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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλα παηδί έξρεηαη ζηνλ θφζκν είλαη απαξαίηεην 

λα ηθαλνπνηεζνχλ θάπνηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ 

αλάγθεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε πγηήο ηνπ αλάπηπμε. Καζψο ην παηδί  

κεγαιψλεη, νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο δηαθνξνπνηνχληαη θαη απμάλνληαη. 

Γηα παξάδεηγκα, εκθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα γλσξηκία κε δηάθνξα 

αληηθείκελα θαη ε αλαθάιπςε ηεο ρξήζεο ηνπο, ε αλάγθε γηα ζπλαηζζε-

καηηθή αζθάιεηα, ε αλάγθε γηα πξνζνρή,  ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη 

αλάπηπμε ιφγνπ, ε έθθξαζε κέζα απφ ηελ δσγξαθηθή ή άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αλάγθε γηα απηνλφκεζε θαη αλεμαξηεηνπνίεζε. 

Γεληθφηεξα, εκθαλίδνληαη δηάθνξεο αλάγθεο πνπ έρεη ν άλζξσπνο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε.   

Οη γνλείο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνεηνηκάζνπλ ην παηδί γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, κε απνηέιεζκα λα ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα ηνπ κεηαβηβάζνπλ 

γλψζεηο. Έρεη απνδεηρζεί φηη, απφ ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο, ην έκβξπν 

αληηιακβάλεηαη θαη αληηδξά ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη ιίγνη νη γνλείο πνπ 

απνθαζίδνπλ απφ πνιχ λσξίο λα πξνζθέξνπλ δηάθνξα απφ απηά ηα 

εξεζίζκαηα ζηα παηδηά ηνπο. Πνιιέο κεηέξεο έρνπλ παξαηεξήζεη φηη ην 

έκβξπν αληηδξά φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κηιάλε, ηξαγνπ-

δάλε ή δηαβάδνπλ ηζηνξίεο. 

Πέξα, φκσο, απφ ηελ κεηάδνζε γλψζεσλ, νη γνλείο ληψζνπλ ηελ 

αλάγθε λα δνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα θαξπνθνξνχλ, πξάγκα πνπ 

απνηειεί γηα ηνπο ίδηνπο έλα είδνο αληακνηβήο. Ση γίλεηαη, φκσο, ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ έλα παηδί, ιφγσ θάπνηαο αλαπεξίαο ή λνεηηθήο πζηέξεζεο 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζην βαζκφ πνπ αλακέλεηαη; χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε 
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(1996), ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλνχλ νη γνλείο, κφιηο ηνπο 

γλσζηνπνηεζεί φηη ην παηδί ηνπο αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα 

αλαπεξίαο, είλαη ην ζνθ, ε άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε αλάπηπμε 

ελνρψλ, ην πέλζνο θαη, ηειηθά, ε παξαδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε 

επέλδπζε πξνζπάζεηαο θαη ελέξγεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ. 

Πνιιέο θνξέο, ηαπηίδνπλ ηνλ εξρνκφ απηνχ ηνπ παηδηνχ κε ην ζάλαην θαη 

ζπλερψο αλεζπρνχλ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμή ηνπ, 

θπξίσο φηαλ απηνί πεζάλνπλ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

θαηαθέξλνπλ πάληα φινη νη γνλείο λα θηάζνπλ κέρξη ην ζηάδην ηεο 

απνδνρήο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηέο είλαη νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ςπρνιφγσλ θαη 

άιισλ αξκνδίσλ έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αιιά 

θαη ηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ γνληψλ.  

Σν ζρνιείν, γεληθφ ή εηδηθφ, απνηειεί θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, αιιά 

θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ γνληψλ γηα ηξφπνπο εθπαίδεπζεο. Βέβαηα, ην 

βαζηθφηεξν εξγαιείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ άιισλ θνξέσλ ζηελ 

δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο δελ είλαη άιιν απφ ην βηβιίν. 

Έλα βηβιίν κπνξεί λα ςπραγσγήζεη ην παηδί, λα κεηαθέξεη γλψζεηο, λα 

ελεκεξψζεη δαζθάινπο θαη γνλείο γηα ηξφπνπο παξέκβαζεο θαη λέεο 

κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη επθαηξίεο αιιειεπί-

δξαζεο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ κε θάπνηνλ άιιν.  

ε γεληθέο γξακκέο, ηα βηβιία, αλαιφγσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, 

ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1. Απηά πνπ πξνζθέξνπλ γλψζεηο, φπσο ηα εθπαηδεπηηθά, ηα επηζηεκνληθά, 

ηα εγθπθινπαηδηθά θηι. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη ηα ζρνιηθά 

βηβιία, ηα νπνία δηαβάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα παηδηά. 
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2. Σα ινγνηερληθά βηβιία, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηζηνξίεο θαληαζηηθέο ή 

πξαγκαηηθέο θηι. 

3. Σελ πνίεζε, πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, θαζψο 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο. 

4. Σα βηβιία απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο, φπσο π.ρ. ηεο δσγξαθηθήο, κε ηα 

νπνία κπνξεί ην παηδί λα ςπραγσγεζεί θαη, ζπγρξφλσο, λα κάζεη κε έλα 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη νη ζσζηέο επηινγέο απφ ηνπο ελήιηθεο, 

αθνχ έλα βηβιίν κπνξεί, αλακθίβνια, λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

παηδί.  Οη γνλείο πξέπεη λα θξνληίδνπλ έηζη, ψζηε ηα παηδηά λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε φια ηα είδε ησλ βηβιίσλ, αλαιφγσο ηεο ειηθίαο θαη ησλ αλαγθψλ 

ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε γλψζε ηνπο δελ ζα είλαη κνλφπιεπξε θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο ζα δηεπξπλζνχλ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, κέζα απφ ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο ησλ γεγνλφησλ, λα 

απνθεχγεηαη ε ζενπνίεζε ησλ εξψσλ, γηαηί ηα παηδηά εχθνια επεξεάδνληαη 

θαη ηαπηίδνληαη κε ήξσεο θαη θαηαζηάζεηο. Δίλαη θαιφ, ην βηβιίν λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα απνδίδεη ηηο ζσζηέο 

δηαζηάζεηο ηεο δσήο, λα πξνβιεκαηίδεη θαη λα δηεγείξεη ηε ζθέςε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

ρεηηθά κε ηα βηβιία πνπ πξνζθέξνπλ γλψζεηο, πξέπεη λα βεβαησ-

ζνχκε φηη δίλνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα παξαπνηνχλ ηα γεγνλφηα 

ή λα σξαηνπνηνχλ θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη 

ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο ζην παηδί θαη λα δνκνχληαη ιαλζαζκέλεο γλσζηη-

θέο βάζεηο.  

Σα ινγνηερληθά βηβιία έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ αηζζεηηθή 

απφιαπζε θαη ηε κεηάδνζε αξρψλ θαη κελπκάησλ, ζπρλά φκσο θαη γλψ-

ζεσλ. Γειαδή, ζηνρεχνπλ ζην λα ςπραγσγήζνπλ, αιιά θαη λα δηδάμνπλ ην 
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παηδί. Ζ επηινγή βηβιίσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα γίλεηαη ηεο 

ειηθίαο ηνπ παηδηνχ. 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

ελεκέξσζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ βηβιίνπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε. Δπηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηεο άπνςεο φηη έλα βηβιίν 

κπνξεί λα βνεζήζεη έλα παηδί κε λνεηηθή πζηέξεζε λα δηακνξθψζεη 

ζεκαληηθά ην ραξαθηήξα ηνπ, θαζψο επίζεο θαη λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

δηάθνξεο δπζθνιίεο ηεο δσήο.  

ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ηεο λνεκνζχλεο, ηα είδε 

ηεο, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Αθνινχζσο εμεηάδεηαη 

ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζηνλ άλζξσπν. Απψηεξνο 

ζηφρνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα βηβιίν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξηθή έξεπλα, ζηε νπνία ζα 

πάξεη ζέζε ε πξάμε γηα λα επηβεβαησζεί ε ζεσξία. Με άιια ιφγηα ζα 

εξεπλεζεί πεξίπησζε ελφο αηφκνπ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη πνηα ε ζρέζε 

ηνπ κε ην βηβιίν. 

Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία ζα επηρεηξεζεί ν νξηζκφο ηεο  

λνεκνζχλεο θαη ηα είδε ηεο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ. Θα αλαθεξζεί ν ηξφπνο αξλεηηθήο επήξεηαο ηεο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο, κε ζθνπφ λα δεηρηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα βηβιίν κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε λα δηακνξθψζνπλ ζεκαληηθά 

ην ραξαθηήξα ηνπο θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο ηεο 

δσήο. 
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1. ΝΟΗΜΟΤΝΗ 

 

1.1  Ση είλαη λνεκνζύλε 

 

 Ο άλζξσπνο μερσξίδεη απφ ηα δψα, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ρξεζη-

κνπνηεί ηε ινγηθή γηα λα καζαίλεη, λα θαηαιαβαίλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο λέεο 

θαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Έηζη, κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη θαη λα μερσξίδεη ηα 

αληηθείκελα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ, ςπρηθέο 

δηεξγαζίεο. Με ιίγα ιφγηα, ν άλζξσπνο δηαζέηεη λνεκνζχλε, ε νπνία νξίδεηαη 

απφ ηνλ Fontana (1995) σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βιέπεη ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα πξάγκαηα θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί, γηα λα επηιχεη πξνβιήκαηα.  

 Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν γηα λα εθθξαζηεί ε 

λνεκνζχλε είλαη νη έλλνηεο θαη ε γιψζζα. Οη έλλνηεο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο 

ιέμεηο θαη νη ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα αληηθείκελα, λα 

εθθξαζηνχλ θξίζεηο, λα γίλνπλ ζπιινγηζκνί, θαζψο θαη αθεξεκέλεο ζθέςεηο. Σν 

πινχζην ιεμηιφγην κπνξεί λα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λνεκνζχλεο ελφο 

αηφκνπ. 

 

1.2  Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε λνεκνζύλε 

 

Ζ λνεκνζχλε δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ:  Ζ ιχζε ελφο 

πξνβιήκαηνο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ «επθακςία» θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο 

ζθέςεο, ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ηελ επθνιία αλαδξνκήο ζην παξειζφλ, 

ην ζπζρεηηζκφ ηνπ λένπ πξνβιήκαηνο κε θάπνην άιιν, γη’ απηφ δπν άηνκα κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα ρξεηαζηνχλ δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα 

λα ιχζνπλ  ην ίδην πξφβιεκα θαη ζα ην πεηχρνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Απηά ηα 

ζηνηρεία απνηεινχλ ηα θξηηήξηα, βάζεη ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη θαηαηάζζνληαη 

ζε θαηεγνξίεο σο πξνο ηε λνεκνζχλε ηνπο.    
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Ο L. Thurstone (1938) ππνζηεξίδεη φηη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζηα δηάθνξα ηεζη λνεκνζχλεο νθείινληαη ζε εθηά 

πξσηνγελείο παξάγνληεο: ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ηε ιεθηηθή επρέξεηα, ηελ 

αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα, ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, ηε κεραληθή κλήκε, ηελ 

αληίιεςε θαη ηελ ινγηθή ηθαλφηεηα. Καηά παξφκνην ηξφπν ν Gardner (1985) 

κίιεζε γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζχλεο, ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά 

ζηε ζπλέρεηα. 

Οη δηαθνξέο απηέο κπνξεί λα νθείινληαη ζε βηνινγηθνχο ή πεξηβαιιν-

ληηθνχο  παξάγνληεο. Πξσηεχνληα ξφιν, ζε ζρέζε κε ηνπο βηνινγηθνχο παξάγν-

ληεο, παίδεη ε θιεξνλνκηθφηεηα, θαζψο θαη βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ.  

Ζ θαθή δηαηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο κπνξεί, επίζεο, 

καθξνρξφληα λα επεξεάζεη ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ηα 

παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηξαθεί επαξθψο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσή ηνπο είλαη 

ιηγφηεξν ζπλεξγάζηκα κε ηνπο ελήιηθεο θαη έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα γηα κάζεζε, 

ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο, πνπ ηξάθεθαλ επαξθψο. εκαληηθή 

αξλεηηθή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ 

έθζεζε ζε νξηζκέλεο ηνμίλεο, φπσο π.ρ. ζην κφιπβδν, ηελ ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε αιθνφι θαη απφ ηηο πξνγελλεηηθέο θαη πεξηγελλεηηθέο αγρνγφλεο 

θαηαζηάζεηο. 

Απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πεξηζζφηεξν επεξεάδεη ην 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηελ επαγ-

γεικαηηθή απαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ. ζν πην ςειφ είλαη ην θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ επίπεδν, ηφζν απμάλεηαη ν Γείθηεο Ννεκνζχλεο, ζε γνλείο θαη 

παηδηά. 

 Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα 

έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο πξφζβαζεο ζε πιηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηεγείξεη ηε 

δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο, π.ρ., ηα βηβιία θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά 

παηρλίδηα. Δίλαη, επίζεο, ζπάλην λα έρνπλ θάπνηνλ ελήιηθα, πνπ ζα αθηεξψζεη 
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ρξφλν γηα λα ηνπο δηαβάζεη βηβιία, ή έλα δσκάηην, φπνπ κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ 

ήζπρα. Δπίζεο, δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ ζχλζεηα ιεθηηθά εξεζίζκαηα 

απφ άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη λα ελζαξξπλζνχλ ζηε ζρνιηθή  ηνπο 

απφδνζε απφ γνλείο πνπ ηξέθνπλ πςειέο θηινδνμίεο γη’ απηά (Fontana, 1981). 

χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δίδπκα πηνζεηεκέλα παηδηά, 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηε 

λνεκνζχλε ηνπο (Howe, 1997). Οη κειέηεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ν δείθηεο λνεκνζχλεο ησλ πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ, ησλ νπνίσλ νη βηνινγηθνί 

γνλείο  είραλ δείθηε λνεκνζχλεο θάησ απφ ην κέζν φξν, κπνξνχζε λα αλεβεί 

πάλσ απφ ην κέζν φξν (Locurto, 1990). ε κηα παιαηφηεξε κειέηε (Skodac & 

Skeels, 1949) βξέζεθε φηη ν δείθηεο λνεκνζχλεο ησλ πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ 

ήηαλ 21 κνλάδεο πάλσ απφ ηνπο αληηζηνίρνπο ησλ βηνινγηθψλ ηνπο κεηέξσλ, 

ελψ ζε άιιεο έξεπλεο ε δηαθνξά απηή έθζαζε ηηο 30 κνλάδεο. Οη ζπγγξαθείο 

απέδσζαλ ηε ζεκαληηθή απηή αχμεζε ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθά αλψηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ ηα πηνζεηεκέλα παηδηά.  

πλνπηηθά, νη έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηηο επηδξάζεηο ησλ πηνζεζηψλ ζηε 

λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ θαηαιήγνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη ε έγθαηξε πηνζέηεζε 

απφ νηθνγέλεηεο πςειφηεξνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ απφ ηε θπζηθή 

νηθνγέλεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή απηήο ηεο λνεκνζχλεο 

(Howe,1997). Καη’ αληίζηνηρν ηξφπν, δηάθνξεο κειέηεο παξέκβαζεο 

(intervention studies), πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, έδεημαλ κεγάιεο βειηηψζεηο ζην δείθηε 

λνεκνζχλεο, φηαλ ηα παηδηά εμνπιίδνληαλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

 

1.3 Η επίδξαζε ησλ αηζζήζεσλ ζηε λνεκνζύλε 

 

Οη αηζζήζεηο απνηεινχλ ην εξγαιείν, κε ην νπνίν ν άλζξσπνο αιιειεπηδξά 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Απφ απηέο εμαξηψληαη θαη επεξεάδνληαη πνιιέο 

ηθαλφηεηεο, φπσο ε νμπδέξθεηα, ε αληίιεςε θαη ε θξίζε, ε αληαιιαγή 
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πιεξνθνξηψλ, επνκέλσο ε κάζεζε θαη ε πξνζσπηθή εμέιημε.  Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ δερφκαζηε θαζεκεξηλά απνηεινχλ εξεζίζκαηα γηα ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

ηνπ εγθεθάινπ, θη έηζη, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ αζρνιείηαη απφ κηθξφο κε 

κνπζηθή είλαη πηζαλφ λα γίλεη θαιφο κνπζηθφο, ελψ θάπνηνο άιινο πνπ ηνπ 

αξέζεη λα αζρνιείηαη κε καζεκαηηθά, θαιφο καζεκαηηθφο θ.ν.θ. 

ηαλ, ιφγσ θάπνηαο αηζζεηεξηαθήο αλαπεξίαο, εκπνδίδεηαη ε πξφζιεςε 

πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ, ν ξπζκφο θαη ε δηαδηθαζία λνεηηθήο αλάπηπμεο 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά. Έλα άηνκν κε ζνβαξφ πξφβιεκα φξαζεο δπζθνιεχεηαη 

λα θαηαθηήζεη έλλνηεο αληηθεηκέλσλ, ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ θαη, πνιχ 

πεξηζζφηεξν, ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο, φπσο π.ρ. «εδψ» ή «εθεί». Παξφκνην 

πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θσθψλ αηφκσλ. Οη θσθνί δελ 

ιακβάλνπλ θαζφινπ αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη απηφ έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

θαηάθηεζε θάπνησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ήρνπο, αιιά θαη ηνλ ξπζκφ 

αληίιεςεο αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ ρεηξφηεξε πεξίπησζε αηζζεηεξηαθήο 

αλαπεξίαο, φκσο, είλαη φηαλ ππάξρεη ζπλδπαζκφο θψθσζεο θαη ηχθισζεο, 

νπφηε ην άηνκν δε ιακβάλεη ζρεδφλ θαζφινπ εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ θαη, 

επνκέλσο, επηβξαδχλεηαη δξακαηηθά ηφζν ε λνεηηθή, φζν θαη ε 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο επθπΐαο εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ δελ ππήξρε ε αίζζεζε ηνπ πφλνπ, δε ζα κπνξνχζε ν άλζξσπνο 

λα μερσξίζεη ηηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο γηα λα 

ηηο απνθχγεη.  

 

1.4 Η επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηε λνεκνζύλε 

 

Ο ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ λνεκνζχλεο. χκθσλα κε επηζηεκνληθέο κειέηεο, 
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ε δηαθνπή ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο ζπλδέεηαη κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο. ζν 

πεξηζζφηεξα είλαη ηα ρξφληα απνπζίαο απφ ην ζρνιείν, ηφζν πην ρακειφο είλαη ν 

δείθηεο λνεκνζχλεο (Howe, 1997). 

Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηε νπεδία κε παηδηά ειηθίαο 13 εηψλ, ηα νπνία είραλ  

ίδην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη θνηηνχζαλ ζηηο ίδηεο ζρνιηθέο ηάμεηο,  

έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν είραλ κηα απψιεηα πεξίπνπ 

1.8 κνλάδσλ ζην δείθηε λνεκνζχλεο, θαηά κέζν φξν, γηα θάζε έηνο πνπ δελ 

νινθιήξσλαλ ην γπκλάζην (Harnquist,1968). 

Παξφκνηεο  έξεπλεο πνπ έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηε Virginia ησλ 

ΖΠΑ έδεημαλ φηη ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ πνπ έγηλε γηα λα  εκπνδηζηεί ε 

θπιεηηθή επηκεημία είρε πνιχ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην δείθηε λνεκνζχλεο ησλ 

παηδηψλ, ν νπνίνο κεηψζεθε θαηά κέζν φξν 6 κνλάδεο αλά έηνο απψιεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Με βάζε ηηο πην πάλσ κειέηεο, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη  ε 

λνεκνζχλε δελ είλαη ακεηάβιεηε, αιιά επεξεάδεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ, 

ζρνιηθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, επνκέλσο κπνξεί λα βειηησζεί 

ζεκαληηθά. Απηή ε ζέζε φκσο δε γίλεηαη δεθηή απφ φινπο ηνπο ςπρνιφγνπο. 

Κάπνηνη πξνβάιινπλ αληηξξήζεηο σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο λνεκνζχλεο θαη 

ηζρπξίδνληαη φηη νη απμήζεηο ζην δείθηε λνεκνζχλεο είλαη πξνζσξηλέο θαη κεηά 

απφ θάπνην δηάζηεκα εμαλεκίδνληαη, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα επαλέξρνληαη 

ζηελ αξρηθή ηνπο λνεηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία παξακέλεη «παγησκέλε θαη 

ζηαηηθή». 

Σν γεγνλφο φηη νη απμήζεηο ζην δείθηε λνεκνζχλεο επηβξαδχλνληαη, χζηεξα 

απφ θάπνηα δηαζηήκαηα θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ζεσξείηαη θπζηθφ. 

Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ δελ ππάξρνπλ ζπλερείο επθαηξίεο, νη νπνίεο λα επλννχλ ηε 

ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηθαλνηήησλ.  Απηφ ζπλέβε ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα θαη, ελψ 

ε λνεκνζχλε ηνπο αξρηθά απμήζεθε, ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε, αθνχ επέζηξεςαλ 

ζην αξρηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Δθεί θπξηαξρνχζε θαη πάιη ε θηψρεηα θαη  
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ε αλεξγία θαη απνπζίαδαλ νη επθαηξίεο λα αζθνχλ ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο είραλ 

απνθηήζεη ζηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο απνπζίαδε θαη ην επξχηεξν 

εθπαηδεπηηθφ – καζεζηαθφ θιίκα (Howe, 1997).  

Απηφ φκσο πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε δηαπίζησζε φηη ε λνεκνζχλε δελ 

είλαη αλαιινίσηε, αιιά κπνξεί λα απμεζεί θαη, κάιηζηα, νπζηαζηηθά. Σν ζρνιείν 

φκσο δελ είλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο, πνπ έρεη ηελ επζχλε λα πξνζθέξεη ηα 

θαηάιιεια εξεζίζκαηα, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ηελ λνεηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν, αλ φρη κεγαιχηεξν, έρεη θαη  ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

1.5  Δίδε λνεκνζύλεο 

 

 Ο Gardner (1985) ππνζηήξημε φηη δελ ππάξρεη έλα κφλν είδνο λνεκνζχλεο, 

ην νπνίν ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή. Μέζα απφ ηηο έξεπλέο 

ηνπ κε παηδηά εληφπηζε δεδνκέλα πνπ έδεηρλαλ πσο νη  δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 

είραλ σο πεγή δηαθνξεηηθά θέληξα ζηνλ εγθέθαιν. Απηφο ν πινπξαιηζκφο ηεο 

επθπΐαο νδήγεζε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο θαη ηεο ηδέαο φηη ε 

επθπΐα απνηειεί απιψο εκθάληζε βηνινγηθνχ δπλακηθνχ, ην νπνίν ππάξρεη κέζα 

ζηνλ άλζξσπν. Ζ λέα ζεσξία βαζίδεηαη πάλσ ζε κεηξήζεηο κε ηεζη, φπσο νη 

πεξηζζφηεξεο κέρξη ηψξα ζεσξίεο λνεκνζχλεο. Ζ λέα απηή πξφηαζε δέρεηαη ηελ 

χπαξμε νθηψ ηνπιάρηζηνλ εηδψλ λνεκνζχλεο. Σα πεξηζζφηεξα ηεζη λνεκνζχλεο 

κειεηνχλ είηε ηε γιψζζα, είηε ηε ινγηθή ή θαη ηα δχν, ρσξίο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηα άιια έμη είδε. 

Αλ θαη φινη δηαζέηνπκε ηκήκαηα θαη απφ ηα νθηψ είδε λνεκνζχλεο, ζπρλά 

ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν έλα απφ απηά. Δίλαη 

αδχλαην, φκσο, λα βξνχκε δχν άηνκα κε ηνλ ίδην αθξηβψο ζπλδπαζκφ 

λνεκνζχλεο, αθνχ θάζε άηνκν έρεη έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ηθαλνηήησλ, αθφκε 

θαη νη νκνδπγψηεο δίδπκνη, επεηδή νη εκπεηξίεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ε 

λνεκνζχλε ηνπ θαζελφο εμειίζζεηαη δηαθνξεηηθά. 
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Οη νθηψ ηχπνη λνεκνζχλεο πνπ εληφπηζε ν Gardner είλαη νη εμήο:  

I. Ζ Γισζζηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα  λα δηαθξίλνπκε ηελ 

επηδεμηφηεηα κε ηηο ιέμεηο, ηε γιψζζα θαη ηνλ ζπλδπαζκφ πξνηάζεσλ 

κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ έθθξαζε ηδεψλ. ζνη έρνπλ αλεπηπγκέλε γισζζηθή 

λνεκνζχλε είλαη επαίζζεηνη ζηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, αιιά θαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αθνχγνληαη. Δίλαη πνιχ ηθαλνί ζηηο αθεγήζεηο, ηηο 

κνλνινγηθέο παξνπζηάζεηο, ηηο απαγγειίεο, ηε ζπδήηεζε, ηηο δηαιεθηηθέο 

αληηπαξαζέζεηο, ηηο εκεξνινγηαθέο θαηαγξαθέο, ηηο γξαπηέο εξγαζίεο, ηηο 

πεξηιήςεηο.  

II. Ζ Λνγηθν-καζεκαηηθή λνεκνζχλε αθνξά ηηο ζρέζεηο αηηηψλ θαη 

απνηειεζκάησλ θαη ηηο ιχζεηο πξνβιεκάησλ, ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο, ηηο 

ηεξαξρήζεηο, ηηο δηεξεπλήζεηο, ηηο αλαιχζεηο, ηνπο ζπιινγηζκνχο, ηηο γελη-

θεχζεηο, ηηο πνζνηηθνπνηήζεηο, ηνπο ππνινγηζκνχο αμίαο, κεγέζνπο, 

βάξνπο, απφζηαζεο θαη ρξφλνπ.   

III. Ζ Μνπζηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ήρνπο, ξπζκνχο θαη κεισδίεο. Ζ 

ζθέςε πεξλά κέζα απφ ην θίιηξν ηεο κνπζηθφηεηαο, γη’ απηφ θαη ππάξρεη 

ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο κνπζηθήο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο αληίιεςεο 

ηνπ θφζκνπ.  

IV. Με ηε Φσξνηαμηθή λνεκνζχλε ππάξρεη ε ηάζε λα ζθεθηφκαζηε κε εηθφλεο 

θαη κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε λνεηηθά κνληέια ηνπ θφζκνπ ζην κπαιφ 

καο. Σα άηνκα κε αλεπηπγκέλε ρσξηθή λνεκνζχλε πξνζαλαηνιίδνληαη 

θαιά ζην ρψξν θαη κπνξνχλ, π.ρ., λα ρσξέζνπλ πνιιά πξάγκαηα ζε 

θάπνην ρψξν, λα θηηάρλνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη κνληεινπνηήζεηο 

θαη έρνπλ εηθαζηηθέο θαη επνπηηθέο επηδφζεηο.  

V. ζνη έρνπλ αλεπηπγκέλε Σσκαηηθή – θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε ζθέθηνληαη 

κέζσ ηεο θίλεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο κε επηδέμην θαη 

εθθξαζηηθφ ηξφπν.  
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VI. Ζ Γηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη απαξαίηεηε ζηελ αιιειεπίδξαζε κε 

άιια άηνκα, ζηελ θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ πξφβιε-

ςε θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ. Σα άηνκα απηά αζρνινχληαη κε ζπιινγηθέο 

δηαδηθαζίεο, νκαδηθέο εξγαζίεο, αιιειν-δηδαζθαιία, δηαπξνζσπηθέο 

δηακεζνιαβήζεηο, δηαρείξηζε θξίζεσλ.  

VII. Ζ Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε γλψζε 

ηνπ εαπηνχ καο. Σα άηνκα κε αλεπηπγκέλε ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε 

δνπιεχνπλ πνιχ ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θη ελδηαθέξνληαη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επηδξά ζηελ ςπρνινγία ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ηνπο πεξηζηνηρίδνπλ. Δίλαη επηδέμηνη ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ 

αλαπφιεζε, ζηνλ αλαζηνραζκφ, ζηηο πξνζσπηθέο επηινγέο, ηηο πξνζσπηθέο 

λνεκαηνδνηήζεηο, ηνπο πξνζσπηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο, ηηο αηνκηθέο 

εξγαζίεο, ηελ απηναμηνιφγεζε, ηελ απηνξπζκηδφκελε κάζεζε.  

VIII. Ζ Ναηνπξαιηζηηθή λνεκνζχλε ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

ησλ θπζηθψλ κνξθψλ θαη ηελ ηάζε επηθνηλσλίαο κε ηε θχζε θαη ηα δψα. 

Σα άηνκα κε λαηνπξαιηζηηθή λνεκνζχλε είλαη ηθαλά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

κνηίβσλ ηεο δσήο θαη ησλ θπζηθψλ δπλάκεσλ. 

 

1.6  πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, κέρξη λα θαηαιήμεη ζε απηφ ηνλ νξηζκφ, 

άιιαμε πνιιέο νλνκαζίεο. Ο Thorndike (1920)  ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θνηλσληθή 

λνεκνζχλε (social intelligence). Αξγφηεξα ν Gardner θαη o Hatch (1989) ηελ 

θαζηέξσζαλ κε ηνλ φξν «δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε» (interpersonal intelligence). 

Σν 1993 ν Gardner αλαζεσξεί ηελ νξνινγία θαη ηε κεηαηξέπεη ζε πξνζσπηθή 

λνεκνζχλε (personal intelligence. 1993). Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα, νη Goleman 
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θαη Cooper, ηελ νλφκαζαλ ζπλαηζζεκαηηθφ πειίθν (emotional quotient. 1996). 

Με παξέκβαζε ηνπ Steiner (1997), κεηαηξέπεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή παηδεία 

(emotional literacy). Ζ επηθξαηέζηεξε νξνινγία είλαη ε γλσζηή 

«ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» ησλ Salovey & Mayer (1990) θαη ηνπ Goleman 

(1996). 

Ο Goleman (1997 b) θαζνξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκν-

ζχλεο  σο ηε γλψζε απφ θάπνηνλ γη’ απηφ πνπ αηζζάλεηαη θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ρσξίο απηά λα ηνλ  παξαζχξνπλ, λα κπνξεί λα 

παξαθηλεί ηνλ εαπηφ ηνπ λα επηηειεί δεκηνπξγηθέο θαη απνδνηηθέο εξγαζίεο θαη, 

ηέινο, λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα ρεηξίδεηαη ηηο 

ζρέζεηο απνηειεζκαηηθά. 

χκθσλα κε ηνλ Martinez (1997), είλαη «κηα ζεηξά απφ άγλσζηεο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο αηφκνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ θαη πηέζεσλ».  

 

1.7 Γηαλνεηηθή Ννεκνζύλε 

 

Ζ Γηαλνεηηθή λνεκνζχλε ή, αιιηψο, επθπΐα, ζρεηίδεηαη κε ην 

αξηζκεηηθφ θαη γλσζηηθφ θνκκάηη ηεο λνεκνζχλεο θαη ειέγρεη ηελ ινγηθή. 

πλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα ζθέθηεηαη, λα εθινγηθεχεη, 

λα αληηιακβάλεηαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, λα ιχλεη πξνβιήκαηα θαη λα 

καζαίλεη, επνκέλσο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ 

ρεηξσλαθηηθψλ ή άιισλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχλ γλψζεηο. Με ηε 

δηαλνεηηθή λνεκνζχλε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα 

ρξεζηκνπνηεί επέιηθηα ζπκβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο, π.ρ., ν ζπιινγηζκφο 

θαη ε αλάκλεζε, γηα θαιχηεξε αληίιεςε θαηαζηάζεσλ θαη φξσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δίλαη κηα ιεηηνπξγία ε νπνία πξνθαζνξίδεηαη απφ ηε 

γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη αλαπηχζζεηαη κέρξη θάπνηα ειηθία. ηαλ 
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ππνζηεί θζνξά, είηε απφ αηχρεκα είηε απφ γεξαηεηά, ε επαλαθνξά ηεο είλαη 

πνιχ δχζθνιε, κέρξη αδχλαηε.   

 

1.8 Πλεπκαηηθή λνεκνζύλε 

 

Ζ πλεπκαηηθή λνεκνζχλε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο δηαλνεηηθήο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Με απηήλ 

αληηκεησπίδνπκε θαη επηιχνπκε πξνβιήκαηα νπζίαο θαη αμίαο, ηνπνζεηνχκε ηελ 

δσή θαη ηηο πξάμεηο καο ζε έλα επξχηεξν, πινπζηφηεξν θαη βαζχηεξν πιαίζην. Γηα 

λα ζεσξεζεί φηη θάπνηνο έρεη αλεπηπγκέλε πλεπκαηηθή λνεκνζχλε, πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγή θαη απζφξκεηε πξνζαξκνζηηθφηεηα, κεγάιν βαζκφ 

απηνζπλείδεζεο, ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ηεο νδχλεο, ηθαλφηεηα έκπλεπζεο 

απφ νξάκαηα θαη ηδαληθά, ηελ άξλεζε πξφθιεζεο βιάβεο ζην ζπλάλζξσπν, ζηα 

δψα θαη ζηε θχζε γεληθφηεξα. Πξέπεη λα έρεη ηελ ηάζε λα βιέπεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ηελ ηάζε λα αλαξσηηέηαη πάλσ ζε 

ζεκειηψδε ππαξμηαθά δεηήκαηα θαη λα αλαδεηεί νπζηαζηηθέο απαληήζεηο, ηελ 

ηθαλφηεηα  λα ιεηηνπξγεί θαηά ηεο ζπκβαηηθφηεηαο, λα είλαη αλνηθηφο ζηελ 

ππεξπξνζσπηθή – ππεξβαηηθή ςπρνινγηθή εκπεηξία θαη ηελ πιήξε 

απηνπξαγκάησζε ή αθχπληζε ή θψηηζε. 

Ζ πλεπκαηηθή λνεκνζχλε είλαη απηή πνπ καο θάλεη λα αλαξσηηφκαζηε γηα 

ηα πην έληνλα ππαξμηαθά πξνβιήκαηα ηεο δσήο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη έμσ 

απφ ην πεδίν ηνπ θαζεκεξηλνχ θαη αλακελφκελνπ Δίλαη ε ιεηηνπξγία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ πλεπκαηηθή λνεκνζχλε θαη ε βαζηά 

δηαίζζεζε ηεο νπζίαο θαη ηεο αμίαο ησλ πξαγκάησλ καο θαζνδεγεί, φηαλ 

βξηζθφκαζηε ζην «φξην». Δίλαη ε ζπλείδεζή καο.  
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2. ΔΓΚΔΦΑΛΟ 

 

 2.1 Φάζεηο εμέιημεο ηνπ εγθεθάινπ από ηε  γέλλεζε ηνπ αλζξώπνπ 

 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο ηνπ εγθεθάινπ, απφ ηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ εκβξχνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζε, απνηειεί κηα εμαηξεηηθά 

πεξίπινθε δηαδηθαζία, ε κειέηε ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ζε αξρηθά ζηάδηα. 

χκθσλα κε νξηζκέλεο ελδείμεηο, ε αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ 

επηηειείηαη κε εληαηηθνχο ξπζκνχο θαηά ηελ εκβξπτθή πεξίνδν. Μηα δεχηεξε 

πεξίνδνο εληαηηθήο σξίκαλζεο παξαηεξείηαη κεηά ηε γέλλεζε, ηδίσο κεηαμχ 2–12 

κελψλ.  

ηηο πεξηφδνπο εληαηηθήο αλάπηπμεο ν εγθέθαινο είλαη ηδηαίηεξα επαί-

ζζεηνο ζε εμσγελείο επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κφληκε επίδξαζε, 

ελψ παξφκνηεο επηδξάζεηο εθηφο ησλ πεξηφδσλ απηψλ δε ζα νδεγήζνπλ ζε κε 

αλαζηξέςηκεο αιιαγέο. Δίλαη απηέο νη θξίζηκεο πεξίνδνη επαηζζεζίαο, θαηά ηηο 

νπνίεο ππάξρεη έληνλε λεπξσληθή «πιαζηηθφηεηα». 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη σξίκαλζε ζπλερίδεηαη θαη ζηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο 

θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Ζ αλάπηπμε νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ελδείμεηο, ζηελ 

αλάπηπμε δηθηχσλ θαη ζηα δχν εκηζθαίξηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ιφγνπ. 

Απφ ηε γέλλεζε θαη έπεηηα ε αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ 

εμαξηάηαη θαη απφ ηελ εκπεηξία, πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ 

δηθηχσλ θαη ζπλάςεσλ. Απνπζία εκπεηξίαο, π.ρ., ιφγσ απνκφλσζεο, ζα αθήζεη 

ηα δίθηπα αδξαλή, ελψ, αληηζέησο, έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε εξεζίζκαηα ζα 

δξαζηεξηνπνηήζεη απηά πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί.  
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2.2 Γπλαηόηεηεο εθγύκλαζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ εγθεθάινπ 

  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη θαλείο ζηνλ θφζκν ην λεπξηθφ ηνπ ζχζηεκα 

ζπλερψο αλαπηχζζεηαη. Ηδηαηηέξσο, φπσο ιέρζεθε πην πάλσ, θαηά ηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηεο δσήο, ε αλάπηπμε είλαη ξαγδαία. Σα λεπξηθά θχηηαξα δεκηνπξγνχλ λέα 

κνλνπάηηα, ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, φζν θαη κεηαμχ 

εγθεθάινπ θαη πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (απφ θαη πξνο ηελ ζπνλδπιηθή 

ζηήιε θαη ηνλ εγθέθαιν).  

Χο βξέθε έρνπκε ηελ έκθπηε ηάζε λα εθγπκλάδνπκε ηνλ εγθέθαιν, ψζηε λα 

«αλαγθάζνπκε» ην ζψκα καο λα ρηίζεη λέα κνλνπάηηα πξνο ηηο ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο. ινη έρνπκε παξαηεξήζεη έλα βξέθνο πνπ θάλεη αδέμηεο θηλήζεηο, 

πξνζπαζψληαο λα επεμεξγαζηεί έλα αληηθείκελν κε ηα ρέξηα ηνπ. Απηφ ην 

παηρλίδη πεξηέξγεηαο, φκσο, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο πξσηαξρηθφο 

κεραληζκφο αλάπηπμεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

ηειηθφ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ηνπ παηδηνχ κεηά απφ θάπνηα πεξίνδν 

αλάπηπμεο. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη κε φια ηα λεπξηθά δίθηπα ηνπ ζψκαηνο 

καο: φξαζε, αθνή, φζθξεζε, θηι.  

ζν θάπνηνο αζθείηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ηφζν θαιχηεξνο γίλεηαη 

ηειηθά, κηαο θαη δπλακψλεη ν εγθέθαιφο ηνπ. Οη επηζηήκνλεο ιέλε φηη πνηέ δελ 

είλαη αξγά γηα λα αξρίζεη θάπνηνο λα αζθεί ηνλ εγθέθαιφ ηνπ. Μπνξεί ε 

αλάπηπμή ηνπ λα είλαη ξαγδαία ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο, αξγφηεξα, φκσο, 

παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Απηφ δε ζεκαίλεη, 

αζθαιψο, κεδεληθή αλάπηπμε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Σα ππάξρνληα θχηηαξα 

κπνξνχλ λα απιψζνπλ ηνπο δελδξίηεο θαη ηνπο  άμνλέο ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζπλάςεηο κεηαμχ ηνπο. Σν εξψηεκα, επνκέλσο, δελ είλαη ην 

«πφηε» θάπνηνο κπνξεί λα μεθηλήζεη λα αζθεί ηνλ εγθέθαιφ ηνπ γηα λα δεη 

απνηειέζκαηα, αιιά ην «πψο» πξέπεη λα ην θάλεη απηφ.  
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2.3 Γπλαηόηεηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ εγθεθάινπ 

 

Ο εγθέθαινο απνηειεί έλα επαίζζεην φξγαλν ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο 

δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη είδε κνιχλζεσλ (εγθεθαιίηηδα, απφζηεκα εγθεθάινπ), 

αγγεηαθά επεηζφδηα, πνπ απνηεινχληαη απφ εγθεθαιηθέο αηκνξξαγίεο, εγθεθα-

ιηθέο καιαθχλζεηο, ηζραηκία θηι., φγθν θαη θαξθίλν ηνπ εγθεθάινπ, πνπ πνιιέο 

θνξέο νδεγεί ηνλ αζζελή ζε ζάλαην, πδξνθεθαιηζκφ, παξεγθεθαιίηηδα, 

δηφγθσζε εγθεθάινπ θηι.  

Βαζηθφηεξε, φκσο, αηηία πξφθιεζεο βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, 

είλαη νη θαθψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, ιφγσ ησλ 

απηνθηλεηηζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ αηπρεκάησλ.  

Ζ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ μεθηλάεη θαηά ηελ εκβξπτθή ειηθία κέρξη ηελ 

γέλλεζε, νπφηε δηακνξθψλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ. ηελ ελήιηθε δσή ζπλερίδεη 

λα αλαπηχζζεηαη, ράξε ζε δπν ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ: Σελ δψλε 

γχξσ απφ ηηο θνηιίεο θαη ηνλ ηππφθακπν, πνπ είλαη ην θέληξν ηεο κλήκεο. Σν 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ 

λεπξψλεο. Οη λεπξψλεο είλαη ηα θχηηαξα πνπ κεηαθέξνπλ ηα ειεθηξηθά ζήκαηα, 

δειαδή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε απφ ην πεξηβάιινλ.   

Αθξηβψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν ελήιηθνο εγθέθαινο δηαηεξεί ηελ ηθαλφηεηα 

λα θηηάρλεη λένπο λεπξψλεο φπνηε θαη φπνπ ρξεηάδνληαη. Μπνξεί, π.ρ., λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επνχισζε θάπνηνπ ηξαχκαηνο ή γηα λα θηηάμνπλ λέα 

δίθηπα ζε πεξίπησζε εθκάζεζεο λέσλ δεμηνηήησλ. Ζ ηθαλφηεηα απηή ηνπ 

εγθεθάινπ ιέγεηαη πιαζηηθόηεηα θαη είλαη απηή πνπ καο βνεζάεη λα καζαίλνπκε 

θαηλνχξγηα πξάγκαηα ζπλερψο θαη λα ηα ζπκφκαζηε. Απηφ γίλεηαη ζε φιε ηελ 

ελήιηθε δσή, κέρξη θαη ηα γεξάκαηα, κφλν πνπ θαζψο πεξλάλε ηα ρξφληα 

κεηψλεηαη ιίγν. 
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3. ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ 

 

3.1 Οξηζκόο λνεηηθήο πζηέξεζεο 

 

Οξηζκέλα άηνκα, κε βάζε αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο 

λνεκνζχλεο, έρνπλ ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ λνεηηθά πζηεξνχλησλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε 

κεησκέλε δηαλνεηηθή θαη πξνζαξκνζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 

(Harris, 1995), πνπ εθδειψλεηαη θαηά ηε γέλλεζε ή λσξίο ζηελ δσή ηνπο, έσο ην 

16
ν
 έηνο. Απνηέιεζκα είλαη ην άηνκν λα θαζίζηαηαη αλίθαλν λα πξνζαξκνζηεί 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα επηβηψζεη ρσξίο επίβιεςε, έιεγρν θαη 

εμσηεξηθή βνήζεηα (Υξεζηάθεο, 2006). 

Ο Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο Edgar Doll (1941) πεξηγξάθεη ηε λνεηηθή 

πζηέξεζε σο κηα θαηάζηαζε αδπλακίαο ζηελ θνηλσληθή  πξνζαξκνγή, ε νπνία 

είλαη παξνχζα θαηά ηε γέλλεζε ή εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία 

θαη νθείιεηαη ζε θάπνηα εμειηθηηθή αλαζηνιή, ιφγσ νξγαληθψλ αηηίσλ. Ζ 

θαηάζηαζε απηή είλαη αλίαηε, είηε εθαξκφδνπκε ζεξαπεπηηθή αγσγή είηε 

θαηάιιειε άζθεζε.  Με ηνλ νξηζκφ απηφ θαζηεξψζεθαλ 6 βαζηθά θξηηήξηα γηα 

ηε δηάγλσζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο: Ζ αλεπαξθήο θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ε 

αλεπαξθήο λνεηηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή αλεπάξθεηα θαηά ηελ ψξηκε ειηθία, ε 

εκθάληζή ηεο θαηά ηε γέλλεζε ή ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία, ε χπαξμε νξγαληθψλ 

αηηηψλ θαη ε εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ άιινπο ζε φιε ηνπ ηε δσή (Υξεζηάθεο, 

2006). 

Ζ λνεκνζχλε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηελ έκθαζε ζην επίπεδν 

ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ή ζε πην πξαθηηθέο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Έλαο νξηζκφο ζηεξηδφκελνο κφλν ζην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ή, 

αληηζέησο, κφλν ζηηο δεμηφηεηεο πξνζαξκνγήο, είλαη αηειήο. ηηο πεξηπηψζεηο 

λνεηηθήο πζηέξεζεο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 

κάζεζεο
.
 φκσο, άηνκα κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ 
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επαξθψο ζε κε απαηηεηηθά πεξηβάιινληα, ελψ άηνκα κε επαξθέο επίπεδν 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 

πιαίζηα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο (Κσηζφπνπινο, 2004).  

 

3.2 Αίηηα λνεηηθήο πζηέξεζεο 

 

Ζ λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε νξγαληθά αίηηα, ηα νπνία 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο βαξχηεξεο κνξθέο λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη  

πξνθαινχληαη  απφ πεξηβαιινληηθνχο ή θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο. Δπίζεο, ηα 

αίηηα κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ηνπ ηνθεηνχ ή ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε ελφο κσξνχ ή ελφο παηδηνχ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ 

ηελ ειιηπή δηαηξνθή ηεο κεηέξαο ζηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο, απφ κηα γελεηηθή 

αλσκαιία, απφ έιιεηςε νμπγφλνπ ζηνλ ηνθεηφ ή κεληγγίηηδα ζηελ παηδηθή 

ειηθία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην αίηην ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο είλαη άγλσζην 

θαη απιψο πεξηγξάθεηαη σο αηχρεκα θαηά ηνλ ηνθεηφ.  

Σα αίηηα πνπ πξνθαινχλ λεπξνινγηθέο βιάβεο θαη νδεγνχλ ζε θάπνηα 

εγθεθαιηθή αλσκαιία κπνξεί λα είλαη: 

1. Κιεξνλνκηθνί παξάγνληεο. 

2. Φξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κείσζεο (ή κίησζεο), φπσο 

ε ιαλζαζκέλε θαηαλνκή ησλ ρξσκνζσκάησλ. Σέηνηα ιάζε είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε απψιεηα ελφο ρξσκνζψκαηνο, ε παξνπζία ελφο επηπιένλ, ε 

αληαιιαγή ηκεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ίδην δεχγνο θηι. Γίλεηαη, δειαδή, 

αλψκαιε ζχδεπμε, κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηείηαη ε ζχλζεζε, ε κνξθή 

θαη ην κέγεζνο ηνπ ρξσκνζψκαηνο, επνκέλσο θαη ηνπ θπηηάξνπ. Απνηέιεζκα 

ηεο αλσκαιίαο απηήο είλαη δηάθνξεο αλσκαιίεο ή ζχλδξνκα ζην ζψκα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ. Μηα ηέηνηα αλσκαιία είλαη ε «ηξηζσκία 21» ή 

ζχλδξνκν Down (Υξεζηάθεο, 2006 ). 
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3. Αλσκαιίεο κεηαβνιηζκνύ, φπσο ε ειιηπήο παξαγσγή ελδχκσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ θαλνληθή θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ε παξαγσγή 

λέσλ ελδχκσλ θαη πξσηετλψλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο πνπ ζεσξνχληαη 

θαλνληθέο γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ αζπκθσλία απηή κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ην ζάλαην ή δηάθνξεο βηνρεκηθέο αλσκαιίεο, φπσο είλαη ε 

θαηλπιθεηνλνπξία (phenylketonuria PKU) θαη ε γαιαθηνδαηκία, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ λνεηηθή πζηέξεζε,  

4. Πξνγελλεηηθά αίηηα, αθνχ ην έκβξπν είλαη ηδηαίηεξα επάισην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Οη  ζηαηηζηηθέο ζεσξνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο ππεχζπλνπο γηα ην 38% - 40% ησλ 

γελλήζεσλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Δμάιινπ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ 

εκβξπτθνχ ζαλάηνπ θαηά ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν είλαη 2 – 3 θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη ηε λενγληθή 

πεξίνδν. Κπξηφηεξνη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ζεσξνχληαη: 

I. Ζ Αζπκβαηφηεηα ηνπ RH (ξέδνπο) ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο κε απηφ 

ηνπ εκβξχνπ, πνπ, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο ηνπ πιαθνχ-

ληα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή πνιιψλ νξγάλσλ ηνπ εκβξχνπ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ν εγθέθαινο. 

II. Ζ εγθεθαιηθή αλνμία, δειαδή ε έιιεηςε νμπγφλνπ ηνπ εγθεθάινπ απφ 

πξφσξε απνθφιιεζε ή ξήμε ηνπ πιαθνχληα θηι. Αλ είλαη κεγάιε, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηεο δεκηέο ζηνλ εγθέθαιν. 

III. Σξαπκαηηζκνί ηεο εγθχνπ ζηελ θνηιηαθή ρψξα απφ πηψζε, ή άιιεο 

εμσηεξηθέο πηέζεηο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαχκαηα ζην έκβξπν 

θαη, θπξίσο, ζηνλ εγθέθαιφ ηνπ, κε ζπλέπεηεο δπζάξεζηεο γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ. Γη’ απηφ, ε θνηιηαθή ρψξα ηεο εγθχνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηβάιιεηαη κε ηδηαίηεξε θξνληίδα.  



 24 

IV. Ζ θαθή δηαηξνθή. Κάπνηεο έγθπεο, π.ρ.,  πνπ ππνζηηίδνληαη παξνπζηά-

δνπλ πςειφ πνζνζηφ πξφσξσλ ηνθεηψλ, απνβνιψλ θαη αιινηψζεσλ 

ησλ θπηηάξσλ ηνπ εκβξχνπ. Ζ θαθή δηαηξνθή ηεο εγθχνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αλσκαιίεο θαη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ παηδηνχ, 

πξνθαιψληαο κειινληηθά αθφκα θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

V. Γειεηεξηάζεηο απφ κφιπβδν ή άιιεο ηνμηθέο νπζίεο, νη νπνίεο 

δηαπεξλνχλ ηνλ πιαθνχληα κε επθνιία θαη είλαη πνιχ επηθίλδπλεο γηα 

ηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν.  χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσ-

ζε Τγείαο, ππνινγίδεηαη φηη 12 εθαηνκκχξηα παηδηά ζε ππναλάπηπθηεο 

ρψξεο ππνθέξνπλ απφ κφληκε εγθεθαιηθή βιάβε πνπ νθείιεηαη ζηνλ 

κφιπβδν. Έλα πνζνζηφ 3,5% ηεο ειαθξάο πλεπκαηηθήο θαζπζηέξεζεο 

παγθνζκίσο νθείιεηαη ζε δειεηεξίαζε απφ κφιπβδν. 

VI. Ζ ρξήζε βιαβεξψλ θαη απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ (ληθνηίλε, λαξθσηηθά, 

νηλφπλεπκα, αλαηζζεηηθά θαη θαηαπξαυληηθά θάξκαθα, βαθέο 

καιιηψλ). 

VII. Ζ αθηηλνβνιία, ηδηαίηεξα ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο θχεζεο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δηάθνξεο βιάβεο θαη λνεηηθή πζηέξεζε ζην έκβξπν. 

Σξαληαρηφ παξάδεηγκα ε Υηξνζίκα θαη ην Ναγθαζάθη, φπνπ έγθπεο 

γπλαίθεο γέλλεζαλ παηδηά κε ζνβαξά ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά 

ειαηηψκαηα. 

VIII. Αζζέλεηεο ηεο εγθχνπ, φπσο ε εξπζξά, ε ηνμνπιάζκσζε, ν ηφο ηνπ 

απινχ έξπεηα, ε αλεκνβινγηά, ε ζνβαξή γξίπε θαη ε ηιαξά. Σν έκβξπν 

θηλδπλεχεη λα πξνζβιεζεί απφ ινηκψμεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο θαη, ηδηαίηεξα, ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο. 

5. Πεξηγελλεηηθά αίηηα:  
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I. Ζ αλνμία (αζθπμία ηνπ εγθεθάινπ)  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ απνηειεί 

ηελ θπξηφηεξε αηηία λεπξνινγηθψλ βιαβψλ θαηά ηελ πεξηγελλεηηθή 

πεξίνδν, αιιά κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε έρεη σο ζαθή αηηηνινγία ηελ πεξηγελλεηηθή αζθπμία. ε 

αληίζεζε κε ηελ εληχπσζε πνπ, κέρξη πξφζθαηα, είρε επηθξαηήζεη, ε 

αζθπμία ηνπ εγθεθάινπ δελ είλαη ε θχξηα αηηία απηήο ηεο εγθεθαιηθήο 

βιάβεο.  

II. Οη ηξαπκαηηζκνί θαη αηκνξξαγία ηνπ εγθεθάινπ. Απνηεινχλ ηε δεχηεξε 

ζπρλφηεξε αηηία εγθεθαιηθψλ βιαβψλ ζην λενγλφ θαη’ απηήλ ηελ πεξίνδν.  

III. Ζ πξφσξε γέλλεζε απνηειεί αηηία γηα ην 35% πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Με ηε ιέμε «πξφσξν» δελ ελλνείηαη 

κφλν ην λενγλφ πνπ γελλήζεθε πξηλ λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θαλνληθφ θχθιν 

θχεζεο, αιιά θαη ην ηειεηφκελν κε βάξνο γέλλεζεο θάησ απφ 2.500 gr. 

(δπζψξηκν). 

IV. Παξαηεηακέλνο ηνθεηφο, δειαδή ε θαζπζηέξεζε ηεο γέλλεζεο ηνπ εκ-

βξχνπ, γηα δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

θαλνληθψλ  εβδνκάδσλ ηεο θχεζεο. 

6. Μεηαγελλεηηθά αίηηα: 

I. Λνηκψμεηο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ε κεληγγίηηδα θαη ε 

εγθεθαιίηηδα.  

II. Δγθεθαιηθά ηξαχκαηα απφ νπνηαδήπνηε αηηία θη αλ έρνπλ πξνθιεζεί, φπσο 

απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα, πηψζεηο, ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θηι. 

III. Παξάγνληαο παξνδηθήο ή θαη κφληκεο βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν ζεσξείηαη θαη 

ε ζηέξεζε ηεο ηξνθήο ηνπ λενγλνχ ή ε αλεπαξθήο ιήςε ηεο,  ηδίσο ζηα 

λενγλά ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο. εκαζία, θπζηθά, έρεη πφηε ζα ζπκβεί ν 

ππνζηηηζκφο, ζε ζρέζε κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ 
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λενγλνχ.  Άιισζηε, ε αλεπαξθήο ζξέςε ηνπ παηδηνχ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν 

ηεο δσήο ηνπ επεξεάδεη φρη κφλν ηε ζσκαηηθή, αιιά, γεληθφηεξα, ηελ 

ςπρνθηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε.  

IV. Δπηθίλδπλνο είλαη θη ν πνιχ πςειφο ππξεηφο ηνπ κσξνχ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη εγθεθαιηθέο βιάβεο. 

V. Πηζαλνί αηηηνινγηθνί παξάγνληεο γέλλεζεο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη ε αλαηκία, ν ππεξζπξενεηδηζκφο θη ν 

δηαβήηεο ηεο κεηέξαο, φηαλ δελ αθνινπζείηαη ε θαηάιιειε αγσγή.   

VI. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθνί είλαη θαη νη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο, ζηνπο 

νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη νη δπζκελείο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο, νη νπνίεο έρνπλ πνιιέο θνξέο σο απνηέιεζκα ηελ ειιηπή 

θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, ηφζν ζε επίπεδν ζσκαηηθήο πγείαο, φζν θαη ζε 

επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο. Απηέο νη ζπλζήθεο νδεγνχλ ζε 

κεησκέλε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ κνξθσηηθψλ εξεζηζκάησλ.  

Σν ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη λα κελ μερλάκε φηη, φπνηα θαη αλ είλαη ηα 

αίηηα πνπ νδήγεζαλ έλα παηδί ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, απηφ ην παηδί είλαη 

εδψ, αλάκεζά καο, δελ μέξεη θαλ ηη έρεη ζπκβεί θαη πεξηκέλεη απφ καο 

αγάπε, ζηνξγή, δπλαηφηεηα γηα παηρλίδη, αζθάιεηα θαη ζεξαπεπηηθή 

θξνληίδα. Απηά είλαη, άιισζηε, ηα δηθαηψκαηά ηνπ. 

 

3.3 Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε: 

 

Σν 85% ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ηεο ήπηαο λνεηηθή ζηέξεζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ  λνεηηθφ επίπεδν πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 50 – 55 έσο 70 κνλάδεο. ζα άηνκα έρνπλ λνεηηθφ δπλακηθφ 

πεξίπνπ 70 δελ αληηκεησπίδνπλ νπζηαζηηθέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή πξνζαξ-

κνγή θαη αληεπεμέξρνληαη, ζπλήζσο, ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
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θαζεκεξηλήο δσήο. Χζηφζν, παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ιφγνπ, νη 

νπνίεο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ ελειηθίσζε 

(Harris, 1995).  

Ζ δηάθξηζε ησλ παηδηψλ κε ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε απφ ηα θπζηνινγηθά 

αλαπηπζζφκελα παηδηά δελ είλαη εχθνιε θαηά ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. 

Αλαγλσξίδνληαη, ζπλήζσο, αξγφηεξα, ζην ζρνιείν ή θαηά ηελ πξνζρνιηθή 

πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία αλακέλεηαη εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. Ήπηεο δπζθνιίεο ζηηο αηζζεζηνθηλεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο παξαηεξνχληαη ζπρλά, ελψ ζε κηθξφ πνζνζηφ αηφκσλ εληνπίδνληαη 

εγθεθαιηθέο αλσκαιίεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζπλππάξρεη απηηζηηθή 

δηαηαξαρή θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, επηιεςία, δηαηαξαρέο δηαγσγήο ή 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο.  

Καηά ηελ εθεβεία ηα άηνκα κε ειαθξηά λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί  λα 

απνθηήζνπλ αθαδεκατθέο  γλψζεηο αληίζηνηρεο ηεο Σ’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. ηελ ελήιηθε δσή απνθηνχλ, ζπλήζσο, επαξθείο θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, κε ειάρηζηε εμσηεξηθή ππνζηήξημε. Χζηφζν, κπνξεί 

λα έρνπλ αλάγθε απφ θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα ζε δηαθνξεηηθέο πηεζηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Πνιιά άηνκα είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ αλεμάξηεηα, αιιά κπνξεί λα 

παξνπζηάζνπλ δπζθνιίεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ γάκνπ ή ηεο αλαηξνθήο ησλ 

παηδηψλ. Σέινο, ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε πξνζαξκφδνληαη θνηλσληθά, 

έηζη πνπ λα κπνξνχλ λα είλαη αλεμάξηεηα κέζα ζηελ θνηλσλία. Δπηηπγράλνπλ 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, φκσο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη κηθξή επίβιεςε θαη 

βνήζεηα.  

 

3.4  Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε κέηξηα λνεηηθή ζηέξεζε: 

 

         ηε  κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε ην λνεηηθφ δπλακηθφ θπκαίλεηαη απφ 

35 – 40 έσο 50 – 55 κνλάδεο θαη ηα άηνκα ραξαθηεξίδνληαη απφ ήπηεο δπζθνιίεο 

ζηηο πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο. Σα άηνκα κ’ απηφ ην λνεηηθφ δπλακηθφ 
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πξνέξρνληαη, ζπλήζσο, απφ ζηεξεκέλα πεξηβάιινληα θαη απνηεινχλ ην 10% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο νκάδαο είλαη ε πνηθηινκνξθία ζην πξφηππν ησλ 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Μεξηθά άηνκα έρνπλ πςειφηεξεο νπηηθέο δεμηφηεηεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ιεθηηθέο, είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξάζνπλ θνηλσληθά θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε θαηάιιειε βνήζεηα. 

Χζηφζν, ζπρλά ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν, εμαηηίαο 

δηαηαξαρήο ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Οη δεμηφηεηεο ιφγνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε απιή ζπδήηεζε, έσο πνιχ απιφ ιφγν, πνπ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ. Σα άηνκα πνπ δελ αλαπηχζζνπλ ιφγν 

κπνξεί λα θαηαλννχλ απιέο νδεγίεο θαη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ λνεκαηηθή 

γιψζζα. Οη δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο θαη νη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. Ζ ζρνιηθή απφδνζε είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε, αιιά ηα 

άηνκα πςειφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα κάζνπλ ζηνηρεηψδε αλάγλσζε, 

γξαθή θαη αξηζκεηηθή. Χο ελήιηθεο είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε απιέο, 

πξαθηηθέο, πξνζεθηηθά νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά, γεληθά, έρνπλ 

αλάγθε απφ ζηαζεξή επίβιεςε. Ζ αλεμάξηεηε δηαβίσζε είλαη ζπάληα. ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ αλαγλσξίδνληαη εγθεθαιηθέο αλσκαιίεο θαη, 

ζπρλά, ζπλππάξρεη απηηζηηθή δηαηαξαρή, επηιεςία ή ζσκαηηθέο αλαπεξίεο.  

 

3.5 Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε: 

 

Ζ ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ λνεηηθφ δπλακηθφ πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 20 – 25 έσο 35 – 40 κνλάδεο. Σα άηνκα κ’ απηφ ην επίπεδν 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ απνηεινχλ ην 3% - 4% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε.  

Καηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία παξαηεξνχληαη, ζπρλά, θησρή θηλεηηθή 

αλάπηπμε θαη έιιεηςε επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ. Καηά ηε ζρνιηθή ειηθία κπνξεί λα 

κελ εκθαληζηεί ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη είλαη δπλαηή ε εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο 
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δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο.  Ζ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ επηβίσζεο εμαξηάηαη 

απφ ην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. ηελ ελήιηθε δσή ην άηνκν κε 

ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε έρεη αλάγθε απφ ζπζηεκαηηθή επίβιεςε.  

Οη εγθεθαιηθέο αλσκαιίεο θαη άιιεο ζπλππάξρνπζεο δηαηαξαρέο είλαη 

ζπρλέο, φπσο θαη ζηε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε. Δπεηδή ηα πεξηζψξηα 

παξέκβαζεο θαη απνθαηάζηαζεο (ζηηο βαξηέο θπξίσο πεξηπηψζεηο) είλαη, πνιιέο 

θνξέο, πεξηνξηζκέλα, δηεξσηψληαη νξηζκέλνη, αλ αμίδεη ηνλ θφπν λα δνπιέςνπκε 

κε απηά ηα παηδηά. Ζ απάληεζε, θπζηθά, είλαη φηη ηα άηνκα απηά κπνξνχλ λα 

εθπαηδεπηνχλ κε έλα ζηνρνζεηεκέλν, εμαηνκηθεπκέλν θαη εηδηθά δηακνξθσκέλν 

πξφγξακκα.  

