποιον, προςπαθόςτε να 
εύναι με πρϐςωπα που εμπιςτεϑεςτε ό με 
ειδικοϑσ –και ποτϋ μην τισ αναπαρϊγετε 
παρουςύα των ύδιων των παιδιών. 

4.    Γκρύνια:  Κϊποιο ενόλικεσ ϋχουν τη 
ςυνόθεια να γκρινιϊζουν πολϑ, ειδικϊ ϐταν 
πρϐκειται για την εργαςύα τουσ και 
οτιδόποτε ςχετικϊ με αυτόν. Φωρύσ να το 
καταλαβαύνουν δύνουν ςτα παιδιϊ το 
παρϊδειγμα μιασ αρνητικόσ ςτϊςησ την 
οπούα, μιμοϑμενα, ύςωσ να ακολουθόςουν ςε 
ϐ,τι αφορϊ το ςχολεύο αλλϊ και αργϐτερα 
ςτη ζωό, ςαν εργαζϐμενοι 
Τι να κϊνετε: Αντύ να αναφϋρετε μονύμωσ τα 
αρνητικϊ, να μιλϊτε κϊπου κϊπου και για τισ 
θετικϋσ πλευρϋσ τησ δουλειϊσ ςασ. Μπορεύ να 
μην κϊνουν για εςϊσ τη μεγϊλη διαφορϊ, 
ϋχουν αξύα και ςημαςύα ϐμωσ για τα παιδιϊ.   
5.    Ανηςυχητικϊ γεγονότα που 
ςυμβαύνουν ςτον κόςμο. Για τα παιδιϊ ο 
κϐςμοσ εύναι ϋνα μικρϐ μϋροσ. Μπορεύ να 
ακοϑςουν τυχαύα τουσ ενόλικεσ να 
ςχολιϊζουν τισ ειδόςεισ και να υποθϋςουν ϐτι 
οι κακοποιού θα μπουν ςτο δικό τουσ ςπύτι ό 
ϐτι ο ςειςμϐσ θα ιςοπεδώςει τη δικό 
τουσ πϐλη.   
Τι να κϊνετε: Όπωσ και με γεγονϐτα που 
αφοροϑν την οικογενειακό ζωό, δεν πρϋπει 
αλλϊ και δεν εύναι δυνατϐν να 
προςτατεϑςετε  απϐλυτα τα παιδιϊ απϐ τισ 
εξελύξεισ ςτον κϐςμο. Εύναι ϐμωσ ςημαντικϐ 
να τα βοηθόςετε να τισ αντιληφθοϑν ςτο 
ςωςτϐ πλαύςιο και να τα καθηςυχϊςετε. 
6.    Βριςιϋσ: ε πολλοϑσ ενόλικεσ ξεφεϑγει 
κϊποια βριςιϊ, περιςταςιακϊ μπροςτϊ ςτα 
παιδιϊ. Απϐ την ϊλλη, κϊποιοι βρύζουν 
ςυςτηματικϊ, πιςτεϑοντασ ϐτι  τα παιδιϊ δεν 
το προςϋχουν. 

Τι να κϊνετε: Προςπαθόςτε ϐςο μπορεύτε 
πιο πολϑ να μην χρηςιμοποιεύται βριςιϋσ 
μπροςτϊ ςτα παιδιϊ ςασ. Ακϐμα πιο 
ςημαντικϐ: ποτϋ μην βρύζετε τα ύδια. Αν το 
παιδύ ςασ μιμηθεύ και βρύςει, μην 
αντιδρϊςετε υπερβολικϊ: ειδικϊ ϐταν 
πρϐκειται για μικρϐτερα παιδιϊ η αντύδραςό 
ςασ μπορεύ να κϊνει τισ ϊςχημεσ λϋξεισ 
ακϐμα πιο ςυναρπαςτικϋσ ςτα αυτιϊ του 
παιδιοϑ. 

www.paidopsy.gr 
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Ψυχοσωματικά 

συμπτώματα 

 

 
 
    γρϊφει η Μαρύα Πϊςχου 

 

Σελευταύα, ϐλο και περιςςϐτεροι 

εύναι εκεύνοι που καταλόγουν ςτον γιατρϐ 

τουσ, εξαιτύασ κϊποιασ ενϐχληςησ, για να 

πϊρουν την απϊντηςη, μετϊ απϐ ςειρϊ 

εξετϊςεων, πωσ πρϐκειται για κϊτι 

…ψυχολογικϐ! Σι εύναι αυτϐ που προκαλεύ 

τϐςο ϋντονα ςωματικϊ ςυμπτώματα; 

