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Περίληψη 

 

H παροφςα εργαςία αφορά παιδιά νθπιακισ θλικίασ ςτο φάςμα τθσ ΔΕΠ/Υ. Κφριουσ 

ςτόχουσ τθσ αποτελοφν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ, ςτθν προοπτικι μιασ 

διατφπωςθσ πρόταςθσ μιασ πλαιςιωμζνθσ διδαςκαλίασ.  

Συγκεκριμζνα, θ εργαςία αποτελείται ςτο πρϊτο μζροσ, από το κεφάλαιο 

‘βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ’, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ υποκεφάλαια:  ΔΕΠ/Υ : 

Ιςτορικι αναδρομι, Εμφάνιςθ-αίτια-ςτάδια αξιολόγθςθσ-διαγνωςτικζσ μζκοδοι, 

ΔΕΠ/Υ – οικογενειακό και ςχολικό περιβάλλον, Τρόποι 

αντιμετϊπιςθσ/Αντιμετϊπιςθ τθσ ΔΕΠ/Υ –Φαρμακοκεραπεία, Συμπεριφορικι 

παρζμβαςθ, Χαρακτθριςτικά, Υποτφποι και Συμπτϊματα ΔΕΠ/Υ   ςφμφωνα με  το 

DSM-IV, ΔΕΠ- Υ – τφποσ Απροςεξίασ, ΔΕΠ/Υ – τφποσ Παρορμθτικότθτασ 

Υπερκινθτικότθτασ, ΔΕΠ/Υ – Συνδυαςμζνοσ τφποσ. H κλινικι ζκπτωςθ τθσ 

λειτουργικότθτασ: διαγνωςτικά κριτιρια και τζλοσ γίνεται αναφορά ςτα Ερευνθτικά 

ερωτιματα τθσ μελζτθσ.  

Το δεφτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει ςτοιχεία τθσ  «Μεκοδολογίασ τθσ ζρευνασ» και 

αναφζρεται ςτο δείγμα, το εργαλείο και τθ διαδικαςία τθσ, ενϊ ςτο τρίτο κεφάλαιο 

το μζροσ «αποτελζςματα και ςυηιτθςθ» αναφζρεται ςτα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ και γίνεται προςπάκεια ςυηιτθςθσ και ερμθνείασ των αποτελεςμάτων. Η 

εργαςία κλείνει με τισ προτάςεισ, τθ βιβλιογραφία και το Παράρτθμα που 

περιλαμβάνει τισ απομαγνθτοφωνθμζνεσ ςυνεντεφξεισ μασ.   

Σκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι να περιγραφοφν οι εκδθλϊςεισ νθπίων που βρίςκονται 

ςτο φάςμα τθσ Διαταραχισ Ελλειμματικισ Προςοχισ με και χωρίσ Υπερκινθτικότθτα. 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκαν θμιδομθμζνεσ 

ςυνεντεφξεισ με δζκα γονείσ, που ζχουν παιδιά διεγνωςμζνα με ΔΕΠ/Υ και πζντε 

γονείσ, που ζχουν παιδιά χωρίσ διάγνωςθ (ωσ ςυγκριτικό πεδίο αναφοράσ), που 

ςκοπό κα ζχουν να περιγράψουν τισ ςυμπεριφορζσ που χαρακτθρίηουν τθν 

εκδιλωςθ τθσ διαταραχισ. Η Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ – 

Υπερκινθτικότθτα (ΔΕΠ/Υ), είναι μια κοινι αναπτυξιακι διαταραχι που εμφανίηεται 

ςτθν παιδικι θλικία και χαρακτθρίηεται από ελλειμματικι προςοχι, με ι χωρίσ 

υψθλά επίπεδα υπερκινθτικότθτασ – παρορμθτικότθτασ. Η αναπτυξιακι αυτι 

διαταραχι είναι οργανικισ αιτιολογίασ και αςκεί αρνθτικι επίδραςθ ςε πολλοφσ 

τομείσ λειτουργικότθτασ του παιδιοφ προκαλϊντασ ςοβαρζσ και επίμονεσ δυςκολίεσ 

τόςο ςτο ίδιο το παιδί όςο και ςτο οικογενειακό και ευρφτερο κοινωνικό του 

περιβάλλον. Οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ ςυνδζονται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ με τθν 

ζγκαιρθ διάγνωςθ, τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ από τουσ ειδικοφσ και τθ 

μζριμνα από γονείσ και εκπαιδευτικοφσ, που με ενκάρρυνςθ μποροφν να 
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βοθκιςουν ςτθν αλλαγι και τθ βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ ςτο ςπίτι και ςτο 

ςχολείο.  

 

Κατά το εαρινό εξάμθνο του 2014, ςτθν παροφςα ζρευνά μασ ερωτικθκαν 

ςυνολικά: 15 γονείσ (15 πατζρεσ/μθτζρεσ), θλικίασ από 38 ζωσ 55 ετϊν. Η 

ςυνζντευξθ  διιρκεςε περίπου 20ϋ- 40ϋ. Η ανάλυςθ περιεχομζνου των 

ςυνεντεφξεων αρχικά ιταν περιγραφικι, δθλαδι αποκωδικοποιικθκαν οι 

απαντιςεισ με βάςθ τισ λζξεισ-κλειδιά που εντοπίςτθκαν ςε κάκε απάντθςθ του 

κάκε ςυνεντευξιαηόμενου, θ οποία περιζγραφε/αντιςτοιχοφςε ςτισ παραμζτρουσ 

μασ.  Η επόμενθ φάςθ τθσ ανάλυςθσ ιταν ερμθνευτικι των αποτελεςμάτων με 

βάςθ τισ απαντιςεισ όπωσ αυτζσ κωδικοποιικθκαν κατά τθν προθγοφμενθ 

περιγραφικι φάςθ και κατατάςςουν το κάκε παιδί ςτον αντίςτοιχο τφπο ΔΕΠ/Υ 

(τφποσ απροςεξίασ Α, τφποσ παρορμθτικότθτασ και  υπερκινθτικότθτασ Π-Υ, 

ςυνδυαςτικόσ τφποσ Α-Π-Υ).  

Κλείνοντασ μποροφμε να ποφμε ότι, οι ζρευνεσ που αφοροφν παιδιά με ΔΕΠ/Υ κα 

χρειαςτεί να ςυμπεριλαμβάνουν όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, εκτόσ από 

τουσ γονείσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ ι του περιβάλλοντοσ 

των παιδιϊν και κυρίωσ τα ίδια τα παιδιά. Αυτό κα ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ 

κατανόθςθ του κζματοσ και ςτθν επίλυςθ των ηθτθμάτων που ανακφπτουν. Με τον 

τρόπο αυτό κα είναι και αποτελεςματικότερθ θ παρζμβαςθ.  
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Πεξίιεςε 

Χο θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζεσξνχληαη ε 

ελεξγεηηθφηεηα θαη ε απμεκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, εηδηθφηεξα θαηά ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία. Πνιιέο θνξέο ζ‟ απηή ηελ ειηθία ηα παηδηά εμσηεξηθεχνπλ ηελ 

έκθπηε πεξηέξγεηα ηνπο γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηξέθνπλ ηε 

πξνζνρή ηνπο ζε θαζέλα απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη ζε θάζε ζηηγκή ζηε 

πιεηάδα εξεζηζκάησλ πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά θαη έηζη κεηαπεδνχλ απφ ηε κία 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε.  Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα θαίλνληαη  είλαη δσεξά θαη 

λα ζπκπεξηθέξνληαη κε παξνξκεηηθφηεηα θαη αλππνκνλεζία.  

Ζ δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα είλαη θαηαζηάζεηο πνπ ζε 

θάπνην βαζκφ παξνπζηάδνληαη ζε πνιιά παηδηά. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα 

πξνβιήκαηα απηά θπκαίλνληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, παξφιν πνπ πνιιέο θνξέο 

ραξαθηεξίδνληαη σο «ελνριεηηθά». Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη αξθεηά έληνλα κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδνληαη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε ζρνιηθή δσή. (Υαηδερξήζηνπ, 2011)  

ηελ Διιάδα, ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη χλδξνκν Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε  λφκν 3699/2008 εκπίπηεη 

ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο.  Ζ νλνκαζία, σζηφζν, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ηνπ DSM/IV είλαη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο- Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ/Τ). 

Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ/Τ) 

[Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)], απνηειεί έλα πξφζθαην, αιιά 
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πνιχ ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο ηφζν ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, φζν θαη ηεο 

Φπρνινγίαο. ην πιαίζην απηφ ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηα αίηηα πνπ ηελ 

πξνθαινχλ, ζηηο κεζφδνπο δηάγλσζεο, θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο 

(Hughes & Cooper 2007, Smith, Barkley, & Shapiro, 2007, Goldstein & Naglieri 

2008, Καιαληδή-Αδίδε, Αγγειή, Δπζηαζίνπ, 2005,  Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012, 

θ.ά.). 

Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ/Τ), είλαη 

κηα θνηλή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, κε ή ρσξίο πςειά επίπεδα 

ππεξθηλεηηθφηεηαο – παξνξκεηηθφηεηαο (American Psychiatric Assosiation, 1987, 

1994). Ζ αλαπηπμηαθή απηή δηαηαξαρή είλαη νξγαληθήο αηηηνινγίαο θαη αζθεί 

αξλεηηθή επίδξαζε ζε πνιινχο ηνκείο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ πξνθαιψληαο 

ζνβαξέο θαη επίκνλεο δπζθνιίεο ηφζν ζην ίδην ην παηδί φζν θαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη 

επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2005). 

H Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ/Τ, 

ADHD- Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), απνηειεί κηα 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη άηνκα, πνπ 

εκθαλίδνπλ κε θαηάιιεια, γηα ην αλαπηπμηαθφ ηνπο ζηάδην, επίπεδα ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο, παξνξκεηηθφηεηαο θαη/ή ππεξθηλεηηθφηεηαο (APA,1994). 

Σα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δηαηαξαρήο - παξφιν πνπ κπνξεί λα 

κε ζπλππάξρνπλ θαη ηα ηξία- είλαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα, ε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη 

ε παξνξκεηηθφηεηα. Ζ ΓΔΠ/Τ ζηα παηδηά, ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιήζνο δπζθνιηψλ 
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θαη πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα (Barkley, DuPaul & Mc Murray,1990, 

Lambert & Sandoval, 1980, Szatmari, Boyle & Offord, 1989), ηηο αλψηεξεο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε, ηελ 

απηνξξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Grodzinsky & Diamond, 1992), ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε (Clark & Elliott, 1988, Szatmari, Boyle & Offord, 1989). 
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1. Δηζαγσγή 

Δίλαη γεγνλφο φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζηα νπνία δίλεηαη ε δηάγλσζε ηεο 

ΓΔΠ-Τ (Zito et al.,2010). 

H παξνχζα  εξγαζία αθνξά παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο ζην θάζκα ηεο ΓΔΠ/Τ. Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηελ πξννπηηθή κηαο δηαηχπσζεο πξφηαζεο 

δηδαζθαιίαο κηαο πιαηζησκέλεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ θχξηνπο ζηφρνπο ηεο.  

Δηδηθφηεξα: 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ην θεθάιαην  κέξνο „βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε‟ 

πνπ  ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ππνθεθάιαηα θεθάιαηα:  ΓΔΠ/Τ : Ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, Δκθάληζε-αίηηα-ζηάδηα αμηνιφγεζεο-δηαγλσζηηθέο κέζνδνη, ΓΔΠ/Τ –

νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, Σξφπνη αληηκεηψπηζεο/ Αληηκεηψπηζε ηεο 

ΓΔΠ/Τ –Φαξκαθνζεξαπεία, πκπεξηθνξηθή παξέκβαζε, Υαξαθηεξηζηηθά, Τπνηχπνη 

θαη πκπηψκαηα ΓΔΠ/Τ        ζχκθσλα κε  ην DSM-IV, ΓΔΠ- Τ – ηχπνο Απξνζεμίαο, 

ΓΔΠ/Τ – ηχπνο Παξνξκεηηθφηεηαο Τπεξθηλεηηθφηεηαο, ΓΔΠ/Τ – πλδπαζκέλνο 

ηχπνο. H θιηληθή έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο: δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη ηέινο 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηεο  „Μεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο‟ θαη αλαθέξεηαη ζην δείγκα, 

ην εξγαιείν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο πεξηιακβάλεη ην δείγκα θαη ην εξγαιείν ηεο 
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έξεπλαο‟ ελψ ην ηξίην θεθάιαην ην κέξνο „απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε αλαθέξεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπδήηεζεο θαη εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ παξνχζα εξγαζία θιείλεη κε θάπνηεο πξνηάζεηο, ηελ βηβιηνγξαθία 

πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην Παξάξηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο καο πνπ απνηεινχλ θαη ηελ „πεγή‟ ηεο έξεπλάο 

καο.  

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα πεξηγξαθνχλ νη εθδειψζεηο λεπίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην θάζκα ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε θαη ρσξίο 

Τπεξθηλεηηθφηεηα. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε δέθα γνλείο, πνπ έρνπλ παηδηά δηεγλσζκέλα κε ΓΔΠ/Τ 

θαη πέληε γνλείο, πνπ έρνπλ παηδηά ρσξίο δηάγλσζε (σο ζπγθξηηηθφ πεδίν αλαθνξάο), 

πνπ ζθνπφ ζα έρνπλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο.  

Πξψηνο ζηφρνο ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη λα αλαθεθαιαηψλνληαη νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηαηαξαρή κέζσ εζηηαζκέλσλ εξσηήζεσλ ζε 

απηέο. ε δεχηεξν επίπεδν ζα εζηηαζηνχκε ζηνλ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ησλ 

εθδειψζεσλ απηψλ, αλ επηκέλνπλ, νμχλνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη.  

ηε ζπλέρεηα, νη ζπλεληεχμεηο απηέο, ζα αλαιπζνχλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

πνηνηηθήο αλάιπζεο θαη ηέινο ζα ζπδεηεζνχλ θαη εξκελεπζνχλ κε βάζε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Θα αθνινπζήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πξνηάζεηο θαη ην ζρεηηθφ 

Παξάξηεκα ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ηεο 

έξεπλάο καο. 
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2. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

2.1. ΓΔΠ/Τ: Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ΓΔΠ/Τ εληνπίδεηαη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα κε 

ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπ Γαιελνχ „πεξί ππεξδξαζηήξησλ παηδηψλ‟ (Goodman & 

Gilman, 1975), ν νπνίνο πξφηεηλε «φπην» γηα ηα αεηθίλεηα, ππεξελεξγεηηθά παηδηά. 

Αξγφηεξα, ν αίμπεξ ζε έλαλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ ηνπ “Βαζηιηάο 

Δξξίθνο  ν γδννο”, θάλεη αλαθνξά ζε κηα “αξξψζηηα ηεο πξνζνρήο” (Φξαγθνχιε, 

2009). 

Αλαθνξά επίζεο, έγηλε γηα ηε ΓΔΠ/Τ (Palmer & Finger, 2001) απφ ην 

θσηζέδν ηαηξφ Alexander Crichton, ν νπνίνο πεξηέγξαςε κε ιεπηνκέξεηεο έλα είδνο 

δηαηαξαρήο ηεο πξνζνρήο, ην νπνίν θαίλεηαη λα θαιχπηεη ηα ζχγρξνλα θξηηήξηα γηα 

ηε ΓΔΠ/Τ κε πξνεμέρνληα ηνλ απξφζεθην ηχπν, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην DSM/IV 

(ΑΡΑ,1994). 

Μηα κεηαγελέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ ππεξθηλεηηθνχ παηδηνχ γίλεηαη ζηα κέζα 

ηνπ 19νπ αηψλα ζ‟ έλα πνίεκα ηνπ Γεξκαλνχ γηαηξνχ Heinrich Hoffman (Stewart, 

1970, αλαθνξά ζην Κάθνπξνο - Μαληαδάθε, 2000. Βι. επίζεο γηα πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξναλαθεξφκελν πνίεκα θαη ηελ αληίζηνηρε 

ελδηαθέξνπζα εηθνλνγξάθεζε ηνπ πνηήκαηνο απηνχ βι.  

 <http://www.struwwelpeter.com/SP/inhalt.html >.     

http://www.struwwelpeter.com/SP/inhalt.html
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Παξαθάησ παξαζέηνπκε κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο „ζθελέο‟ απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε 

ηνπ πνηήκαηνο φπνπ ην ππεξθηλεηηθφ παηδί θαίλεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα ή κφλν ηνπ ζε 

ζηηγκέο έληαζεο θαη έιιεηςεο πξνζνρήο.  
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Ο πξψηνο ζπζηεκαηηθφο κειεηεηήο ηεο ΓΔΠ/Τ ζηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα ζεσξείηαη 

ν Βξεηαλφο γηαηξφο George Still (Still, 1902, (αλαθνξά ζην Φξαγθνχιε, 2009). Ο 

Βξεηαλφο γηαηξφο Still, πεξηέγξαςε ηε λφζν ζηελ νπνία θαη έδσζε θαη ην φλνκα ηνπ. 

Ζ πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ πνπ έθαλε, θαηέδεημε δεδνκέλα παξφκνηα κε απηά 

πνπ ζήκεξα ζεσξνχληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔΠ/Τ. Ζ αλαθνξά ηνπ 

πξφθεηηαη γηα ηε πξψηε δεκνζηεπκέλε αλαθνξά ηεο δηαηαξαρήο ζηελ ηαηξηθή θαη 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (Heward, 2011). Πίζηεπε φηη ηα παηδηά ήηαλ αηίζαζα θαη 

αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα  δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο, ππέθεξαλ απφ έλα 

«ειάηησκα ηνπ εζηθνχ ειέγρνπ» πνπ ππέζεηε φηη νθεηιφηαλ ζε εγθεθαιηθή βιάβε ή 

δπζιεηηνπξγία. Ο Still πεξηέγξαςε 43 παηδηά, ηα νπνία παξνπζίαδαλ 

ππεξθηλεηηθφηεηα, πξνθιεηηθφηεηα δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, 

παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αδπλακία ζηελ αλαζηνιή ησλ απζφξκεησλ 

αληηδξάζεσλ (Φξαγθνχιε, 2009). 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, νη εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηθίινπο φξνπο 

γηα λα πεξηγξάςνπλ απηφ ην ζπλδπαζκφ ζπκπεξηθνξηθψλ ζπκπησκάησλ: δηαηαξαρή 

κεηά απφ εγθεθαιίηηδα ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ζχλδξνκν εγθεθαιηθήο βιάβεο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1940, ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 

παηδηθή ππεξθηλεηηθή παξνξκεηηθή δηαηαξαρή ηε δεθαεηία ηνπ 1970 (Mather & 

Goldstein, 2001) 

Μέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ε ππεξθηλεηηθφηεηα εξκελεπφηαλ σο 

απνηέιεζκα θάπνηαο εγθεθαιηθήο βιάβεο, αθφκα θη αλ απηή δελ ήηαλ εκθαλήο ή 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε κε βάζε λεπξνινγηθέο εμεηάζεηο. Ζ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

πεξηνξηδφηαλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή κε δηεγεξηηθά θάξκαθα θαη ζηε κείσζε ησλ 
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εξεζηζκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ παηδηψλ απηψλ (Curatolo et al., 

2008).  

ηε δεθαεηία 1970-79, ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ κε αληηθείκελν ηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηα απμήζεθε κε ξαγδαίν ξπζκφ. Ζ ππεξθηλεηηθφηεηα απνηέιεζε 

αληηθείκελν ζνβαξήο θαη ζπζηεκαηηθήο επηζηεκνληθήο κειέηεο, ελψ παξάιιεια, 

απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα ην ζέκα (Taylor, 1994). 

Σελ επφκελε δεθαεηία, ν William James (1980) ζην ζχγγξακκα ηνπ «Αξρέο 

Φπρνινγίαο», πεξηγξάθεη κηα θπζηνινγηθή παξαιιαγή ηνπ ραξαθηήξα, πνπ νλνκάδεη 

“εθξεθηηθή βνχιεζε”, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο παξφκνηεο κ΄ απηέο 

ησλ αηφκσλ κε ΓΔΠ/Τ (James, 1980, αλαθνξά ζην Κάθνπξνο - Μαληαδάθε, 2000). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ 

δηεξεπλήζεθαλ γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ θη άιια, ηα νπνία κέρξη ηφηε νη εξεπλεηέο 

ζεσξνχζαλ απιά ζπλσδά ραξαθηεξηζηηθά (Κάθνπξνο - Μαληαδάθε, 2000), φπσο : 

- ε παξνξκεηηθφηεηα, 

- ε κηθξή δηάξθεηα πξνζνρήο, 

- ε εχθνιε δηάζπαζε πξνζνρήο, 

- ην ρακειφ επίπεδν αλνρήο ζηε καηαίσζε θαη 

- ε επηζεηηθφηεηα. 
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Χζηφζν, ν πξψηνο νξηζκφο ηεο ΓΔΠ/Τ κε βάζε ηα ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηππψζεθε ιίγν κεηά ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ην 

1963 (Sandberg, 1996). Δθείλε ηελ πεξίνδν, ηηο δεθαεηίεο ‟60 θαη ‟70 ζηηο Ζ.Π.Α, 

άξρηζε λα δίλεηαη ζπρλά ε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, ε 

νπνία αληηκεησπηδφηαλ κε δηεγεξηηθά θάξκαθα, ζε αληίζεζε κε ηηο ρψξεο ηεο γεξαηάο 

επείξνπ, φπνπ απηή ε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία δε ρξεζηκνπνηνχληαλ αθφκε. 

Σν 1968 ην ζχλδξνκν πεξηιακβάλεηαη ζηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ DSM κε ηελ 

νλνκαζία «ππεξθηλεηηθή αληίδξαζε ζηελ παηδηθή ειηθία», φπνπ αλαθέξεηαη φηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, αεηθηλεζία, εχθνιε 

δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο, ηδηαίηεξα ζηα κηθξά παηδηά, ελψ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ζπλήζσο εμαζζελνχλ ζηελ εθεβεία. 

Καηά ηηο δεθαεηίεο ‟70-‟80, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηθίιεο ςπρνθαξκαθεπηηθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη βηνινγηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη ηφηε 

άξρηζε λα εθηηκάηαη ε εηεξνγέλεηα ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ ππάγνληαη ζηελ ίδηα 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία (Taylor, 1994). 

Καηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρνπλ ζεκεησζεί νξηζκέλεο αιιαγέο ζηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ΓΔΠ/Τ, νη νπνίεο επεθηάζεθαλ ζηελ θιηληθή αμηνιφγεζε 

ηεο δηαηαξαρήο. ε ζεσξήζεηο ηεο ΓΔΠ/Τ (πρ. Barkley, 1997) νη παξαγνληηθέο 

αλαιχζεηο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ/Τ κε 

βάζε ηα θξηηήξηα ηεο ηξίηεο έθδνζεο ηνπ δηαγλσζηηθνχ θξηηεξίνπ θαη ζηαηηζηηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (DSM-III, American Psychiatric Association, 
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1980) θαηέιεμαλ ζε δχν παξάγνληεο: ηελ Διιεηκκαηηθή Πξνζνρή θαη ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα- Παξνξκεηηθφηεηα ( DuPaul, 1991). 

Σν DSM-III αλαθέξεηαη ζηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία «Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο» (κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα), ζηελ νπνία ε 

παξνξκεηηθφηεηα θαη ε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

δηαηαξαρήο. Σν 1987 ην DSM-III-R  αλαθέξεηαη ζηε «ΓΔΠ/Τ», νλνκαζία πνπ 

δηαηεξείηαη ζην ζχγρξνλν  DSM/IV (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2000). Σν DSM/IV 

βαζηζκέλν σο έλα βαζκφ ζε απηά ηα επξήκαηα, ηνπνζέηεζε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

ηεο δηαηαξαρήο ζε δχν δηαζηάζεηο - ηελ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη ηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηα - παξνξκεηηθφηεηα. 
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2.2. Δκθάληζε – αίηηα – ζηάδηα αμηνιόγεζεο - δηαγλσζηηθέο κέζνδνη  

2.2.α. Δκθάληζε ΓΔΠ/Τ 

H Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε ή ρσξίο Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ/Τ) 

απνηειεί ηελ πην ζπρλή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο (3-5%), πνπ 

φκσο ζπλερίδεηαη θαη ζηελ ελήιηθν δσή (3-5%), απηνχζηα (15%) ή παξαιιαγκέλε 

(50%) (APA,2000). Σα πνζνζηά ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη 

Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ/Τ) ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ δηαθνξά απφ ηα παγθφζκηα 

δείγκαηα (Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004, Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2000). 

Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παξαηεξείηαη ε ΓΔΠ/Τ έρεη ζρέζε κε ηα θξηηήξηα 

πνπ ηίζεληαη ζε θάζε θνηλσλία θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, γη‟ απηφ θαη 

πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Σα πνζνζηά πνηθίιινπλ ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο, αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηάγλσζε, 

ηα εξγαιεία, ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ, ην γεσγξαθηθφ κέξνο, απφ ην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ην δείγκα. Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα απνηεινχλ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο 

ζε δηάθνξεο ρψξεο φπσο ζηε Γεξκαλία, ηελ Σπλεζία, ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM/IV θαη ηα δεδνκέλα απνηεινχζαλ αλαθνξέο 

δαζθάισλ (Cantwell, Lewinsohn, Rhode & Seeley, 1997). 

ηηο ΖΠΑ, έξεπλεο ηνπνζεηνχλ ηε ζπρλφηεηα απφ 2 έσο 20% ζε παηδηά 

ζρνιηθήο ειηθίαο, ελψ ζπλήζσο θπκαίλνληαη απφ 3 έσο 5% (Kaplan & Sadock, 

1991).  
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ηελ Αγγιία ην πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη είλαη 1%. Φαίλεηαη πάλησο πσο έλα 

4% ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ παξνπζηάδνπλ απηή ηε δηαηαξαρή κε ζπρλφηεηα 3 

αγφξηα πξνο 1 θνξίηζη. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή είλαη πην ζπρλή ζε πξσηφηνθα αγφξηα 

θαη ζε παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη νη ίδηνη ππεξθηλεηηθνί, ή αιθννιηθνί ή έρνπλ 

θάπνηα άιιε δηαηαξαρή (Kaplan & Sadock, 1991). 
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2.2.β. Σα πηζαλά αίηηα ηεο ΓΔΠ/Τ 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα πηζαλά 

αίηηα ηεο ΓΔΠ/Τ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. Δίλαη γλσζηνί αξθεηνί παξάγνληεο νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ηεο ΓΔΠ/Τ, δελ γλσξίδνπκε φκσο κε αθξίβεηα εθείλνπο πνπ επζχλνληαη άκεζα γηα ηε 

ζπκπησκαηνινγία ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ, νχηε ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ 

απηνί επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο (Φξαγθνχιε, 

2009). Σα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηεξίδνπλ πιένλ ηελ εθηίκεζε φηη: «Αλ 

θαη ε αηηηνινγία ηεο ΓΔΠ/Τ είλαη πνιππαξαγνληηθή, ηνλ πξψην ιφγν έρνπλ νη 

γελεηηθνί, νη λεπξνινγηθνί θαη νη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο» (Κάθνπξνο - 

Μαληαδάθε, 2000).  

Πξφζθαηε έξεπλα πνπ έγηλε ζηε ρψξα καο αλαθέξεη παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΓΔΠ/Τ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ειηθία, ην θχιν, ηα ρξφληα ηαηξηθά 

πξνβιήκαηα, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην ρακειφ  θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, 

ηελ αζηηθή δηακνλή θαη ηελ παξνπζία άιισλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ (Αγαπεηνχ- 

Υαικπέ, 2010). 

Σαπηφρξνλα, αλ θαη πνιινί ζεσξνχλ φηη ε ΓΔΠ/Τ είλαη κηα δηαηαξαρή 

λεπξνινγηθήο βάζεο, δελ ππάξρνπλ ζαθείο θαη ζπλεπείο αηηηψδεηο ελδείμεηο πνπ λα 

ζπλδένπλ εγθεθαιηθή βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ηνπ κε ηα ζπκπεξηθνξηθά ζπκπηψκαηα 

ηεο ΓΔΠ/Τ (National Institute of Health Consensus Statement,1998). Χζηφζν, 
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ζεκαληηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη γελεηηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα απμάλνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο δηάγλσζεο ηεο ΓΔΠ/Τ (Willcutt, Pennington& DeFries, 2000). Οη 

γελεηηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο ή αλζεθηηθφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα νη πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο (π.ρ  

νη εκπεηξίεο ηεο δσήο) θαζνξίδνπλ αλ έλα άηνκν ζα δηαγλσζζεί κε ΓΔΠ/Τ 

(Goldstein& Goldstein, 1998).  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν λεπξνινγηθνί θαη γελεηηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

ζπληειέζνπλ ζηελ εκθάληζε ηεο ΓΔΠ/Τ δελ είλαη γλσζηφο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο βξέζεθε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ θάπνησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ (θαθή δηαπαηδαγψγεζή ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπ, νηθνγελεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο, ςπρνπαζνινγία ησλ γνλέσλ) θαη ηεο εκθάληζεο ηεο ΓΔΠ/Τ.  

Μηα πξνζεθηηθφηεξε αλάιπζε θαη κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε 

“ζρέζε απηή είλαη κάιινλ, ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

παηδηνχ κε ΓΔΠ/Τ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ, παξά ην αίηην εκθάληζεο ηεο 

δηαηαξαρήο” (Φξαγθνχιε, 2009). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηηηνινγηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο είλαη βηνινγηθνί, αλαθέξνληαη δειαδή ζηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, πάιη, θάλεθε φηη νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ παξνπζίαδαλ θαη νη ίδηνη δηαηαξαρή, επνκέλσο ππάξρεη θαη κηα 

θιεξνλνκηθή δηάζηαζε (Κάθνπξνο - Μαληαδάθε, 2012). 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ/Τ ζρεηίδνληαη επίζεο, κε θαηαζηάζεηο φπσο ην 

ζχλδξνκν ηνπ εκβξπηθνχ αιθννιηζκνχ, ε πξνγελλεηηθή έθζεζε ζε θνθαΐλε θαη ε 

δειεηεξίαζε απφ κφιπβδν (Heward, 2011). 
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Παξάιιεια, έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο λεπξναπεηθφληζεο έρνπλ 

δείμεη φηη θάπνηα άηνκα κε ΓΔΠ/Τ παξνπζηάδνπλ δνκηθέο ή βηνρεκηθέο δηαθνξέο 

ζηνλ εγθέθαιν ηνπο (π.ρ Berquin et al.,1998, Castellanos, 2001, Filipek et al., 1997). 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο νξγαληθήο βιάβεο ή 

ηζηνξηθφ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηέηνην 

πξφβιεκα, ε έξεπλα ζηξέθεηαη ζηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ, θαζαξά ςπρνινγηθψλ 

παξαγφλησλ σο αηηίσλ ηεο ΓΔΠ/Τ (Μπεδεβέγθεο, 1985).  

Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ 

παηδηνχ, ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ θαηάζιηςε ησλ γνλέσλ, ην ρακειφ 

κνξθσηηθφ – νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. ην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο νη 

ιεγφκελνη „νηθνγελείο‟ παξάγνληεο έρνπλ ζπλδεζεί θαη εξκελεπηεί κε ηελ έιιεηςε 

πξνζνρήο ησλ παηδηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή.  Απηφ 

αλαδεηθλχεη θαη ηνλ ζεκαληηθφηαην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην  

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.  (Kaplan & Sadock, 1991, Μπεδεβέγθεο, 1985). 
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2.2.γ. ηάδηα Αμηνιόγεζεο 

Γηα λα κπνξεί ν εξεπλεηήο λα αμηνινγήζεη ηηο δηάθνξεο αμηνινγηθέο 

θαηαγξαθέο απαξαίηεην ζεσξείηαη ε ρξήζε πνηθίισλ θαηαγξαθψλ θαη δνθηκαζηψλ. Ζ 

αμηνιφγεζε είλαη απηή πνπ ζα νξηνζεηήζεη κε ζαθήλεηα ην πξφβιεκα, ζα θσηίζεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπο θαη ζα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθφηεξεο ζεξαπεπηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην παηδί κε ΓΔΠ/Τ.  

πγθεθξηκέλα, Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1. πλέληεπμε κε ην παηδί, ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αλ είλαη 

δπλαηφλ ηα αδέιθηα, αθφκε θαη ηνπο ζπκκαζεηέο, 

2. Δξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνο γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο (Rutter Child Behavior Checklist, Achenbach Child Behavior 

Checklist, Διιεληθή Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο ΓΔΠ/Τ-IV), 

3. Φπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο, 

4. Αμηνιφγεζε ιφγνπ θαη καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ, 

5. Νεπξνινγηθή εμέηαζε θαη 

6. Άιιεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο (γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο πγείαο ηνπ 

παηδηνχ) (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2000). 
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Οη ηνκείο πνπ αμηνινγνχληαη είλαη ε αδξή θηλεηηθφηεηα θαη ζπληνληζκφο, ε 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ε επηδεμηφηεηα, ν ακθίπιεπξνο ζπληνληζκφο, ε ηζνξξνπία, ε 

αηζζεηεξηαθή θαηαγξαθή θαη αληαπφθξηζε ζηα εξεζίζκαηα, ε πξνζνρή θαη 

ζπγθέληξσζε, ε κλήκε (βξαρχρξνλε- καθξφρξνλε), ε επηθνηλσλία, νη δεμηφηεηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, παηρληδηνχ θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ (Reed, 1991). 
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2.2.δ. Γηαγλσζηηθέο Μέζνδνη 

Ζ ηαηξηθή επηζηήκε δελ έρεη εληνπίζεη ζαθείο ελδείμεηο εγθεθαιηθήο βιάβεο, ε 

έκθαζε ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο δηάγλσζεο εζηηάδεηαη θαη βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαη 

αλαγλψξηζε ελφο ζπλδπαζκνχ ζπκπεξηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ (Heward, 2011). 

Ζ δηαδηθαζία δηάγλσζεο ηεο ΓΔΠ/Τ απαηηεί ηε ρξήζε πνιιαπιψλ 

δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν εηδηθφο κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο, ην παηδί θαη ηνπο 

παηδαγσγνχο, κε ηε ρξήζε θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο, κε εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο  ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ/Τ, κε ηερληθέο άκεζεο παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

παηδηνχ θαζψο θαη κε κέηξεζε πνπ αθνξά ζην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο ηφζν ηνπ 

παηδηνχ φζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. (Κάθνπξνο - Μαληαδάθε, 2005) 

Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ ζε γλσζηηθφ, 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

κέζα ζην νπνίν δεη θαη κεγαιψλεη ην παηδί. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλλνζπξφηεηαο ηεο ΓΔΠ/Τ κε άιιεο δηαηαξαρέο θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο πνπ ελδέρεηαη λα αζθνχλ απηέο νη δηαηαξαρέο ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ πξφγλσζε ηεο εμέιημεο ηνπ 

παηδηνχ.  

Γεδνκέλνπ, φηη ην παηδί κνηξάδεηαη ηνλ πεξηζζφηεξν ηνπ ρξφλν κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη ζπηηηνχ (νηθνγέλεηαο), γηα γίλεη θαιχηεξε δηάγλσζε ελφο παηδηνχ κε 
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ΓΔΠ/Τ είλαη απαξαίηεην λα κειεηήζνπκε ηνπο δχν άμνλεο φπνπ δηνρεηεχεη ην ρξφλν 

ηνπ. Οη ζπγθξίζεηο πνπ γίλνληαη αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο άμνλεο έρνπλ σο βάζε 

νξηζκέλεο θιίκαθεο. Απηέο είλαη: 

1. ε θιίκαθα Achenbach: ε νπνία είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε σο κηα απφ ηηο 

πην έγθπξεο κεηξήζεηο, θαζψο ιακβάλεηαη ππφςε ε ειηθία, ην θχιν θαη απνηειείηαη 

απφ 3 δηαθνξεηηθά κέξε: 1) γηα ην παηδί, 2) γηα ην γνληφ θαη 3) γηα ην δάζθαιν 

(Achenbach, 1991), 

2. ε θιίκαθα ηνπ Conners (Conners, 1997),γηα ηνπο δαζθάινπο θαη γηα ηνπο 

γνλείο, δηαηίζεληαη ζε δχν εθδνρέο, κία εθηεηακέλε θαη κία ζχληνκε. Ζ 

αλαζεσξεκέλε εθηεηακέλε θιίκαθα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αμηνινγεί ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ δάζθαιν 

θαη απνηειείηαη απφ έλα θαηάινγν 59 ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπρλά ηα 

παηδηά. Ζ θιίκαθα ηαμηλνκεί ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηηο θαηεγνξίεο: 

Δλαληησηηθή πκπεξηθνξά, Γλσζηηθά Πξνβιήκαηα, Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Παξνξκεηηθφηεηα, Άγρνο, πζηνιή, Σειεηνζεξία, Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα, 

Φπρνζσκαηηθά Πξνβιήκαηα, πκπηψκαηα DSM-IV, Γείθηεο ADHD (ΓΔΠΤ) θαη 

πλνιηθφο Γείθηεο Conners. 

Ζ Αλαζεσξεκέλε χληνκε Κιίκαθα ηνπ Conners γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο 

(Conners‟ Teacher Rating Scales - Revised CTRS-R-S) ζπλίζηαηαη ζε έλαλ θαηάινγν 

28 ζπκπεξηθνξψλ θαη έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε ηελ εθηεηακέλε εθδνρή. Σα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαγλσξίδεη είλαη ηα εμήο Δλαληησηηθή πκπεξηθνξά, Γλσζηηθά 

Πξνβιήκαηα, Τπεξθηλεηηθφηεηα-Παξνξκεηηθφηεηα θαη Γείθηεο ADHD (ΓΔΠ- Τ).  
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Οη θιίκαθεο ηνπ Conners γηα ηνπο γνλείο έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε εθείλεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.   Eπίζεο, ε θιίκαθα ηνπ ACTeRS (Ulman, 

Sleator & Sprague, 1991), ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Barkley γηα ην ζπίηη θαη ην 

ζρνιείν (Barkley, 1991) θαη ε θιίκαθα ηνπ Brown ADD (Brown, 1997) είλαη γλσζηέο 

θιίκαθεο ζην ρψξν. 

Ο εηδηθφο πνπ θάλεη ηε δηάγλσζε πξνζδηνξίδεη έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ππνηχπνπο 

ηεο ΓΔΠ/Τ, αλάινγα κε ην ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ:  

 ΓΔΠ/Τ, ζπλδπαζκέλνο ηχπνο, 

 ΓΔΠ/Τ κε πξνεμάξρνληα ηνλ απξφζεθην ηχπν θαη   

 ΓΔΠ/Τ κε πξνεμάξρνληα ηνλ ππεξθηλεηηθφ- παξνξκεηηθφ ηχπν. 

Απφ ην πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ, πεξίπνπ ην 55% έρεη ιάβεη ηε 

δηάγλσζε ηνπ ζπλδπαζκέλνπ ηχπνπ, ην 27% ηε δηάγλσζε κε πξνεμάξρνληα ηνλ 

απξφζεθην ηχπν θαη ην 18% ηε δηάγλσζε κε πξνεμάξρνληα ηνλ ππεξθηλεηηθφ- 

παξνξκεηηθφ ηχπν (Wilens, Biederman & Spencer, 2002).
1
 

εκαληηθφ πάλησο είλαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ν εηδηθφο λα επηρεηξήζεη ηε 

δηεξεχλεζε παξαγφλησλ φπσο: ην επίπεδν απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνχ, ηηο θνηλσληθέο 

ηνπ δεμηφηεηεο, ην επίπεδν απηνειέγρνπ θαη ησλ άιισλ ηνκέσλ, γηα ηνπο φπνηνπο 

κπνξεί λα επηιέμεη ηηο αληίζηνηρεο θιίκαθεο. 

                                                 
1
 Oη εξεπλεηέο απηνί εξγάδνληαη ζην πξφγξακκα „Clinical Research Program in Pediatric 

Psychopharmacology, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, 15 Parkman 

Street, Boston, Massachusetts 02114, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 



28 

 

 

 

2.2.ε. Οη ζπλεληεύμεηο  

Ζ ζπλέληεπμε  κε ηνπο γνλείο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο πξηλ ν εηδηθφο δεη ην 

παηδί θαη απνηειεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ζεκαληηθφηεξν κέζν ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ γνλέσλ. Ζ 

ζπλέληεπμε απηή έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, φρη κφλν γηαηί νη γνλείο είλαη απηνί πνπ 

δνπλ κε ην παηδί ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, αιιά γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν φηη νη 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ην παηδί θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ επηδξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ (Κάθνπξνο - Μαληαδάθε, 2005). 

Ζ θπξίσο θάζε ηεο ζπλέληεπμεο πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε ηεο θχζεο, ηεο 

ζπρλφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο έλαξμεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

εζηηάδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηηο 

ζπλέπεηέο ηεο γηα ην παηδί θαη γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. ηνπο  γνλείο ηίζεληαη 

ζπλήζσο εξσηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδνληαη ηελ πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ελψ επηπιένλ δηεξεπλάηαη αλ ππάξρνπλ δηαθσλίεο κεηαμχ 

ηνπο γηα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ (Μάλνο, 1997). 

ηε ζπλέρεηα, νη γνλείο θαινχληαη λα θάλνπλ αλαζθφπεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Απφ απηφ ν εηδηθφο κπνξεί λα ζθηαγξαθήζεη ηελ 

αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία ζηνπο ηνκείο ηεο θηλεηηθήο, ηεο γισζζηθήο, ηεο λνεηηθήο, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο ζρνιηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ηνλ 



29 

 

βνεζνχλ ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ/Τ θαη ζηνλ εληνπηζκφ άιισλ δηαηαξαρψλ 

πνπ είλαη πηζαλφ λα ζπλππάξρνπλ (Κάθνπξνο - Μαληαδάθε, 2005) 

 

 

2.3. ΓΔΠ/Τ-νηθνγελεηαθό θαη ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

2.3.α. Γνλείο θαη ΓΔΠ/Τ 

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηε 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ 

ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ ζην πιαίζην απηφ νη γνλείο λα κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε 

ΓΔΠ/Τ ηνπ παηδηνχ ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά θαη λα 

βνεζήζνπλ. Ζ ελεκέξσζε κπνξεί λα γίλεη απφ εηδηθνχο, είηε απφ ην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ είηε εθηφο ζρνιείνπ θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζή ηνπο ζα 

κπνξέζνπλ λα  πξνζαξκφζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ «πξνβιεκαηηθφηεηα» ηεο 

πεξίπησζεο θαη λα ρεηξηζηνχλ ην ζέκα κε ππνκνλή θαη ζπγθαηαβαηηθφηεηα (Slavin, 

2007). 

Θεσξείηαη νξζφ αιιά θαη ρξήζηκν νη γνλείο λα απνθεχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο, 

ηηο εθδειψζεηο ζπκνχ, ηηο απνξξηπηηθέο θνπβέληεο, ηε ζχγθξηζε ηνπ παηδηνχ κε 

ΓΔΠ/Τ κε ηα  άιια παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο (αλ ππάξρνπλ) θαη ηελ αδηαθνξία 

απέλαληη ηνπ ιφγσ απνγνήηεπζεο (Gould & Sullivan, 2002). 

Σν παηδί κε ΓΔΠ/Τ έρεη αλάγθε απφ ζεηηθή ζηάζε θαη νξηνζέηεζε ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα ππφινηπα παηδηά. Ζ πεξηθξφλεζε ησλ 

γνληψλ, πνπ καξηπξά ε έιιεηςε νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηνπ παηδηνχ, 

επηηείλεη ην πξφβιεκα. Απφ ηελ άιιε, ε ζπλερήο επηβξάβεπζε δελ επηθέξεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Breen & Altepeter, 1990). 

Σν παηδί κε ΓΔΠ/Τ πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη εθείλν πνπ ζα εηζπξάμεη απφ ηνπο 

γνλείο ηνπ είλαη κηα ζπλεπήο, ελζαξξπληηθή θαη νξγαλσκέλε ζηάζε, πνπ ζα ην 

βνεζήζεη λα αθνινπζήζεη ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζην ζπίηη, λα κάζεη 

λα αζρνιείηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπ ρψξν, λα επηβξαβεχεηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ επηδεηθλχεη θαιή ζπκπεξηθνξά, λα δέρεηαη παξαηεξήζεηο, φρη 

κεησηηθέο θαη ζρεηηδφκελεο κε ην πξφβιεκα ηνπ, φηαλ αθνινπζεί κηα παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη λα ιακβάλεη βνήζεηα φπνπ ηε ρξεηάδεηαη (Barkley, 1998). ια ηα 

παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ ρξφλν θαη θφπν απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ ηνπ (Bicard & 

Neef, 2002). 

Απηφ πνπ πξνέρεη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην παηδί κε ΓΔΠ/Τ είλαη ε 

ζηαζεξή θαη εληαία γξακκή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηάζεο ηνπο, ε ππνκνλή, ε 

απνθπγή «ηεηακέλνπ» θιίκαηνο θαη ε πξνγξακκαηηζκέλε αιιά θαη επηζηεκνληθά 

ειεγκέλε βνήζεηα ζηηο επηθνηλσληαθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνυπνζέηεη, επίζεο ζπλερή εηνηκφηεηα, παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

άκεζε ηθαλφηεηα ελαιιαγήο ξφισλ, αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

θάζε θνξά θαη δελ είλαη ηφζν επράξηζηεο, φηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα παηδί κε 

ΓΔΠ/Τ (Zito et al.,2010). 

Δληνχηνηο, φπσο έρεη απνδεηρζεί ζπδεηψληαο κε γνλείο παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ, ε 
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δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ε επηηπρία πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο «θξίζεηο» ησλ παηδηψλ κε 

ΓΔΠ/Τ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ ίδησλ 

ησλ γνληψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γνλείο ρξεηάδεηαη λα είλαη ππνκνλεηηθνί θαη ήξεκνη 

θαζψο επίζεο θαη ζεηηθνί απέλαληη ζηελ θαζνδήγεζε εηδηθψλ ψζηε λα βνεζήζνπλ 

ζην πξφβιεκα, δηαθνξεηηθά ε ζηάζε ηνπο ζα επηδξάζεη αξλεηηθά θαη ζα είλαη 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο φιεο θαηάζηαζεο. (Willcutt, 

Pennington& DeFries, 2000). Αζθαιψο είλαη αλάγθε λα γλσξίδνπλ φηη έρνπλ 

κπξνζηά ηνπο έλαλ δχζθνιν θαη καθξχ δξφκν θαη ρξεηάδεηαη γλψζε, επηκνλή θαη 

ππνκνλή γηα λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

παηδηψλ ηνπο.  

Ο δξφκνο είλαη δχζθνινο θαη καθξχο, θαη νθείινπλ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ αλ 

ζέινπλ λα δνπλ ην παηδί ηνπο λα βειηηψλεηαη, λα «νξηνζεηεί» ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπ 

έηζη ψζηε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο θαη λα κεζνδεχεη ηηο θηλήζεηο ηνπ. 

2.3.β. ρνιείν θαη ΓΔΠ/Τ 

Σν ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο φπνπ ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ αληηκεησπίδνπλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα. Αδπλαηνχλ λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, 

κνηάδνπλ λα είλαη αθεξεκέλα, δελ πξνζέρνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ δηαθφπηνπλ, δελ 

πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο θαη γεληθφηεξα δελ αθνινπζνχλ θαλφλεο. πρλά, μερλνχλ 

ηα βηβιία ηνπο, δελ νινθιεξψλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, δπζθνιεχνληαη λα παξακείλνπλ 

θαζηζκέλα, δηαζπάηαη εχθνια ε πξνζνρή ηνπο, κηινχλ ππεξβνιηθά, δελ κπνξνχλ λα 

θαζίζνπλ ήζπρα (Μάλνο, 1997). Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ελδέρεηαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

απνηπρία ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, θαη ηελ ρακειή απηνεθηίκεζή ηνπ θαζψο  θαη λα 



32 

 

παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηφζν κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο 

φζν θαη κε ηνλ  εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο γνλείο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ ην ζρνιείν είλαη 

δπλαηφ λα θαηαζηεί ζπρλά πεγή καηαίσζεο, ελψ έρεη βξεζεί φηη ε δηαηαξαρή απηή 

απνηειεί παξάγνληα πξφγλσζεο ηεο δηαθνπήο ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο (Carlson et al., 

1993. Eisert, 1992)  

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ παξνπζηάδνπλ αξγή πξφνδν ζηελ ηάμε. 