 

3.6  Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε:  

 

ηα άηνκα κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε ην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ είλαη ρακειφηεξν απφ 20 – 25 κνλάδεο θαη νη δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο είλαη ζνβαξέο. Γηαγηγλψζθεηαη ζε πνζνζηφ 1 – 2 % ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε.   

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εληνπίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη νξγαληθνί 

παξάγνληεο, ζπλππάξρνπλ θη άιιεο αλαπηπμηαθέο ή νξγαληθέο δηαηαξαρέο, θαζψο 

θαη πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο, επηιεςία, βιάβεο ηεο φξαζεο ή ηεο αθνήο. Σν 

πνζνζηφ ζπλχπαξμεο ζνβαξψλ θαη πνιιαπιψλ αλαπεξηψλ απμάλεη θαζψο 

κεηψλεηαη ην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Ζ θαηαλφεζε θαη ε ρξήζε ηνπ ιφγνπ πεξηνξίδεηαη ζε απιέο ρεηξνλνκίεο θαη 

ε πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα πνηθίιιεη. Σν παηδί ή ν ελήιηθαο κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζε απιέο ξνπηίλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κε επίβιεςε θαη 

θαζνδήγεζε. Τπάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα απζηεξά δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ζπρλή 

θαζνδήγεζε, εθπαίδεπζε ζε ηνκείο απηνεμππεξέηεζεο θαη δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο.    
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Οη άλζξσπνη κε λνεηηθή πζηέξεζε δελ είλαη φινη ίδηνη. Γηαθέξνπλ πνιχ ν 

έλαο απφ ηνλ άιιν. Έρνπλ αλάγθεο, αηζζήκαηα θαη ίδηα δηθαηψκαηα, φπσο φινη νη 

άλζξσπνη. Παξφια απηά, φκσο, έρνπλ ηελ ηάζε λα καζαίλνπλ πην αξγά απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη έρνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο, φπσο, π.ρ., λα γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ ηνπο άιινπο, λα καζαίλνπλ λα 

δηαβάδνπλ ή λα γξάθνπλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ρξψκαηα ή λα καγεηξεχνπλ. Πνιινί 

άλζξσπνη κε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ηθαλνί λα κάζνπλ απηά θαη πνιιά άιια 

πξάγκαηα, εθφζνλ ηνπο δνζεί ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε. 
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4. ΔΙΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ 

ΒΙΒΛΙΧΝ ΑΠΟ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ, 

ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ. 

4.1 Δηζαγσγή  

Αλ θάπνηνο καο δεηνχζε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ην βηβιίν, ην πην 

πηζαλφλ είλαη πσο ζα ιέγακε φηη έλα βηβιίν είλαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε 

γξακκέλα, ηππσκέλα ή δσγξαθηζκέλα θχιια απφ ραξηί,  πεξγακελή ή θάπνην 

άιιν πιηθφ. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ, φηη ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε ηεο εμέιημεο ηνπ 

βηβιίνπ κε απηή ηεο γξαθήο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ 

λα εθθξαζηεί  κε θάπνην ηξφπν, εθηφο απφ ην πξνθνξηθφ ιφγν. 

 Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή εηζήγαγε κηα εληειψο 

θαηλνχξηα θαη δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή βηβιίνπ. Με ηελ έλλνηα «ειεθηξνληθφ 

βηβιίν», πιένλ, αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ, φπσο απηέο 

ππάξρνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ ζε έλα έληππν βηβιίν, αιιά 

παξνπζηάδνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 Μπνξνχκε λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθφ βηβιίν 

ηνπ Γηαδηθηύνπ, CD-ROM, θ.η.ι. Οη βηβιηνζήθεο ζήκεξα, πέξα απφ ηηο ζπιινγέο 

έληππνπ πιηθνχ πνπ δηαζέηνπλ, δεκηνπξγνχλ ή έρνπλ πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο 

ζπιινγέο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, ηφζν γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο (εμνηθνλφκεζε 

ρψξνπ, επθνιίεο αλαδήηεζεο), φζν θαη γηα ηερληθνχο (πνιιά βηβιία πιένλ 

δηαηίζεληαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή). 

 Μεγάιε πνηθηιία ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ κπνξνχλ λα παξαγγειζνχλ θαη λα 

παξαδνζνχλ  ειεθηξνληθά, κε ηαρχηεηα 100 ζειίδεο ην ιεπηφ. Πέξα απφ ηα 

βηβιία, είλαη δηαζέζηκα εθεκεξίδεο θαη άξζξα, 24 ψξεο ηελ εκέξα γηα φινπο, 

θηάλεη λα ππάξρεη πξφζβαζε ζην internet.   

Παξφι’ απηά, ην βηβιίν εμαθνινπζεί λα παξακέλεη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο κφξθσζεο  ηνπ αλζξψπνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή πνπ κπνξεί 

λα πάξεη. Έλα βηβιίν κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα ζπάζνπκε ηηο αιπζίδεο πνπ καο 

εκπνδίδνπλ λα θαηαθηήζνπκε ζεκαληηθέο θαη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο. Μαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=CD-ROM&action=edit&redlink=1
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νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε λέσλ θφζκσλ πνπ θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο δε ζα 

κπνξνχζακε λα γλσξίζνπκε. Μαο ραξίδεη ηξφπνπο ςπραγσγίαο, δηεχξπλζεο 

γλψζεσλ θαη γίλεηαη θίινο θαη ζχληξνθνο, κεηαθέξνληάο καο εκπεηξίεο θαη 

ζηηγκέο άιισλ αλζξψπσλ.  

Οη δάζθαινη έρνπλ ην βηβιίν ζαλ ζχκκαρν θαη φπιν, γηα φιεο ηηο πηπρέο 

κφξθσζεο. Απφ ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κέρξη θαη ησλ καζεκαηηθψλ, ην 

βηβιίν απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν εθπαίδεπζεο. Σα παηδηά παξαθηλνχληαη λα 

δηαβάδνπλ πνιιά ινγνηερληθά βηβιία, κε ζθνπφ λα γλσξίζνπλ εκπξάθησο ηνπο 

θαλφλεο γξακκαηηθήο θαη λα εμνηθεησζνχλ καδί ηνπο. πλάκα κπνξνχλ λα 

εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ επρέξεηα ιφγνπ. 

Πέξα, φκσο, απφ βηβιία ινγνηερληθνχ πεξηερνκέλνπ,  ππάξρνπλ θαη πνιιά 

άιια είδε, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ελφο αλαγλψζηε. Κάπνηα απφ 

ηα ζέκαηά ηνπο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο ηα 

καζεκαηηθά, ηα ζξεζθεπηηθά, ηα λέα ειιεληθά, ηα αξραία ειιεληθά θαη πνιιά 

άιια. Δπίζεο, κπνξεί λα έρνπλ ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηα ινγνηερληθά, ηα κπζηζηνξήκαηα, ηα παξακχζηα, ηα δηεγήκαηα, ηα αλέθδνηα 

θηι.. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη πνιιέο άιιεο θαηεγνξίεο βηβιίσλ. 

  Σν βηβιίν πξνζθέξεηαη γηα φινπο ηνπο αλαγλψζηεο, απφ ηνπο απινχο 

καζεηέο, κέρξη θαζεγεηέο, γνλείο, επηζηήκνλεο, αθφκα θαη γηα ηα άηνκα κε 

θάπνηεο λνεηηθέο, θηλεηηθέο ή ςπρηθέο δπζθνιίεο.  

Οη θαηεγνξίεο αηφκσλ κε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα είλαη: 

 Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

 Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο 

 Σα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

 Σα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, πνιιαπιέο αλαπεξίεο, λεπξνινγηθά, 

νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα  

Πψο κπνξνχλ, φκσο, ηα άηνκα απηά λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε έλα 

βηβιίν, ρσξίο ε αλαπεξία ηνπο λα απνηειεί εκπφδην ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, 
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γλψζεσλ θαη ςπραγσγίαο; Γηαηξνί, επηζηήκνλεο, γνλείο θαη θαζεγεηέο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα βνεζήζνπλ,  θαηέιεμαλ, κεηά απφ έξεπλεο, απφ πεηξάκαηα 

θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, ζην ζρεδηαζκφ θάπνησλ ζεκαληηθψλ 

εηδηθψλ εμνπιηζκψλ. Οη εμνπιηζκνί απηνί παξέρνπλ ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

πξφζβαζε ζε ςεθηνπνηεκέλα βηβιία, ή, φπσο είλαη επξχηεξα γλσζηά, 

ειεθηξνληθά βηβιία. Μεξηθά είδε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ αλαθέξνληαη πην θάησ.  

4.2  Λνγηζκηθό Αλάγλσζεο / Μεγέζπλζεο Οζόλεο  

Λνγηζκηθφ ην νπνίν κεγεζχλεη ηνπιάρηζηνλ 30 θνξέο ηα δεδνκέλα ηεο 

νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή, κε εηδηθή ππνζηήξημε, ε νπνία εμνκαιχλεη ηνπο 

ραξαθηήξεο, γηα λα πξνζθέξεη θαιχηεξε απεηθφληζε ζηνπο ςεινχο βαζκνχο 

κεγέζπλζεο (antialising). Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε ηαπηφρξνλε 

ππνζηήξημε ζχλζεζεο θσλήο, απεηθφληζεο ζε νζφλε Braille θαη κεγέζπλζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή. Τπνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ε Διιεληθή 

θαη ε Αγγιηθή γιψζζα, κε ζθνπφ ηφζν ηε ζχλζεζε θσλήο, φζν θαη ηελ νδήγεζε 

ηεο νζφλεο Braille. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ 

πεξηήγεζεο ζην Internet θαη πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(ηνπιάρηζηνλ Outlook Express). Παξέρεηαη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο θαη 

απηνκαηνπνίεζεο κέζσ scripts ή καθξνεληνιψλ θαη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ 

αξηζκνχ ρξεζηψλ, κε αγνξά επηπιένλ αδεηψλ ρξήζεο. 

 

4.3 πζθεπή Μεγέζπλζεο νζόλεο (Κιεηζηό θύθισκα ηειεόξαζεο)  

 

Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν έλα κέξνο απνηειείηαη απφ κηα 

ζηαζεξή κνλάδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θάκεξα θαη έλα πιαίζην. Σν πιαίζην 

απηφ κπνξεί λα θηλεζεί ειεχζεξα ζηηο δχν δηαζηάζεηο θαη πάλσ ζε απηφ 

ηνπνζεηείηαη ην αληηθείκελν πνπ ζέινπκε λα κεγεζχλνπκε (π.ρ. βηβιίν).  

Σν άιιν κέξνο είλαη κηα νζφλε ππνινγηζηή, π.ρ. VGA ή LCD,  ζηελ νπνία 

απεηθνλίδεηαη ην αληηθείκελν ζε κεγέζπλζε. Ζ ειάρηζηε δηαγψληνο ηεο νζφλεο 
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(VGA) πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη 17 ίληζεο. 

Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή, έηζη 

ψζηε ζην έλα κέξνο ηεο λα απεηθνλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Ζ/Τ, 

ελψ ζην άιιν κέξνο νη πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεγέζπλζεο.  

Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην θπζηθφ ρξψκα, ηα ηερλεηά 

ρξψκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία αληηζέζεσλ, θαζψο θαη ηελ αληηζηξνθή ρξσκάησλ 

(ζεηηθφ/αξλεηηθφ). Ζ κεγέζπλζε πνπ επηηπγράλεηαη ζε απηφ ην ζχζηεκα ζα 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40 θνξέο. Τπάξρνπλ κεγάια, επαλάγλσζηα πιήθηξα 

ιεηηνπξγίαο ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζην θηλεηφ πιαίζην ηεο βάζεο γηα ηελ κέγηζηε 

δπλαηή εξγνλνκία ηνπ ρξήζηε θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εζηίαζεο 

κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ.  

 

4.4 Οζόλε Braille  

 

Ζ νζφλε Braille ρξεζηκνπνηεί 8 πηεδνειεθηξηθέο αθίδεο θαη δηαζέηεη 

πιήθηξα πινήγεζεο. Οη αθίδεο απηέο αλαζεθψλνληαη ή ρακειψλνπλ, γηα λα 

αληηζηνηρνχλ θάζε θνξά ζηα γξάκκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε, 

κεηαθξαζκέλα ζε θψδηθα Braille. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ραξαθηήξσλ Braille πνπ 

κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ ζηελ ζπζθεπή είλαη ηα 44. 

Τπάξρνπλ ηξία βνεζεηηθά πιήθηξα πινήγεζεο ζην εκπξφο κέξνο ηεο 

ζπζθεπήο θαη έμη πξνγξακκαηηδφκελα πιήθηξα ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα ηεο 

ζπζθεπήο. Απαηηείηαη απηφλνκε ηξνθνδνζία κε ελζσκαησκέλεο 

επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο ή ηξνθνδνζία κέζσ ηεο ζχξαο USB. Ζ 

ζπλεξγαζία κε ην Λνγηζκηθφ Αλάγλσζεο/Μεγέζπλζεο νζφλεο, θαζψο θαη κε 

εηδηθφ πξφγξακκα ππνζηήξημεο Διιεληθψλ θαη Αγγιηθψλ ραξαθηήξσλ, είλαη 

απαξαίηεηε.   
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4.5  Δθηππσηήο Braille  

 

Ο εθηππσηήο Braille καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηππψζνπκε θείκελα ζε 

κνξθή γξαθήο Braille 6 θαη 8 θνπθθίδσλ, ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. 

Δπίζεο, κπνξνχλ λα ηππσζνχλ θαη γξαθηθά. Ζ εθηχπσζε κπνξεί λα γίλεη ζε 

κεραλνγξαθηθφ ραξηί ή ραξηί ηχπνπ Α4, κε βάξνο απφ 120-180 gr. Μπνξνχλ λα 

ηππσζνχλ ηνπιάρηζηνλ 41 ραξαθηήξεο ζε θάζε γξακκή, κε ηαρχηεηα πεξίπνπ 

340 ζειίδεο αλά ψξα.  

Οη εθηππσηέο απηνί κπνξεί λα δηαζέηνπλ θσλεηηθή ιεηηνπξγία θαη 

αλάγιπθεο ελδείμεηο ζηα πιήθηξα ιεηηνπξγίαο. Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, απαηηείηαη 

ε δπλαηφηεηα παξάιιειεο θαη ζεηξηαθήο ή USB ζχλδεζεο κε ηνλ Ζ/Τ.  

πλήζσο νη εθηππσηέο απηνί έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη παξάγνπλ πνιχ ζφξπβν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, γη’ απηφ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

θακπίλα κείσζεο ζνξύβνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη πεξηνξηζκφο ηνπ 

ζνξχβνπ, γηα ην ζχζηεκα θακπίλαο - εθηππσηή, ζε επίπεδα κηθξφηεξα ησλ 60dB. 

  

 

4.6  Λνγηζκηθό ύλζεζεο θσλήο  

 

Σν ινγηζκηθφ ζχλζεζεο θσλήο κεηαθέξεη ην γξαπηφ θείκελν ζε πξνθνξηθφ 

ιφγν. Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα δερζεί ηελ πξνζζήθε 

λέσλ ιέμεσλ. Αθφκε είλαη δπλαηή ε εχθνιε θαη γξήγνξε (νιηγφιεπηε) 

«εθπαίδεπζε» ηνπ ινγηζκηθνχ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θσλήο ηνπ ρξήζηε.  
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5. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε αλαηξνθή ελφο παηδηνχ, θαζψο θαη ε ζεκειίσζε ηεο 

γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ αλάπηπμεο, δελ είλαη εχθνιν έξγν. Απαηηεί 

κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηνπο ελήιηθεο, θπξίσο ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα ηεζνχλ νη ζσζηέο βάζεηο. Οη βάζεηο απηέο, κε ηε ζεηξά 

ηνπο, ζα εληζρχζνπλ ην παηδί κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, νη 

νπνίεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Σν έξγν απηφ γίλεηαη πην δχζθνιν 

ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή ζηέξεζε.  

Με ηε ζσζηή θαη πξνγξακκαηηζκέλε εθπαίδεπζε ηα άηνκα κε λνεηηθή 

ζηέξεζε κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ πψο λα απηνεμππεξεηνχληαη θαη λα 

απηνλνκνχληαη. Δπνκέλσο, δε κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ην γεγνλφο φηη έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζνπλ δεμηφηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζε θάπνην 

βαζκφ, άξα θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ ή λα επεμεξγάδνληαη έλα γξαπηφ 

θείκελν ή βηβιίν. 

Οη γνλείο θαη δάζθαινη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ εθαξκνγή ελφο 

ζηνρνζεηεκέλνπ θαη εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, αθνχ θάζε άλζξσπνο έρεη 

ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαηαλφεζεο θαη εκπέδσζεο. Σν παηδί έρεη δηθαίσκα λα 

δηδαρζεί ζεκαληηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ην βηβιίν κπνξεί λα απνηειέζεη 

έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, πξψηα απ’ φια, είλαη ε ζέιεζε θαη ε πεπνίζεζε ζε 

απηφλ πνπ ζα δηδάμεη, φηη ν καζεηήο ηνπ κπνξεί λα θαηαθηήζεη θάπνηνπο 

ζηφρνπο θαη λα βειηησζεί. Γελ πξέπεη λα πξνθαιείηαη πίεζε θαη άγρνο ζην 

καζεηή, αιιά λα δηδάζθεηαη κε ππνκνλή θαη επηκνλή, βήκα πξνο βήκα θαη 

ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ.  Έπεηηα, πξέπεη λα 

δνζνχλ ηα ζσζηά θίλεηξα θαη ελζάξξπλζε ζην παηδί, ψζηε θαη ην ίδην λα 

πηζηέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα βηψζεη ηελ επηηπρία. 

ιεο νη ζπλήζεηεο, θαιέο ή θαθέο, πηνζεηνχληαη θπξίσο θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία. Οη γνλείο, ινηπφλ, έρνπλ ηελ επζχλε λα κεηαδψζνπλ ζην παηδί ηε 
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ζπλήζεηα λα δηαβάδεη θαη λα ην βνεζήζνπλ λα αγαπήζεη ην δηάβαζκα ρσξίο 

θαηαπίεζε. Πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε λνεηηθή 

πζηέξεζε έρνπλ ρακειφηεξν αλαγλσζηηθφ επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Δπνκέλσο, ε ηθαλφηεηα θαη ε πξνζπκία ηνπο λα 

δηαβάζνπλ έλα βηβιίν αλακέλεηαη φηη ζα είλαη κεησκέλεο.  

Μηα πνιχ θαιή ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ είλαη λα δνζεί ζην παηδί ν ξφινο 

ηνπ αθξναηή, δειαδή θάπνηνο άιινο, φπσο νη γνλείο ή ηα αδέιθηα, λα ηνπ 

δηαβάδεη έλα βηβιίν θαη απηφ απιά λα αθνχεη. Ο αλαγλψζηεο ζα απνηειέζεη 

πξφηππν γηα ην παηδί, ην νπνίν κειινληηθά ζα ζειήζεη λα κηκεζεί ηε ζπλήζεηα 

ησλ άιισλ λα δηαβάδνπλ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αλάγλσζεο 

ελφο βηβιίνπ. Ζ αλάγλσζε κπνξεί αξρηθά λα γίλεη κε ηε κνξθή παηρληδηνχ, γηα 

παξάδεηγκα λα δηαβάδνπλ νη γνλείο ή ηα αδέιθηα ζην παηδί κε λνεηηθή πζηέξεζε, 

ελαιιαθηηθά, κηα πξφηαζε ιέμε πξνο ιέμε. Μεξηθέο θνξέο, δελ  είλαη 

απαξαίηεην λα δηαβάδνπκε ην βηβιίν αθξηβψο φπσο είλαη γξακκέλν. Μηα θαιή 

κέζνδνο ζα ήηαλ ε απινπνηεκέλε πξνθνξηθή εξκελεία ή δξακαηνπνίεζή ηνπ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα δψζνπκε ζην άηνκν ελεξγφ ξφιν ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ θαη λα θάλνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πην επράξηζηε. 

ηαλ ην παηδί εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κηα ηζηνξία πνπ άθνπζε, 

κπνξνχκε λα ην ελζαξξχλνπκε λα ηε δηεγεζεί πξνθνξηθά θαη λα αλαπηχμνπκε 

καδί ηνπ δηάινγν, ελζαξξχλνληάο ην κε εξσηήζεηο, γηα λα δηαβάζεη μαλά ην 

θείκελν γηα λα βξεη ηηο απαληήζεηο. 