Πιθανϐτατα εύναι τα δεκϊδεσ ερωτόματα που 

το μυαλϐ αδυνατεύ να απαντόςει. Πϐςεσ 

φορϋσ, ϋχουμε νιώςει ϋναν κϐμπο ςτο λαιμϐ, 

ϐταν δεν μποροϑμε να εκφρϊςουμε κϊτι που 

μασ απαςχολεύ ϋντονα. Υαύνεται λοιπϐν ϐτι 

το ςώμα μασ επηρεϊζεται απϐ το τι 

νιώθουμε και ςκεφτϐμαςτε και πωσ όταν η 

ψυχό πονϊ, αλλϊ το ςτόμα ςιωπϊ, το ςώμα 

μασ αναλαμβϊνει να μασ δεύξει ότι κϊτι δεν 

πηγαύνει καλϊ… 

Όςο απύςτευτο και αν ακοϑγεται, το ςώμα 

μασ… μιλϊει! Κϊποιεσ φορϋσ περιςςϐτερο, 

ϊλλεσ λιγϐτερο… Θϋλει να μασ βοηθόςει να 

ανακαλϑψουμε τι το ενοχλεύ και τι το 

ευχαριςτεύ. Σο ακοϑμε ϐμωσ; 

   Δυςτυχώσ ϐχι τϐςο ςυχνϊ. Αν το ακοϑγαμε, 

ο πϐνοσ ςτην κοιλιϊ, η δϑςπνοια, το 

τρϋμουλο και η ταχυκαρδύα που 

αντιμετωπύζουν πολλϊ ϊτομα ςτην 

καθημερινϐτητϊ τουσ θα εύχαν εξαφανιςτεύ. 

ωματικϊ ςυμπτώματα που μασ κϊνουν την 

ζωό δϑςκολη, που επιμϋνουν με την ύδια 

ϋνταςη, παρϐλο που ϐλεσ οι εξετϊςεισ ϋχουν 

βγει “καθαρϋσ”. Σϐτε, πολϑ εϑλογα 

αναρωτιϐμαςτε : Αφοϑ κανϋνα παθολογικϐ 

αύτιο δεν ευθϑνεται για την κατϊςταςό μου, 

γιατύ «πονϊω»; Η απϊντηςη κρϑβεται ςτα 

ςυναιςθόματϊ μασ τα οπούα φαύνεται να 

επηρεϊζουν κϊθε κύτταρο του ςώματόσ 

μασ και ϐχι μϐνο τισ ςκϋψεισ και τη διϊθεςό 

μασ. Αναλϐγωσ με το αν τα ςυναιςθόματϊ 

μασ εύναι θετικϊ ό αρνητικϊ, επηρεϊζουν ϐλη 

τη χημεύα του ςώματϐσ μασ, με αποτϋλεςμα 

την ενδυνϊμωςη ό την αποδυνϊμωςη τησ 

υγεύασ μασ… Η παραπϊνω κατϊςταςη λοιπϐν 

αναφϋρεται ςυχνϊ με τον ϐρο 

«ψυχοςωματικϊ». «Χυχοςωματικϊ 

ονομϊζονται τα ςωματικϊ ςυμπτώματα που 

δεν οφεύλονται ςε κϊποια οργανικό ό 

παθολογικό αιτύα, η ϋνταςη ϐμωσ και ο 

τρϐποσ που εκδηλώνονται, εύναι παρϐμοια 

με τη φϑςη των ςυμπτωμϊτων που 

προκαλοϑνται απϐ μια βιολογικό αςθϋνεια. 

Σα ψυχοςωματικϊ αποτελοϑν ϋνα μϋςο 

ϋκφραςησ των καταπιεςμϋνων δυςϊρεςτων 

ςυναιςθημϊτων και των ψυχολογικών 

ςυγκροϑςεων/αδιεξϐδων του ατϐμου, μϋςα 

απϐ το ςώμα»… Μια περύπτωςη τϋτοιων 

ςυγκροϑςεων, ςχετύζεται με ϐςα θϋλει να 

κϊνει κϊποιοσ, αλλϊ δεν μπορεύ ό δεν πρϋπει. 