Έρνπλ ρακειφηεξε βαζκνινγία απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε ηεζη λνεκνζχλεο θαη 

επίδνζεο, ελψ πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ρξεηάδνληαη εληζρπηηθή δηδαζθαιία γηα 

βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη πεξίπνπ ην 30% επαλαιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο 

(Barkley, 2005) Σν πιαίζην απηφ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ην εξκελεχζεη κε βάζε ηνλ 

ξπζκφ γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ αιιά θαη 

ηελ δνκή ησλ ίδησλ ησλ ηεζη ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα θαη απεπζχλνληαη ζε 

πιεζπζκνχο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα/δεηήκαηα, θαη ηα 

νπνία απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε θαη ζηνρεπκέλε δηεξεχλεζε ησλ λνεηηθψλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ. . 

Ζ πεξίπησζε ηνπ ππεξθηλεηηθνχ παηδηνχ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαζψο είλαη πνιχ δχζθνιν ζην ρεηξηζκφ ηνπ. Απηφ νδεγεί ζπρλά ζηε 

βίσζε δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ζπρλά ζεσξεί φηη ε 

ζπκπεξηθνξά απηή νθείιεηαη ζε απεηζαξρία, αζέβεηα, αδηαθνξία ή αλαίδεηα 

(Neuhaus, 1996). πρλά νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ θαη νη ίδηνη καηαίσζε θαη απνηπρία 

κε απνηέιεζκα λα απνδίδνπλ ην πξφβιεκα ζε «αζζέλεηα» πνπ είλαη αξκνδηφηεηα 

ελφο εηδηθνχ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Menamaram (1991), γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηα παηδηά έρνπλ ην πξφβιεκα ή είλαη ην πξφβιεκα, γεγνλφο ην νπνίν 
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κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ εληείλνληαο έηζη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ.  

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

παηδηνχ κε ΓΔΠ/Τ. Ο ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδνληαη ηα παηδηά απηά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ηφζν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή φζν θαη γηα ηε 

ςπρνινγηθή ηνπο πνξεία θαη πξνζαξκνγή. Ζ ζρνιηθή απνηπρία αλ θαη έρεη ζπλδεζεί 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαρήο αιιά θπξίσο 

ηεο έιιεηςεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ πξέπεη λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ κε ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο, ν νπνίνο είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα 

ππεξβεί ηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ επηβάιιεη απηή ε δηαηαξαρή (Υαηδερξήζηνπ, 2011). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ,  

κειεηεηέο έρνπλ πξνηείλεη ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο απφ ηε κεξηά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ην καζεηή κε 

ΓΔΠ/Τ λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ ηάμε ηνπ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη: 

 Να παξέρεη απιέο θαη ζαθείο νδεγίεο (νπηηθέο θαη πξνθνξηθέο) πνπ λα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηεο 

εξγαζίαο, ην δηαζέζηκν ρξφλν πνπ έρνπλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

εξγαζία θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ζα αμηνινγεζεί (Gillet, 1986), 

 Πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζπλερψο ηα παηδηά κε ειιηπή ηθαλφηεηα 



34 

 

νξγάλσζεο γηα ην πξφγξακκα ηεο εκέξαο (Gould & Sullivan, 2002), 

 Να νκαδνπνηήζεη ηνπο καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ κε ζχλεζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην ζθνπφ ηεο νκάδαο θαη ηνπο άιινπο καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηή (Slavin, 2007), 

 Να παξέρεη εηδηθή βνήζεηα φηαλ ζην κάζεκα απαηηείηαη γξαπηή 

εξγαζία, π.ρ. λα πξνεγείηαη έλα ρξνλνδηάγξακκα, λα δίλεηαη επηπιένλ ρξφλνο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θ.α., 

 Να ηνπνζεηεί ηνπο καζεηέο ζε ηέηνηα ζέζε κέζα ζηελ ηάμε ψζηε ν 

καζεηήο κε ΓΔΠ/Τ λα κε δηαζπάηαη απφ πνιιά εξεζίζκαηα. Σέηνηα ζέζε 

κπνξεί λα είλαη ε κπξνζηηλή, ζηελ νπνία έρεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο άκεζε 

πξφζβαζε (Κεξάηζα, 2004), 

 Να εμαηνκηθεχεη ηηο εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ (Breen & Altepeter, 1990). Οη εξγαζίεο 

ρσξίδνληαη ζε δηαβαζκηζκέλα ζηάδηα, παξαηείλνληαο ζπλάκα θαη ην ρξφλν 

νινθιήξσζήο ηνπο, 

 Να παξέρεη θίλεηξα γηα νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη βειηίσζε 

ηεο επίδνζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο παξέρεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ λα 

αλαιάβνπλ αξρεγηθέο ζέζεηο, λα εθθξάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο, λα 

επηβξαβεχνληαη νη πξνζπάζεηεο ηνπο (Smith, Salend, & Ryan, 2001, Gould & 

Sullivan, 2002), 

 Να θάλεη ζαθείο ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ 

ηελ παξαβίαζή ηνπο (Gould & Sullivan, 2002), 
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 Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

κέζα ζηε ηάμε (Slavin, 2007), 

 Να πξνβάιιεη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα φηη δελ πξέπεη λα βηάδνληαη, λα κηινχλ 

ζε ρακεινχο ηφλνπο, ρσξίο λα θσλάδνπλ θ.α. Οη νδεγίεο ζα πξέπεη λα 

δίλνληαη ζπρλά ζηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ, κέρξη λα ηηο κάζνπλ θαη λα κπνξνχλ λα 

ηηο ζπκεζνχλ (Gould & Sullivan, 2002), 

 Να ακείβεη φρη κφλν ηελ επηηπρία αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα 

βειηίσζε (Breen & Altepeter, 1990), 

 Να δίλεη επθαηξίεο γηα απειεπζέξσζε ηεο πεξίζζεηαο ελεξγεηηθφηεηαο 

κέζσ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Breen & Altepeter, 1990), 

 Να θαηαλνήζεη φηη νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο, αλ θαη αλεπηζχκεηεο, δελ 

έρνπλ ζθνπφ ηελ επίδεημε αλππαθνήο, νη καζεηέο είλαη πηζαλφ λα αδπλαηνχλ 

λα ειέγμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Slavin, 2007), 

 Να κηιάεη θαη λα θηλείηαη αξγά, ρσξίο απφηνκεο θηλήζεηο ή εμάξζεηο 

(Breen & Altepeter, 1990), 

 Να εθπαηδεχζεη ηνπο καζεηέο λα δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. πρ κε απηνπαξαθνινχζεζε, απηναμηνιφγεζε, 

απηνελίζρπζε θαη απηνδηδαζθαιία (Binder, Dixon & Ghezi 2000), 

 Να δηαηεξήζεη ζπλερή επηθνηλσλία κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο εκεξήζηεο θάξηεο αλαθνξάο ή άιια εξγαιεία γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Slavin, 2007) θαη ηέινο, 
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 Να ζπλεξγαζηεί κε ην πξνζσπηθφ εηδηθήο αγσγήο, γηα λα αλαπηχμεη 

ζρέδηα ζπκπεξηθνξάο θαη δηδαζθαιίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

πξνζνρήο (Slavin, 2007) 

Καζνξηζηηθή γηα ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ην παηδί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε 

ζέζε ηνπ ζην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ αμφλσλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ζε έλα ηέηνην 

πιαίζην ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο. 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ, εμαηηίαο ηεο ζπρλήο ζρνιηθήο απνηπρίαο 

πνπ βηψλνπλ ρξεηάδνληαη εηδηθή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε (Reeve, 1990), πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

πξναγσγή ηεο απφδνζή ηνπο. 

Δξεπλεηέο εθηηκνχλ φηη ζε πνζνζηφ 40-50% νη καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα γηα ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο ζηηο ΖΠΑ, κε ηελ πιεηνλφηεηα λα δέρεηαη 

ππεξεζίεο ιφγσ ππαγσγήο ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Reid & Maag, 1998, Zentall, 2006). 

ηε ρψξα καο ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ θνηηνχλ ζηα ζπλεζηζκέλα ζρνιεία, θαη αλ 

ρξεηαζηεί, δίλεηαη επηπιένλ εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην κηαο ζα 

ιέγακε  „παξάιιειεο ζηήξημεο‟.  
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2.4. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

2.4.α. Αληηκεηώπηζε ηεο ΓΔΠ/Τ-Φαξκαθνζεξαπεία 

Ζ θαξκαθνζεξαπεία θαη νη ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο είλαη δχν απφ ηηο 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξμεη έγθαηξε παξέκβαζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηεο ΓΔΠ/Τ έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην 

ζρνιείν, αιιά θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ, νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ 

(Υαηδερξήζηνπ, 2011). 

Ζ ΓΔΠ/Τ είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ ηα ζπκπηψκαηα ηεο επηκέλνπλ 

ζην ρξφλν. Μέρξη ζηηγκήο δελ πθίζηαηαη ζεξαπεία κε ηελ θιαζζηθή έλλνηα. Γελ 

ππάξρεη θάπνηα ζεξαπεπηηθή αγσγή κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα 

αλαζηαινχλ ηα γελεζηνπξγά αίηηα ηεο δηαηαξαρήο. Απηφ φκσο, δε ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρνπλ ηξφπνη ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ ζπκπησκάησλ ηεο (Κάθνπξνο, 2001). 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο ζπλήζσο ππνρσξνχλ θαηά ηελ εθεβεία 

θαη αληηθαζίζηαληαη απφ απμεκέλε αλεζπρία θαη λεπξηθφηεηα (Hart, 1994, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Κάθνπξνο, 2001). 

κσο ηα ζπκπηψκαηα ηεο απξνζεμίαο, ηεο παξνξκεηηθφηεηαο θαη ηεο 

ππεξθηλεηηθφηεηαο απνηεινχλ κηα πιεηάδα δηαηαξαθηηθψλ γηα ην ζεηηθφ καζεζηαθφ 

θιίκα ηεο ηάμεο ζπκπεξηθνξψλ (π.ρ ν καζεηήο αθήλεη ηε ζέζε ηνπ, κηιάεη 

αθαηάπαπζηα ελνριψληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, δελ νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ 

θ.η.ι.), κε απνηέιεζκα ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά λα ηνπνζεηνχληαη ζε νκάδα πςεινχ 
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θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε κεησκέλεο ζρνιηθήο επίδνζεο, πξνβιεκάησλ 

δηαγσγήο θαη πξνβιεκαηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Barkley, 1998). Δχινγα 

ζπλεπψο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ρξήζε κεζφδσλ παξέκβαζεο πνπ ζε θάπνηεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα 

πάξνπλ ηε κνξθή ελφο δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζε άιιεο κπνξεί λα 

παξακείλνπλ ζην επίπεδν ρξήζεο κεκνλσκέλσλ ηερληθψλ ή κέζσλ. 

Ζ παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο, απνηειεί δχζθνιν έξγν, 

εμαηηίαο ησλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ θαη ησλ 

κεζνδνινγηθψλ θαη ελλνηνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (Hinshaw, 1994, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Κάθνπξνο, 2001). Οη ζπλήζεηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 

παηδηά κε ΓΔΠ/Τ αλήθνπλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: θαξκαθνινγηθέο, 

ςπρνθνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί κηα ελδειερήο 

αμηνιφγεζε θαη δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο δηαγλσζηηθέο πξνηάζεηο, ε πξνζνρή 

πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο απηνχ ηνπ 

παηδηνχ (Φξαγθνχιε, 2009). Με βάζε απηά ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα πξφγξακκα 

παξέκβαζεο ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Κάθνπξνο, 2002). 

Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζε θάζε πεξίπησζε είλαη πνιπεπίπεδε. Πνιχ 

ζεκαληηθή είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

ησλ αδπλακηψλ. Σν παηδί ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε κηα ζθαηξηθή αμηνιφγεζε πξηλ 

δηακνξθσζεί ην ζεξαπεπηηθφ πιάλν. 
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Ζ δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο - ππεξθηλεηηθφηεηαο έρεη απνηειέζεη ην 

πεδίν ζην νπνίν θαηεμνρήλ έρνπλ δνθηκαζζεί θαη κειεηεζεί ηα ςπρνθάξκαθα ζηελ 

παηδηθή ειηθία γηα ιφγνπο πξνθαλείο. Ζ ρξήζε θαξκάθσλ εηδηθά γηα ην παηδί κε 

ΓΔΠ/Τ, ζεσξείηαη ζπρλά απαξαίηεηε γηα λα ηεζεί ππφ έιεγρν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή ηεο ΓΔΠ/Τ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πςειή 

ζπλνζεξφηεηα (18% κέρξη 35%) κε άιιεο δηαηαξαρέο φπσο ελαληησκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, δηαηαξαρή δηαγσγήο, δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη κάζεζεο 

ζπαληφηεξα δε θαη κε ην ζχλδξνκν Gilles de la Tourette. Αλ ππάξρεη ζπλνζεξφηεηα 

είλαη αλαγθαίνο ν ζπλδπαζκφο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο κε άιιεο κνξθέο 

ζεξαπείαο.  

Ζ πξφγλσζε ηεο ΓΔΠ/Τ εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο θαη ηελ 

πηζαλή ζπλλνζεξφηεηα (http://drgrcevich.wordpress.com/2011/05/12/comorbidity-

when-kids-have-more-than-one-disorder/, http://ncpamd.com/add-comorbidity/).   

Ζ „ζπλλνζεξφηεηα» κπνξεί λα ελλνεζεί είηε σο ζπλχπαξμε δπν λφζσλ ζηνλ ίδην 

αζζελή,  είηε σο ζπλχπαξμε δχν θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ µεηαμχ ηνπο θάπνηα 

αηηηνινγηθή ζπλάθεηα µε παζνθπζηνινγηθή βάζε  (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ άγρνπο . Δπίζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπλχπαξμε θαηαζηάζεσλ πνπ 

έρνπλ µεηαμχ ηνπο θάπνηα αηηηνινγηθή ζρέζε ζε επίπεδν αιιειεπίδξαζεο αιιά θαη 

ςπρηαηξηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη µηα ζσµαηηθή λφζνο, αιιά θαη σο ζπλχπαξμε πνπ 

επεξεάδεη άµεζα ή έµµεζα ηελ πνξεία θαη ηελ πξφγλσζε ηεο θάζε λφζνπ (Τθαληήο 

2003). 

http://drgrcevich.wordpress.com/2011/05/12/comorbidity-when-kids-have-more-than-one-disorder/
http://drgrcevich.wordpress.com/2011/05/12/comorbidity-when-kids-have-more-than-one-disorder/
http://ncpamd.com/add-comorbidity/
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Αλάκεζα ζηα παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε ή ρσξίο 

Τπεξθηλεηηθφηεηα, έλα πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 15 θαη 20% εκθαλίδνπλ 

ζπλνζεξφηεηα κε Γηαηαξαρέο ηεο Γηάζεζεο, 20-25% κε Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο, θαη 6-

20% κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Αλ δε ηεζεί έλαο επξχηεξνο νξηζκφο ηεο ζρνιηθήο 

ππνεπίδνζεο, εληνπίδνληαη πνζνζηά ζε κηα επξχηαηε θιίκαθα κε κεγαιχηεξε 

δηαθχκαλζε  (10% σο 90% (American Psychiatric Association,1994, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4
th

 Ed.) 

Χζηφζν, ελψ παξαηεξείηαη ππνρψξεζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηελ αξρή ηεο ήβεο 

ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 43% κέρξη 80%, πξνβιήκαηα ζχκθσλα κε δηάθνξεο 

κειέηεο παξακέλνπλ ζηελ εθεβεία θαη ζπλερίδνληαη γηα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηνλ 

ελήιηθν βίν (πξίγνπ- Παπαβαζηιείνπ, 2001, Κσηζφπνπινο, 2004). 

Σα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζπλήζσο είλαη δηεγεξηηθά, ε κεζπιθεληδάηε 

(Ritalin) είλαη ε πην ζπρλά ζπληαγνγξαθεκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ΓΔΠ/Τ. 

Άιιεο δηεγεξηηθέο νπζίεο, φπσο ε δεμηξνακθεηακίλε (Dexedrine), ε ζετθή 

δεμηξνακθεηακίλε (Adderall), ε πδξνρισξηθή κεζακθεηακίλε (Dexosyn), ε πεκνιίλε 

(Cylert) ή ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά, ζπληαγνγξαθνχληαη επξέσο  (Heward, 2011, 

Kaplan & Sadock, 1991, Μπεδεβέγθεο, 1985, Ρνχζζνπ, 1998).  

Έλα πνζνζηφ 70%-80% ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη 

θαιά ζηε θαξκαθνζεξαπεία κε δηεγεξηηθά θάξκαθα. Βέβαηα, ηα θάξκαθα, θαιφ είλαη 

λα πξνζηίζεληαη ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα αθνχ πξψηα εμαληιεζνχλ φινη νη άιινη 

ηξφπνη θαη δελ θέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα.  
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Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ, πνπ ιακβάλνπλ δηεγεξηηθά θάξκαθα έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Καη΄ εθηίκεζε, 700.000 παηδηά 

έιαβαλ θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηε ΓΔΠ/Τ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηηο 

ΖΠΑ. Έσο ην 1995 ν αξηζκφο είρε ππεξδηπιαζηαζηεί ζε 1,6 εθαηνκκχξηα παηδηά 

(Safer, Zito&Fine, 1996).  

Σν 2000 νη εξεπλεηέο εθηίκεζαλ φηη πεξηζζφηεξα απφ 3 εθαηνκκχξηα παηδηά 

ζρνιηθήο ειηθίαο ζηηο ΖΠΑ ιάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηε ΓΔΠ/Τ (Jensen, 

2000). O Diller (1998) αλαθέξεη φηη νη πσιήζεηο ηνπ Ritalin γηα παηδηά ζηηο ΖΠΑ 

εμεγνχλ ην 90% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ηνπ θαξκάθνπ. χκθσλα κε ηελ 

Τπεξεζία Διέγρνπ Υνξήγεζεο Φαξκάθσλ ησλ ΖΠΑ (2002), ε παξαγσγή ηνπ Ritalin 

απμήζεθε θαηά 900% απφ ην 1990 έσο ην 2001 θαη ε παξαγσγή ησλ ακθεηακίλσλ 

(Dexedrine θαη Adderall) απμήζεθε θαηά 5,67% απφ ην 1993 έσο ην 2001. Ζ Klein 

(2007) αλέθεξε φηη ηα παηδηά ζηηο ΖΠΑ είλαη 10 θνξέο πην πηζαλφ λα ιάβνπλ 

δηεγεξηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή απφ ηα παηδηά ζηελ Δπξψπε θαη φηη νη ΖΠΑ 

θαηαλαιψλνπλ πεξίπνπ ην 85% ησλ δηεγεξηηθψλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ηε 

ΓΔΠ/Τ. 

Παξφηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο αλαθέξνπλ γεληθά επλντθά απνηειέζκαηα 

γηα ηα παηδηά πνπ ιακβάλνπλ δηεγεξηηθά θάξκαθα, νη ζπλεζηζκέλεο παξελέξγεηεο 

πεξηιακβάλνπλ αυπλία, κεησκέλε φξεμε, πνλνθεθάινπο, απψιεηα βάξνπο, κείσζε 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, κεηαβνιέο ζηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη επεξεζηζηφηεηα 

(Wilens, 1998). Απηέο νη παξελέξγεηεο είλαη ζπλήζσο βξαρείαο δηάξθεηαο θαη 

ειέγρνληαη αλ κεησζεί ε δφζε (Goldstein& Goldstein, 1998).  
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Δπηπξφζζεηα, πξνβιήκαηα έρνπλ αλαθεξζεί ζε παηδηά πνπ δελ ιάκβαλαλ ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, ή πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

αλαπιεξψζνπλ ηηο δφζεηο πνπ παξάιεηςαλ ιακβάλνληαο πνιιά ράπηα καδί ζε κία 

δφζε (Hancock, 1996, Wood & Zabel, 2001). 

Οη Mather θαη Goldstein (2001) πηζηεχνπλ φηη ηα άκεζα βξαρππξφζεζκα νθέιε 

ησλ δηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ αληηζηαζκίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο παξελέξγεηεο, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα δηθαηνινγεί ηε ζηαζεξή ηνπο ρξήζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ΓΔΠ/Τ. χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε, δχν κεηα-αλαιχζεσλ  θαξκαθεπηηθψλ 

κειεηψλ, νη Forness, Kavale, Crenshaw θαη Sweeney (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

απνθιεηζκφο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο απφ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

αληηκεηψπηζεο παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ δελ είλαη ελδεδεηγκέλνο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαθή πξαθηηθή. 

Χζηφζν, θάπνηνη επαγγεικαηίεο αλεζπρνχλ φηη ηα θάξκαθα κπνξεί λα έρνπλ 

πεξηνξηζκέλα ή θαζφινπ καθξνπξφζεζκα νθέιε ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο βαζίδνληαη ππεξβνιηθά ζηηο θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο 

(Flora, 2007, Maag & Reid, 1994, Northup, Galley, Edwards & Fountain,2001). 

2.4.β. πκπεξηθνξηθή παξέκβαζε 

Οη αξρέο θαη νη κέζνδνη ηεο εθαξκνζκέλεο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο παξέρνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο γνλείο πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηε ζπκβίσζε κε παηδηά κε ΓΔΠ/Τ (Goldstein & Brooks, 2007).  Απηέο νη κέζνδνη 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζεηηθή ελίζρπζε ζπκπεξηθνξψλ ελαζρφιεζεο κε ην έξγν, ηελ 
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ηξνπνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο επηηπρίαο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ζηαδηαθή δηδαζθαιία ηνπ απηνειέγρνπ.  

Οη πινπνηνχκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ παξεκβάζεηο γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαδφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ ην παηδί λα θάζεηαη θνληά 

ζηνλ δάζθαιν θαη νη εξγαζίεο λα επηκεξίδνληαη ζε κηθξφηεξα, επθνιφηεξα σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε κέξε), ηελ παξνρή ζπρλψλ επθαηξηψλ γηα ελεξγεηηθή απφθξηζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλερνχο δηδαζθαιίαο θαη ηελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (π.ρ ζεηηθή ελίζρπζε ηεο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ 

επαίλνπ θαη αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ, αγλφεζε αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο), 

(Harlacher, Roberts&Merrell, 2006). Παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε ιεηηνπξγηθή 

αμηνιφγεζε ηεο δηαηαξαθηηθήο, δηαζπαζηηθήο, κε ζρεηηθήο κε ην έξγν ζπκπεξηθνξάο 

ησλ καζεηψλ κε ΓΔΠ/Τ έρνπλ επίζεο, απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο (Lo & Cartledge, 

2006). 

Έλαο ζεκαληηθφο εξεπλεηηθφο ηνκέαο κε εθαξκνγέο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ΓΔΠ/Τ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ απηνειέγρνπ ζε παηδηά ησλ 

νπνίσλ ε κάζεζε επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ παξνξκεηηθφηεηα. Έρεη δηαηππσζεί 

ε ππφζεζε φηη έλα έιιεηκκα ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο ή ηεο ηθαλφηεηαο ιεθηηθήο 

εμέηαζεο θαη ειέγρνπ ησλ ελεξγεηψλ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

παηδηψλ κε δηάγλσζε ΓΔΠ/Τ (Barkley, 2005).  