Μηα απιή επίζθεςε ζε έλα βηβιηνπσιείν κπνξεί λα είλαη αξθεηή γηα λα 

εληζρχζνπκε ηελ επαθή κε ην βηβιίν. Αθήλνληαο ην παηδί λα δηαιέμεη έλα βηβιίν 

ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, φρη κφλν απμάλνπκε ηελ πηζαλφηεηα λα 

ην δηαβάζεη, αιιά ην βνεζνχκε ζηελ απηνλφκεζή ηνπ. Σα βηβιία πξέπεη λα 

απνηεινχλ έλα ζπρλφ δψξν γηα ηα παηδηά θαη φρη κφλν δψξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

ή ησλ γελεζιίσλ.    
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Ζ ρξήζε ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα είλαη επηκνξθσηηθή, δειαδή ην παηδί κε 

λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί, ρξεζηκνπνηψληαο ην, λα γλσξίζεη δηάθνξα 

αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηηο εηθφλεο. Έλα βηβιίν κπνξεί λα αλνίμεη 

παξάζπξν ζηνλ θφζκν θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αλαγλψζηε, 

πξνζθέξνληαο γλψζε γηα άιινπο ιανχο, άιινπο πνιηηηζκνχο, ηηο θαηαθηήζεηο 

ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σαπηνρξφλσο, 

κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηε ζθέςε, ηελ θξίζε θαη ηε θαληαζία. Πνιχ 

απνηειεζκαηηθά ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη ηα βηβιία κε έληνλα 

ρξψκαηα ή αθφκε θαη  ήρνπο.  

ε δεχηεξν ζηάδην, βνεζά ηελ αλάπηπμε ηφζν ηνπ γξαπηνχ, φζν θαη ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ εληζρχεη ηελ εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ  θαη ηελ εμάζθεζε ζηελ αλάγλσζε 

θαη ηελ νξζνγξαθία. Με απηφ ηνλ ηξφπν βειηηψλεηαη θαη ε εθθξαζηηθή 

ηθαλφηεηα, αθνχ, φπσο έρεη απνδεηρηεί κέζα απφ έξεπλεο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

ζπρλή επαθή κε βηβιία γξάθνπλ ζπλήζσο θαιέο εθζέζεηο. 

Ζ Πνιπρξνλνπνχινπ, θαζεγήηξηα ηνπ Π. Σ. Γ. Δ. Αζελψλ, κέζα απφ ην 

βηβιίν ηεο «Παηδηά θαη έθεβνη κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο, Β΄ ηφκνο» 

(1999) καο παξαζέηεη έλαλ πίλαθα νδεγηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

παηδηνχ γηα ηελ πξψηε αλάγλσζε. Οη νδεγίεο απηέο απνηεινχλ κέξνο 

ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο γνλείο θαη εθηππψζεθαλ κε 

δαπάλεο ηνπ θνηλσληθνχ Σακείνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεξηθέο απφ ηηο 

ζπκβνπιέο πνπ αλαθέξνληαη είλαη: 

1. Αθήζηε ην παηδί λα παίδεη κε βηβιία. Μελ ηα θξύβεηε. 

2. Μηιάηε ζην παηδί ζαο ζπρλά γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. 

3. Δπηιέμηε ή επηλνήζηε ηζηνξίεο πνπ ζα ηνπ δηεγεζείηε, αθόκα θη αλ είλαη 

πνιύ κηθξό γηα λα ηηο θαηαιάβεη. 

4. Παίμηε καδί ηνπ παηρλίδηα ιέμεσλ θαη κέηξεζεο.  
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5. Πεγαίλεηε καδί ηνπ ζε πάξθα, δσνινγηθνύο θήπνπο, βηβιηνπσιεία θαη ζ’ 

άιια κέξε. Μηιήζηε ηνπ γηα όζα είδαηε ζηνπο ρώξνπο πνπ 

επηζθεθηήθαηε.  

6. Σηγνπξεπηείηε πσο ζαο βιέπεη ζπρλά λα δηαβάδεηε θη εζείο ηα δηθά ζαο 

βηβιία. 

7. Γηεξεπλήζηε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά πνπ πξνζθέξεη ν 

δήκνο ή ε θνηλόηεηά ζαο. 

8. Γηαβάζηε καδί ηνπ ηζηνξίεο. 

9. Γηαβάδεηε βηβιία ζην παηδί ζαο θάζε κέξα. 

10.  Γείρλεηε ηηο ιέμεηο θαζώο δηαβάδεηε θη ελζαξξύλεηε ην παηδί λα ηηο 

δείρλεη θη απηό κε ην δάρηπιό ηνπ.  

11.  Αθήζηε ην λα γπξίδεη ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ. 

12.  Δλζαξξύλεηε ην παηδί λα επαλαιακβάλεη ηηο ιέμεηο πνπ δηαβάδεηε. 

13.  Κάλεηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία πνπ δηαβάζαηε. 

14.  Εεηήζηε απ’ ην παηδί λα ζαο πεη ηελ ηζηνξία. 

15.  Βνεζήζηε ην λα δηαβάζεη  θσλαρηά καδί ζαο.  

16.  Αλ αξρίζεη λα εθλεπξίδεηαη, ζηακαηήζηε ην δηάβαζκα ή αξρίζηε κηα 

θαηλνύξγηα ηζηνξία. 

17.  Όηαλ ζαο θέξλεη έλα βηβιίν γηα δηάβαζκα, δηαβάζηε ην ακέζσο. 

18.  Μελ ην αλαβάιεηε γηα πνιύ. 

Πέξα απφ ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, ε ρξήζε ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε. Αο κελ μερλάκε φηη 

ζήκεξα ηα παηδηά κεγαιψλνπλ ζ’ έλα απξφζσπν, κεραλνπνηεκέλν θφζκν, φπνπ 

νη αλζξψπηλεο αμίεο έρνπλ ππνβαζκηζηεί. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά 

ζηακαηνχλ λα έρνπλ έλα πινχζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν θαη ηελ αλάγθε λα 

δήζνπλ ηηο ζπγθηλήζεηο ηεο πεξηπέηεηαο θαη ηεο εμεξεχλεζεο. Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο απηέο αλάγθεο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα απφ ηελ 

ηαχηηζε κε ηνπο ήξσεο κηαο ηζηνξίαο.  
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  Σν θαιφ βηβιίν απνηειεί πεγή ραξάο θαη ζπγθίλεζεο, δεκηνπξγεί λέα 

ελδηαθέξνληα, επαηζζεηνπνηεί ην παηδί θαη ην βνεζά λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ηα αλζξψπηλα πξνβιήκαηα. Ήζε θαη αμίεο ηεο θνηλσλίαο, φπσο ε 

δηθαηνζχλε, ε εξγαηηθφηεηα θαη ε νκαδηθφηεηα, κεηαδίδνληαη κέζα απφ ηζηνξίεο, 

βνεζψληαο ην παηδί λα μεπεξάζεη ηνλ εγσθεληξηζκφ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ.  

  κσο, ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ην βηβιίν ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε 

ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ, κε ηα κελχκαηα θαη ηηο αξρέο 

πνπ κεηαδίδεη ζ’ απηφ, θαζψο θαη κε ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνβάιιεη. 

Γηα ην ιφγν απηφ, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ην βηβιίν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα πξνζέμνπκε ψζηε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ λα πξνβάιιεη πγηή θαη ζσζηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. 

πσο αλαθέξεηαη ζηα πνξίζκαηα ελφο ζπλεδξίνπ ηεο Γηεζλνχο 

Οξγαλψζεσο βηβιίσλ γηα ηε Νεφηεηα,  "Αλ ζέινπκε λα ζπγθξνηήζνπκε έλα λέν 

θόζκν θαιύηεξν από ην ζεκεξηλό, πξέπεη λ’ αξρίζνπκε από ην παηδηθό βηβιίν", 

επνκέλσο, πξηλ δψζνπκε έλα βηβιίν ζην παηδί, νθείινπκε λα ην δηαβάζνπκε 

πξνζεθηηθά θαη λα δηαθξίλνπκε ην ζθνπφ ηνπ ζπγγξαθέα ή ηπρφλ ιαλζαζκέλα 

κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη. Ίζσο θαίλεηαη ππεξβνιηθφ, αιιά αλ αλαινγηζηνχκε 

πφζν ρξφλν ζπαηαινχκε γηα λα βξνχκε ηα θαιχηεξα ξνχρα ή αθφκε θαη 

παηρλίδηα, γηαηί λα αδηαθνξήζνπκε γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ηξνθή; Αο κελ 

μερλάκε φηη ην παηδί είλαη έλαο δέθηεο πνπ πνιχ εχθνια πηνζεηεί απηά πνπ 

δηαβάδεη, ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη θάπνηα θξηηηθή θαη επεξεάδεηαη ή 

ηαπηίδεηαη κε ηνπο ήξσεο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο κηκείηαη.  

Σν ζρνιείν δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη 

νη εκπεηξίεο πνπ παίξλεη απφ απηφ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο έληαμεο ζε γεληθφ 

ζρνιείν, θαζνξίδνπλ ηελ κειινληηθή ηνπ εμέιημε θαη απφδνζε. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ε ζπκκεηνρή θαη ελίζρπζε ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα πξέπεη 

λα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

Πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζην παηδί λα πεηχρεη πξάγκαηα κέζα απφ έλα 
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απινπνηεκέλν θείκελν, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα άιια παηδηά, κε πεξηζζφηεξεο 

επεμεγήζεηο απφ ην δάζθαιν, κε ηελ παξαρψξεζε ηθαλνχ ρξφλνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη κε ηελ επηβξάβεπζε. 

Ο Υξεζηάθεο (2006) παξαζέηεη ην παξάδεηγκα ηνπ Φίιηππνπ, ην νπνίν 

απνηειεί κηα απφ ηηο πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ε παξέκβαζε ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο επλφεζε ηελ πξφνδν παηδηψλ κε λνεηηθή ζηέξεζε.  

 «Ο Φίιηππνο είλαη καζεηήο ηεηάξηεο ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Έρεη έξζεη 

κε ηε κεηέξα ηνπ απφ ηε Γαιιία θαη δπζθνιεχεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο ηνπ. Ο Φίιηππνο παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα βίαηεο θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γελ έρεη θαιέο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Γελ ηνλ πξνηηκνχλ ζηα παηρλίδηα θαη κέλεη ζπλερψο 

απνκνλσκέλνο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ απφξξηςε απφ ηα άιια παηδηά θαη ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πνπ βηψλεη ηνλ ελνριεί ηφζν πνιχ, ψζηε κεξηθέο θνξέο 

εθδειψλεη βίαηεο θαη αθξαίεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ραξαθψλνληαο, γηα 

παξάδεηγκα, ηα πξφζσπα ησλ παηδηψλ ζηα δηαιείκκαηα κε έλα ζίδεξν, πνπ έρεη 

ζηελ ηζέπε ηνπ.  

Σν θνηλσληφγξακκα ηεο ηάμεο έδεημε φηη ν Φίιηππνο δελ είλαη απνδεθηφο 

απφ ηα άιια παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ.  

ηαλ ζρεδηάζηεθε πξφγξακκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

Φηιίππνπ, επηιέρζεθαλ παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ, ηα νπνία ήηαλ ψξηκα, κπνξνχζαλ 

λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ άιισλ παηδηψλ θαη ήζειαλ λα ηα βνεζήζνπλ. 

Σα παηδηά  πνπ  ήηαλ ιηγφηεξν απνξξηπηηθά σο πξνο ην Φίιηππν ρσξίζηεθαλ ζε 

κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηψλ – ηεζζάξσλ αηφκσλ. ηηο νκάδεο απηέο εληάρζεθε θαη 

ν Φίιηππνο θαη, κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζηα παηδηά απφ ην δάζθαιν, 

άξρηζε λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα.  

Ο Φίιηππνο άξρηζε λα αηζζάλεηαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαιχηεξα θαη λα 

βειηηψλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα άιια παηδηά. Μέζα ζε 

κηα πεξίνδν πεξίπνπ έμη κελψλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είρε βειηησζεί ζεκαληηθά». 
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Οη γνλείο έρνπλ ην δηθφ ηνπο κεξίδην επζχλεο γηα ηελ επηηπρή ζρνιηθή 

θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ε  Πνιπρξνλνπνχινπ (1999) δίλεη 

ηηο πην θάησ ζπκβνπιέο, πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο: 

1. «ηγνπξεπηείηε φηη δελ απνπζηάδεη ρσξίο ζνβαξφ ιφγν απφ ην ζρνιείν. 

2. Βνεζήζηε ην παηδί κε ηελ ζρνιηθή εξγαζία πνπ ηνπ αλαζέηεη ν 

δάζθαινο γηα ην ζπίηη. 

3. Αληαπνθξηζείηε ζ’ φιεο ηηο πξνζθιήζεηο ηνπ ζρνιείνπ γηα ζπλάληεζε 

θαη ζπλεξγαζία καδί ζαο. 

4. Εεηήζηε ηα δηθαηψκαηά ζαο σο Έιιελεο γνλείο. Έρεηε ην δηθαίσκα: 

i. λα ελεκεξψλεζηε γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο ζην ζρνιείν. 

ii. λα γλσξίδεηε ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηνπ. 

iii. λα εγθξίλεηε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε (ζε εηδηθή ηάμε ή 

ζε άιιν εηδηθφ ή εληζρπηηθφ πξφγξακκα). 

iv. λα δεηήζεηε απφ ηελ πνιηηεία εηδηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε γηα 

ην παηδί ζαο (εηδηθή αγσγή)». 

Σν ελδηαθέξνλ πνπ ζα δείμνπκε γηα ηελ κφξθσζε, αιιά θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζα αληηκεησπίζνπκε έλα παηδί κε λνεηηθή ζηέξεζε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο, αθνχ ζα θαζνξίζνπλ ηα εξεζίζκαηα πνπ ζα ηνπ δψζνπκε θαη βάζεη 

ησλ νπνίσλ ζα δηακνξθψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Έλα παηδάθη κε λνεηηθή 

πζηέξεζε δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο θαηάξα Θενχ, αιιά ην αληίζεην. 

πσο θάζε παηδί, έηζη θαη απηφ είλαη έλα ζαχκα, γηαηί κπνξεί, κε ηε βνήζεηα ησλ 

ζπλαλζξψπσλ ηνπ, λα απνδείμεη φηη κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

δσήο θαη λα γίλεη κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σα άηνκα απηά δελ 

ρξεηάδνληαη ηνλ νίθην καο, αιιά ηε ζσζηή εθπαίδεπζε, ηελ  αγάπε θαη ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη αλάγθε  έλαο νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο. 

`Έλα ηξαληαρηφ παξάδεηγκα, πνπ απνδεηθλχεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε 

ζηάζε ησλ άιισλ, θπξίσο ησλ γνληψλ θαη ησλ δαζθάισλ, ζηα παηδηά κε λνεηηθή 
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ζηέξεζε, είλαη απηφ ηνπ Γηάλλε θαη ηνπ Μηράιε, πνπ καο δίλεη ν  Υξεζηάθεο 

(2006). 

«Ο Γηάλλεο θαη ν Μηράιεο είλαη δχν παηδηά κε ζχλδξνκν Down. Καη ηα δχν 

παηδηά θνηηνχλ ζην ίδην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη δέρνληαη ηελ ίδηα 

εθπαίδεπζε. Θα πεξίκελε, ινηπφλ, θαλείο λα έρνπλ ίδηα εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, φκσο απηφ δελ ηζρχεη. Ζ εμέιημε 

ησλ δχν παηδηψλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο δηαθέξεη.  

Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Γηάλλε ζεψξεζε ηνλ εξρνκφ ηνπ σο «θαηάξα». Απφ ηελ 

αξρή θαη νη δχν γνλείο αηζζάλνληαη φηη ζα έρνπλ ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

σο νηθνγέλεηα. θέθηνληαη ζπλέρεηα πψο ζα επηβηψζεη ν Γηάλλεο, φηαλ εθείλνη 

θχγνπλ απφ ηελ δσή, πψο ζα αληέμνπλ ην νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ Γηάλλε, ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ ζα έρεη ε παξνπζία 

ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαηά ηξία έηε κεγαιχηεξεο αδειθήο ηνπ θ.ά. ζν θη 

αλ πξνζπάζεζαλ λα απνβάινπλ απηά ηα αηζζήκαηα δπζαξέζθεηαο, δελ ηα 

θαηάθεξαλ. Γηα ηνπο γνλείο, ν Γηάλλεο είλαη πάληα έλα δπζβάζηαθην βάξνο, ην 

νπνίν εκπνδίδεη ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή θαη δπζρεξαίλεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. 

πρλά, νη δχν γνλείο ζθέθηνληαη φηη ν Γηάλλεο ζα ζπλερίζεη λα είλαη 

εμαξηεκέλνο θαη κεηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, φπνηα θη αλ είλαη απηή. Ζ ζθέςε 

απηή ηνπο δεκηνπξγεί κφληκν άγρνο θαη αλεζπρία. Φνβνχκελνη ηελ θνηλσληθή 

απφξξηςε,  θξαηνχλ ηνλ Γηάλλε ζπλέρεηα θιεηζκέλν ζην ζπίηη, γηα λα ηνλ 

πξνζηαηεχζνπλ απφ ηα αδηάθξηηα κάηηα ησλ γεηηφλσλ θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

ηεο θνηλφηεηαο. 

Οη γνλείο ηνπ Μηράιε, κεηά ην αξρηθφ ζνθ πνπ ππέζηεζαλ, φηαλ ν γηαηξφο 

ηνπο ελεκέξσζε γηα ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ, απνδέρηεθαλ ηνλ εξρνκφ ηνπ σο 

κηα πξφθιεζε. Οη γνλείο ελεκέξσζαλ ηα άιια δχν παηδηά ηνπο φηη ζα έρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ Μηράιε θαη φηη πξέπεη φινη καδί λα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα εμειηρζεί φζν θαιχηεξα γίλεηαη.  
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Οη δχν γνλείο έλησζαλ πνιιέο θνξέο ηνλ πφλν ηεο θνηλσληθήο απφξξηςεο, 

αιιά έθαλαλ φ,ηη κπνξνχζαλ γηα λα αηζζάλνληαη θαη λα ειπίδνπλ φηη ν Μηράιεο 

ζα κεγαιψζεη σο έλα «θαλνληθφ» παηδί θαη ζα γίλεη απνδεθηφο απφ ηνπο άιινπο. 

Σεξψληαο, κάιηζηα, ηηο νδεγίεο ησλ εηδηθψλ, δελ άιιαμαλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

δσή θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Βγαίλνπλ νηθνγελεηαθά φπσο θαη πξψηα, ζπλερίδνπλ 

λα αληαιιάζζνπλ επηζθέςεηο κε ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο ηνπο, πεγαίλνπλ 

εθδξνκέο, φπσο θαη πξψηα, θαη αδηαθνξνχλ γηα ηηο καηηέο γλσζηψλ θαη 

αγλψζησλ ζην δξφκν ή φπνπ αιινχ ζπκβαίλεη απηφ.  

Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ησλ δχν απηψλ παηδηψλ, ηνπ Γηάλλε θαη ηνπ 

Μηράιε, δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο δηαθνξέο. Ο Μηράιεο πξνζαξκφζηεθε ζην 

ζρνιείν πνιχ πην εχθνια απφ ην Γηάλλε θαη ε πνξεία ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ 

ήηαλ πνιχ πην νκαιή. ηελ ειηθία ησλ 23 εηψλ, φηαλ έπξεπε λα εληαρζνχλ ζε 

επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα καζεηείαο θαη παξαγσγήο, δελ ηα θαηάθεξαλ θαη νη 

δχν. Ο Μηράιεο ζπλέρηζε ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζ’ απηά θαη αξγφηεξα έκεηλε 

ζηνλ μελψλα ηέζζεξα ρξφληα γηα άζθεζε ζηελ απηφλνκε δηαβίσζε. Ο Γηάλλεο 

δελ θαηφξζσζε λα απαγθηζηξσζεί απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη παξέκεηλε 

πξνζθνιιεκέλνο ζ’ απηνχο.  

Αληηζέησο, ν Μηράιεο θπθινθνξεί ζηελ πεξηνρή φπνπ κέλεη ε νηθνγέλεηα 

ηνπ, θάλεη κεξηθέο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη θαίλεηαη λα έρεη ζνβαξέο 

πηζαλφηεηεο λα επηβηψζεη. Ο Γηάλλεο δελ έρεη απεμαξηεζεί θαζφινπ απφ ηνπο 

γνλείο ηνπ. Γε κπνξεί λα κεηαθηλεζεί κφλνο ηνπ ζην ζπίηη. Αθφκε θαη ην κπάλην 

ηνπ ην θάλεη κε ηελ επνπηεία ηεο κεηέξαο ηνπ. Ο Γηάλλεο δελ έρεη θακηά 

πηζαλφηεηα λα επηβηψζεη ρσξίο ηε ζπλερή θξνληίδα δηθψλ ηνπ πξνζψπσλ».   