αν ςυνϋπεια, νιώθει μεγϊλη καταπύεςη, 

ϊγχοσ και ςτην προςπϊθειϊ του να 

καταπολεμόςει τη θϋληςό του, την 

καταπνύγει, την «ξεχνϊει», ό πεύθει τον εαυτϐ 

του πωσ την ϋχει ξεπερϊςει. Σϐτε, το 

ςωματικϐ ςϑμπτωμα χτυπϊει ςαν ξεχαςμϋνο 

ξυπνητόρι, προκειμϋνου να μασ αφυπνύςει. 

Όςο και να καταπιϋςουμε τα ςυναιςθόματϊ 

μασ, εύναι μαθηματικϊ βϋβαιο πωσ αυτϊ θα 

βρουν την ϋξοδο κινδϑνου, ϐςο επώδυνη και 

αν εύναι αυτό για τον οργανιςμϐ μασ. Σο 

μυαλϐ ξεχνϊει, το ςώμα ποτϋ… 

   Σα τελευταύα χρϐνια, ϋχει παρατηρηθεύ 

αϑξηςη ςτα ψυχοςωματικϊ ςυμπτώματα. 

Ποιοσ εύναι ο λϐγοσ; Σα αύτια για την 

εμφϊνιςη των ψυχοςωματικών 

ςυμπτωμϊτων εύναι, ϐπωσ ςτισ περιςςϐτερεσ 

ψυχικϋσ αςθϋνειεσ, πολυπαραγοντικϊ. Αυτϐ 

ςημαύνει ϐτι ςυμβϊλλουν περιςςϐτεροι απϐ 

ϋνασ παρϊγοντεσ ςτη γϋννηςη και ςτη 

ςυντόρηςό τουσ. Σο ϊγχοσ εκτιμϊται ϐτι 

αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ πιο βαςικοϑσ 

παρϊγοντεσ που πυροδοτοϑν τα 

ψυχοςωματικϊ ςυμπτώματα, διϐτι 

επηρεϊζει ςημαντικϊ το κεντρικϐ νευρικϐ 

ςϑςτημα, το ταλαιπωρεύ, ςτϋλνοντασ 

ϊςκοπα «ςόματα ςυναγερμοϑ» και 

απορρυθμύζει τισ βιολογικϋσ λειτουργύεσ του 

ςώματοσ, με αποτϋλεςμα το ϊτομο να 

δυςλειτουργεύ. υμπεραςματικϊ, αν 

παρατηρόςει κανεύσ προςεκτικϊ τη ζωό του 

ςϑγχρονου ανθρώπου μϋςα ςτην περύοδο 

τησ «πολυμορφικόσ» κρύςησ (αξιών, θεςμών, 

οικονομύασ), θα διαπιςτώςει ϐτι υπϊρχει μια 

πληθώρα αγχογϐνων ερεθιςμϊτων, π.χ. η 

ανεργύα ό η αύςθηςη τησ ξαφνικόσ απώλειασ 

που το ϊτομο καλεύται να αντιμετωπύςει, το 

γεγονϐσ ϐτι το ϊτομο αρκετϋσ φορϋσ 

επενδϑει τα μϋγιςτα, για να πετϑχει τα 

ελϊχιςτα.. 

 



ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ “ΚΙΒΨΣΟ ΕΞΕΛΙΞΗ”  
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γρϊφει ο μικρόσ Σπύροσ  

 

 

γρϊφει ο μικρόσ Έκτορασ 

 

Γρϊφει ο μικρόσ Παναγιώτησ 

 

 

 

Γρϊφει η μικρό Μαρύτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

[Πάροδος Ολύμπου 9] 

[Ηγουμενίτσα] 

[Θεσπρωτία,46100] 

 

[Τ.. 2665021186]           

[Ε. kivotosexelixis@yahoo.gr] 

[W.kivotosexelixis.gr] 

[F. Κιβωτός Εξέλιξης Κέντρο 

Ειδικών Θεραπειών] 

 

ΘΕΛΕΣΕ ΝΑ ΚΑΣΕΒΑΕΣΕ ΣΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑ ΔΩΡΕΑΝ Ε 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.. 

ΕΠΙΚΕΦΘΕΙΣΕ ΣΗΝ 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΜΑ 

www.kivotosexelixis.gr 

Συντακτική ομάδα 

του τεύχους 

Μώκας Τάσος 

Γούσης Βασίλης 

Ταρασούδη Μαρία 

Λώλου Ηλιάννα 

Πάσχου Μαρία 

μικρός Σπύρος 

μικρός Έκτορας 

μικρή Μαρίτα 

         μικρόσ Παναγιώτησ 
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