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ είλαη απίζαλν θαη 

ίζσο αδχλαην λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ απηνέιεγρν (Abikoff, 1991). Χζηφζν, 

πην πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κπνξνχλ λα κάζνπλ λα απηνξπζκίδνπλ ηε 
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ζπκπεξηθνξά ηνπο γηα λα κεηψζνπλ ηελ παξνξκεηηθφηεηα (Reid, Trout & Schartz, 

2005). Οη Neef, Bicard θαη Endo (2002) έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηνλ απηνέιεγρν φηαλ ε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αμηνιφγεζε.  

Σα απνηειέζκαηα κηαο κεηαγελέζηεξεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε 

ΓΔΠ/Τ κπνξνχλ λα κάζνπλ λα αθνινπζνχλ θαλφλεο θαη λα πεξηγξάθνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δέρνληαη ζαθείο νδεγίεο θαη ζηαζεξή 

ελίζρπζε (Bicard & Neef, 2002). Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ 

γηα ηελ απηνεπηηήξεζε (Huff & DuPaul, 1998) θαη ε εθπαίδεπζε ζηε ιεθηηθή θαη κε-

ιεθηηθή αληαπφθξηζε είλαη ειπηδνθφξα φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠ/Τ. 

Δπηπξνζζέησο, ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο γηα ηε 

κείσζε ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο ή ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο 

κεηαβάιιεη ξαγδαία ηα επίπεδα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ/Τ. Δπηπιένλ, ε ελίζρπζε 

επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ ηάμε πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή 

(π.ρ. ν αξηζκφο θαη ε νξζφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ) φρη κφλν νδεγεί ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ απαληήζεψλ ηνπ, αιιά κεηψλεη 

εκκέζσο ηελ εθηφο έξγνπ ζπκπεξηθνξά (off-task behavior) θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηά 

ηνπ (Pfiffner, O‟ Leary & Rosen, 1985).  

πλήζσο ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ελζσκαηψλνληαη 

ηερληθέο αχμεζεο ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ην ζχζηεκα αληαιιάμηκσλ 

ακνηβψλ (token economy system), θαζψο απφ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πξνθχπηεη 

φηη θνηλσληθνί εληζρπηέο, φπσο ν έπαηλνο, δελ επαξθνχλ γηα ηελ αχμεζε ή ηε 
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δηαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα επηζπκεηά επίπεδα (Pfiffner & Barkley, 1998). 

ηελ ηερληθή ηεο ζηαδηαθήο δηακφξθσζεο ηεο  ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (shaping) ε 

ζπκπεξηθνξά αλαιχεηαη ζε κηθξφηεξα βήκαηα θαη εληζρχεηαη ζπζηεκαηηθά θάζε 

βήκα πξνο ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά (Zirpoli, 2005).  

ε εθηεηακέλε αλάιπζή ηνπο νη DuPaul θαη Eckert (1997) θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ (school-based 

interventions) γηα καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ έρνπλ ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

Δηδηθφηεξα νη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ έιεγρν ησλ εξεζηζκάησλ (π.ρ. ηξνπνπνίεζε εξγαζηψλ,  αιιαγή 

ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο) είλαη πην απνηειεζκαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηε γλσζηαθή – 

ζπκπεξηθνξηζηηθή παξέκβαζε, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο 

Αληίζηνηρα, νη Purdie et. al. (2002) ζηε κεηααλάιπζή ηνπο αλαθέξνπλ φηη νη 

παξεκβάζεηο κε ρξήζε θαξκάθσλ θαη νη ζπλδπαζκέλεο παξεκβάζεηο (multimodal 

treatment) –ζπλδπαζκφο θαξκαθεπηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ / γλσζηαθψλ 

παξεκβάζεσλ– απνδίδνπλ ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απξνζεμίαο, ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη παξνξκεηηθφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε 

ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ.  

Ωζηφζν, ηα γλσζηηθά νθέιε θαη νη αληίζηνηρεο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

εκθαλίδνληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πςειφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (school-based interventions) ζε ζχγθξηζε κε ηε 
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θαξκαθεπηηθή θαη ηε ζπλδπαζκέλε παξέκβαζε, ελψ φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ δελ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο.  

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη, εθηφο ησλ παξελεξγεηψλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε 

ρξήζε θαξκάθσλ (π.ρ. αππλίεο, απψιεηα βάξνπο, θ.α.), θαηαγξάθνληαη ειάρηζηεο 

έξεπλεο πνπ λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαξκαθεπηηθήο παξέκβαζεο ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε θαη απφ ηηο ιίγεο πνπ αλαθέξνληαη δελ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά 

καθξνπξφζεζκα νθέιε (DuPaul & Barkley, 1998). 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο επηζεκαίλεη ν Barkley (2002) ηα πξνγξάκκαηα 

ελίζρπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη δπλαηφλ λα απνδψζνπλ άκεζε, ζεκαληηθή θαη 

βξαρππξφζεζκε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ΓΔΠ/Τ.   

Δπηπιένλ, νη πιηθνί εληζρπηέο ζεσξνχληαη πην απνηειεζκαηηθνί γηα ηε κείσζε 

ηεο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηε ζεηηθή πξνζνρή θαη ηνπο θνηλσληθνχο εληζρπηέο. Τπνγξακκίδεηαη 

επηπιένλ, φηη κία εμίζνπ ππνζρφκελε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηερληθή είλαη ε ρξήζε 

πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ζπηηηνχ (home based contingencies) κε 

βάζε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απφδνζε πνπ επηδεηθλχεη ν καζεηήο ζηελ ηάμε, φπσο 

απηή θαηαγξάθεηαη θαζεκεξηλά ζε θάξηεο αλαθνξάο (school report cards ή school – 

home notes) απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο κειέηεο νη νπνίεο αλαθέξνπλ ζηαζηκφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ή αθφκε θαη ε παιηλδξφκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ ζχλεζεο 
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θαηλφκελν ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, αθνχ φπσο επηζεκαίλεηαη, νη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα πιαίζηα, ζηα νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν καζεηήο θαη ζε καθξνπξφζεζκε βάζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη γελίθεπζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπο (Barkley, 2002). 

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ ζηεξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηε ρνξήγεζε εληζρπηψλ ζηνπο καζεηέο νδεγνχλ ζε πξφζθαηξε 

βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ζηα επηηπρεκέλα παξεκβαηηθά πιάλα, φπσο δείρλεη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, γηα 

καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ηερληθέο νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ρηίζηκν δεμηνηήησλ θαη κε παξεκβάζεηο 

βαζηζκέλεο ζηηο ζπλέπεηεο (consequences-based interventions) (Μαηζφπνπινο,  

2004).  

πσο επηζεκαίλνπλ νη Pfiffner θαη O‟ Leary (1987) ε απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ζεηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε δελ επαξθεί γηα ηε δηαηήξεζε ηεο λέαο βειηησκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

εξεπλεηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη πεξηνδηθήο 

ρξήζεο ιεθηηθψλ επηπιήμεσλ θαη ηνπ θφζηνπο αληίδξαζεο (response cost) ζηνλ 

έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ θαηέδεημε ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερληθήο 

ηνπ θφζηνπο αληίδξαζεο.  

Φαίλεηαη ζπλεπψο, πσο ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηεο έκκεζεο ηηκσξίαο κε ηε 

κνξθή ηνπ θφζηνπο αληίδξαζεο (response cost) θαη ησλ ζεηηθψλ εληζρχζεσλ νδεγεί 

ζε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο επί ησ έξγσ ζπκπεξηθνξάο (on-task behavior) θαη ηεο 
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νξζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή. Ζ δηαηήξεζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

απφ ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ δχν ηερληθψλ εδξαηψλεηαη ζηελ πνξεία κε ηε ρξήζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο ζεηηθψλ εληζρχζεσλ ζην νπνίν ε ηερληθή ηνπ θφζηνπο 

αληίδξαζεο (response cost) απνζχξεηαη ζηαδηαθά. 

 

 

 

 

3. Υαξαθηεξηζηηθά, Τπνηύπνη θαη πκπηώκαηα ΓΔΠ/Τ ζύκθσλα κε ην DSM-IV 

Οη δηαηαξαρέο απηήο ηεο νκάδαο έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

- Ζ ζπρλφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζην παηδί απφ 

άιια παηδηά ηνπ ίδηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ,  

- Σνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη πξηλ ηα 7 

έηε (Πξψηκε εκθάληζε), 

- Σα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη γηα 6 ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ 

αμηνιφγεζε (Γηάξθεηα), 

- Σα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αθαδεκατθή θαη 

θνηλσληθή δσή ηνπ θαη ηέινο, 
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- Σα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζε πνιιαπιά πεξηβάιινληα.  

ηα ππξεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔΠ/Τ ζεσξνχληαη ε απξνζεμία, ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε παξνξκεηηθφηεηα, πνπ εμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ κε ηελ 

σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ.  

Ζ απξνζεμία ή ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, φπσο πνιχ ζπρλά αλαθέξεηαη, 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζχληνκε ελαζρφιεζε κε έξγα πνπ επηβάιινπλ ή  ππνδεηθλχνπλ νη 

ελήιηθεο, ηελ ελαιιαγή πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθηεξψλεηαη ζην παηρλίδη, ηελ αδπλακία εζηίαζεο, 

ειέγρνπ θαη δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο.  Ζ ππεξθηλεηηθόηεηα κπνξεί λα νξηζζεί σο ν 

απμεκέλνο ξπζκφο θπζηνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ , ν απμεκέλνο αξηζκφο άζθνπσλ 

λεπξηθψλ θηλήζεσλ θαη ε ππεξβνιηθή θηλεηηθφηεηα φινπ ηνπ ζψκαηνο ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ δηθαηνινγνχλ θάηη ηέηνην. Ζ παξνξκεηηθόηεηα νξίδεηαη σο ε 

κεησκέλε ηθαλφηεηα ή επηζπκία αλαζηνιήο αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

αλακνλήο κηαο θαζπζηεξνχκελεο ζπλέπεηαο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2000. Novak, 

Solano & Abikoff, 1995. Taylor, 1995).  

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα παηδηά ζρνιηθήο 

ειηθίαο, δηαθξίλνπκε ηξεηο ηχπνπο ΓΔΠ/Τ κε πξσηνγελή ζπκπηψκαηα, ζχκθσλα κε  

ην DSM/IV: 

3.1. ΓΔΠ/Τ – ηύπνο Απξνζεμίαο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. Σν παηδί: 

• αδπλαηεί λα παξακείλεη ζπγθεληξσκέλν, 
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• αδπλαηεί λα ζπγθξαηεζεί απφ πεξηβάιινληα εξεζίζκαηα, 

• δείρλεη φηη δελ αθνχεη, 

• δελ δίλεη έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο, 

• θάλεη ιάζε απφ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, 

• ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζρέξεηα ζηελ εθηέιεζε νδεγηψλ, 

• επηιέγεη λα απέρεη απφ δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ έληνλν πλεπκαηηθφ θφπν, 

• δε ζπκάηαη ηα ζρνιηθά ηνπ θαζήθνληα, 

• έρεη ζπρλή απψιεηα αληηθεηκέλσλ θαη 

• ραξαθηεξίδεηαη ελ γέλεη απφ έιιεηςε νξγάλσζεο.  

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο πνπ ζπλαληάηαη ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ 

ζπρλά δελ γίλεηαη αληηιεπηφο επεηδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ είλαη δηαζπαζηηθή.   

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη παηδηά πνπ δηαγλψζζεθαλ ζε ζρεηηθά κεγαιχηεξε 

ειηθία, φηαλ είραλ μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο πνπ εκθάληδαλ ζαλ 

κηθξφηεξα, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη κηα ακηγψο δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε απφ 

ηνπο άιινπο ηχπνπο ηεο ΓΔΠ/Τ. 

3.2. ΓΔΠ/Τ – ηύπνο Παξνξκεηηθόηεηαο/Τπεξθηλεηηθόηεηαο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εζηηάδεη ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Σν 

παηδί: 
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• αληηκεησπίδεη δπζθνιία λα κείλεη θαζηζκέλν, 

• βξίζθεηαη ζε αηέξκνλε θίλεζε ησλ άθξσλ, αθφκα θαη φηαλ είλαη θαζηζηφ, 

• παξαηεξεί ζπλέρεηα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη  ελνριεί ηνπο γχξσ ηνπ, 

• δελ θάζεηαη φηαλ πξέπεη,  

• ηξέρεη θαη ζθαξθαιψλεη ππεξβνιηθά, 

• αληηδξά ρσξίο λα ζθεθηεί, 

• βηάδεηαη λα απαληήζεη πξηλ αθνχζεη φιε ηελ εξψηεζε, 

• δε ζηακαηάεη λα κηιάεη, 

• αδπλαηεί λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ, 

• δελ κπνξεί λα αθνινπζεί θαλφλεο φηαλ παίδεη, 

• παξεκβάιιεηαη φηαλ κηινχλ νη άιινη ή ηνπο ελνριεί. 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο πνπ ζπλαληάηαη ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο πνπ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη έληνλα ππεξθηλεηηθή θαη παξνξκεηηθή.  Σα παηδηά ηεο 

ειηθίαο απηήο δελ έρνπλ εκπιαθεί άκεζα κε ζρνιηθφ - εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, 

νπφηε δελ έρεη δηαθαλεί ε αδπλακία ηνπ ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο. 

3.3. ΓΔΠ/Τ – πλδπαζηηθόο ηύπνο 

Δίλαη επίζεο ζπλεζηζκέλνο ηχπνο ΓΔΠ/Τ ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο φπνπ 
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παξνπζηάδεηαη ζπλδπαζκφο θάπνησλ απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα απξνζεμίαο, 

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Τπάξρνπλ θαη δεπηεξνγελή ζπκπηψκαηα, ηα νπνία δελ είλαη ηππηθά αιιά 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίδξαζε ησλ πξσηνγελψλ ζπκπησκάησλ.  

Σέηνηα είλαη: 

- ε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ, 

- ε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, 

- ε αδπλακία αθνκνίσζεο θαηλνχξησλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, 

- ε δπζθνιία ζηε ζχλαςε θνηλσληθψλ θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ, 

- ε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ, 

- ε επηζεηηθφηεηα θαη απεηζαξρία θαη ηέινο, 

- ε αλεζπρία ζηνλ χπλν. 

(A.P.A., 1994, Ρνχζζνπ, 1998, Μαληαδάθε, 2001) 

πλνδεπηηθά  ή δεπηεξνγελή ζπκπηψκαηα κπνξεί επίζεο, λα είλαη : 

- Οη δηαηαξαρέο δηαγσγήο (Eisert, 1992), ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία  ηνπ δελ πάεη θαιά. Ζ ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ παηδηψλ 

θαηαιήγεη λα γίλεη αληηθνηλσληθή κε ραξαθηεξηζηηθέο εθδειψζεηο ην ςέκα, ηελ 

απάηε, ηηο θινπέο θαη ηηο βίαηεο θηινληθίεο (Μπεδεβέγθεο, 1985). 
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- Οη δπζθνιίεο ζηε ζρνιηθή κάζεζε, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν νθείινληαη 

ζηελ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο. Ζ δπλαηφηεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο 

πξνζνρήο είλαη βαζηθή ζηε κάζεζε. Έλα παηδί ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί 

ζ‟ απηφ πνπ βιέπεη ή αθνχεη ή αηζζάλεηαη δελ κπνξεί λα ην κάζεη. ηαλ ινηπφλ έλα 

παηδί έρεη δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ζηελ νπζία θηλδπλεχεη λα κείλεη πίζσ ζε φιεο ηηο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθξηβψο γηαηί ε πξνζνρή είλαη πξνυπφζεζε ηεο 

κάζεζεο (Νηθνιάνπ - Παπαλαγηψηνπ, Α & πξίγνπ-Παπαβαζηιείνπ, Α. 1997).  

Μηα άιιε αηηία ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο κπνξεί λα είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην 

παηδί κπνξεί λα δπζθνιεχεηαη λα ζπγθξαηήζεη πξνθνξηθέο ιέμεηο, πξνηάζεηο ή  

γξάκκαηα (αθνπζηηθή κλήκε), λα απνθσδηθνπνηεί ήρνπο (αθνπζηηθή δηάθξηζε), 

ρακειφ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, θαη αδχλακε νπηηθή κλήκε (Ρνχζζνπ, 1998, 

Μπεδεβέγθεο, 1985). 

- Ζ έιιεηςε απηνεθηίκεζεο θαη ην ρακειφ απηνζπλαίζζεκα. Δπεηδή ηα παηδηά 

κε ΓΔΠ/Τ αληηιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη εηζπξάηηνπλ ζπγρξφλσο ηελ 

απνγνήηεπζε ησλ γνληψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο αηζζάλνληαη άζρεκα κε ηνλ εαπηφ 

ηνπο, έρνπλ ιίγε απηνεθηίκεζε θαη ρακειφ απηνζπλαίζζεκα (Μπεδεβέγθεο, 1985). 

- Ζ αδεμηφηεηα ζηηο θηλήζεηο. Λφγσ ηεο παξνξκεηηθφηεηάο ηνπο ηα παηδηά κε 

ΓΔΠ/Τ παξνπζηάδνπλ αδεμηφηεηα ζηηο θηλήζεηο ηνπο. 

Ζ ΓΔΠ/Τ απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ 

εκθάληζε επηπξφζζεηεο ςπρνπαζνινγίαο ζηελ εθεβηθή ειηθία θπξίσο κε ηελ κνξθή 

δεπηεξνγελψλ επηπξφζζεησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ελαληησκαηηθφηεηα 

θαη παξαπησκαηηθφηεηα. Δπίζεο, κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 
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θνηλσληθέο επηπηψζεηο φπσο: νηθνλνκηθφ θφζηνο, νηθνγελεηαθέο εληάζεηο, δηαθνπή 

ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο, απμεκέλεο πηζαλφηεηεο γηα κειινληηθή εκθάληζε δηαηαξαρήο 

δηαγσγήο, ελαληησκαηηθήο πξνθιεηηθήο δηαηαξαρήο θαη θαθήο θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο (Beiderman, Faraone, Taylor, Sienna, Williamson& Fine,1998) 

Γεληθά, ε θιηληθή εηθφλα ηεο ΓΔΠ/Τ πνηθίιιεη απφ παηδί ζε παηδί, ελψ κφλν ζε 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη φια ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα ζε έληνλν 

βαζκφ. πλήζσο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη 

κάιηζηα ηέηνηεο δηαθπκάλζεηο κπνξεί λα παξαηεξνχληαη ζην ίδην παηδί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αθφκε θαη απφ ψξα ζε ψξα. Πάλησο γηα λα ππάξρεη ε δηάγλσζε 

ηεο ΓΔΠ/Τ, ηα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα είλαη παξφληα ηφζν ζην ζπίηη, φζν θαη 

ζην ζρνιείν θαη λα πξνθαινχλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε θαη 

ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή. 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ δηέπνπλ ηε λεπηαθή, παηδηθή, εθεβηθή θαη 

πνιιέο ηελ ελήιηθε δσή. Οη εθδειψζεηο ηνπο φκσο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ 

αλαπηπμηαθή ειηθία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν αλάινγα κε ηελ ειηθία αιιά θαη 

ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλείηαη. ηε βξεθηθή ειηθία ε αλαγλψξηζε ηεο 

δηαηαξαρήο είλαη ζπάληα. Δλδερφκελεο ελδείμεηο γηα εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο είλαη 

επεξεζηζηφηεηα, δηεγεξηηθφηεηα θαη ζπρλνί θνιηθνί. ηε λεπηαθή ειηθία ππάξρεη 

απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα, εθξήμεηο ζπκνχ, ειιηπήο απηνέιεγρνο, πξνβιήκαηα ζηνλ 

θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη έιιεηςε αλνρήο. 

(Dupaul,Mcgoey, Eckert& Vanbrackle,2001).   
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη πνιιά απφ ηα ζπκπηψκαηα ζε απηή ηελ 

ειηθία πνπ νδεγνχλ ζηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο εκπίπηνπλ ζην θπζηνινγηθφ 

θάζκα ησλ θαζεκεξηλψλ εθδειψζεσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ λεπίσλ νπφηε ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη ηδηαίηεξε πξνζνρή εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ γνλέσλ. 

(Γηαλλνπνχινπ, 2006). 

 Ζ ζρνιηθή ειηθία είλαη θαη ε βαζηθή πεξίνδνο φπνπ γίλεηαη κε αμηνπηζηία ε 

αλαγλψξηζε ηεο δηαηαξαρήο. Σα πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν είλαη εκθαλή θαη ηα 

ζπκπηψκαηα εληνλφηεξα. Ζ πιεηνλφηεηα πάλησο ησλ παηδηψλ απηψλ εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθή βειηίσζε θαη θαιή πξνζαξκνγή θπξίσο αλ ππάξρεη έγθαηξε παξέκβαζε 

(Pelham & Fabiano, 2008). 

πλνςίδνληαο ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο κπνξεί θαλείο λα 

αλαθέξεη ηα εμήο: ην ππεξθηλεηηθφ παηδί βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή δηέγεξζε, ζπλερψο 

θηλείηαη, ηξέρεη, ζθαξθαιψλεη ή ρνξνπεδάεη. Δίλαη αλίθαλν λα ζηαζεί ζε έλα κέξνο 

(Barnes, 1992) θαη ζπλερψο κεηαπεδά απφ ηε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε, ελψ 

ζπάληα κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ην ίδην πξάγκα πεξηζζφηεξν απφ ηξία ιεπηά 

(Ρνχζζνπ, 1998). Αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε κπνξεί λα ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ 

φηαλ απαηηείηαη λα παξακείλεη θαζηζηφ, ή λα είλαη ππεξβνιηθά νκηιεηηθφ θαη 

ζνξπβψδεο, ή λα θνπλά έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη λα ζηξηθνγπξίδεη αθφκα θαη 

ζε θαηαζηάζεηο εξεκίαο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζε 

θαηαζηάζεηο νξγαλσκέλεο θαη δνκεκέλεο πνπ απαηηνχλ πςειφ βαζκφ απηνέιεγρνπ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο (Steinhausen, 1992). 
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4. H θιηληθή έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο: δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

Γηα ηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηαο 

(ΓΔΠ/Τ)  ζχκθσλα κε ην DSM/IV είλαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ηεο θιηληθήο 

έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ γηα ηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο. 

Ο ππνινγηζκφο ή κε ηεο θιηληθήο έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ 

ζηε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ/Τ έρεη ζνβαξέο θιηληθέο πξνεθηάζεηο, θαζψο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζεηηθέο ςεπδείο δηαγλψζεηο ή ζε ιαζεκέλεο αξλεηηθέο δηαγλψζεηο θαη 

επιφγσο ζηε κε βέιηηζηε επηινγή ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο απφ ηνλ θιηληθφ (Gathje et 

al, 2008 & Skounti et al, 2010). 

Μάιηζηα, ζε κηα πξφζθαηε κειέηε ππνινγίζηεθε φηη έλα πνζνζηφ πεξί ηνπ 

77% παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ, δελ ζα είραλ ιάβεη πνηέ ηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο αλ είρε 

ππνινγηζηεί ην θξηηήξην ηνπ DSM/IV γηα ηελ θιηληθή έθπησζε (Gordon et al., 2006). 

Απηφ πνπ πεξηπιέθεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ππφζεζε είλαη νη έληνλεο 

δηακάρεο κεηαμχ ησλ θιηληθψλ γηα ην πφζν ειιεηκκαηηθά πξέπεη λα είλαη ηα πεδία ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ψζηε λα ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά ηεο χπαξμεο 

ζεκαληηθήο έθπησζεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη λα νδεγνχλ ζηε δηάγλσζε ηεο 

δηαηαξαρήο (Gathje et al., 2008 & Gordon et al., 2006). 

Γνλείο θαη εηδηθνί γηα ηε ΓΔΠ/Τ αλεζπρνχλ γηα ηελ έθβαζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά. Ο πεξηνξηζκφο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ζηνπο 
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ηνκείο ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη άμνλεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε 

ΓΔΠ/Τ.  