Πνιιέο θνξέο αθνχκε ηνπο γνληνχο λα ιέλε απνγνεηεπκέλνη φηη είλαη αξγά 

πιένλ απηά ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ θάπνηα πξάγκαηα, είηε φηαλ δηαβάδνπλ απφ 

κφλα ηνπο, είηε φηαλ ηνπο δηαβάδεη θάπνηνο άιινο.  Έλα βηβιίν απνηειεί δπλαηφ 

ζχκκαρν ζηελ πξνζέγγηζε αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηελ έθθξαζε ηεο 

απνδνρήο καο. Έηζη, ζηε ζπλέρεηα ζα εθηηκήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζα 

εκπηζηεπηεί ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη ζα ζειήζεη λα πξνζπαζήζεη γηα ηελ 
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πξνζσπηθή ηνπ βειηίσζε θαη έλα θαιχηεξν κέιινλ, εληαγκέλν ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. 

Πνηέ δελ είλαη αξγά γηα κηα κηθξή αλάγλσζε ελφο θαινχ βηβιίνπ. Δίλαη 

γεγνλφο φηη, φζν πην λσξίο γίλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ, 

ηφζν θαιχηεξα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα, απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη ε 

πξνζπάζεηα ζε κεγαιχηεξε ειηθία ζα είλαη άθαξπε. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη 

ζέιεζε, ππνκνλή θαη επηκνλή. Οη γνλείο,  νθείινπλ λα πηζηέςνπλ ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο, έηζη 

ψζηε ε πεπνίζεζε απηή λα κεηαδνζεί ζην παηδί. 
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6. ΔΜΠΔΙΡΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, παξνπζηάζηεθε ν νξηζκφο ηεο 

λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ βηβιίνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί. Δπεηδή φκσο ε ζεσξία πνιιέο θνξέο δηαθέξεη 

απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, είλαη θαιφ λα γίλνληαη έξεπλεο θαη κειέηεο, κε 

ζθνπφ ηελ επεμήγεζε θαη απφδεημε φζσλ ππνζηεξίδνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζεσξήζακε ζσζηφ λα δηεμαγάγνπκε κηα εκπεηξηθή έξεπλα θαη πξνρσξήζακε ζε 

κηα κειέηε πεξίπησζεο. 

Δπηιέμακε έλα άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε, κε ζθνπφ λα κειεηήζνπκε ηε 

ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην βηβιίν θαη ηελ επηξξνή ηνπ βηβιίνπ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Σν άηνκν πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο κειέηεο απηήο, είλαη 

κηα λεαξή γπλαίθα, είθνζη ελφο ρξφλσλ. Γηα ιφγνπο δενληνινγίαο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπκκεηέρνπζαο, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ςεπδψλπκν Αγγειηθή, γηα λα αλαθεξφκαζηε ζε απηή. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη καο είλαη λα παξνπζηάζνπκε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηεο 

Αγγειηθήο, ηηο αδπλακίεο πνπ πξνθιήζεθαλ, εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη, 

ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε αληηκεηψπηζε πνπ δέρεηαη ε Αγγειηθή απφ ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Πήξακε ζπλέληεπμε απφ ηε κεηέξα γηα λα 

κειεηήζνπκε ηηο ζρέζεηο ηεο Αγγειηθήο ζην ζρνιείν κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο. 

Σέινο, αθνχ κειεηήζακε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο ζηελ απηνεμππεξέηεζε θαη 

ηηο αγαπεκέλεο ηεο αζρνιίεο, εμεηάζακε θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηα βηβιία. 
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6.2 Ιαηξηθό ηζηνξηθό ηεο Αγγειηθήο 

 

Ζ Αγγειηθή άξγεζε λα γελλεζεί θαη θαηά ηνλ ηνθεηφ πξνέθπςαλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα, πνπ ν γηαηξφο δελ είρε ππνινγίζεη. Λφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ 

ηνθεηνχ, είραλ αξρίζεη νη θπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο απέθθξηζεο, κέζα ζην ακληαθφ 

πγξφ, θαη ηεο θαηάπνζεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε ειιηπήο 

νμπγφλσζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε πίεζε ηνπ θξαλίνπ. Αξγφηεξα έγηλαλ εμεηάζεηο, 

κέζα απφ ηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη νη πιάθεο ηνπ θξαλίνπ είραλ θιείζεη ζηνπο 

έμη κήλεο, κεηά ηνλ ηνθεηφ, κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή αλάπηπμε 

ηνπ εγθεθάινπ.  

Αθφκε κηα πηζαλή αηηία πξφθιεζεο ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Αγγειηθήο, ήηαλ ε ρξσκνζσκηθή αλσκαιία ζην έλαην 

ρξσκφζσκα. Ζ αλσκαιία απηή θιεξνλνκήζεθε απφ ηελ κεηέξα, ρσξίο λα 

εθδειψλεηαη ην πξφβιεκα ζηελ ίδηα (αιιά κεηαδφζεθε ζην παηδί ηεο) θαη, ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο γελεηηθέο αλσκαιίεο, πξνθάιεζε λνεηηθή πζηέξεζε.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην πξφβιεκα εληνπίζηεθε απφ ηε βξεθηθή ειηθία, νη 

γνλείο ηεο Αγγειηθήο δελ είραλ πξνζέμεη ηδηαίηεξα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ πξνθιήζεθε, παξά κφλν φηαλ έγηλε έληεθα κελψλ. πγθξίλνληαο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ νκηιία, ην πεξπάηεκα, θηλεηηθέο θαη ζσκαηηθέο θηλήζεηο 

δηαπίζησζαλ ην βαζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ είρε πξνθιεζεί απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ Αγγειηθή παξνπζίαζε αξγή αλάπηπμε 

(slow development) θαη αηνλία ζην λεπξνινγηθφ ηεο ζχζηεκα θαη απηφ 

παξαηεξήζεθε ζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Γε κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, λα αλνίμεη 

θαιά ηα κάηηα ηεο, αθνχ ηα λεχξα δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ εληνιή ηνπ 

εγθεθάινπ, δε κπνξνχζε λα ζεθψζεη ηα ρέξηα ηεο ή λα κηιήζεη. Οη γνλείο ηεο 

Αγγειηθήο ζέιεζαλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ αηνλία ηνπ λεπξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηε θπζηνζεξαπεία, ηελ ηππαζία θαη ην θνιχκπη. 
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6.3 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

Οη γνλείο ηεο Αγγειηθήο εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ε νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε είλαη κέηξηα. Καη νη δπν φηαλ έκαζαλ φηη ην πξψην ηνπο κσξφ 

ζα αληηκεηψπηδε θάπνην πξφβιεκα, αλαζηαηψζεθαλ θαη θνβήζεθαλ γηα ηνλ 

αγψλα πνπ θαινχληαλ λα δψζνπλ, γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ θαη ηελ έιιεηςε 

βαζηθψλ γλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαηξνθή ηνπ. Χο λένη γνλείο δε γλψξηδαλ 

θαλ πψο λα κεγαιψζνπλ έλα παηδί, πφζν κάιινλ έλα παηδί κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

Παξφι’ απηά θαη νη δχν γνλείο απνδέρηεθαλ ην πξφβιεκα ηεο Αγγειηθήο 

θαη ηελ αληηκεηψπηζαλ ζαλ έλα θπζηνινγηθφ κσξφ, ρσξίο λα θνβνχληαη γηα ηηο 

θνηλσληθέο αληηδξάζεηο θαη ηελ απνδνρή ηεο. Ζ κεηέξα ηεο Αγγειηθήο ήηαλ 

απηή πνπ αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ηε ζσζηή αλαηξνθή θαη ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ παηδηνχ. Ο παηέξαο ηεο Αγγειηθήο είρε πεξηζζφηεξν βνεζεηηθφ ξφιν, θάηη 

πνπ ηζρχεη ζε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο, αθνχ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ έρνπλ ζπλήζσο νη κεηέξεο.  

Οη γνλείο ηεο Αγγειηθήο βίσζαλ πνιιέο θνξέο ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

ηελ έιιεηςε βνήζεηαο απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηνπο δαζθάινπο, ηνπο 

εηδηθνχο, αθφκα θαη απφ θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. Ζ κεηέξα, θαηά ηε ζπλέληεπμε 

εμέθξαζε ην παξάπνλφ ηεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο , 

πξάγκα πνπ δπζθφιεςε ηνπο ίδηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζηελ απφξξηςε απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην. 

Πνηέ δελ πεξηφξηζαλ ηελ Αγγειηθή ζην ζπίηη, θάηη πνπ θάλνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο, θνβνχκελνη είηε ηελ απφξξηςε ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν, είηε ηελ αδπλακία ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηάθνξεο 

αληηδξάζεηο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ίδηνη απνδέρηεθαλ ηελ Αγγειηθή ζηελ δσή 

ηνπο, κεηέδσζαλ ηελ ζηάζε απηή θαη ζηνλ πεξίγπξν, κε απνηέιεζκα φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε Αγγειηθή φινη λα ηελ απνδέρνληαη θαη λα ηελ αγαπνχλ. 
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6.4 Αληηκεηώπηζε από ηε κεηέξα 

 

Οη γηαηξνί δηαβεβαίσζαλ ηνπο γνλείο φηη νη πξνζπάζεηεο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Αγγειηθήο δε ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθέο. Ζ κεηέξα ηεο, 

παξφιν πνπ δελ ήμεξε πψο λα ηε βνεζήζεη, δελ παξαηηήζεθε θαη δε 

ζπκβηβάζηεθε ζηελ ηδέα φηη ε  Αγγειηθή δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα κηιήζεη,  λα 

ελδπλακψζεη ην λεπξηθφ ηεο ζχζηεκα ή λα ζηεξίμεη ην ζψκα ηεο, ή λα κπνξεί, 

έζησ, λα πηάζεη έλα παηρλίδη ζηα ρέξηα ηεο. Με ηε δχλακε ηεο πίζηεο, ηεο 

ππνκνλήο θαη ηεο επηκνλήο, ε κεηέξα ηεο έβαδε θαλφλεο θαη φξηα θαη φηαλ έθαλε 

αηαμία ηε κάισλε, ελψ, φηαλ πξαγκαηνπνηνχζε θάπνην θαηφξζσκα, ηελ 

επηβξάβεπε. Πνηέ φκσο δελ έδηλε ππνρξεψζεηο ζηελ Αγγειηθή πέξαλ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο. εβφηαλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο θαη ήμεξε φηη ε πίεζε πξνο ην 

παηδί ηεο δε ζα απέδηδε θαζφινπ ζηελ αλάπηπμή ηνπ.  

Παξφιν πνπ δελ είρε θακία ππνζηήξημε, αλαδεηνχζε ηξφπνπο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο κέζα απφ βηβιία, δηάθνξεο γλψκεο γηαηξψλ, ην δηαδίθηπν, 

ζεκηλάξηα πνπ γίλνληαλ θαηά δηαζηήκαηα. Κάζε θνξά πνπ γλψξηδε θάπνηα 

κέζνδν δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο, ηελ εθάξκνδε θαη, ζηελ πνξεία, αλ 

παξαηεξνχζε φηη δελ απέδηδε, δνθίκαδε άιιεο, κέρξη λα βξεη ηηο θαηαιιειφηεξεο 

θαη απνδνηηθφηεξεο κεζφδνπο. 

 

6.5 Αληηκεηώπηζε από ηνλ παηέξα 

 

πσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ν παηέξαο ηεο Αγγειηθήο έπαημε δεπηεξεχνληα 

ξφιν ζηελ αλαηξνθή ηεο Αγγειηθήο, φκσο ε ζπκβνιή ηνπ βνήζεζε ζεκαληηθά. 

Μπνξεί λα κελ εμέθξαδε γλψκε ή λα έςαρλε ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο Αγγειηθήο, αιιά κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζπδχγνπ ηνπ αλέιαβε 

θαζήθνληα θαη αθνινπζνχζε νδεγίεο. πκπαξαζηάζεθε ζηε ζχδπγφ ηνπ, πνηέ 

δελ αξλήζεθε ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο λέσλ θαη, θάπνηεο θνξέο, 

αλαπνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ, νχηε εκπφδηζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ζπδχγνπ ηνπ. 
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Πνηέ δελ αληηκεηψπηζε ηελ Αγγειηθή ζαλ έλα άηνκν άξξσζην θαη ηεο πξφζθεξε 

ηελ αγάπε πνπ ρξεηάδεηαη έλα παηδί απφ ηνπο γνλείο ηνπ. ηαλ έπξεπε ηελ 

κάισλε, φπσο θαη ε κεηέξα ηεο, ζέηνληαο θαλφλεο θαη φξηα. Γελ έδεημε θαζφινπ 

ληξνπή γηα ην παηδί ηνπ θαη, αληηζέησο, κεηαμχ ηνπο αλαπηχρζεθαλ ηζρπξνί 

δεζκνί θαη επηθνηλσλία. Καζεκεξηλά θάζεηαη καδί κε ηελ θφξε ηνπ λα δνπλ 

ηειεφξαζε, ζπδεηεί γηα ηε γλψκε ηεο γηα θάηη πνπ βιέπνπλ  ή πψο πέξαζε ηε 

κέξα ηεο ζην ζρνιείν. ε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ζα ηεο θάλεη αζηεία, ζα 

γειάζνπλ, ζα ηελ παξνηξχλεη λα ηνλ αγθαιηάζεη θαη λα ηνλ θηιήζεη ζην 

κάγνπιν, θάηη ζην νπνίν ε Αγγειηθή αληαπνθξίλεηαη κε κεγάιε επραξίζηεζε.  

 

6.6 Αληηκεηώπηζε ηνπ αδεξθνύ 

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ παξαηεξνχκε φηη ε Αγγειηθή αληηκεησπίδεηαη 

κε πνιιή αγάπε θαη κε πξνζπάζεηα έληαμήο ηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. ηαλ 

έγηλε εξψηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνπ έρεη απφ ηνλ αδεξθφ ηεο, ε κεηέξα 

απάληεζε: «Γελ είλαη φηη δελ ηελ αγαπά ν αδεξθφο ηεο, αιιά, ιφγσ ηνπ φηη, φηαλ 

γελλήζεθε ν Γηψξγνο, ε Αγγειηθή ήηαλ πιένλ δεθαπέληε ρξφλσλ θαη είρε ήδε 

πάξεη ηα εθφδηα ηεο απηνεμππεξέηεζεο, ήηαλ πιένλ ζε έλα επίπεδν πνπ δε 

ρξεηαδφηαλ ηδηαίηεξα ηε θξνληίδα ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ απέθηεζε ηε 

δηάζεζε ηεο θξνληίδαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο θαη δε κπήθε ζηε δηαδηθαζία λα 

ηεο ηελ πξνζθέξεη. Γεληθά είλαη απφκαθξνο ζηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ αδεξθή ηνπ, 

φρη γηα θαλέλαλ ηδηαίηεξν ιφγν, απιά γηαηί είλαη αγφξη θαη γηαηί ππάξρεη κεγάιν 

ράζκα ειηθίαο κεηαμχ ηνπο. Δηδηθά ηψξα είλαη πην απφκαθξνο, ιφγσ εθεβείαο. 

Σνλ πξνβιεκαηίδεη ε ηδέα φηη ε αδεξθή ηνπ έρεη θάπνην πξφβιεκα θαη φηη ζα 

ήζειε λα είρε κηα αδεξθή θπζηνινγηθή, ρσξίο φκσο ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ λα 

ηνλ ζπξψρλεη ζε ξήμεηο καδί ηεο ή ζηελ απφξξηςή ηεο. Πνιιέο θνξέο κάισζαλ 

κεηαμχ ηνπο, αιιά πνηέ δελ ηελ πξφζβαιε κε ππνλννχκελα γηα ην πξφβιεκά ηεο. 

Να κελ μερλάκε φηη πάληα ππάξρνπλ νη θαπγάδεο αλάκεζα ζηα αδέξθηα, αθφκα 
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θαη ζηηο θαιχηεξεο νηθνγέλεηεο, ιφγσ αζπκθσλίαο ραξαθηήξσλ ή 

αλσξηκφηεηαο». 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, φηαλ ε κεηέξα ξσηήζεθε πνηα είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο Αγγειηθήο απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, απάληεζε ην εμήο: «Ζ 

Αγγειηθή είλαη κηα ςπρή γεκάηε αγάπε. ινπο ηνπο αγαπά θαη φινπο ηνπο 

απνδέρεηαη. Ζ αδπλακία ηεο είλαη ηα κηθξά βξέθε θαη φηαλ ν Γηψξγνο 

γελλήζεθε, ηνλ θξφληηδε θαη ηνλ πεξηπνηφηαλ κε ην δηθφ ηεο αμηαγάπεην ηξφπν.  

Με πφζε δεμηνηερλία ζπλδχαδε ηα ξνπραιάθηα ηνπ θαη έβξηζθε φια ηα θνκκάηηα, 

πξάγκα πνπ, φηαλ επξφθεηην λα βξεη δηθά ηεο ξνχρα γηα λα ληπζεί, ηε δπζθφιεπε 

πάξα πνιχ! Με πφζε αγάπε παξαθνινπζνχζε ην αδεξθάθη ηεο θαη ήηαλ ζπλερψο 

ζε εηνηκφηεηα κελ ηπρφλ πάζεη ηίπνηα ν Γηψξγνο! Θπκάκαη κηα θνξά, θάπνηα 

Υξηζηνχγελλα πνπ ε Αγγειηθή είρε ζην δσκάηηφ ηεο έλα κηθξφ δεληξάθη κε 

ζηνιίδηα πάλσ θαη ν Γηψξγνο είρε βάιεη ζην ζηφκα ηνπ κηα κηθξή κπαιίηζα. Αλ 

δελ ην πξφζερε ε Αγγειηθή θαη λα κε θσλάμεη, ν κηθξφο ζα είρε πληγεί ζίγνπξα 

(ην ζπίηη καο είλαη δηψξνθν θαη εγψ έηπρε λα βξίζθνκαη ζην ηζφγεην, ζηελ 

θνπδίλα, θαη ηα παηδηά κνπ ζηνλ πξψην φξνθν, ζην δσκάηην ηεο Αγγειηθήο θαη 

παίδαλε). Πφζεο θνξέο γιχησζε ηνλ Γηψξγν λα κελ πέζεη απφ ηηο ζθάιεο ηνπ 

ζπηηηνχ καο! Πάληα θξφληηδε ηνλ αδεξθφ ηεο θαη δελ έδεημε λα ηνλ δειεχεη γηα 

θαλέλα ιφγν».   

 

6.7 Η Αγγειηθή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ 

 

Ζ Αγγειηθή έθαλε ηξία ρξφληα ζηελ πξνδεκνηηθή εθπαίδεπζε, ιφγσ ησλ 

αλαζηνιψλ πνπ έπαηξλε κεηά απφ παξάθιεζε ησλ γνληψλ ηεο, νη νπνίνη ήζειαλ 

λα εκπεδψζεη θαιχηεξα θάπνηεο γλψζεηο πξηλ λα κπεη ζην δεκνηηθφ. ε ειηθία 

εθηά κε νρηψ ρξνλψλ, πήγε πξψηε ηάμε δεκνηηθνχ. Δπαλέιαβε ηελ πξψηε ηάμε 

δχν θνξέο θαη κέρξη λα ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ δπζθνιεχηεθε πάξα πνιχ, 

εμαηηίαο ηεο ππεξθηλεηηθφηεηάο ηεο, πνπ δελ ηεο επέηξεπε λα θαζίζεη θξφληκα 

θαη λα παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία. Με εληνιή ηνπ γηαηξνχ ηεο, ήηαλ 
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απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε εξεκηζηηθνχ ραπηνχ, θάηη  πνπ ε κεηέξα δελ 

αθνινπζνχζε πηζηά, αθνχ δελ ην ρνξεγνχζε φιεο ηηο θνξέο πνπ ρξεηαδφηαλ, 

νχηε ζηε ζσζηή πνζφηεηα. Πξνζέιαβε θνπέια λα πξνζέρεη ηελ Αγγειηθή ζην 

ζρνιείν κε κηζζφ £200, πξάγκα πνπ δπζθφιεπε ηελ νηθνγέλεηα νηθνλνκηθά. 

Οη δάζθαινη δελ ππνζηήξημαλ, νχηε απνδέρηεθαλ ηελ Αγγειηθή, ή 

νπνηνδήπνηε άιιν παηδί κε θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα. Γελ ελδηαθέξζεθαλ νχηε 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Γελ ηα ήζειαλ ζην ζρνιείν, κε ηε 

δηθαηνινγία φηη απηά ηα άηνκα ζα ραινχζαλ ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ. Αξγφηεξα, 

φηαλ άξρηζαλ λα πξνζιακβάλνπλ ζηα ζρνιεία ινγνζεξαπεπηέο θαη 

θπζηνζεξαπεπηέο, ε αληηκεηψπηζε πξνο ηα άηνκα απηά δελ άιιαμε, νχηε απηνί 

βνήζεζαλ ηδηαίηεξα ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο γεληθά. Ζ κεηέξα ηεο 

Αγγειηθήο δέρηεθε κεγάιε απφξξηςε απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο 

ινγνζεξαπεπηέο θαη, πξνο κεγάιε ηεο απνγνήηεπζε, παξαηήξεζε φηη ε ζπκβνιή 

ηνπο δε βνεζνχζε θαζφινπ. ην ζρνιείν εξγαδφηαλ θαη κηα ςπρνιφγνο, ε νπνία, 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο κεηέξαο, δελ ελδηαθεξφηαλ ηδηαηηέξσο γηα ηελ 

απφδνζε ηεο Αγγειηθήο ή άιινπ παηδηνχ. Φαηλφηαλ φηη είρε έιιεηςε γλψζεσλ 

θαη πξνζπκίαο λα κειεηήζεη ην ζέκα γηα λα βνεζήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. Ζ ζηάζε ηεο έδηλε ηελ εληχπσζε φηη απερζαλφηαλ ηελ παξνπζία ησλ 

παηδηψλ απηψλ.  