κσο, ζεκαληηθφ είλαη λα δηεπθξηληζηεί πσο φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ/Τ δε 

ζπληεινχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Οξηζκέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

δηαηαξαρήο κπνξεί λα έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα , άιια λα έρνπλ 

κηθξή θαη άιια λα κελ έρνπλ θαζφινπ (Κάθνπξνο 2012, ζην Κάθνπξνο- Μαληαδάθε 

2012). 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ην εχξεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε επίδξαζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ/Τ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ ειηθία. Έξεπλα έρεη θαηαδείμεη φηη ε 

επίδξαζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ζρεηηθά 

κηθξή, φκσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ελειίθσλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. (Gordon et al., 

2006). 

Γηα λα κπνξεί φκσο ν εηδηθφο λα θαηαλνεί θάζε θνξά ηελ επίδξαζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ζα πξέπεη ε πξνζέγγηζε ηνπ λα είλαη 

αλαπηπμηαθή θαη λα κπνξεί λα θαηαλνεί ηε δηαδηθαζία ηεο επηγέλεζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ (Κάθνπξνο 2012, ζην Κάθνπξνο- Μαληαδάθε 2012). 

Γεληθά πάλησο, ην έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ε θηλεηηθφηεηα  πνπ παξαηεξνχληαη 

ζην ρψξν ηεο έξεπλαο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ, δελ αλαδεηθλχεη κφλνλ ηε ζνβαξφηεηα 

ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά παξέρεη θαη αηζηφδνμα κελχκαηα γηα  βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ απηψλ ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζην 

ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο (Γηαλλνπνχινπ, 2006). 
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5. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Ζ έξεπλά καο αζρνιείηαη εξεπλεηηθά κε γνλείο παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ  (αιιά θαη 

ρσξίο ΓΔΠ/Τ). Ζ επηινγή απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε πξνζέγγηζεο ησλ 

δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πιαίζην, ην 

νπνίν, εθηφο απφ ην φηη απνηειεί ην πξψην θαη πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ, απνηειεί θαη κία ζεκαληηθή ρσξνρξνληθή παξάκεηξν: ηα παηδηά γηα πνιιέο 

ψξεο ηεο εκέξαο βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνπο γνλείο θαη ε επαθή 

απηή πξνζδηνξίδεη θαη ηελ έγθαηξε παξέκβαζε θαη αληηκεηψπηζε αιιά θαη ηελ 

ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη „δηάγλσζε‟ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ απηψλ. 

Παξάιιεια, αληίζηνηρε έξεπλα δελ έρνπκε εληνπίζεη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη κε ηελ 

έλλνηα απηή ζηφρνο καο είλαη λα πξνζθέξνπκε έλα πεδίν γηα πεξαηηέξσ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδήηεζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. εκεηψλνπκε φηη  

παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά γνλείο παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ  (10) θαη γνλείο παηδηψλ ρσξίο 

ΓΔΠ/Τ (5) γηα λα ππάξρεη κηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ απφςεσλ ε νπνία 

αλαδεηθλχεη πηζαλέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, ρξήζηκεο γηα ηελ δηάγλσζε αιιά θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ.  

Με βάζε ην ζεσξεηηθφ καο πιαίζην, γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ζηαζκίζακε 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα ηελ έξεπλά καο. Σα εξσηήκαηα απηά εκθαλίδνληαη θαη 

ζην κέξνο „Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο‟ θαη είλαη  ηα αθφινπζα: 

 Πφζν ελεκεξσκέλνη είλαη νη γνλείο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζην ζρνιείν; 
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 Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ παηδηψλ; 

 Πνηεο είλαη νη πην ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ ζε 

ζρέζε κε ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο, ην παηρλίδη, ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κε 

παππνχδεο/γηαγηάδεο, αδέιθηα, θίινπο, θιπ.  

 Πνχ επηθεληξψλνληαη νη πξνζπάζεηεο ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο 

θαη θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο. 
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6. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο – δείγκα-εξγαιείν έξεπλαο 

6.1. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε. H πνηνηηθή έξεπλα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή λα εμεξεπλήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ζε 

βάζνο ηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζψπσλ αλαθνξηθά κε θάπνην θαηλφκελν, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα βαζχηεξε, 

αξηηφηεξε θαη πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε γλψζε γηα ην ππφ έξεπλα θαηλφκελν, ε 

νπνία ζα εκπεξηέρεη κηα νιηζηηθή θαη βαζχηεξε εξκελεία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο έξεπλαο 

(Sarantakos, 1998). 

H πνηνηηθή έξεπλα θαηαγξάθεη απφςεηο, ηδέεο θαη ελέξγεηεο θαηά γξάκκα ηα 

ιεγφκελα ή δξψκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα εξκελεχζεη γηαηί 

απαληνχλ ή δξνπλ κε ην ζπγθεθξηκέλν θαη λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηα αηζζήκαηα, ηα 

θίλεηξα, ηηο επηδηψμεηο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Δπηρεηξεί , δειαδή, λα θαηαλνήζεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ φζσλ ιέλε θαη θάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, θαζψο θαη ηνπο άδεινπο ή 

πξφδεινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηελ πνηφηεηα (εμ νπ θαη ν φξνο 

πνηνηηθή έξεπλα) (Holloway &Wheeler 1996, Rolfe, 1994). 

πλεπψο, ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ γηα ηε ΓΔΠ/Τ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ ηα παηδηά 
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ηνπο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο, ζεσξήζακε ηελ 

πνηνηηθή έξεπλα σο θαηαιιειφηεξε.  

πλαθφινπζα κε ηα παξαπάλσ, ε πνηνηηθή έξεπλα δείρλεη ζεβαζκφ ζην 

πιαίζην, ην νπνίν θαιείηαη λα εξκελεχζεη, θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ βίσκα 

πξνζπαζψληαο, παξάιιεια, λα θαηαλνήζεη ηα θαηλφκελα πεξηγξάθνληάο ηα 

(ηάιηθαο, 2005).  

ην παξαπάλσ πιαίζην ππνγξακκίδνπκε ην γεγνλφο φηη ε δηελέξγεηα κηαο 

ηέηνηνπ είδνπο έξεπλαο εκπεξηέρεη φπσο είλαη αλαπφθεπθην πνιιέο δπζθνιίεο θαη 

πεξηνξηζκνχο. Γηα ην ιφγν απηφ απαξαίηεην ζεσξήζεθε ε ιήςε φισλ εθείλσλ ησλ 

κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο θαη θπξίσο έγθπξε ζπιινγή, 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.  ε φ,ηη αθνξά ηηο δπζθνιίεο, απηέο 

εληνπίζηεθαλ θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα θαηάιιεινπ εληνπηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηεο έξεπλαο θαη ηηο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο (δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ θαη δηάζεζεο) λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Οη επηθνηλσλίεο, νη ξπζκίζεηο ηεο εκέξαο θαη ηεο ψξαο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη επεμεγήζεηο γηα ην ιφγν ηεο έξεπλαο θιπ. απνηεινχλ, φπσο θαη 

ζε θάζε αλάινγε έξεπλα- δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ έληνλα ηνλ κειεηεηή πνπ 

επηρεηξεί κία ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα. ην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφηαην ξφιν 

δηαδξακαηίδεη επίζεο ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ αθνξνχλ 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. ε γεληθέο φκσο γξακκέο ε πξνζπκία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλάο καο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ήηαλ δεδνκέλε, θαζψο θαη ε επηζπκία ηνπο λα 

εθθξάδνπλ ηα δεηήκαηα/πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά 

ηνπο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή βαζηθή κέξηκλα θαη ηαπηφρξνλα δπζθνιία ηνπ 

εξεπλεηή είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα άλεζεο θαη εκπηζηνζχλεο κε ηνλ 
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ζπλνκηιεηή/ζπλνκηιήηξηά ηνπ ψζηε λα δηελεξγεζεί απξφζθνπηα θαη ε έξεπλα θαη λα 

δνζνχλ νινθιεξσκέλεο, απζφξκεηεο θαη εηιηθξηλείο απαληήζεηο.  

Ζ κέζνδνο θαη ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο (φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ) 

ζρεηίδνληαη θαη κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ιηγφηεξν „θαλνληζηηθή‟,  ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε εκθαλίδεη θάπνηα απφ ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα απηψλ ησλ 

κεζφδσλ. πγθεθξηκέλα, ην δηαπηζησκέλν „ράζκα‟ κεηαμχ ζπλέληεπμεο ηεο έξεπλαο 

θαη ζπδήηεζεο πνπ παξαηεξείηαη θαζεκεξηλά απνηειεί έλα πεξηνξηζκφ ζην πιαίζην 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζην κέηξν πνπ ηα απνηειέζκαηα θαη νη απαληήζεηο 

αξδεχνληαη απφ ηελ αηνκηθή κλήκε θαη αλαθαινχλ κηα „πξνθνξηθή ηζηνξία‟.  

Γειαδή ε κλήκε σο έλαο επηιεθηηθφο κεραληζκφο, ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, πάληα 

βέβαηα κέζα ζε νξηζκέλα πιαίζηα. Απηφο ν πεξηνξηζκφο αίξεηαη σο έλα βαζκφ δηφηη 

κε ηηο ζπλεληεχμεηο-ζπλνκηιίεο αλαδεηνχκε απηφ πνπ νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη 

ζπκνχληαη απφ ηα γεγνλφηα (ηα νπνία δνπλ/βηψλνπλ θαη ηα δηακνξθψλνπλ κε ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο).  Παξάιιεια, έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα 

αθνξά θαη ηελ „επηινγή‟ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο (κε ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, 

ηνπ εχξνπο θαη ηνπ ρξφλνπ/δηάξθεηαο ηεο ζπλέληεπμεο). Δπηπιένλ, επηπξφζζεηνο 

πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ „επηινγή‟ ησλ ιέμεσλ-θξάζεσλ 

θιεηδηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ θάζε θνξά θαη ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ εξκελεπηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαηά ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ.  
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6.2. Δξγαιείν έξεπλαο  

Με βάζε απηέο ηηο αξρέο επηρεηξήζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε έξεπλα απηή. 

Σν εξγαιείν, ην νπνίν επηιέρηεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη ε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε. ε επξχηεξν πιαίζην, νη ζθνπνί γηα ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη κία 

ζπλέληεπμε είλαη πνηθίινη, φινη, φκσο, έρνπλ έλαλ θνηλφ φξν ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ην έλα κέινο θαη ηελ παξνρή ηνπο απφ ην άιιν.  

Χο εξεπλεηηθή, φκσο, ζπλέληεπμε νξίδεηαη ε «ζπδήηεζε δύν αηόκσλ, πνπ 

αξρίδεη από ηνλ ζπλεληεπθηή, κε εηδηθό ζθνπό ηελ απόθηεζε ζρεηηθώλ κε ηελ έξεπλα 

πιεξνθνξηώλ, θαη επηθεληξώλεηαη από απηόλ ζε πεξηερόκελν θαζνξηζκέλν από ηνπο 

ζηόρνπο ηεο έξεπλαο κε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή, πξόβιεςε ή εξκελεία» (Cannell and 

Kahn, 1968 παξάζεκα ζην Cohen and Manion, 1994).  

Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη πνηθίια. 

Καηαξρήλ, επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, επεηδή ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ κηθξφ. Δπηπιένλ, ε ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξσηψκελν 

λα αλαθεξζεί ζε βάζνο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο (Ησζεθίδεο, 2003, 

Παξαζθεπφπνπινο, 1993).  

Δπίζεο, νη εξσηψκελνη/εξσηψκελεο  είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο πξνθνξηθά απφ φ,ηη κε καθξνζθειείο γξαπηέο απαληήζεηο. Δπηπιένλ, ε 

ακεζφηεηα ηεο πξνζσπηθήο επαθήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ιεηηνπξγεί ηδηαίηεξα βνεζεηηθά αλαθνξηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο έθζεζεο ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ εξσηψκελνπ. 

πλαθφινπζα, ε ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα πξνζαξκφδεη ηελ 
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δηαηχπσζή ηνπ αλάινγα κε ηα „επαίζζεηα‟ ζέκαηα, λα δηαθνξνπνηεί ην ιεμηιφγην ηνπ 

αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη λα παξέρεη ηνλ 

θαηάιιειν ρξφλν (Παξαζθεπφπνπινο, 1993, Εαθεηξφπνπινο, 2005).  

Δπηπξνζζέησο, απηφ ην εξγαιείν αθήλεη πεξηζψξην εξκελείαο ζηνλ 

ζπλεληεπθηή θαη ησλ κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, απηφ πνπ νλνκάδεηαη «άξξεην» 

πεξηερφκελν (π.ρ. δηζηαγκνχο, παχζεηο, απνθπγή νπηηθήο επαθήο, λεπξηθέο 

ρεηξνλνκίεο, απμεκέλε θηλεηηθφηεηα θ.ά.). Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα κε ιεθηηθά 

κελχκαηα κπνξνχλ λα δξνπλ ζπλνδεπηηθά σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσησκέλνπ, 

κπνξνχλ εληνχηνηο λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά, εάλ έξρνληαη ζε αληίζεζε 

κε ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν ηεο ζπλέληεπμεο. Απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ν εξεπλεηήο ζα 

πξέπεη λα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

(ηάιηθαο, 2005).  

Αλαθνξηθά κε ην είδνο, ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειεί έλαλ ηχπν 

ζπλέληεπμεο, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα ηελ πξνζαξκφδεη θαη λα ηελ 

ηξνπνπνηεί θαηά ηελ δηαδηθαζία απηήο, φηαλ αληηιεθζεί φηη θάηη ηέηνην ζα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, αιιά ηαπηφρξνλα 

πξνζαξκφδεηαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ θαη ππάξρεη 

πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηα δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη. Αθφκε, ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα επειημίαο σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ εξσηήζεσλ 

αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ (Ησζεθίδεο, 2003). 
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Ζ κειέηε καο βαζίζηεθε ζηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε (ελλνηνιφγεζε ησλ 

παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ θαη αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο), ε νπνία νδήγεζε 

ζηελ βαζηθή πξνβιεκαηηθή καο θαη ζηελ εξεπλεηηθή ηεο πξνζέγγηζε. 

Με βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζηαζκίζακε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο –γηα ηηο 

νπνίεο έρεη γίλεη ιφγν θαη ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο- γηα ηηο ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο 

ζθνπφ είραλ λα απαληήζνπλ ζηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλά καο, ηα νπνία ήηαλ 

ηα αθφινπζα: 

 Πφζν ελεκεξσκέλνη είλαη νη γνλείο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζην ζρνιείν; 

 Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ παηδηψλ; 

 Πνηεο είλαη νη πην ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ ζε 

ζρέζε κε ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο, ην παηρλίδη, ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κε 

παππνχδεο/γηαγηάδεο, αδέιθηα, θίινπο, θιπ.  

 Πνχ επηθεληξψλνληαη νη πξνζπάζεηεο ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο 

θαη θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Ζ έξεπλά καο αζρνιήζεθε κε ηε δηεξεχλεζε δχν βαζηθψλ παξακέηξσλ:  

1. Πξνζνρή 
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2. Τπεξθηλεηηθόηεηα- Παξνξκεηηθόηεηα 

Ζ ζηάζκηζε ησλ βαζηθψλ εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ κε αληίζηνηρεο ζπλεληεχμεηο 

ζε 15 ζπλνιηθά γνλείο
2
 (10 γνλείο κε παηδηά ΓΔΠ/Τ θαη 5 κε παηδηά ρσξίο ΓΔΠ/Τ) 

αθνξνχζε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο.   

πγθεθξηκέλα εξσηήζεθαλ ζπλνιηθά: 15 γνλείο (15 παηέξεο/κεηέξεο) 

Ζιηθία: απφ 38 έσο 55 εηψλ 

Γηάξθεηα ζπλέληεπμεο: 20΄- 40΄ 

Πεξίνδνο ζπλέληεπμεο: εαξηλφ εμάκελν 2014.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη βαζηθέο παξάκεηξνη (πξνζνρή-ππεξθηλεηηθφηεηα - 

παξνξκεηηθφηεηα) πνπ δηεξεπλήζεθαλ  ζπλδέζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο θαη 

πιαίζηα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

Πξνζνρή- ζπγθέληξσζε (ζπλζήθεο, ζπκπηψκαηα, δξαζηεξηφηεηεο, πξνηάζεηο-

βνήζεηα/δηάξθεηα εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο-παξφληα πξφζσπα θαηά ηελ εθδήισζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

                                                 

2. Βι. ηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο.
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Τπεξθηλεηηθόηεηα (ζπκπηψκαηα, παηρλίδη, ζπγθέληξσζε, πξνηάζεηο-βνήζεηα/ 

δηάξθεηα εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο-παξφληα πξφζσπα θαηά ηελ εθδήισζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Παξνξκεηηθόηεηα ( παηρλίδη, ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο, δηάζεζε, επαθή κε 

ελήιηθεο-ζπκπεξηθνξά, αληηδξάζεηο/δηάξθεηα εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο-παξφληα 

πξφζσπα θαηά ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο είλαη ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ησλ εκηθαηεπζπλφκελσλ / εκηδνκεκέλσλ  (κε βάζε ηηο παξακέηξνπο 

καο) ζπλεληεχμεσλ.   

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ αξρηθά ήηαλ πεξηγξαθηθή, δειαδή 

απνθσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο κε βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ εληνπίζηεθαλ ζε 

θάζε απάληεζε ηνπ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελνπ, ε νπνία πεξηέγξαθε/αληηζηνηρνχζε 

ζηηο παξακέηξνπο καο.   

Ζ επφκελε θάζε ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ήηαλ εξκελεπηηθή ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ έδσζαλ νη απαληήζεηο φπσο απηέο θσδηθνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε πεξηγξαθηθή θάζε θαη θαηαηάζζνπλ ην θάζε παηδί ζηνλ αληίζηνηρν 

ηχπν ΓΔΠ/Τ (ηχπνο απξνζεμίαο Α, ηχπνο παξνξκεηηθφηεηαο θαη  ππεξθηλεηηθφηεηαο 

Π-Τ, ζπλδπαζηηθφο ηχπνο Α-Π-Τ).  
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7. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ – πδήηεζε 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

καο φπσο απηά εληνπίζηεθαλ κε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ πνπ πξνεγήζεθε φπσο 

απηή πεξηγξάθεθε ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο.  

Οη ηξεηο πίλαθαο πνπ αθνινπζνχλ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηξεηο ηχπνπο ΓΔΠ/Τ: Α 

ηχπνο Απξνζεμίαο (Πίλαθαο 1), Π-Τ ηχπνο παξνξκεηηθφηεηαο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο 

(Πίλαθαο 2) θαη Α-Π-Τ ζπλδπαζηηθφο ηχπνο (Πίλαθαο 3).  

ηελ θάζεηε ζηήιε θάζε πίλαθα θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ηχπνπ, 

ελψ ζηελ νξηδφληηα ζηήιε νη αξηζκνί αληηζηνηρνχλ ζηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο ησλ 15 γνλέσλ. Ο αχμσλ αξηζκφο 1 έσο θαη 10 αληηζηνηρεί ζε 

ζπλεληεχμεηο κε γνλείο κε παηδηά ΓΔΠ/Τ, ελψ ν αχμσλ αξηζκφο 11 έσο θαη 15 

αληηζηνηρεί ζε ζπλεληεχμεηο κε γνλείο κε παηδηά ρσξίο ΓΔΠ/Τ.  

Οη παξαπάλσ πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ 

φπσο απηψλ απνθσδηθνπνηήζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη εθθξάζηεθαλ είηε κε 

άκεζν είηε κε έκκεζν ηξφπν. Σν φιν πιαίζην ησλ ζπλεληεχμεσλ δίλεη αζθαιψο θαη 

ηελ επξχηεξε εξκελεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ  θάζε παηδηνχ. Γειαδή, παξάκεηξνη 

φπσο: ν χπλνο, ε πξνεηνηκαζία γηα ην ζρνιείν, ε θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν, ζην 
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δεκνηηθφ, ζην γπκλάζην, ε εκέξα ησλ γνληψλ θαη ν ρξφλνο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ην 

παηδί, νη ηχπνη βνήζεηαο πνπ παξέρνληαη ζε θάζε παηδί (ηαηξνθαξκαθεπηηθνί θαη 

άιινη), νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ηε δαζθάια/ην δάζθαιν, ηνλ θάζε γνλέα, ηα 

αδέιθηα, ηνλ παππνχ/ηελ γηαγηά, ηνπο ελήιηθεο, θιπ. νξηνζεηνχλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην θάζε παηδί, εξκελεχνπλ ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη ηνπο 

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη δηαηππψλνληαη θαιχηεξα αζθαιψο θαη νη πξνηάζεηο 

γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ απηψλ.  

Παξαζέηνπκε ηνλ Πίλαθα 1 κε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Πίλαθαο 1 

Σύπνο Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Έιιεηςε 

ζπγθέληξσζεο  
Υ Υ Υ Υ Υ  Υ Υ Υ Υ   Υ   

Δύθνιε 

απόζπαζε 

πξνζνρήο  ρσξίο  

ιόγν  

Υ  Υ Υ Υ  Υ Υ        

Έιιεηςε  

πξνζνρήο  ζε  

αθνπζη ηθό 

θάιεζκα  

  Υ             

Έιιεηςε 

ζεκαζίαο  ζε  

ιεπηνκέξεηεο  

  Υ             

Πξάμε ιαζώλ  

από απξνζεμία  
  Υ Υ            

Γπζθνιία ζηελ  

παξαθνινύζεζε 

νδεγηώλ  

Υ     Υ          

Απνθπγή 

εξγαζηώλ  κε  

ζπζηεκαηηθή 

πλεπκαηηθή 

πξνζπάζε ηα  

Υ Υ Υ  Υ Υ  Υ Υ      Υ 

Γπζθνιία  

απνκλεκόλεπζεο  

εξγαζηώλ  

Υ  Υ  Υ  Υ Υ        



70 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζρνιηάζεη  κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

επηκέξνπο απνηειέζκαηα/ εθθξάζεηο θαη εξκελείεο ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ πνπ 

εξσηήζεθαλ,  φπσο απηά δηαθαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πνπ έρεη  πξνεγεζεί:  

Απφ ηνλ ηχπν Α αμίδεη λα ζρνιηάζεη θαλείο ηελ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο σο 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ/παξάκεηξνο πνπ εληνπίδεηαη ζε παηδηά ΓΔΠ/Τ (ζπλέληεπμε 

1,2,3,4,5,7,8,9 θαη 10). π.ρ. ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη θξάζεηο  

«ζην ζέκα ηνπ δηαβάζκαηνο δπζθνιεπόηαλ λα ζπγθεληξσζεί»,   

« Ήηαλ ιηγόηεξν ζπγθεληξσκέλνο ζε πξάγκαηα πνπ δελ ηνλ ελδηέθεξαλ, δειαδή 

ζηα καζήκαηα κπνξνύζακε λα θαζόκαζηε καδί έηζη θαη ζηα δπν ιεπηά κηα εξώηεζε 

άζρεηε, κηα καηηά εθεί πέξα. απηό ηη είλαη, απηό είλαη ηέηνην. Δίρακε παξαηεξήζεη όκσο 

πσο ζε πξάγκαηα πνπ ελδηαθεξόηαλ , ηνπ άξεζαλ, είρε ηελ πξνζνρή»,   

«βγαίλεη απ’ ηα πιαίζηα θαη θνπξάδεηαη. Πάλσ από είθνζη ιεπηά δελ κπνξεί λα 

θάλεη εξγαζία ή λα ζπγθεληξσζεί. Απηό έρεη πεξίπνπ ειέγμεη»,  

«Όηαλ είλαη θνπξαζκέλε, όηαλ έρεη λα θάλεη θάηη θαηλνύξγην, ηα θαηλνύξηα ηελ 

ελνρινύλε ιίγν, όρη πνιύ, αλάινγα κε ην βαζκό ηεο δπζθνιίαο αλ είλαη θάηη πνπ δελ ηεο 

αξέζεη θαζόινπ, δπζθνιεύεηαη πνιύ λα ζπγθεληξσζεί. Σε απηά πνπ ηεο αξέζνπλ πνιύ 

θαη ζ’ απηά αληηκεησπίδεη έλα βαζκό δπζθνιίαο, εάλ είλαη ζ’ έλα θαηλνύξην πεξηβάιινλ 

κε έλα θαηλνύξην άλζξσπν» , θιπ.  

Υάζηκν 

πξαγκάησλ  
Υ  Υ             

Αλνξγάλσηνο /ε    Υ           Υ  
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Ζ παξαπάλσ παξάκεηξνο θαίλεηαη λα κλεκνλεχεηαη ιηγφηεξν ζε παηδηά ρσξίο 

ΓΔΠ/Τ (ή ρσξίο λα έρεη δηαγλσζηεί ΓΔΠ/Τ) (ζπλέληεπμε 13).  Αληίζηνηρε είλαη ε 

δηαπίζησζε πνπ αθνξά ηελ „εχθνιε απφζπαζε πξνζνρήο ρσξίο ιφγν‟ (ζπλέληεπμε 

1,3,4,5,7,8) γηα ηα παηδηά ΓΔΠ/Τ. ηελ ίδηα πεξίπνπ αλαινγία κε ηελ πξνεγνχκελε 

δηαπίζησζε βξίζθεηαη ε παξάκεηξνο „απνθπγή εξγαζηψλ κε ζπζηεκαηηθή 

πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα‟ (ζπλέληεπμε 1,2,3,5,6,8,9) θαη (ζπλέληεπμε 15 γηα ηελ 

θαηεγνξία „ρσξίο ΓΔΠ/Τ ή ρσξίο δηαπηζησκέλε ΓΔΠ/Τ).  

Παξαζέηνπκε αληίζηνηρα ηνλ Πίλαθα 2 (πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηχπν Π-Τ,)  κε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 

Πίλαθαο 2 

Σύπνο  

Π-Τ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Γπζθνιία  

παξακνλήο ζε 

θαζηζηή ζέζε 

 Υ Υ Υ Υ  Υ Υ Υ Υ      

Κνύλεκα ρεξηώλ-

πνδηώλ, ή 

ζηξηθνγύξηζκα ζε 

θάζηζκα 

 Υ Υ Υ Υ  Υ Υ  Υ   Υ   

πλερέο θνίηαγκα 

γύξσ θαη ελνριεηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

  Υ     Υ        

Όξζηα ζέζε ρσξίο λα 

είλαη επηηξεπηό 
  Υ Υ   Υ Υ        

Τπεξβνιηθό 

ηξέμηκν/ζθαξθάισκα 
 Υ Υ Υ   Υ Υ Υ       

Αληηδξάζεηο ρσξίο 

ζθέςε 
  Υ    Υ Υ        

Δζπεπζκέλε 

απάληεζε, πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 

εξώηεζεο 

 Υ Υ Υ   Υ Υ Υ       

πλερήο νκηιία Υ     Υ  Υ Υ Υ      

Γπζθνιία ζηελ 

αλακνλή ηεο ζεηξάο 
 Υ  Υ Υ Υ  Υ  Υ      
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ηνπ/ηεο 

Καηαζηξαηήγεζε 

ησλ θαλόλσλ ζηα 

παηρλίδηα 

  Υ  Υ Υ Υ  Υ Υ      

Γηαθνπή θαη 

ελόριεζε ησλ άιισλ 
 Υ  Υ Υ  Υ Υ  Υ  Υ    

 

Απφ ηνλ Σχπν Π-Τ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο παξακέηξνπ 

„δπζθνιία παξακνλήο ζε θαζηζηή ζέζε‟ (ζπλέληεπμε 2,3,4,5,7,8,9,10)  θαη „δπζθνιία 

ζηελ αλακνλή ηεο ζεηξάο ηνπ/ηεο‟ (ζπλέληεπμε 2,4,6,7,8,9)  θαζψο θαη ε 

„θαηαζηξαηήγεζε ησλ θαλφλσλ ζηα παηρλίδηα‟ (ζπλέληεπμε 3,5,6,7,9) ζηα παηδηά κε 

ΓΔΠ/Τ.  Υαξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη εμήο:  

«Όπσο είπακε πξηλ ζην παηρλίδη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κπνξεί λα θαζίζεη αξθεηή 

ώξα. Δίλαη ν ιόγνο πνπ κνπ θάλεη εληύπσζε δειαδή. Μπνξεί λα θάηζεη θαη κηάκηζε 

ώξα κπνξεί λα παίδεη. Βέβαηα θηλείηαη θάλεη απηό πνπ ηνπ… αιιά ην κπαιό ηνπ ην έρεη 

εθεί. Δίλαη θάηη πνπ ηνλ ελζνπζηάδεη. Καη κέλεη εθεί… Γηαθνξεηηθά  … λνκίδσ ην πνιχ 

ηξία ιεπηά», θιπ. Ζ εκθάληζε ησλ παξαπάλσ ζηα παηδηά ρσξίο ΓΔΠ/Τ (ή ρσξίο 

δηαπηζησκέλε θαηάζηαζε ΓΔΠ/Τ) (ζπλέληεπμε 13, θαη ζπλέληεπμε 12) είλαη πνιχ 

ιηγφηεξε.  

Γεληθά, ν Σχπνο Π-Τ είλαη απηφο πνπ ζα ιέγακε ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ, ελψ ν ηχπνο Α ιηγφηεξα θαη ν Σχπνο Α-Π-Τ 

ζπγθεληξψλεη ζρεηηθά ηα ιηγφηεξα, δχν παηδηά. ε φ,ηη αθνξά δε ηα παηδηά ρσξίο 

ΓΔΠ/Τ ή ρσξίο δηαπηζησκέλε θαηάζηαζε ΓΔΠ/Τ νη επηζεκάλζεηο φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο είλαη ζαθψο πνιχ ιηγφηεξεο.  



73 

 

Καηάηαμε ησλ παηδηψλ ζε ηχπνπο ΓΔΠ/Τ κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηξεηο πξναλαθεξζέληεο ηχπνπο: Α, Π-Τ θαη 

ζπλδπαζηηθφ ηχπν Π-Τ:  

Πίλαθαο 3 

Παηδηά 

ΓΔΠ/Τ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Σύπνο  

Α  
Υ    Υ  Υ         

Σύπνο  

Π -Τ  
 Υ  Υ  Υ   Υ Υ      

Σύπνο  

Α -Π -Τ  
  Υ     Υ        

 

Ζ παξαπάλσ θαηάηαμε  (Πίλαθαο 3) ησλ παηδηψλ ζε ηχπνπο ΓΔΠ/Τ δείρλεη φηη 

εληνπίδνληαη ακηγείο ηχπνη ΓΔΠ/Τ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηχπν Α θαη ζηνλ ηχπν Π-Τ, 

σζηφζν εληνπίδεηαη θαη ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν (έρνπλ δειαδή ηελ ίδηα 

βαξχηεηα) θαη απνηεινχλ ην ηξίην ηχπν, ην ζπλδπαζκέλν (ππνθείκελα 3, 8). 

Απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε σο ζεκαληηθφ ζηε δηαδηθαζία ησλ 

ζπλεληεχμεσλ –απαληψληαο έηζη θαη ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλά καο- είλαη φηη νη 

γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά κε ΓΔΠ/Τ θξνληίδνπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν θαη επίζεο λα γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθά 

ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο. ην ίδην φκσο 

πιαίζην θαίλεηαη λα θηλνχληαη θαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ ρσξίο ΓΔΠ/Τ (ή ρσξίο 

δηαπηζησκέλε ΓΔΠ/Τ).  
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Δπηπιένλ, θαη νη δχν „θαηεγνξίεο‟ γνλέσλ θαίλεηαη φηη πξνβαίλνπλ ζε 

ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο ζε ζρέζε κε ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ην παηρλίδη, ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην 

ζρνιείν, αιιά θπξίσο ζην ζπίηη. 

Σέινο, ζεκαληηθή θαίλεηαη λα αλαδεηθλχεηαη γηα φινπο θαη ε ζρέζε ησλ 

παηδηψλ κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κε παππνχδεο/γηαγηάδεο, αδέιθηα, θίινπο, θιπ.  

Γεληθά, ε γλψζε/ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή επαθή θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ/πγηνχο θιίκαηνο θνηλσληθνπνίεζεο γηα ην παηδί ηνπο 

θαίλεηαη λα απνηεινχλ βαζηθέο εξκελεπηηθέο ζπληζηψζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ νηθνγελεηψλ νη νπνίεο πξνζπαζνχλ κέζα ζε κηα „δχζθνιε‟ 

θαζεκεξηλφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ- θάπνηεο πεξηζζφηεξν θαη θάπνηεο ιηγφηεξν- ζην 

πιαίζην απηφ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην ελδηαθέξνλ απηφ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

δηαπηζηψζεηο αθνξνχλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο γνλέσλ, δειαδή θαη εθείλνπο κε παηδηά 

ΓΔΠ/Τ θαη κε ρσξίο ΓΔΠ/Τ. Οη ηειεπηαίνη θαίλεηαη φηη εληνπίδνπλ κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία απαληψληαη ζε φια ηα παηδηά θαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ειηθίεο , φπσο π.ρ. ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, ε απνθπγή εξγαζηψλ κε 

ζπζηεκαηηθή πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα θαη ε αλνξγάλσηε δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ ρξφλνπ ηνπο (ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ Α). Δπίζεο, ην θνχλεκα ρεξηψλ-πνδηψλ 

ή ζηξηθνγχξηζκα ζε θάζηζκα έρεη αλαθεξζεί απφ ηελ θαηεγνξία γνληψλ κε παηδηά 

ρσξίο ΓΔΠ/Τ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηχπνπ Π-Τ.   

πσο θάλεθε γεληθά απφ ηηο ζπλεληεχμεηο καο, νη γνλείο γεληθά επηδεηθλχνπλ 

έλα κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, παξαηεξνχλ 



75 

 

ιεπηνκέξεηεο θαη δειψλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπκπαξαζηαζνχλ θαη λα 

βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο κε φπνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ. 

  Δίλαη πάλησο γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο πνπ φηαλ εληνπηζηνχλ 

έγθαηξα αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά.  Γεληθά πάλησο, παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Κσηνχιαο 2015), παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 

θαη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη ζε παηδηά κε 

ηδηαίηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ δπζθνιίεο 

(Σζαπαθίδνπ 2010), κε πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη θηλεηθέο θαη θσλεηηθέο δηαηαξαρέο, 

ζην πιαίζην επίζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Αγγέινπ, Αιεπξηάδνπ θαη έκνγινπ 

2011). Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ζπλδένληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε ηελ 

θαηάιιειε θαη έγθαηξε δηάγλσζε, ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο 

εηδηθνχο θαη ηελ κέξηκλα απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ κε ελζάξξπλζε θαη 

επηδνθηκαζία βνεζνχλ ζηελ αιιαγή θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην ζπίηη θαη 

ζην ζρνιείν.  

 



76 

 

 

8.  Πξνηάζεηο 

Οινθιεξψλνληαο, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ –θαη γηα ιφγνπο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ  καο, θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

πνηνηηθή έξεπλα- λα ηνλίζνπκε φηη ην παξαπάλσ πιαίζην αλάιπζεο αμίδεη λα 

ζπδεηεζεί θαη λα εξκελεπζεί μερσξηζηά γηα θάζε έλα παηδί κε βάζε ην 

πξναλαθεξφκελν ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πιαίζην θαζψο θαη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε 

ηφζν κεξηθά ζεκαληηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ, φζν θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

γίλνληαη απφ ηνπο γνλείο νη νπνίεο είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηεο 

φιεο ππφζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ έρνληαο έλα παηδί κε ΓΔΠ/Τ. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθή θξίλεηαη φηη είλαη θαη ε άπνςε ησλ „ζεκαληηθψλ άιισλ‟ 

θαηά G. Mead (essential others), φπσο εθείλε ησλ δαζθάισλ, ηνπ θηιηθνχ θαη 

ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θάζε παηδηνχ (θίινη, ζπγγελείο, θιπ.).  Απηφ ζα 

ζπκβάιιεη θαη ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε κηαο θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο/πιαηζησκέλεο δηδαζθαιίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ζχγρξνλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Δπίζεο, ζεκαληηθέο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη –φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο - κε ην status  

ησλ γνλέσλ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα (ειηθία, θχιν, επάγγεικα θιπ.),  δηφηη 

ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ  καδί κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ηελ φιε θαηάζηαζε θαη 
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λα δηαθνξνπνηήζνπλ θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη 

ζηα παηδηά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη ην ζπίηη. Απηφ ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη θαη μερσξηζηφ κέξνο κηαο λέαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ ζα 

πξνζέζεηε κία άιιε εξκελεπηηθή φςε/ζέαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  πσο 

ήδε έρνπκε αλαθέξεη, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2014, ζηελ παξνχζα έξεπλά καο 

εξσηήζεθαλ ζπλνιηθά: 15 γνλείο (15 παηέξεο/κεηέξεο), ειηθίαο απφ 38 έσο 55 εηψλ 

θαη ε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο  δηήξθεζε πεξίπνπ  20΄- 40΄.   

Δίλαη γεγνλφο φηη νη έξεπλεο  πνπ αθνξνχλ παηδηά κε ΓΔΠ/Τ ζα ρξεηαζηεί λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, εθηφο απφ ηνπο γνλείο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ παηδηψλ θαη 

θπξίσο ηα ίδηα ηα παηδηά. Απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο 

θαζψο θαη ζηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

είλαη θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε παξέκβαζε. 

Μεξηθέο πξνηάζεηο ζην πιαίζην ελφο παηδαγσγηθνχ/εθπαηδεπηηθνχ παξαδείγκαηνο, 

φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο καο θαη ηελ επαθή καο κε ηνπο γνλείο 

ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ θαη ρσξίο ΓΔΠ/Τ, είλαη νη εμήο: 

- Έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηε ΓΔΠ/Τ απφ εηδηθνχο ζην πιαίζην 

ζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη επηκνξθψζεσλ (ρνιέο 

Γνλέσλ, ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ,  δξάζεηο πιιφγνπ Γνλέσλ 

θιπ.). 

- Καηάιιειε κφξθσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζέκα απηφ, 

ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ φζν θαη ζηελ πνξεία ηεο 
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επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ψζηε 

ζην πιαίζην κηαο θαηάιιεια πιαηζησκέλεο δηδαζθαιίαο λα κπνξνχλ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί θαη δεκηνπξγηθνί  

- Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ζε γεληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, επαηζζεηνπνίεζε πνπ ζα πξνσζεί θαη ζην πιαίζην ησλ επαθψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν, αιιά θαη κε άιινπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

πεξίγπξνπ θαη ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη ε νηθνγέλεηα κε θνξείο, ζεζκνχο, 

άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ. 

- Γεκηνπξγία επράξηζηνπ θαη πγηνχο θιίκαηνο νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη κηαο πγηνχο θνηλσληθνπνίεζεο φπνπ  

αλαπηχζζνληαη ηζνξξνπεκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο, εθδειψλεηαη αγάπε, ζεβαζκφο, αιιειεγγχε θαη 

εδξαηψλνληαη δεκνθξαηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

- Έγθαηξε αλαδήηεζε ππνζηήξημεο εηδηθνχ ζε πεξίπησζε δηάγλσζεο ηεο 

ΓΔΠ/Τ. Απηή ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη απφ ηε κηα 

ζεκαίλεη „απνδνρή‟ απφ κέξνπο ησλ γνλέσλ ηεο θαηάζηαζεο, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί θαη ηελ αθεηεξία γηα αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη απνηειεζκαηηθήο 

επαγγεικαηηθήο επηζηεκνληθήο παξέκβαζεο γηα ην παηδί ηνπο. 

- Μέξηκλα απφ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο ζην πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ, κε ηελ πηνζέηεζε 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα επλννχλ ηε ιεηηνπξγία ελφο 
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Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο επέιηθηνπ θαη πξνζαξκνζκέλνπ θαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ θαζψο θαη κε ηελ κέξηκλα γηα 

χπαξμε εηδηθψλ ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία γηα ηελ ππνζηήξημε παηδηψλ κε 

ΓΔΠ/Τ θαη ηελ θαηάιιειε επαθή (γέθπξεο) ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. 

- Δλεκέξσζε γηα ην ζέκα απφ ηελ πιεπξά ησλ ΜΜΔ κε ελεκεξσηηθέο 

εθπνκπέο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ζσζηή ελεκέξσζε θαη δηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην ζέκα κε ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ. 

- πλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο γηα επίιπζε δεηεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ζρνιείν ή ην ζπίηη θαη αθνξνχλ είηε παηδηά κε ΓΔΠ/Τ είηε 

ρσξίο. 

Δπηπιένλ, κεξηθέο πξνηάζεηο κε εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, ζα κπνξνχζαλ 

λα είλαη νη αθφινπζεο: 

- Απαξαίηεηε είλαη ε πινπνίεζε κηαο κεγαιχηεξεο έξεπλαο ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

- ην παξαπάλσ πιαίζην ελδηαθέξνλ ζα είρε κία έξεπλα κε δηεζλή ραξαθηήξα, 

φπνπ γνλείο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζα ζπκκεηείραλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

ίδησλ εξσηεκάησλ κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε θαη ηελ εχξεζε νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ππφ δηεξεχλεζε 

ζέκαηνο. 
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- εκαληηθή ζα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη κία έξεπλα ε νπνία, εθηφο απφ ηνπο 

γνλείο ζα ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη θαηέρνπλ 

επίζεο ηα δεηήκαηα θαη έξρνληαη επίζεο ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηα παηδηά 

θαη γλσξίδνπλ ηα ζέκαηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

- Μία εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

ηεο ζθνπνζεζίαο ηνπο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ εθείλσλ πνπ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα θαη ζα 

νδεγνχζε ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ΑΠ θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο 

- Δλδηαθέξνπζα ζα ήηαλ παξάιιεια κηα ζπγθξηηηθή δηεζλήο έξεπλα ζην ρψξν 

κε βάζε έλα θνηλφ πιαίζην εξσηήζεσλ πξνο γνλείο αιιά  θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

- Υξήζηκε ζα ήηαλ θαη κία έξεπλα κε ηα ίδηα ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζέκαηα ΓΔΠ/Τ θαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απηήο κε 

ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο θαη ζέζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

- Μία εξεπλεηηθή πξφηαζε ζα απνηεινχζε θαη  ε πξνζπάζεηα „θαηαζθεπήο‟ 

απφ κέξνπο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληνιφγσλ ελφο 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ρξήζε απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο πξάμεο.  

- Μία έξεπλα ζε επίπεδν κφξθσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξάμεο ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ θαη 

ησλ ειιείςεσλ ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ην 

ζέκα. Σέινο, 
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- Δλδηαθέξνπζα ζα ήηαλ κία έξεπλα πνπ ζα αθνξνχζε νξηζκέλεο κειέηεο 

πεξίπησζεο ζηε δηαρξνλία ηνπο, δειαδή κειέηε θαη έξεπλα ζε παηδηά, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνχο ζε έλαλ „αξρηθφ ρξφλν‟, ζηε ζπλέρεηα επαλάιεςε ηεο ίδηαο 

έξεπλαο ζε κία δεχηεξε/ κέζε ρξνληθή θάζε φπνπ ζα εληνπίδεηαη ε 

εμειηθηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, επηιέγνπκε σο επίινγφ ηεο  λα παξαζέζνπκε έλα  

ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ην νπνίν αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 

παηδηψλ ΓΔΠ/Τ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο πιαηζησκέλεο δηδαζθαιίαο θαη 

ην νπνίν θαηαγξάθεη ηελ επηκνλή θαη ηελ ππνκνλή πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη γνλείο 

θαη θπξίσο, ην αίζζεκα ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο ειπίδαο γηα επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα 

απφ κέξνπο ησλ γνλέσλ θαη παξνρή νπζηαζηηθήο βνήζεηαο απφ κέξνπο ηνπο πξνο ηα 

παηδηά ηνπο.  

“Η ΓΔΠ/Υ δελ πεξλά εύθνια, κπνξεί λα εμαιεηθζεί κε ηα ρξόληα, αιιά πξέπεη λα 

έρεηο ηελ ηθαλόηεηα λα ηε δηαρεηξηζηείο. Καη πώο λα ηε δηαρεηξηζηείο, βάδνληαο ηα 

πξνγξάκκαηα, βάδνληαο ρξόλν, ρξνλνδηαγξάκκαηα ζε θάζε θίλεζε πνπ θάλεηο. Έηζη 

θαηαθέξλεηο λα εμαιείςεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ΓΔΠ/Υ θαη ηαπηόρξνλα 

ληώζεηο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηηπρίαο, όηαλ θαηαθέξλεηο θαη θάλεηο θάπνηα 

πξάγκαηα. Καη έηζη ιίγν  αιιάδεη ην πεξηβάιινλ’… 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε φιε ππφζεζε δελ είλαη εχθνιε, ζέιεη ηελ θαηάιιειε 

δηαρείξηζε, ζεβαζκφ ζηηο πεξηζηάζεηο, θαηάιιειεο γλψζεηο, πνιχ ρξφλν θαη ππνκνλή 

θαη πξνπαληφο κεγάιε αγάπε.  Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθαιεί ε επηηπρία γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ  φηη „θάηη άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν‟ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ είλαη απηή 
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πνπ δίλεη δχλακε ζε γνλείο, δαζθάινπο, ζηα ίδηα ηα παηδηά λα πξνρσξήζνπλ θαη λα 

πεηχρνπλ ζηε δσή, ζην ζρνιείν, λα δηεθδηθήζνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Απνκαγλεηνθσλεκέλεο πλεληεύμεηο 

1. Άλλα θα Πόπε  

- Καιεζπέξα ζαο θπξία Πόπε, ζα ζέιακε λα ζαο ξσηήζνπκε πώο είλαη κηα ηππηθή κέξα ηεο 

θόξεο ζαο απ΄ηελ ώξα πνπ μππλάεη κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη. 

- Ζ θφξε κνπ είλαη ζηελ Γ‟ Λπθείνπ επνκέλσο ε κέξα ηεο έρεη πνιχ δηάβαζκα. Γειαδή, μππλάεη 

ην πξσί, πεγαίλεη ζην ζρνιείν νξηαθά. Αξγεί λα πάεη ζην ζρνιείν – γπξλάεη απφ ην ζρνιείν, ζα 

πξνεηνηκαζηεί λα πάεη θξνληηζηήξην, γπξλάεη απφ ην θξνληηζηήξην, δηαβάδεη. Ζ θεηηλή ρξνληά είλαη 

αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ην θξνληηζηήξην.  

- Μηθξόηεξε θαη εηδηθά ηα πξώηα ρξόληα ηνπ ζρνιείνπ πώο ήηαλ ε θαζεκεξηλόηεηα ηεο;  

- Μηθξφηεξε είρε ην εμήο ζέκα. Αξγνχζε πάξα πνιχ λα δηαβάζεη ηα καζήκαηά ηεο, δειαδή 

κπνξεί λα πήγαηλε  έληεθα ε ψξα θαη κελ έρεη ηειεηψζεη αθφκα. Βαζηθά ράδεπε, άλνηγε ην ζπξηάξη, 

είρε ηα ηεηξάδηα πάλσ ζην γξαθείν, άλνηγε ην ζπξηάξη, έβγαδε θάηη παηρληδάθηα, έπαηδε, ήηαλ πνιχ 

αξγή.  

- Καηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο πώο ήηαλ ε θαζεκεξηλόηεηα ηεο;  

- ηελ πξνζρνιηθή ειηθία δελ ππήξρε θάηη πνπ λα ην είρα παξαηεξήζεη, γηαηί δελ … αζρνιηφηαλ 

κε πξάγκαηα πνπ ηελ ελδηέθεξαλ, δσγξάθηδε, έθαλε θαηαζθεπέο, δελ είρε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν λα 

θάλεη ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά.  

- Σν πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηεο ζηε πξνζρνιηθή ειηθία πώο ήηαλ; 

- Πάληνηε θνηκφηαλ αξγά. Σψξα ζε πεξίπησζε πνπ μππλνχζε, μππλνχζε κηα θνξά ηε λχρηα γηα 

ηνπαιέηα, έηζη ηνπιάρηζηνλ ζε κηθξή ειηθία θνηκφηαλ κέρξη αξγά. Αιιά είρε ήξεκν χπλν θαη 

ζπλερφκελν. 