Αληηζέησο, απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ε Αγγειηθή πήξε αγάπε θαη απνδνρή 

ζηελ παξέα ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε Αγγειηθή ήηαλ ήξεκε θαη δελ εμέθξαδε ηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηά ηεο κε άζρεκν ηξφπν, νχηε αληηδξνχζε κε άζρεκε 

ζπκπεξηθνξά. Αληηζέησο, ραηξφηαλ φηαλ έπαηδε καδί ηνπο, ή απιψο 

παξαθνινπζνχζε αθίλεηε, ρσξίο θάπνην παξάπνλν. ηαλ ε κεηέξα ηεο 

ξσηήζεθε αλ είραλ θάλεη πνηέ παξάπνλν νη ζπκκαζεηέο ηεο φηη ελνρινχζε, 

έδσζε ηελ εμήο απάληεζε: «Γελ είρακε ηέηνηα πξνβιήκαηα. Αγαπνχζαλ ηελ 

Αγγειηθή. Δληάμεη, φρη ηα αγφξηα… ηα πην κηθξά αγνξάθηα λαη (νη κηθξέο ηάμεηο, 

πξψηε θαη δεχηεξε ηάμε δεκνηηθνχ) θαη ηα θνξηηζάθηα. Δίρε θνξηηζάθηα πνπ ηελ 

βνεζνχζαλ, ηελ αγαπνχζαλ… Ζ Αγγειηθή είλαη αμηαγάπεην παηδί. Γελ 
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αληηδξνχζε κε ζπαζηηθέο θηλήζεηο. Παξφιν πνπ ήηαλ πνιχ ππεξθηλεηηθή θαη δελ 

θαζφηαλ ζε κηα θαξέθια γηα πνιιή ψξα, ήηαλ πνιχ θαινζπλάηε… γεκάηε 

αγάπε. Γελ έθαλε ζπαζηηθά πξάγκαηα, ιφγσ ηνπ φηη δελ έρεη θάηη ην 

παζνινγηθφ…». 

ηαλ ηειείσζε ην δεκνηηθφ ε Αγγειηθή, νη γνλείο ηεο ηελ έζηεηιαλ ζε 

εηδηθφ ζρνιείν, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ ήηαλ φκνην κε ηνπ δεκνζίνπ 

ζρνιείνπ. Θεσξνχζαλ φηη ε ηδξπκαηνπνίεζε ήηαλ φ,ηη ρεηξφηεξν γηα ην παηδί 

ηνπο, γηαηί πηζηεχνπλ φηη ζην ίδξπκα δε ζα είρε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή θαη 

θξνληίδα. Αληηζέησο, ζην ζρνιείν πνπ θνηηά ηψξα δείρλεη λα είλαη επηπρηζκέλε 

θαη λα είλαη πνιχ θαιή θίιε κε ηα άιια παηδηά πνπ θνηηνχλ εθεί.  

 

6.8 Απηνεμππεξέηεζε ηεο Αγγειηθήο 

 

Ζ Αγγειηθή δείρλεη λα έρεη θαιή δηάζεζε λα καζαίλεη πξάγκαηα, λα 

γλσξίδεη θφζκν θαη λα πξνζθέξεη ζπλερψο φπνηε ηεο δνζεί ε επθαηξία, είηε απηφ 

ζεκαίλεη λα πξνζθέξεη βνήζεηα, είηε έλα απιφ ρακφγειν, αιιά θπξίσο ηελ 

αγάπε ηεο. Μπνξεί λα κελ επηηειεί ζηελ εληέιεηα ηα θαζήθνληα πνπ ηεο 

αλαζέηνπλ νη δάζθαινη θαη νη γνλείο ηεο, φκσο ηα θάλεη κε κεγάιε πξνζπκία, 

φπσο, ι.ρ,, ην ζηξψζηκν ηνπ θξεβαηηνχ, ηνπ ηξαπεδηνχ θ.ν.θ.  Έλα παξάδεηγκα 

πνπ έδσζε ε κεηέξα γηα λα εμεγήζεη ην βαζκφ ηθαλφηεηαο απηνεμππεξέηεζεο 

ιέεη: «Μπνξεί λα ληπζεί, αιιά φρη ζσζηά. Πξέπεη λα ηεο ηα ζπλδπάζεηο εζχ. 

Παιηά ηα θνξνχζε θαη αλάπνδα. Γελ κπνξεί λα θιείζεη ην θνπκπί ηνπ 

παληεινληνχ ηεο. ηελ ηνπαιέηα δε κπνξεί λα πάεη κφλε ηεο, νχηε κπνξεί λα 

θάλεη κπάλην κφλε ηεο. ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο θαηάθεξε λα θαιχςεη ην 

10%, αιιά ζέισ λα πηζηεχσ φηη ζην ζέκα ηεο απηνεμππεξέηεζεο 50% ην έρεη 

ζίγνπξα θαιχςεη. Παξφι’ απηά, δε ζηακαηάκε λα ηελ εθπαηδεχνπκε θαη λα ηελ 

έρνπκε ζπλερψο ππφ επηηήξεζε. Να ζνπ πσ θαη ηελ αιήζεηα ηψξα ζηα 21 – 22 

ηεο ρξφληα δελ έρσ πιένλ θαη πνιιέο απαηηήζεηο. Υξφλν κε ηνλ ρξφλν κηιά πην 
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θαζαξά θαη αληηιακβάλεηαη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα θαη απηφ έρεη ζεκαζία γηα 

κέλα». 

ηαλ ε κεηέξα ξσηήζεθε γηα ην κέιινλ ηεο Αγγειηθήο, φηαλ νη γνλείο ζα 

θχγνπλ, απάληεζε: «Μαο απαζρνιεί, πάληα καο απαζρνινχζε. ρη, δελ κπνξεί 

λα κείλεη κφλε ηεο. Δίλαη ην άγρνο πνπ έρεη ν θάζε γνληφο, ν νπνίνο έρεη παηδί κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Θα πξνζπαζήζνπκε φζν βξηζθφκαζηε ζηε δσή, λα ηελ 

εμαζθαιίζνπκε απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο. ζν κπνξνχκε θη εκείο θηίδνπκε 

ππνδνκέο… Καηαξράο έρεη έλαλ αδεξθφ, πνπ ινγηθά ζα έρεη ηελ θαιή δηάζεζε 

λα ηε θξνληίζεη. κσο, επεηδή είλαη αγφξη θαη, ζπλήζσο, είλαη ε γπλαίθα πνπ 

έρεη ην πάλσ ρέξη κέζα ζε έλα ζπίηη, φηαλ πιένλ ν Γηψξγνο ζα έρεη ηε δηθή ηνπ 

νηθνγέλεηα, δελ μέξνπκε θαηά πφζν ζα ζέιεη ε ζχδπγφο ηνπ λα θξνληίδεη ηελ 

Αγγειηθή καο. Έπεηηα είλαη ηα μαδέξθηα ηεο πνπ ηελ αγαπνχλ. κσο ηίπνηα δελ 

είλαη ζίγνπξν, γηαηί δελ μέξεηο πψο ζα ηα θέξεη ε δσή. Γε κπνξείο λα ζηεξηρηείο  

πνπζελά θαη ζε ηίπνηα, φκσο ν Θεφο είλαη κεγάινο θαη κεξηκλά γηα φια». 

 

6.9 Υόκπη θαη αζρνιίεο ηεο Αγγειηθήο 

 

Ζ κεηέξα ηεο δηαπίζησζε φηη ε Αγγειηθή έρεη θάπνηα ελδηαθέξνληα θαη 

αγαπεκέλεο αζρνιίεο, φπσο ην «πάδι», ε κνπζηθή, ν ρνξφο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο, αιιά φρη γηα πνιιή ψξα, γηαηί δπζθνιεχεηαη λα 

ζπγθεληξσζεί ζηηο δηάθνξεο εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή 

ε εληνιή αξγεί λα πάεη ζηνλ εγθέθαιφ ηεο θαη λα γίλεη επεμεξγαζία ηεο ξνήο ησλ 

εηθφλσλ πνπ αιιάδνπλ γξήγνξα. Απηφ πνπ θάλεη είλαη λα αθνχεη ηη ιέλε ζηελ 

ηειεφξαζε θαη έηζη θαηαιαβαίλεη ην ζέκα ηεο εθπνκπήο, ηεο ηαηλίαο ή φπνηαο 

άιιεο εθπνκπήο πξνβάιιεηαη ζηελ ηειεφξαζε. 

 Μηα άιιε αζρνιία ηεο Αγγειηθήο είλαη ηα βηβιία. Ζ ίδηα ε κεηέξα ηεο 

είλαη ηαθηηθή αλαγλψζηξηα θαη ζεσξεί φηη κεηέδσζε ηελ ηάζε απηή ζηελ θφξε 

ηεο, φηαλ ήηαλ αθφκα έληεθα κελψλ θαη ηεο δηάβαδε θάζε λχρηα θάπνην 

παξακπζάθη. Ζ ίδηα ε Αγγειηθή ζέιεη ζπλερψο λα αγνξάδεη βηβιία, κε ηα νπνία 
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πεξλά πνιχ ρξφλν. Σα βηβιία πνπ επηιέγεη ε Αγγειηθή έρνπλ εηθφλεο, ήρν, θαη 

«αθή». Γε κπνξεί λα δηαβάζεη, παξά κφλν ζπαζηέο ζπιιαβέο θαη κε πνιιή 

πξνζπάζεηα, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λεπξηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Παξφι’ απηά, 

παίξλεη γλψζεηο κέζα απφ ηηο εηθφλεο, ηνλ ήρν θαη ηελ αθή δηαθφξσλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην βηβιίν. Πξνο κεγάιε έθπιεμή καο,  

παξαηεξήζεθε φηη καζαίλεη αγγιηθά, φρη πξνηάζεηο, αιιά ιεμνχιεο κέζα απφ έλα 

βηβιίν πνπ βγάδεη ήρν θαη ιέεη ηελ νλνκαζία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην βηβιίν. Ζ κεηέξα ηεο παξαηήξεζε φηη ε Αγγειηθή είρε θαηελζνπζηαζηεί κε 

ην βηβιίν απηφ, αθνχ δελ ην αθήλεη ζε εζπρία θαη ζπλερψο θάλεη εμάζθεζε ζηα 

αγγιηθά ηεο. 

ε κηα απφ ηηο επηζθέςεηο πνπ έγηλαλ ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο, ε Αγγειηθή 

δελ αξλήζεθε λα δείμεη ηα βηβιία ηεο θαη γεληθά ηα πξνζσπηθά ηεο αληηθείκελα, 

κε ηα νπνία πεξλά ηηο ψξεο ηεο φηαλ μεθνπξάδεηαη ζην δσκάηηφ ηεο. Σν δσκάηηφ 

ηεο είλαη ζηνιηζκέλν κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο «πξηγθίπηζζεο» ηνπ 

Walt Disney. Σν ρξψκα ηνπ ηνίρνπ είλαη ξνδ θαη νη θνπξηίλεο θαη ηα 

ζθεπάζκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ινπινχδηα. Έλα δσκάηην πξαγκαηηθά 

παξακπζέλην θαη πνιχ ηαθηνπνηεκέλν. 

Σεο αξέζεη λα θάλεη ζπιινγή απφ ηεηξάδηα  πνπ ζην εμψθπιιφ ηνπο έρνπλ 

εηθφλεο απφ θηλνχκελα ζρέδηα, φπσο ηηο κηθξέο πξηγθίπηζζεο ηνπ Disney, ην 

αξθνπδάθη Winnie, θ.ά. Αθφκε, έρεη έλα θνπηί γεκάην ηάπεο (θάπνην είδνο 

ζπιινγήο) θαη νθηψ ζπξηάξηα γεκάηα κε ζαξάληα πέληε απνζπλαξκνινγεκέλα 

«πάδι». 

Δπίζεο, ηεο αξέζεη ε κνπζηθή πάξα πνιχ θαη έρεη δεθανθηψ ςεθηαθνχο 

δίζθνπο κε παηδηθά ηξαγνχδηα θαη δεθαπέληε κε ειιεληθά ηξαγνχδηα.. Σε 

ζπιινγή ηεο ζπκπιεξψλνπλ δχν δίζθνη κε ηζηνξίεο ηνπ Αηζψπνπ θαη άιινη εθηά 

κε άιιεο ηζηνξίεο θαη παξακπζάθηα.  

ηε βηβιηνζήθε ηεο έρεη ηέζζεξα βηβιία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ρξσκάησλ, έλα βηβιίν κε αζθήζεηο γηα αξηζκνχο θαη δσάθηα, δχν βηβιία κε 

αζθήζεηο κε δσάθηα θαη απηνθφιιεηα, ηέζζεξα  βηβιία αζθήζεσλ κε γξάκκαηα 
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θαη ιεμνχιεο, πέληε βηβιία κε εηθφλεο γηα λα ρξσκαηίδεη, ηξία βηβιία κε ήρν, ν 

νπνίνο δηεγείηαη ηζηνξίεο, ηέζζεξα «dvd» κε θηλνχκελα ζρέδηα θαη εθηά βηβιία 

πνπ πεξηέρνπλ δηάθνξα θιαζζηθά παξακπζάθηα, ηα νπνία δηαβάδεη ζηνλ 

ειεχζεξν ηεο ρξφλν.  

Σα βηβιία  ηεο Αγγειηθήο απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, κέρξη ηελ πξψηε κε δεχηεξε ηάμε δεκνηηθνχ θαη 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο παξακπζάθηα κε εηθφλεο θαη ήρν. ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επίζθεςεο ε Αγγειηθή δήηεζε λα ηε βνεζήζνπλ λα βξεη εηθφλεο 

απφ ηα βηβιία δσγξαθηθήο ηεο, πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην 

ρεηκψλα. Σειηθά ηα βξήθε θαη αζρνιήζεθε κε επηηπρία καδί ηνπο, ελψ εμέθξαδε 

ηελ επραξίζηεζή ηεο.  Αξγφηεξα, φηαλ ηειείσζε κε απηήλ ηελ αζρνιία ηεο 

δήηεζε ε κεηέξα ηεο λα νλνκάζεη ηα δηάθνξα αληηθείκελα πνπ απεηθνλίδνληαλ 

ζην βηβιίν πνπ ηεο έδσζε, πξάγκα πνπ ην εθηέιεζε, επίζεο, κε επηηπρία. Σν ίδην 

ζπλέβεθε φηαλ ηεο δεηήζεθε λα βάιεη ηελ θαζέηα πνπ κάζαηλε ηηο ιεμνχιεο ηεο 

ζηα αγγιηθά. 
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Αγγειηθήο καο έδεημε  φηη έλα άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε 

κπνξεί λα έρεη πνιχ θαιή ζρέζε κε ην βηβιίν, λα βνεζεζεί απφ απηφ θαη λα 

απνθηήζεη γλψζεηο. Γελ έρεη ζεκαζία ζε ηη επίπεδν γλψζεσλ βξίζθεηαη έλα 

άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε, θηάλεη ην βηβιίν, παξάιιεια κε ηηο γλψζεηο, λα 

πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

αλάγλσζή ηνπ, αθνχγνληαο ηνλ ήρν πνπ βγάδεη ην βηβιίν ή αγγίδνληαο ηα 

δηάθνξα είδε αληηθεηκέλσλ πνπ έρεη κέζα σο πξφζζεηα. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηεο Αγγειηθήο δηαδξακάηηζε ε κεηέξα, ε 

νπνία δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ άπνςε πσο έλα άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη 

απαξαηηήησο δπζηπρηζκέλν, αιιά θνίηαμε ηε ζεηηθή πιεπξά θαη  πάιεςε  γηα ην 

παηδί ηεο θαη ηελ επηπρία ηνπ, φπσο θάλεη θαη γηα ην δεχηεξφ ηεο, ηψξα πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ κηθξή απηή ειηθία. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, φηη ε κεηέξα πνιιέο 

θνξέο θαηέθπγε ζε επηζηεκνληθά βηβιία πνπ ηηο παξείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Αγγειηθήο. ηαλ νη γηαηξνί, νη 

ςπρνιφγνη θαη νη δάζθαινη αδπλαηνχζαλ λα ηε βνεζήζνπλ (ή αδηαθνξνχζαλ), 

απηή έςαρλε ιχζεηο κέζα απφ επηζηεκνληθά βηβιία.  ,ηη θαηάθεξε λα κάζεη, ην 

θαηέθηεζε απφ ηα ζεκηλάξηα πνπ παξαθνινχζεζε, ην δηαδίθηπν θαη ηα βηβιία. 

Θεψξεζε ζσζηφ λα αλαθέξεη θάπνηα απφ απηά ηα βηβιία, γηαηί ηε βνήζεζαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ζα ηα πξφηεηλε θαη ζε άιιεο κεηέξεο, ηδηαηηέξσο ζε απηέο πνπ 

έρνπλ παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Αμίδεη λα παξαηεζνχλ θη εδψ: 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία επηρεηξήζεθε ν νξηζκφο 

ηεο  λνεκνζχλεο θαη ηα είδε ηεο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Πεξηγξάθηεθε ν 

ηξφπνο αξλεηηθήο επήξεηαο ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, κε ζθνπφ λα δεηρηεί ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν έλα βηβιίν κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε 

λνεηηθή πζηέξεζε λα  δηαπιάζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπο θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο ηεο 

δσήο. 

 

SUMMARY 

 

Through this work, the definition of intelligence and 

its typeswas attempted, as well as the investigation of 

factors that affect it. It was described the way mental 

retardation influences the person’s behavior, aiming at 

indicating the way a book can help persons with mental 

retardation  form their personality and cope with the 

various everyday difficulties. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Παξάξηεκα Ι: πλέληεπμε πνπ δόζεθε από ηελ κεηέξα ζηελ ηειεπηαία 

επίζθεςε  

Σελ ηειεπηαία κέξα ηεο επίζθεςεο ζπδεηήζακε κε ηελ κεηέξα γηα ηε 

ζρέζε ηεο Αγγειηθήο κε ηα βηβιία:  

- Πνηα ε ζρέζε ηεο Αγγειηθήο κε ηα βηβιία; Σα ςάρλεη 

θαζφινπ; 

«Σα πάληα!... Ναη… ζπλέρεηα, επεηδή κεγάισζε κε βηβιίν, ζπλέρεηα… 

αγαπά ηα βηβιία. Θέιεη ζπλέρεηα λα αγνξάδνπκε παξακχζηα. Δληάμεη, 

κπνξεί, επεηδή θαη εγψ αγαπνχζα ηα βηβιία, λα ηεο  κεηέδσζα απηή ηελ 

ηάζε. Σεο αγνξάζακε πνιιά βηβιία, δελ κπνξείο λα θαληαζηείο πφζα».\ 

 

- Πνίν είδνο βηβιίνπ πξνηηκά; 

«,ηη έρεη ζρέζε κε εηθφλεο θαη ήρν. Πξνηηκά βηβιία κε παξακπζάθηα πνπ 

λα ζπλνδεχνληαη απφ θαζέηα ή cd κε δηήγεζε. Σψξα δηαβάδεη έλα βηβιίν 

πνπ πεξηέρεη θαη θαζέηα θαη καζαίλεη ιεμνχιεο ζηα αγγιηθά. Σν βηβιίν γηα 

παξάδεηγκα δείρλεη έλα κήιν θαη ζηελ θαζέηα, ν εθθσλεηήο ιέεη: «κήιν». 

Μεηά αθνχγεηαη κηα κηθξή κεισδία, γηα λα δψζεη ρξφλν ζηνλ αθξναηή λα 

βξεη ηελ ιέμε ζηα αγγιηθά, θαη αξγφηεξα ν εθθσλεηήο ιέεη ηελ απάληεζε. 

Απφ ην πεο – πεο, ηα έρεη κάζεη. Μπνξεί λα κελ είλαη πξνηάζεηο νιφθιεξεο, 

αιιά ιεμνχιεο, φκσο έρεη κάζεη ηελ νλνκαζία ζπλεζηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ ηα βιέπεη θαζεκεξηλά ζηε δσή θαη εμνηθεηψλεηαη πην πνιχ κε ην 

ζπλδπαζκφ απηφ. Σεο αξέζεη πνιχ απηή ε θαζέηα, πνπ ηελ βάδεη ζπλερψο 

θαη ηελ αθνχεη». 

 

- Γειαδή έρεη θαιή ζρέζε κε ηα βηβιία… 
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«Ναη, πνιχ! Αθνχ φιν βηβιία έρεη. Αλ παο λα δεηο ζην δσκάηηφ ηεο, ζα 

πξνζέμεηο κφλν βηβιία θαη  «πάδι»… βηβιία δσγξαθηθήο, βηβιία πνπ έρνπλ 

αζθεζνχιεο κέζα π.ρ.: ηαχηηζε εηθφλσλ, παξακπζάθηα… Γελ κπνξείο λα 

θαληαζηείο!». 