- Δίραηε παξαηεξήζεη λα δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί;  

- Ναη, ζην ζέκα ηνπ δηαβάζκαηνο δπζθνιεπφηαλ λα ζπγθεληξσζεί.  

- Ζ δπζθνιία ηεο λα παξακείλεη ζπγθεληξσκέλε πόηε έγηλε αηζζεηή γηα πξώηε θνξά;  
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- Απφ ηελ Α‟ Γεκνηηθνχ θαη κάιηζηα επεηδή είρε κάζεη λα δηαβάδεη κφλε ηεο. Πξηλ πάεη ζην 

Γεκνηηθφ είρε κάζεη ηα γξάκκαηα, κάιινλ θαηάιαβε ε ίδηα πσο φηαλ βάιεηο έλα γξάκκα δίπια ζην 

άιιν θηηάρλεηο κία ιέμε θαη έηζη πξνζπαζνχζε κφλε ηεο. Γχξσ ζηα Υξηζηνχγελλα ζηε Α „ Γεκνηηθνχ 

κνπ είπε: «εγψ μέξσ λα δηαβάδσ, ζα ζηακαηήζσ ην ζρνιείν. Φηάλεη». Γελ ηεο άξεζε ε δνπιεηά ηνπ 

ζρνιείνπ. 

- ε πνηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζε πνηεο ζπλζήθεο είρε θαη έρεη ηε κεγαιύηεξε αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο; 

- Ννκίδσ φηαλ έρεη πνιχ ρξφλν έρεη αδπλακία ζπγθέληξσζεο, ελψ φηαλ ν ρξφλνο ηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο, αλαγθαζηηθά κπαίλεη ζ‟ έλα θαινχπη θαη ζπγθεληξψλεηαη.  

- Ση ζπκπηώκαηα έρεη όηαλ δε ζπγθεληξώλεηαη; Παίδεη κε θάηη; Ση θάλεη;  

- Κάλεη θάηη άιιν. Αζρνιείηαη κε ην θηλεηφ ή θάλεη θάηη άζρεην. Γειαδή πξέπεη λα θάλεη κηα 

δνπιεηά άιθα θαη θάλεη κηα άιιε πνπ δελ είλαη ηεο ψξαο, δελ κπνξεί κάιινλ λα βάιεη πξνηεξαηφηεηα 

ζην ηη κπνξεί λα θάλεη ηψξα. Βέβαηα ην έρεη θαηαιάβεη θαη ε ίδηα ηψξα πηα θαη πξνζπαζεί. Απφ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα έθηηαρλε πξνγξάκκαηα, πνπ δελ ηα ηεξνχζε, δειαδή έθηηαρλε ζα θάλσ ηελ ηάδε 

ψξα απηφ, ηελ ηάδε ψξα ην άιιν θαη κεηά έβγαηλε εθηφο. 

- ηε πξνζρνιηθή ειηθία όηαλ ήηαλ κε ηη αζρνιηόηαλ όηαλ δε ζπγθεληξσλόηαλ;  

- Έπαηδε, δσγξάθηδε. Βέβαηα ε αιήζεηα είλαη φηη , επεηδή απφ ηελ Α‟ Γεκνηηθνχ είρα δεη φηη ηηο 

δνπιεηέο δελ κπνξεί λα ηηο θάλεη κφλε ηεο, ήκνπλ απφ δίπια. Μφιηο έθεπγα απφ ην δσκάηην αζρνιείην 

κε θάηη άιιν θαη είρακε έλα ηζαθσκφ γη‟ απηφ ην ζέκα. 

- Πόζε ώξα κπνξνύζε λα κείλεη ζπγθεληξσκέλε ζε θάηη;  

- Γε ζπκάκαη. 

- Ο ρξόλνο πνπ αζρνιηόηαλ κε θάηη ζαο θαηλόηαλ πάληα ιίγνο; 

- ρη, δε κνπ θαηλφηαλ ιίγν, ζπγθξίλνληαο κε ην γην πνπ έρεη ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ζεσξψ 

φηη…  

- Τπήξραλ δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξνύζε λα δηαηεξήζεη πεξηζζόηεξν ηελ 

πξνζνρή ηεο;  

- Σψξα ζπγθεθξηκέλα δε ζπκάκαη. Γεληθά αζρνιηφηαλ πάξα πνιχ κε θαηαζθεπέο, είρε πνιιή 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαληαζία, έθηηαρλε πξάγκαηα απφ ην ηίπνηα. Με απηά πνπ ηελ εμηηάξαλε ή ηεο 
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άξεζαλ πνιχ κπνξνχζε λα αζρνιεζεί κε ηηο ψξεο. Ήζειε λα θηηάρλεη παξαζηάζεηο λα θηηάρλεη δειαδή 

φ,ηη εηθαζηηθφ. Δληάμεη δελ ήηαλ φηη είρε άξλεζε κε ην ζρνιείν, ηηο έθαλε ηηο δνπιεηέο, αιιά φρη 

θαλαηηθά.  

- Μπνξνύζε λα παξακέλεη ζηελ ίδηα ζέζε ή δπζθνιεπόηαλ; 

- ρη, δελ είρε πξφβιεκα, παξέκελε  ζηελ ίδηα ζέζε, αιιά νλεηξνπνινχζε. Μπνξνχζε λα 

θαζφηαλ κε έλα βηβιίν κπξνζηά θαη λα ζθεθηφηαλ άιια πξάγκαηα, λα νλεηξνπνινχζε, ζαλ λα κελ 

ήηαλ εθεί, δελ είρε ππεξθηλεηηθφηεηα, αιιά πην πνιχ κηα αθεξεκάδα, ή θάηη ηέηνην.  

- Σν παηρλίδη ηεο ην νινθιήξσλε ή ην άθελε ζηε κέζε;  

- Σν νινθιήξσλε. 

- Παξέκελε ζηελ ίδηα ζέζε ή ζεθσλόηαλ; 

- Γελ είρα παξαηεξήζεη θάηη, ζεσξψ φηη ην νινθιήξσλε θαη ηηο δσγξαθηέο ηηο νινθιήξσλε. 

- Μπνξνύζε λα παίδεη ήζπρα; 

- Ναη, λαη. 

- Γειαδή δελ θνπλνύζε ρέξηα-πόδηα;  

- ρη ήηαλ ήξεκε. 

- Όηαλ νλεηξνπνινύζε ή δπζθνιεπόηαλ λα ζπγθεληξσζεί, θάλαηε θάηη γηα λα ηε βνεζήζεηε ; 

- Δληάμεη, αλ ήηαλ ε ψξα πνπ έπξεπε λα δηαβάζεη, ηε ξσηνχζα ηη έθαλε, πήγαηλε θαη ήηαλ ζην 

ίδην ζεκείν.  

- Σεο ην ππελζπκίδαηε... 

- Δληάμεη, ηεο ην ππελζχκηδα κηα, δπν, κεηά κπνξεί θαη λα ηε κάισλα.  

- Γηα παξάδεηγκα κε ηηο παξαζηάζεηο ή κε απηά πνπ ηελ ελδηέθεξαλ πόζε ώξα κπνξνύζε λα 

αζρνιεζεί;   

- Καηαξρήλ φηαλ έβξηζθε πάλσ απφ έλα θαη δπν παηδηά ή παξαπάλσ, θηηάρλακε έλα ζέαηξν θαη 

θαζφηαλ, είρακε ηηο ζηνιέο ηηο απνθξηάηηθεο πνπ ήηαλ ζε εκεξήζηα δηάηαμε, δειαδή φιν ην ρξφλν, 

θάλακε ηηο πξηγθίπηζζεο... Μπνξνχζε λα αζρνιεζεί πνιιή, πνιιή ψξα.  

- Όηαλ ήηαλ κε άιια παηδηά, ειηθηαθά ή ζσκαηηθά κεγαιύηεξα από εθείλε πώο 

ζπκπεξηθεξόηαλ; 
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- Γεληθά ηεο άξεζε νη κεγαιχηεξνη λα ηε θξνληίδνπλ, λα αζρνινχληαη καδί ηεο, δελ είρε ηζφηηκε 

ζρέζε, δειαδή, ην έπαηδε κηθξή, πψο λα ην πσ… 

- ε δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ, ζε θιεηζηνύο ή αλνηρηνύο ρώξνπο ε ζπκπεξηθνξά ηεο κε ηα 

άιια παηδηά δηαθνξνπνηείην;  

- Γε ζα ην έιεγα. ε πην κηθξή ειηθία ήηαλ πην καδεκέλε, πην δεηιή. Ίζσο θάπνηεο θνξέο λα είρε 

ππνζηεί bullying απ‟ ην ζρνιείν, δειαδή φηαλ θάπνην αγφξη κεγαιχηεξν θάπνηα ζηηγκή ηεο δήηεζε λα 

ηα θηηάμνπλ,  ηελ πείξαδε, ηελ έθαλε, ή φηαλ δελ έβξηζθε κεξηθά πξάγκαηα ζηελ ηζάληα ηεο, ηα άθελε, 

κπνξεί λα ηεο ηα γξάθαλε, ηψξα δελ είλαη απάληεζε απηή αθξηβψο, αιιά απηή ήηαλ ε ζρέζε ηεο κε 

ηνπο άιινπο. 

- Ζ δηάζεζή ηεο πώο ήηαλε; Δίρε κεηαζηξνθέο, αιιαγέο;  

- Γεληθά ήηαλ ραξνχκελν παηδί. Δληάμεη, ζηελ Α‟ Γπκλαζίνπ ππήξραλ.  Ήηαλ κηα πεξίνδνο ζηελ 

νπνία ήηαλε θάηη είρε ηζαθσζεί κε κηα θνιιεηή ηεο θαη είρε ζέκαηα. Σψξα βέβαηα, πεξλψληαο ηα 

ρξφληα θαη ηψξα ζηελ εθεβεία, έηζη αλζίδεη, κπνξψ λα πσ φηη έρεη κεηαζηξνθέο, κπνξεί κεξηθέο θνξέο 

λα είλαη ραξνχκελε, θάπνηεο θνξέο είλαη έμαιιε, γθξηληάδεη, θιαίεη δειαδή έρεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο.  

- Πξνεθεβηθά ε δηάζεζή ηεο πώο ήηαλε; ηα παηδηθά ρξόληα ε δηάζεζή ηεο είρε 

δηαθπκάλζεηο ; 

- Πξνεθεβηθά, ζα έιεγα φηη κάιινλ ραξνχκελν παηδί ήηαλε. Δμσζηξεθέο, δειαδή νκηιεηηθφ γηα 

ηνλ εαπηφ ηεο. Γεληθά, φηαλ έρεη πξφβιεκα ζα ζην πεη, δειαδή εμσηεξηθεχεηαη.  

- ε ζπδεηήζεηο είλαη παξνξκεηηθή; 

- Κάπνηεο θνξέο είλαη, δειαδή ηψξα πνπ είλαη κεγάιε, ε ίδηα κνπ έιεγε « φηη είπε θάηη πνπ δελ 

έπξεπε λα πεη » θαη λνκίδσ φηη θάπνηεο θνξέο φηαλ ήηαλ κηθξή, έιεγε κπζηηθά ηξίησλ, πψο λα ζην πσ. 

Απηφ δεκηνπξγνχζε θάπνηα πξνβιήκαηα.  

- Άθελε ηνπο άιινπο λα νινθιεξώζνπλ ηε θξάζε ηνπο ή παξελέβαηλε; 

- Ναη, λαη. Άθελε ηνπο άιινπο λα νινθιεξψζνπλ, δελ παξελέβαηλε. ρη δελ κπνξψ λα πσ. Σνπο 

άθελε. Γε κε ξσηήζαηε απηφ, αιιά έλα ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κ‟ φιε ηελ ηζηνξία, είλαη φηη είλαη ην 

γεγνλφο φηη έραλε πξάγκαηα, έραλε βηβιία, έθηηαρλε κηα εξγαζία πνπ ήηαλ λα ηελ παξαδψζεη ηελ 

επφκελε κέξα θαη μέρλαγε λα ηελ παξαδψζεη ηελ επφκελε κέξα. Ή μέρλαγε ξαληεβνχ, ξαληεβνχ κε 
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θίιεο, κπνξεί λα είρε θαλνλίζεη ηελ ίδηα κέξα δπν πξάγκαηα, δειαδή ζαλ λα κε ζπκφηαλε. Γεληθφηεξα 

ππήξρε έλα ράζηκν..., κηα ζνινχξα ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, αο πνχκε θαη ηηο ππνρξεψζεηο.  

- Όηαλ βξίζθεηαη κε ππεξήιηθεο, γηαγηάδεο, παππνύδεο, πώο είλαη ε ζρέζε ηνπο; 

- ηνξγηθή, ηξπθεξή. 

- Σν ίδην θαη κε ηνπο δπν; 

- Ναη. Ναη. Δηδηθά κε ηνλ έλαλ παππνχ πνπ ήηαλ πην γιπθφο άλζξσπνο, ήηαλ πνιχ θαιή καδί 

ηνπο. 

- Δθείλνη είραλ θάπνηα ηδηαίηεξε αληηκεηώπηζε; 

- Κνηηάμηε λα δείηε. Ζ κηα γηαγηά ε νπνία δελ είλαη αο πνχκε πνιχ δεζηφο άλζξσπνο, έρεη 

αληίζηνηρε αληηκεηψπηζε θαη εθείλε. Ζ άιιε γηαγηά πνπ είλαη πην δεζηή δέρεηαη θη εθείλε, είλαη 

αλάινγα κε ηε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηχμεη.  

- Μηθξή όηαλ ήηαλ, πώο ήηαλ ε ζρέζε καδί ζαο;  

- Δληάμεη, επεηδή ήηαλ θαη ην ζέκα κε ηα δηαβάζκαηα, εθεί είρακε θφληξεο, αιιά γεληθά κπνξψ 

λα πσ φηη είρακε θαιέο ζρέζεηο. Βέβαηα πην πνιιή αδπλακία είρε ζηνλ κπακπά. 

- Με ηνλ κπακπά πώο είλαη ε ζρέζε ηνπο; 

- Με ηνλ κπακπά, κέρξη θάπνηα ειηθία ε ζρέζε ήηαλ δηαθνξεηηθή. Ο  κπακπάο ήηαλ ν ήξσαο ηεο 

δελ μέξσ δειαδή ν κπακπάο ηεο έθαλε φια ηα ραηίξηα, έηζη, κάιινλ ηνλ ρεηξηδφηαλε θαη θάπσο. Μεηά 

άξρηζε λα κνπ ιέεη, κάιινλ, φηαλ πάςαλε λα παίδνπλ κε ηνλ κπακπά θαη λα έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα, 

κνπ ιέεη φηη ν κπακπάο είλαη αδηάθνξνο θαη δελ..., αο πνχκε, φηη δε λνηάδεηαη γηα θείλε, γηα φ,ηη θάλεη. 

Σψξα πνπ είλαη Γ‟ Λπθείνπ θαη ν κπακπάο είλαη καζεκαηηθφο, ην παξάπνλφ ηεο είλαη φηη ν  κπακπάο 

ην κφλν πνπ ηνλ λνηάδεη είλαη ηη θάλεη κε ηα καζήκαηα θαη δελ ηνλ λνηάδεη ζαλ άλζξσπν ην πψο 

πεξλάεη. Απφ ηελ άιιε λνκίδσ θαη ιφγσ θχινπ έρνπκε πην θαιή ζρέζε, γηαηί κηιάκε πην πνιχ, 

θαηαιαβαίλσ θαη ηελ νπηηθή ηεο πνπ κπνξεί ν κπακπάο λα κε ηελ…  

- Με ηνλ αδεξθό ηεο πνπ είλαη ηξία ρξόληα κηθξόηεξνο; 

- Με ηνλ αδεξθφ ηεο παιηά καιψλαλε γηαηί ηελ πείξαδε. Σψξα έρνπλ θαιέο ζρέζεηο. Αλεζπρεί 

γηα ηνλ αδεξθφ ηεο γηαηί είλαη ιίγν…, έρεη θαη απηφο θάπνηα ζέκαηα δηάζπαζεο. Σελ αλεζπρεί ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Γεληθά θαίλεηαη φηη ηνλ αγαπάεη θαη λνηάδεηαη γη‟ απηφλ.  

- Έρσ νινθιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο, ζα ζέιαηε λα ζπκπιεξώζεηε θάηη; 
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- Θα ήζεια λα ζπκπιεξψζσ ην εμήο, ην φηη ε θφξε κνπ δηαγλψζηεθε κε ΓΔΠ/Τ θέηνο πνπ είλαη 

ζηε Γ‟ Λπθείνπ θαη ε δηάγλσζε ζε βνεζάεη λα θαηαιάβεηο θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ή 

ζπλέβαηλαλ ζην παξειζφλ. Αλ ην ήμεξα λσξίηεξα, ζα κπνξνχζα λα θάλσ θάηη παξαπάλσ.  

- Τπάξρεη θάηη πνπ ζεσξείηαη, όηη απνηειεί ην ιόγν πνπ δελ είρε δηαγλσζηεί κέρξη ηώξα; 

- Σν φηη δελ ελνρινχζε, ν γηνο κνπ δηαγλψζηεθε ζε κηθξφηεξε ειηθία, γηαηί ελνρινχζε ζην 

ζρνιείν. Ζ Άλλα δελ ελνρινχζε ζην ζρνιείν. Ήηαλ έλα παηδί πνπ ράδεπε. Απηφ δελ κε πξντδέαζε, 

θάπνηνο δελ κνπ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή, φηη απηφ είλαη έλα ζεκάδη. Απηφ, δειαδή αλ βιέπνπκε έλα 

παηδί ην νπνίν θνηηάδεη απφ ην παξάζπξν θαη δείρλεη λα καο αθνχεη πφηε, πφηε, κήπσο λα ην ςάμνπκε, 

αο πνχκε.  

- Δπραξηζηνύκε πάξα πνιύ. Καιή ζπλέρεηα.   

 

2. Γηώξγνο θα Πόπε  

- Καιεκέξα ζαο θπξία Πόπε, ζα ζέιακε λα ζαο ξσηήζνπκε γηα ην γην ζαο, λα καο 

δηεγεζείηε κηα ηππηθή κέξα ηνπ παηδηνύ από ηελ ώξα πνπ μππλάεη κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη. 

- Μηα ηππηθή εκέξα, εληάμεη, μππλά αξγά ζπλήζσο. Πεγαίλεη ζην ζρνιείν, θακηά θνξά ράλεη ηελ 

πξψηε ψξα, γπξλάεη απφ ην ζρνιείν κε ην θηλεηφ ζην ρέξη. Δάλ έρεη Αγγιηθά, πεγαίλεη ζηα Αγγιηθά ή 

εηνηκάδεη θάηη. Δληάμεη δελ κπνξψ λα πσ φηη αζρνιείηαη κε καζήκαηα, αζρνιείηαη πνιχ ιίγν κε 

καζήκαηα. πνηε βξεη επθαηξία αλνίγεη ην ξνχηεξ, γηα λα έρεη ίληεξλεη ζην θηλεηφ, βιέπεη θάπνηα ψξα 

ηειεφξαζε. Καη έρεη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη  θάλεη πνδφζθαηξν. 

- Όηαλ ήηαλ κηθξόο είρε πξόβιεκα κε ην πξσηλό μύπλεκα; 

- ηαλ ήηαλ κηθξφο μχπλαγε πνιχ πξσί, θνηκφηαλ λσξίο, μχπλαγε λσξίο, ήηαλ πάξα πνιχ δσεξφο 

φιε κέξα, αιιά δελ είρε ζέκα αο πνχκε κε ην μχπλεκα, ή θάηη ηέηνην. Αιιά ήηαλ πνιχ δσεξφο.  

- Ο ύπλνο ηνπ εηδηθόηεξα όηαλ ήηαλ κηθξόο ήηαλ ζπλερόκελνο ύπλνο; 

- Όπλνο ζπλερφκελνο λαη. Αλ είρε φκσο κηα έληνλε κέξα, φηαλ ήηαλ κηθξφο θάπνηεο θνξέο 

παξακίιαγε ή έιεγε πξάγκαηα ηεο εκέξαο, αιιά δελ μχπλαγε ην βξάδπ. Γειαδή έπεθηε πηψκα λσξίο 

θαη θνηκφηαλ ζπλερφκελα. 

- Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη θνηκόηαλ γύξσ ζηηο ελληά – δέθα θαη μύπλαγε; 
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- Κνηκφηαλ ζηηο ελληά φρη, αιιά κπνξνχκε λα πνχκε φηη μχπλαγε, θνηκφηαλ θαηά ηηο δέθα, κηιάσ 

ηψξα γηα ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ θαη μχπλαγε γηα λα πάεη ζην ζρνιείν εθηά θαη θάηη.  

- Δίραηε παξαηεξήζεη πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο; 

- Ναη, βεβαίσο. Γπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί, ην „ρεη θαηαιάβεη θαη ν ίδηνο θαη κάιηζηα ζε 

θάζε εμεηάζεσλ. Λέεη φηη κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί, φηαλ θάλεη θάηη, αλ θάλεη θάηη, δειαδή έρνπκε κηα 

κηθξή κπαζθεηνχια. Μπνξεί λα ιέεη, ζέιεη θάηη λα θηλείηαη θάπσο λα κπνξέζεη λα ζπγθεληξσζεί.  

- ε πνηεο ζπλζήθεο παξαηεξείηε απηή ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζήο ; 

- ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηα καζήκαηα. Γειαδή κε ην δηάβαζκα.  

- Καη ηα ζπκπηώκαηά ηνπ πνηα είλαη εθείλε ηελ ώξα;  

- Αο πνχκε θάζεηαη λα δηαβάζεη θαη κεηά απφ ιίγν δειαδή, ζα θάηζεη πέληε ιεπηά, ζα ζεθσζεί 

ζα θάλεη θάηη άιιν. Σνλ βιέπεηο φηη δελ κπνξεί. Καη κάιηζηα φηαλ ήηαλ πην κηθξφο ήηαλ θαιχηεξε ε 

θαηάζηαζε, γηαηί έθαλε ηηο δνπιεηέο ηνπ, ηηο πξνρεηξνέθαλε, αιιά ηηο έθαλε, ηηο νινθιήξσλε. Σψξα 

πνπ είλαη πην κεγάινο, πην πνιιέο πνπ είλαη νη δνπιεηέο πνπ πξέπεη λα θάλεη, ηηο απνθεχγεη. Γειαδή 

θάλεη θάπνηα πξάγκαηα απ‟ απηά πνπ πξέπεη λα θάλεη.  

- Γηα πόζν ρξόλν κπνξεί λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζε θάηη πνπ δελ ηνπ αξέζεη θαη ζε θάηη 

πνπ ηνπ αξέζεη; 

- ε θάηη πνπ ηνπ αξέζεη κπνξεί λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο πάξα πνιιή ψξα. 

- Πόζε ώξα ελλνείηε;  

- Πάξα πνιιή ψξα, δειαδή κπνξεί λα πνχκε λα έρεη λα θάλεη κε αζιεηηθά ή κε πξάγκαηα πνπ 

κπνξεί λα ηνλ ελδηαθέξνπλ, ηψξα ψξα δελ μέξσ λα ζαο πσ, αιιά ηα πξάγκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, 

κε ηα πξάγκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θνιιάεη. 

- Καηά ηε λεπηαθή ηνπ ειηθία κπνξνπζε λα παξακέλεη ζπγθεληξσκέλνο γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα; 

- Γελ είρα παξαηεξήζεη θάηη φηαλ ήηαλ κηθξφο, γηαηί έπαηδε κε ηα παηρλίδηα ηνπ πνιιή ψξα 

δειαδή ήηαλ απνξξνθεκέλνο κ‟ απηφ πνπ έθαλε. Οη δπζθνιίεο θαλήθαλε φηαλ μεθίλεζαλ ηα 

καζήκαηα, ήδε απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ήηαλ απηφο πνπ έθαλε ηηο αηαμίεο, δπν ρξνλψλ καο είραλε 

θάλεη ηελ παξαηήξεζε, γηαηί είρε αλέβεη πάλσ ζην ηξαπεδάθη πνπ ήηαλ γηα λα ηξψλε θαη λα παίδνπλ 

θαη έθαλε ηνλ Καξαγθηφδε, δειαδή ήηαλ πνιχ θηλεηηθφο φηαλ ήηαλ κηθξφο θαη ηη άιιν ζπκάκαη, είρε 
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πεη ε θπξία πνπ ηνπο έθαλε κάζεκα φηη ηελ ψξα πνπ καδεπφηαλ λα θάλνπλ ηελ νκαδνχια, πνπ θάλνπλ 

θάηη ζην κάζεκα, δελ θαζφηαλε ζηε ζέζε ηνπ φπσο ηα άιια παηδηά, αιιά πάληα βέβαηα φηαλ ηνλ 

ξψηαγε απαληνχζε. Πξφζερε απηά πνπ ιέγνληαλ, αιιά δελ θαζφηαλε έηζη ήξεκα ζηε ζέζε ηνπ, φπσο 

νη άιινη. 