 

- Αιιά φρη γηα λα δηαβάζεη, κφλν λα βιέπεη εηθφλεο… 

«Γε κπνξεί λα δηαβάζεη, αιιά άιια κσξά κε λνεηηθή πζηέξεζε 

δηαβάδνπλε. Έρεη κσξά ζην ζρνιείν ηεο πνπ δηαβάδνπλ. Ζ Αγγειηθή καο δε 

κπνξεί λα δηαβάζεη, ιφγσ ηεο αηνλίαο πνπ έρεη αθφκα ζην λεπξηθφ ηεο 

ζχζηεκα. Μπνξεί λα ην πνιεκάκε, αιιά κέρξη απηφ ην επίπεδν θηάζακε 

πξνο ην παξφλ». 

 

- ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αθνπζηηθή κέζνδνο, καζαίλεη 

θαιχηεξα; 

«Ναη, λαη! Πάληα ηεο δηάβαδα παξακχζη πξηλ λα θνηκεζεί ηε λχρηα, ηεο ην 

εξκήλεπα κε απιά ιφγηα. Γελ ηεο ην δηάβαδα φπσο ήηαλ ζην βηβιίν. Γηα 

παξάδεηγκα, βιέπακε ηελ εηθφλα ηνπ βηβιίνπ θαη κεηά ηα ιφγηα, δειαδή, 

εγψ εξκήλεπα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο, φζν πην απιά κπνξνχζα θαη κεηά 

έιεγα: ‘‘κα, πνύ είλαη ε θνθθηλνζθνπθίηζα; Πνύ θξύβεηαη ε 

θνθθηλνζθνπθίηζα; Κξύβεηαη πίζσ από ην δέληξν; Δίλαη κπξνζηά από ην 

δέληξν; Πνηνο ηελ έθαγε; Ο ιύθνο. Δίλαη κεγάινο; Δίλαη κηθξόο; Δίλαη 

γθξίδνο; Δίλαη άζπξνο;’’. Πνιιέο εξσηήζεηο  κπνξείο λα θάλεηο κέζα απφ 

ηηο εηθφλεο. Έπεηηα, φηαλ έκπαηλε ζην λφεκα θαη γέκηδε κε απνξίεο, έδεηρλε 

ζηηο εηθφλεο, γηα θάηη πνπ ηεο έθαλε εληχπσζε, ζπκκεηείρε. Γείμε – δείμε, 

ζηγά – ζηγά κάδεπε πιεξνθνξίεο θαη ηεο θηλνχζε ην ελδηαθέξνλ θαη έθαλε 

εξσηήζεηο φπσο: ‘‘πνχ είλαη ν ιχθνο;’’ Καη ηφηε ηεο έδεηρλα εγψ ηηο 

απαληήζεηο, κεηά άιιαδαλ πάιη νη ξφινη, ξσηνχζα εγψ  θαη κνπ έδεηρλε 

απηή… Αλ ηελ πάξεηο ζε έλα βηβιηνπσιείν, κπνξεί θαη κηα εβδνκάδα λα 
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θαζίζεη, πνπ ιέεη θαη ν ιφγνο, θαη δε ζα γπξέςεη νχηε θαγεηφ, νχηε λεξφ, 

ηίπνηα. Γψζε ηεο βηβιία, βηβιηνπσιεία, φπνπ πάκε ζε ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζηήκαηα, κε ηηο ψξεο ζα ςαρνπιεχεη ηα βηβιία θαη ζα ηα 

πεξηεξγάδεηαη. Σελ παξαθαιάκε γηα λα θχγνπκε. Δίλαη θαη θάηη βηβιία 

ηξηζδηάζηαηα, πνπ ηελ ελζνπζηάδνπλ πάξα πνιχ… ια ηα θάλακε γηα ηα 

βηβιία… Πφζα βηβιία θνπβαινχζακε απφ ηελ Αγγιία, απφ ηελ Διιάδα, δε 

καο πείξαδε αλ ήηαλ αγγιηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα, αθνχ ήηαλ ζέκα 

εηθφλαο θαη φρη αλάγλσζεο». 

 

- Απφ  πνηα ειηθία μεθίλεζεο λα ηεο δηαβάδεηο βηβιία; 

«Απφ έληεθα κελψλ. Καη απφ πξηλ ηεο είρα βηβιηαξάθηα, ηα πιαζηηθά θαη 

ηα πάληλα, απηά κε εηθφλεο. Αιιά φηαλ κάζακε πσο είρε θάπνην πξφβιεκα, 

μεθηλήζακε κε φπνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη, θαη έηζη 

πξνζζέζακε θαη ηα βηβιία». 

 

- ηαλ ηεο δηάβαδεο θάπνην βηβιίν, παξαηεξνχζεο θάπνηα 

αιιαγή ζηελ αληίδξαζή ηεο ή ζην ραξαθηήξα ηεο ή ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο; 

«ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Δληάμεη, ηελ απαζρνινχζε ην βηβιίν… ήηαλ θάηη 

πνπ ηελ ελδηέθεξε θαη αγαπνχζε. Να ζνπ πσ, δελ ηελ απαζρνινχζε ηίπνηε 

άιιν, κφλν ην βηβιίν, λα δείρλεη εηθφλεο θαη λα ζπδεηάκε γη’ απηέο».  

 

- Υξεζηκνπνηήζαηε ηα βηβιία γηα λα ηε δηδάμεηε θαζεκεξηλά 

πξάγκαηα; 

 «Ναη, είρακε ηελ κέζνδν δείμε – θάλε. Γηαβάδακε ηζηνξηνχιεο πνπ 

κάζαηλαλ ζηα παηδάθηα ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θα κεηά ηα ζέηακε ζε 

πξάμε, κηκνχληαλ.  Σεο έιεγα εγψ ‘‘λα, θάλνπλ ηα δνληάθηα ηνπο, βάδνπλ 
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θξεκνύια, θάλε ην θαη εζύ’’ θαη ππάθνπε, άζρεηα αλ δελ ην έθαλε κε 

επηηπρία… Παλαγία κνπ! Μφλν πνπ ζθέθηνκαη πφζα θάλακε, δηφηη, ηψξα 

πνπ ηα ιέκε ζηα γξήγνξα, κπνξεί λα θαίλνληαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαλ νη 

επηηπρίεο καο ζε γξήγνξν ξπζκφ, αιιά ζηελ πξάμε, νη πξνζπάζεηεο 

επηηπρίαο ήηαλ ακέηξεηεο, έσο θαη αθαηφξζσηεο, θαη ζε πνιχ αξγφ ξπζκφ. 

Θέιεη πνιχ θφπν, πνιχ ππνκνλή θαη πνιιέο ψξεο γηα λα δηδάμνπκε ηελ 

Αγγειηθή. Λεθηά, ππνκνλή θαη ρξφλν. Σξία απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο 

επηηπρίαο». 

 

- Πνηα ε ζεκαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ζηελ εθπαίδεπζε 

ηεο Αγγειηθήο; 

« Οηθνλνκηθή άλεζε δελ είρακε. Απ’ ην ηξέμηκν ζηνπο γηαηξνχο, δελ κέλαλε 

ρξήκαηα. Θπζίαζα πάξα πνιιέο ψξεο θαη ρξφλν απφ ην δηθφ κνπ ρξφλν. 

Θπζηάζηεθε ε κάλα, ζπζηάζηεθε θαη ν παηέξαο, μεράζακε ηνπο εαπηνχο 

καο. Μπνξνχζα λα θάλσ πνιιά πξάγκαηα. Δηδηθά κεηά πνπ παληξεχηεθα 

θαη είρα  ηελ αλεμαξηεζία κνπ, ζα κπνξνχζα λα αζρνιεζψ κε ηνλ εαπηφ 

κνπ. ηαλ έθπγα απφ ηνπο γνλείο κνπ, είθνζη ρξνλψλ ηφηε, ζα κπνξνχζα λα 

αζρνιεζψ κε κέλα. κσο ήκαζηαλ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο πάλσ ζηελ 

Αγγειηθή. Γελ ππήξρε ηίπνηε άιιν γηα καο, εθηφο απφ ηελ Αγγειηθή. Ζ 

θάζε καο θίλεζε, ην θάζε καο βήκα θαη ε θάζε καο ζθέςε, ην θάζε ηη ήηαλ 

πψο λα πεξπαηήζεη ε Αγγειηθή θαη νχηε καο ελδηέθεξε ην θφζηνο, νχηε ε 

ψξα, νχηε ε θνχξαζε… ηίπνηα. Απηνθηλεηάθη απφ ηελ Αγγιία, γηα λα κάζεη 

λα θνπλά ηα πφδηα ηεο κπξνζηά – πίζσ; Απηνθηλεηάθη απφ ηελ Αγγιία!... 

ε… «θαηξαθχιη» γηα λα κάζεη λα αλεβαίλεη ηα ζθαιηά; «Καηξαθχιη»! 

Δίρακε ζηεξήζεηο εκείο, αιιά ζα βξίζθακε ηξφπν λα αγνξάζνπκε 

ν,ηηδήπνηε είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζψκαηνο ηεο 

Αγγειηθήο». 
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- Μεηαληψλεηο γηα φιν απηφ ην ρξφλν θαη θφπν πνπ πξφζθεξεο 

ηφζα ρξφληα ζηελ Αγγειηθή; 

«ρη, αληηζέησο ραίξνκαη, θαη πνιχ κάιηζηα! Δπραξηζηψ ην Θεφ πνπ κνπ 

έδσζε ηελ δχλακε, ηε θψηηζε, ηελ ππνκνλή. Να ζνπ πσ, θάλακε ιάζε 

πνιιά, φκσο ήηαλ αλακελφκελν, γηαηί δελ γλσξίδακε, αθνχ ήηαλ θαη ην 

πξψην καο κσξφ. Αιιά επραξηζηψ ην Θεφ πνπ κνπ έδσζε ηφζε ςπρηθή 

δχλακε, γηα λα ηε θέξσ σο εδψ πνπ ηελ έθεξα. Καη δε κεηαληψλσ πνπ 

άθεζα ηνλ εαπηφ κνπ. Οθείισ λα πσ φηη θαλήθακε, εγψ θαη ε Αγγειηθή 

πνιχ ηπρεξέο. Έρσ έλα ζχδπγν πνπ κε ππνζηήξημε θαη ζπκκεηείρε ζηνλ 

αγψλα, θαζψο επίζεο κνπ έδηλε ηεξάζηηα εζηθή ππνζηήξημε. Πνηέ δελ κνπ 

αξλήζεθε ζε νπνηαδήπνηε κνπ πξνζπάζεηα λα βνεζήζσ ηελ θφξε καο, 

θάζε άιιν, ζηάζεθε δίπια κνπ φια απηά ηα ρξφληα, πνπ αλ ήηαλ άιινο 

ίζσο λα ήηαλ θαη δηαιπκέλε απηή ε νηθνγέλεηα θαη λα κελ θαηφξζσλα 

ηειηθά λα αληηκεησπίζσ ην πξφβιεκά ηεο, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη ζε άιιεο 

νηθνγέλεηεο. Οη παξαπάλσ παηέξεο αξλνχληαη ην Γνιγνζά, θαη αθήλνπλ ηελ 

ζχδπγν κε ην παηδί, κφλνπο θαη εγθαηαιειεηκκέλνπο. Μαδί δψζακε ηελ 

κάρε, ζπλεξγαζηήθακε ζαλ νκάδα, επηθνηλσλνχζακε θαη θαηαλννχζακε 

θαη νη δπν φηη φινο ν ρξφλνο έπξεπε λα αθηεξσζεί ζηελ Αγγειηθή. Απηφο κε 

ζηήξηδε φπνηε βξηζθφκνπλ ζε αδηέμνδν θαη ζηελ αγσλία αλ ηειηθά ζα 

θαηαθέξσ πνηέ λα βνεζήζσ ηελ Αγγειηθή καο.  Έπεηηα ε Αγγειηθή έρεη 

έλαλ παηέξα, πνπ ηελ αγαπά θαη ζηάζεθε δίπια ηεο, πξνζθέξνληάο ηεο 

θάζε δπλαηφηεηα ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο γη’ απηήλ, φπσο επίζεο 

ζηάζεθε δίπια ηεο θαη ζαλ θαιφο ηεο θίινο, γηαηί έηζη πξέπεη λα είλαη νη 

γνλείο γηα ηα παηδηά ηνπο». 

 

- Αλ έιεγε ν γηαηξφο φηη ππήξρε πξφβιεκα θαη ην γλσξίδαηε 

πξηλ λα γελλεζεί ε Αγγειηθή, ζα δηέθνπηεο ηελ εγθπκνζχλε ζνπ; 
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«ρη θαη λα ζθνηψζσ ην κσξφ. Σν ίδην ζέκα ππήξρε θαη κε ηνλ Γηψξγν, 

φηαλ θάλακε εμεηάζεηο γηα ηελ πγεία ηνπ εκβξχνπ. Έδεημε φηη ππήξρε 

θάπνην πξφβιεκα, αιιά απνδείρζεθε φηη δελ ίζρπαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ. Δπραξηζηψ ην Θεφ πνπ κε έθεξε ζε ηέηνην δίιεκκα. Σνλ 

επραξηζηψ πξαγκαηηθά. Γηαηί είλαη κεγάιν δίιεκκα. Γελ είλαη εχθνιε 

απφθαζε, γηαηί ην λα γλσξίδεηο φηη ην κσξφ πνπ ζα θέξεηο ζηνλ θφζκν ζα 

έρεη πξφβιεκα, ζε θέξλεη ζε κεγάιν δίιεκκα, εηδηθά φηαλ ην 

αληηκεησπίδεηο γηα δεχηεξε θνξά. Ζ Αγγειηθή θάλεθε ηπρεξή ζην φηη έρεη 

κηα κάλα κε πείζκα. Γηα λα θαηαιάβεηο,  2 – 3 ινγνζεξαπεπηέο φηαλ ήηαλ 

κηθξή, καο έιεγαλ κε ζηγνπξηά, φηη δε ζα θαηαθέξεη πνηέ λα κηιήζεη θαη 

έπξεπε λα κάζεη ηε λνεκαηηθή γιψζζα, αιιά λα κηιά κε πνηφλ; Άληε καδί 

κνπ… κεηά ηη… Δίπα, Παλαγηά κνπ βνήζεζε κε, Θεέ κνπ βνήζεζε κε! Θα 

κηιήζεη. Γφμα ζνη ν Θεφο, κηιά. Μπνξεί φρη κε 100%  επηηπρία, αιιά κηιά 

θαη εθθξάδεηαη. Καη ην δνπιεχνπκε αθφκα. Αλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ 

πεη θαζαξά κηα πξφηαζε, ηεο δεηάκε λα ηελ μαλαπεί. Σε δεχηεξε θνξά κηιά 

πην θαζαξά ή, αλ δελ ηα θαηαθέξεη πάιη, ζα βξεη άιιν ηξφπν λα ζνπ ην 

εμεγήζεη ή λα ζνπ ην δείμεη ζε εηθφλα ή θαη λα ην πεη κε άιια ιφγηα πην 

απιά, ηα νπνία κπνξεί λα ηα πξνθέξεη θαιχηεξα. Δπραξηζηψ ην Θεφ πνπ 

θαηάθεξα θαη άληεμα. Έρνπκε έλαλ άγγειν κέζα ζην ζπίηη θαη μέξσ φηη νη 

θφπνη κηαο δσήο δελ πήγαλ ρακέλνη. 

 Γηα κέλα είλαη ην έπαζιν, ην γεγνλφο φηη ηελ έθεξα ζην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα. ινη ιέλε φηη έρεη θαινχο ηξφπνπο, ηάμε θαη ζεηξά… 

φινη ην βιέπνπλ θαη φινη ην αλαγλσξίδνπλ, θαη νη δάζθαινη ηεο θαη ν 

θφζκνο γεληθά. Γελ δεηψ αλαγλψξηζε, απιά βιέπσ φηη νη θφπνη κνπ 

θαξπνθνξνχλ. Δίλαη ζαλ θάπνην αζιεηή πνπ αγσλίδεηαη θαη ζην ηέινο, 

κέζα απφ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ θαη ην πείζκα ηνπ, θεξδίδεη ην έπαζιν. Σν 

έπαζιν είλαη ε επηβξάβεπζε ηφζσλ θφπσλ  πνπ θάλεηο θαη ζην ηέινο ην 

επηηπγράλεηο. αλ λα θάλεηο έλα γιχθηζκα θαη πεηπραίλεη!...  
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Σεο ζπκπεξηθεξφκαζηε φπσο ζπκπεξηθεξφκαζηε θαη ζην Γηψξγν. Με φξηα 

θαη θαλφλεο. Γελ ηελ θνηηάδακε κε νίθην θαη, παξφιν πνπ καο έιεγαλ άιινη 

πσο είλαη θξίκα θαη δελ πξέπεη λα ηε ζηελαρσξνχκε, εκείο δελ ην 

δερφκαζηαλ. Ση ζεκαίλεη δειαδή είλαη θξίκα… δελ έρεη θξίκα. αλ γνληφο 

πξέπεη λα είζαη πξνζερηηθφο θαη απζηεξφο, πξέπεη λα θάλεηο θαη ηελ θαξδηά 

ζνπ πέηξα, κεξηθέο θνξέο, γηα λα κπνξέζεηο λα ζπκψζεηο, γηα λα ζπξψμεηο 

ηα παηδηά ζνπ λα γίλνπλ θάηη θαιχηεξν θαη λα θαηαλνήζνπλ θαλφλεο θαη 

ζσζηή ζπκπεξηθνξά. Γε ζεκαίλεη φηη, επεηδή είλαη παηδί κε εηδηθέο 

αλάγθεο, πξέπεη λα ην αθήζνπκε, λα ην ιππφκαζηε, θαη λα κελ 

πξνζπαζνχκε λα ηνπ κάζνπκε ηη είλαη ην ζσζηφ θαη πνην ην ιάζνο; Καη ηα 

θαηαθέξακε!  

Δπεηδή έρεη θάπνην πξφβιεκα ε θφξε καο, δε ζεκαίλεη φηη ζηακαηά θαη ε 

δσή ηεο. Καη έλα βήκα λα έθαλε θάζε θνξά ήηαλ θάηη. Απιψο, αληί λα 

καζαίλεη ζαλ ιαγφο, κάζαηλε ζαλ ρειψλα, αξγά – αξγά θαη θάπνηεο θνξέο 

ππήξμε θαη παιηλδξφκεζε, ηη ελλνψ… ελψ πήγαηλε θαιά θαη έδεηρλε φηη 

πξνρσξνχζε πξνο ην θαιχηεξν, μαθληθά απνδείθλπε φηη θάηη πνπ είρε 

κάζεη, κεηά δελ ην ζπκφηαλ. Ίζσο γηαηί δελ ην είρε κάζεη θαιά, θαη 

ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξε δνπιεηά γηα λα ην κάζεη. Σα θπζηνινγηθά παηδηά 

θαηαιαβαίλνπλ, κε ην λα δνπλ θάηη, λα ην αγγίμνπλ ή κε ηελ επηθνηλσλία, 

ελψ ζηα κσξά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξα κε λνεηηθή πζηέξεζε, 

πξέπεη ζπλερψο λα θηίδεηο πάλσ ηνπο, δειαδή δε κπνξνχλ λα ηα κάζνπλ 

απφ κφλα ηνπο». 

 

-   Θεσξείο φηη ε Αγγειηθή είλαη επηπρηζκέλε; 

«Γελ ηεο ιείπεη ηίπνηα, νχηε είλαη δπζηπρηζκέλε. Δπραξηζηηέηαη κε ηα πην 

απιά πξάγκαηα θαη ην δείρλεη. Μπνξεί λα κελ είλαη νη γλψζεηο ηεο πςεινχ 

επηπέδνπ θαη, ζην θάησ – θάησ, πνηνο είπε φηη απηνί πνπ μέξνπλ πνιιά θαη 

ζπνπδάδνπλ είλαη θαη επηπρηζκέλνη; ζα πην πνιιά θαηαλνείο, ηφζν πην 
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πνιιέο είλαη θαη νη αλάγθεο θαη νη αγσλίεο θαη ηα ‘‘ζέισ’’ θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη ην κίζνο, ε δήιηα, θη φια ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη 

γιπηψζεη ε Αγγειηθή καο. Άζε πνπ ζηελ επνρή απηή δπζθνιεχεζαη λα 

βξεηο ην ζσζηφ ζχληξνθν γηα λα θάλεηο ηελ δηθή ζνπ νηθνγέλεηα. Πνηνο 

μέξεη αλ ζα έβξηζθε ε Αγγειηθή έλα θαιφ ζχδπγν, ή έλα ζχδπγν πνπ λα ηελ 

θηππά θαη λα κελ ηελ αγαπά ή ν,ηηδήπνηε άιιν…» 
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Παξάξηεκα ΙΙ: Φσηνγξαθίεο αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κέζα από 

επηζθέςεηο 

πλαξκνιόγεζε παδι 
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Αζρνιίεο ζηνλ Διεύζεξν ηνπο ρξόλν 
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Γξαζηεξηόηεηεο πάλσ ζε ραξηί 
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