- Δηδηθόηεξα όηαλ ήηαλ κηθξόηεξνο πνηα παηρλίδηα, πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δηαηεξνύζαλ 

πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή; 

- Δληάμεη, ηα απηνθηλεηάθηα, κπάιεο, αο πνχκε ηα παδι ήηαλε θάηη πνπ δελ ηα έθαλε, δελ ηνπ 

άξεζαλ, θαηαζθεπέο, λαη απηά. 

- Όηαλ ηνλ βιέπεηε λα έρεη κηα δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, θάλεηε θάηη γηα λα ηνλ βνεζήζεηε; 

- Πην κηθξφο φηαλ ήηαλ πξνζπαζνχζα λα είκαη θνληά ηνπ, φρη, φρη ιάζνο θάλσ. Γεληθά είλαη παηδί 

πνπ απφ κηθξφο ήζειε λα είλαη απηφλνκνο. πνηε δειαδή, Γ‟ Γεκνηηθνχ φηαλ ήηαλ θαη ηνπ έιεγα γηα 

λα δσ ηη έρεηο γξάςεη, έιεγε ε θπξία ζα καο ηα δεη. Δζχ δελ έρεηο θακηά δνπιεηά. Οπφηε δε κνπ άθελε 

πνιιά πεξηζψξηα λα παξέκβσ. Καη ηψξα βέβαηα αλ ηνικήζσ λα παξέκβσ, ηζαθσλφκαζηε, δελ έρεηο 

θακηά δνπιεηά θιπ.  

- Πόζν κπνξεί λα παξακείλεη ζε κηα ζέζε; Γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα; 

- Γελ έρεη πξφβιεκα λα θάηζεη ζε κηα ζέζε. Μπνξεί λα θνπλάεη ηα πφδηα ηνπ. Απιά δελ είλαη 

απφ εθείλνπο πνπ ζα ηνλ βιέπεηο λα πεγαηλνέξρεηαη θάλνληαο θάηη.  Μεγαιψλνληαο ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαίλεηαη λα έρεη θαηαιαγηάζεη, αιιά κπνξεί λα παίδεη κε θάηη, λα θνπλάεη ηα πφδηα 

ηνπ. 

- Μηθξόηεξνο όηαλ ήηαλ παξέκελε ζηελ ίδηα ζέζε;  

- Μηθξφηεξνο ήηαλ ζίθνπλαο. Γειαδή, έηξερε, έθαλε..., δελ ηνλ πξνιάβαηλεο. Πξάγκα πνπ κνπ 

δεκηνπξγνχζε θνβεξφ άγρνο γηα λα κελ ηνπ ζπκβεί θάηη.. λα κελ πέζεη. Σνλ είρα πάληα έλλνηα, ήηαλ 

απξφβιεπηνο, δελ ήμεξα ηη ζα ζθεθηεί. 

- Δίρε ηελ ηάζε λα θνπλάεη ρέξηα, πόδηα λα είλαη ζαλ «θνπξδηζκέλνο»; 

- Δίρε ηελ ηάζε λα είλαη ζε θίλεζε. Να ηξέρεη, λα έρεη δηάθνξεο ηδέεο αο πνχκε , λα ζθαξθαιψλεη 

λα εμεξεπλήζεη. Έθαλε πξάγκαηα πνπ ήηαλ επηθίλδπλα γηα ηελ ειηθία ηνπ.  

- Σόηε ζεθσλόηαλ δηαξθώο;   
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- Δπεηδή ε δνπιεηά κε ηα καζήκαηα, ηελ έθαλε, ήηαλ ιηγφηεξε, ηελ έθαλε, ηειείσλε θαη κεηά 

έπαηδε. Γελ ππήξρε, ελψ ηψξα είλαη πην κεγάιε.  

- Με ηα παηρλίδηα ηνπ, ηόηε πνπ είρε πνιύ ρξόλν γηα πην πνιιά παηρλίδηα, νινθιήξσλε ην 

παηρλίδη ηνπ;  

- Ναη. Ναη. Δπίζεο ζπγθεληξψλεηαη πάξα πνιχ, ηνπ αξέζεη λα δσγξαθίδεη θαη είλαη κηα ρξνληθή 

πεξίνδνο πνπ κπνξεί λα θάηζεη ψξεο, λα θάλεη ιεπηνκέξεηεο θαη λα είλαη θαζηζκέλνο, δειαδή, αλ 

εθείλν ην πξάγκα πνπ θάλεη ηνλ ελδηαθέξεη, κπνξεί λα είλαη αθίλεηνο θαη λα ην θάλεη. 

- Όηαλ εζείο ηνλ βιέπεηε λα είλαη ζ’ απηήλ ηελ θίλεζε, θάλεηε θάηη γηα λα ηνλ βνεζήζεηε 

έηζη λα ην πεξηνξίζεη; 

- Σνπ ιέσ «έια βξε Γηψξγν, άληε λα θαζίζεηο ιίγν», ιεθηηθά. 

- Παιηόηεξα γηλόηαλ αιιηώο; 

- Παιηφηεξα φηαλ ήηαλ ππεξβνιηθή ε ππεξθηλεηηθφηεηα, φηαλ ήηαλ θνπξαζηηθφο, εληάμεη ηνλ 

κάισλα. 

- Όηαλ παξαηεξνύζαηε θάπνηα ηδηαίηεξε αλεζπρία, πξνζπαζνύζαηε λα ην αληηκεησπίζεηε 

ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηνπο ηξόπνπο; 

- ρη, γηαηί δελ ήμεξα φηη ππήξρε απηφ ην πξφβιεκα. Θεσξνχζα απιά φηη ήηαλ έλα δσεξφ παηδί. 

Γελ ήμεξα φηη ήηαλ ζέκα ππεξθηλεηηθφηεηαο. Ήηαλ θάηη πνπ ην έκαζα ζηελ Α‟ Γπκλαζίνπ. 

- Όηαλ ηνλ ελδηαθέξεη θάηη, γηα παξάδεηγκα ε δσγξαθηθή, όπσο είπαηε πόζε ώξα, κπνξεί 

λα αζρνιεζεί κ’ απηό;  

- Μπνξεί θαη κηα ψξα, κπνξεί λα θάλεη θαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, κπνξεί κάιινλ, απηή 

είλαη ε ππεξεζηίαζε πνπ ιέλε, κπνξεί λα θαζίζεη πάξα πνιιή ψξα. Μπνξεί λα θαζίζεη θαη πάξα πνιιή 

ψξα ζηνλ ππνινγηζηή κε παηρλίδηα θαη ηέηνηα.  

- ε ζπδεηήζεηο είλαη παξνξκεηηθόο; Θέιεη λα πεη ηε γλώκε ηνπ παίξλνληαο ηε ζεηξά ησλ 

άιισλ; 

- Απηφ δελ ην έρσ παξαηεξήζεη. Αιιά είλαη παξνξκεηηθφο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ, δειαδή θαη 

απηφ ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, ήδε απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Γε ζα ζθεθηεί 

πνηέ ηε ζπλέπεηα απηνχ πνπ ιέεη θαη αλ κηιάεη έηζη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κεηά έρεη πξφβιεκα.  

- Ζ δηάζεζή ηνπ πώο είλαη; Έρεη δηαθπκάλζεηο, έρεη κεηαζηξνθέο;  
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- Γελ κπνξψ λα πσ φηη είλαη ραξνχκελνο. Μάιινλ κεγαιψλνληαο ζα έιεγα φηη είλαη 

κειαγρνιηθφο, φρη κειαγρνιηθφο, αιιά ζαλ λα έρεη θάηη πνπ ηνλ ηξψεη. Απηφ κνπ ην είραλε πεη απφ ην 

δεκνηηθφ, κάιηζηα ζηελ Δ‟ Γεκνηηθνχ ην είρε εληνπίζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη κάιηζηα φηαλ θάλακε κηα 

αμηνιφγεζε γηα ηα καζεκαηηθά κνπ είραλ πεη φηη έρεη αγρψδε δηαηαξαρή φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο.  

- Όηαλ ήηαλ κηθξόηεξνο παξαηεξνύζαηε θάπνηεο ζεκαληηθέο κεηαζηξνθέο; 

- ρη, φρη ζα λα είλαη…εεε... Δληάμεη πάληα ζχκσλε έληνλα, δειαδή δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, δελ κπνξνχζε  λα..., δειαδή, αλ ήζειε θάηη, ζα ήηαλ επίκνλνο, ζα έβαδε φινπο 

ηνπο ηξφπνπο λα ην θάλεη, ήηαλ απαηηεηηθφο, δχζθνινο. 

- ε κηθξόηεξε ειηθία, όηαλ ήηαλ θαη κε άιια παηδηά, ζε έλα πάξηη, ζε έλαλ θιεηζηό ρώξν, 

ζε θάπνην αλνηρηό ρώξν, ζε κηα παηδηθή ραξά, πώο ζπκπεξηθεξόηαλ;  

- Έλα απφ ηα δσεξά παηδηά ηνπ πάξηη, αο πνχκε, κπνξεί λα πείξαδε ηνπο άιινπο, κπνξεί λα έθαλε 

ηίπνηα θαθά ζρφιηα, αο πνχκε, κηα ζπκκαζήηξηα, πνπ ήηαλ επαηζζεηνχια, κπνξεί λα ηελ έθαλε λα 

έθιαηγε.  

- Ο ρώξνο δελ έπαηδε θάπνην ξόιν;  

- Σα πην πνιιά δνξίζκαηα πηζηεχσ φηη ηα έρεη ζην ζρνιείν. Βέβαηα ηξίηε- ηεηάξηε δεκνηηθνχ 

είρε κηα θαηαπιεθηηθή δαζθάια ε νπνία παξφηη δελ ήμεξε φηη ππήξρε ζέκα ππεξθηλεηηθφηεηαο, κνπ 

έιεγε «ηνλ βιέπσ λα δνξίδεηαη» θαη ζην δηάιεηκκα, αλάκεζα πέκπηε – έθηε ψξα ηνλ έζηειλε ζηελ 

απιή, λα ηεο θέξεη πξάγκαηα, δειαδή πξνζπαζνχζε λα εθηνλψζεη ηελ ελεξγεηηθφηεηα πνπ έβιεπε φηη 

είρε αο πνχκε θαη ην ρεηξηδφηαλ έηζη.  

- Όηαλ βξίζθεηαη κε άιια παηδηά κεγαιύηεξα από εθείλνλ, είηε ειηθηαθά, είηε ζσκαηηθά, 

πνηα ζηάζε έρεη; Σνπο αθνινπζεί; Αληηδξά; 

- Γεληθά δελ είρε πξνβιήκαηα κε κεγαιχηεξα παηδηά θαη γεληθά επεηδή είλαη κεγαιφζσκνο, απφ 

κηθξφο ήηαλε, έθαλε παξέα θαη κε κεγαιχηεξνπο.  

- Σόηε ηνπο αθνινπζνύζε ή ήζειε λα πεξάζεη ην δηθό ηνπ;  

- Ννκίδσ φηη ππήξρε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε. Γελ έβιεπε φηη εθείλνο είλαη πην κηθξφο θαη εθείλνη 

είλαη… Πξνζπαζνχζε ηζφηηκα λα παίμεη ην παηρλίδη ζηα ίζα. 

- Καη ειάκβαλε ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά; 
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- Ναη, απφ ηνπο άιινπο λαη. Καη ηψξα θάλεη παξέα κε κεγαιχηεξνπο. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κε ειηθησκέλνπο, γηα παξάδεηγκα γηαγηάδεο, παππνύδεο, ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πώο είλαη;  

- ηαλ βξίζθεηαη κε ηε γηαγηά, ηε κακά κνπ, πνπ κέλεη πην θνληά θαη έρνπκε πην πνιιέο ζρέζεηο 

ηελ πείξαδε, δελ έδεηρλε ην δένληα ζεβαζκφ αο πνχκε, παξφηη ζηελ νηθνγέλεηα καο είλαη θάηη πνπ ην 

έρνπκε σο αμία. Γειαδή ήηαλ ελνριεηηθφο, κε απνηέιεζκα ε κακά κνπ λα κελ ηνλ πνιπζέιεη, λα κνπ 

θάλεη παξάπνλα γη‟ απηφ θαη ηέηνηα. 

- Κάπνηα δηαθνξνπνίεζε κε ηνλ παππνύ; 

- Ο παππνχο ηψξα δε δεη. Παιηφηεξα, εληάμεη λνκίδσ ε κακά κνπ έκπαηλε ζην παηρλίδη, έπαηδε ην 

παηρλίδη ηνπ. Γειαδή ηελ πείξαδε, απηή αληηδξνχζε θαη θάπσο έηζη. 

- Με ζαο πώο αληηδξά όηαλ βξίζθεζηε καδί;  

- Με κέλα.. λνκίδεη φηη γηα  φια θηαίσ εγψ. Θεσξψ φηη απηφ είλαη ην κφλν πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. 

Καηαιαβαίλσ φηη κε αγαπάεη, αιιά αθφηνπ έρσ ηε δηάγλσζε πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ, γηαηί κέρξη ηφηε 

έπαηξλα ηηο αληηδξάζεηο πξνζσπηθά, πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ, δειαδή πξνρηέο λφκηδε φηη έραζε ηα 

θιεηδηά ηνπ θη ήηαλ έμαιινο θαη καιψζακε. Ήηαλ βξάδπ θαη ήηαλ θνπξαζκέλνο. Πξνζπαζψ εγψ λα 

είκαη πην ήπηα γηα λα κελ ππξνδνηψ εθξήμεηο ζην ζπίηη, δειαδή βιέπνληαο φηη έρεη κηα δπζθνιία 

πξέπεη λα ην ρεηξηζηψ, δειαδή λα κε ζεσξήζσ φηη ε ζηάζε ηνπ είλαη ελαληίνλ κνπ, λα εμεγήζσ ηε 

ζηάζε ηνπ, δελ μέξσ αλ ην έθαλα ζαθέο.  

- Πξηλ ηελ εθεβεία, γηαηί πνιιά απ’ απηά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθεβεία, ε ζρέζε 

ζαο ήηαλ ίδηα;  

- Δίρακε θφληξεο, γηα ηη ήηαλ παηδί ην νπνίν δειαδή, ζε αληίζεζε κε ηελ θφξε πνπ απφ κηθξή 

φηαλ ηεο εμεγνχζεο θάηη, αλ δε ηεο εμεγνχζα ηνπο θαλφλεο ππήξρε ζέκα, αιιά αλ ηεο εμεγνχζεο γηαηί 

ην θάλνπκε απηφ ην ζέκα έιεγε. Ο Γηψξγνο ήζειε λα θάλεη πάληα ην δηθφ ηνπ, φηη ηνπ θαξθσλφηαλ 

ζην κπαιφ. 

- Με ην κπακπά ηνπ πώο είλαη νη ζρέζεηο; 

- Με ην κπακπά ηνπ επεηδή είλαη θαιχηεξεο νη ζρέζεηο, γηαηί επεηδή ν κπακπάο ηνπ ηνλ πάεη ζην 

πνδφζθαηξν, είλαη πνιχ θαιφο ζην πνδφζθαηξν θαη ζπδεηάλε δηάθνξα ζρεηηθά ζέκαηα θαη ν κπακπάο 

είλαη ν θαιφο κπάηζνο ηεο νηθνγέλεηαο, εγψ παίδσ ην ξφιν ηνπ θαθνχ. Γειαδή ηηο απαγνξεχζεηο ηηο 
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έζεηα εγψ, δελ ηηο έζεηε εθείλνο, γηαηί ηψξα εληάμεη είλαη ζε κηα ειηθία πνπ δελ κπνξψ λα πσ φηη ζα 

ζέζσ απαγνξεχζεηο, κφλν κε ηελ θνπβέληα φ,ηη θάλεηο. Με ηνλ κπακπά ηνπ έρεη θαιχηεξεο ζρέζεηο. 

- Με ηελ αδεξθή ηνπ πνπ είλαη ηξία ρξόληα κεγαιύηεξε;  

- Με ηελ αδεξθή ηνπ, εληάμεη, πην πνιχ ηελ πείξαδε. Θπκάκαη ηψξα λα ζνπ πσ ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο Γηψξγνο είλαη ζηελ ειηθία πνπ δελ μέξεη λα δσγξαθίδεη θαη έρεη δσγξαθίζεη θάηη ε Άλλα θαη 

πεγαίλεη θαη ηεο ην ζθίδεη, επεηδή απηφο δελ κπνξνχζε , δειαδή ππήξρε έλαο αληαγσληζκφο γηαηί ήηαλ 

κεγαιχηεξε, γηαηί ηέινο πάλησλ ήηαλ ζε κεγαιχηεξν επίπεδν θαη απηφ ηνλ δφξηδε. Σψξα έρνπλ θαιέο 

ζρέζεηο. Βέβαηα ηψξα δελ έρνπλ ζρέζεηο, είλαη παηδί πνπ δε κηιάεη πνιχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, έηζη λαη 

κελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο, δελ καιψλνπλ, αιιά δελ μέξσ θαηά πφζν είλαη νη ζρέζεηο ηνπο  είλαη 

νπζηαζηηθέο κε ηελ έλλνηα φηη ζα πεηο ηψξα ην έλα είλαη αγφξη, ην άιιν θνξίηζη, δελ μέξσ αλ παίδεη θαη 

απηφ ξφιν, αιιά δελ κηιάεη δελ κηιάεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αο πνχκε, δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε 

πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν, πνπ ηνλ είραλ ηηκσξήζεη δειαδή πρ, ην κάζαηλα απφ νκάδεο 

ζπκκαζεηξηψλ, δειαδή, δελ έιεγε πνηέ, κπνξεί λα ηνλ θαθνπνηνχζαλ ζην ζρνιείν, έηζη, θαη δελ έιεγε 

θάηη ζε καο, γηα λα ηνλ ππεξαζπηζηνχκε ζε ηειεπηαία αλάιπζε , λα δνχκε ηη έρεη γίλεη. 

- Έρσ νινθιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο. Θα ζέιαηε λα ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 

- Γεληθά θαιφ ζα ήηαλ, θαιφ είλαη φηη ππάξρνπλ εκεξίδεο θαη γίλεηαη ελεκέξσζε, γηαηί λνκίδσ 

απηά ηα παηδηά πνπ ηαιαηπσξνχληαη πνιχ, δειαδή, κελ θαηαιαβαίλνληαο ην ηη ζπκβαίλεη, ζεσξείο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζαλ ζπκπεξηθνξά κε ζεβαζκνχ, εηδηθά ζην ζρνιείν, κε απνηέιεζκα λα πέθηνπλ 

ηηκσξίεο θαη λα γίλνληαη ιάζνο ρεηξηζκνί, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη πνιχ ρεηξφηεξα ηα πξάγκαηα. 

Απηφ ην θαηάιαβα πνιχ ζηε Δ΄ θαη η‟ δεκνηηθνχ, δειαδή κηα πην ελεκεξσκέλε ζπκπεξηθνξά απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λνκίδσ φηη ζα είρε θαιχηεξε θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηελ ςπρή ηνπ 

γηνπ κνπ. 

- αο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ, θαιή ζαο ζπλέρεηα. 
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3. Νηθόιαο θα Δπαγγειία  

- Καιεκέξα θπξία Δπαγγειία, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ην πξόγξακκα ηνπ γηνπ ζαο. 

Πώο είλαη κηα ηππηθή εκέξα ηνπ παηδηνύ ζαο από ηελ ώξα πνπ μππλά κέρξη ηελ ώξα πνπ 

θνηκάηαη; 

- Λνηπφλ, ην πξσί πεγαίλεη ζρνιείν. ηαλ γπξίδεη , παίδεη κέρξη ηελ ψξα πνπ γπξίδσ εγψ. 

πλήζσο είλαη αξθεηά δσεξφο εθείλε ηελ ψξα. ηαλ πηα μεθηλάκε ηα καζήκαηα κε δπζθνιία ζα 

μεθηλήζεη λα δηαβάζεη. Καη θνηηάδεη λα πάξεη ηφζν ρξφλν φζν έρεη κπξνζηά ηνπ είηε έρεη ιίγα 

καζήκαηα είηε έρεη πνιιά, είλαη φζν ρξφλν ζα ζέιεη λα πάξεη ν ίδηνο ζην κπαιφ ηνπ. 

- Πώο μεθηλάεη ηε κέξα ηνπ;  

- Πνιχ εχθνια ζεθψλεηαη, επδηάζεηνο. Αθφκα θαη φηαλ θνηκεζεί πνιχ ιίγν, δε ζα γθξηληάμεη, 

νχηε ζα θαλεί θνπξαζκέλνο, θάζε άιιν είλαη έλα δσεξφ παηδί. ην ζρνιείν πηα δελ έρσ ηα 

πξνβιήκαηα.... Δλψ πην παιηά ζεθσλφηαλ, ηψξα δε ζεθψλεηαη. Απηφ θξάηεζε ζηελ Α‟ – Β‟ Γεκνηηθνχ 

θαη θπξίσο ήηαλ δσεξφο φρη φκσο λα δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε. Πην πνιχ 

ράδεπε ν ίδηνο. Σψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, κεηά ηελ Γ‟ – Δ‟ θαη ζηε η‟ είλαη πην ήζπρνο, αιιά ράλεηαη 

γηα θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δθεί βνεζάεη ε δαζθάια, ηνλ επαλαθέξεη  θαη επαλέξρεηαη εχθνια 

αιιά πξέπεη κφληκα ε δαζθάια λα έρεη ην λνπ ηεο. Σνλ έρεη θαη πάληα δίπια ηεο, φηη πξέπεη  θάηη λα 

ηνπ πεη, λα ηνλ επαλαθέξεη, νπφηε κπνξεί θαη ζπλερίδεη. 

- Απηά ηα ζεκάδηα εκθαλίζηεθαλ από ηελ επνρή ηνπ λεπηαγσγείνπ; αο έρεη πεη θάηη  ε 

λεπηαγσγόο;  

- ην λεπηαγσγείν δελ κνπ είραλ πεη θάηη. Απιά ήηαλ έλα δσεξφ παηδί, φρη θάηη πνπ λα 

δπζθφιεπε κέζα ηελ ηάμε . 

- αο είραλ πεη θάηη ην ηδαίηεξν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

λεπηαγσγείνπ; 

- ηε λεπηαγσγείν έηζη θη αιιηψο ζεθσλφηαλ. Γελ είρα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. ηελ Α‟ 

Γεκνηηθνχ εθείάξρηζαλ νη πξψηεο ελδείμεηο. Ζ δαζθάια φκσο δε βνήζεζε. Έθαλε αθξηβψο φ,ηη δελ 

έπξεπε. Δπνκέλσο ην παηδί «εμαγξηψζεθε». Σν έβαιε κ‟ έλα παηδί πνιχ δχζθνιν, κε πνιιά 
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πξνβιήκαηα πνπ κεηά πήγε θαη ζε εηδηθφ ζρνιείν. Απνκνλψζεθε απφ ηα άιια παηδηά. ηαλ πήγα ζηε 

γηνξηή λα δσ, ηα έραζα πνπ είδα ην παηδί κνπ ζε πνιχ ρεηξφηεξε θαηάζηαζε. Δκέλα δελ ήηαλ έηζη ην 

παηδί. Γε θεξφηαλ φπσο ην είδα εθεί... Έθαλε πξάγκαηα πνπ δελ ηα έθαλε πνηέ ζην ζπίηη. Αληέγξαθε ην 

άιιν ην παηδάθη πνπ είρε ζνβαξά πξνβιήκαηα, έλα παηδάθη απφ λαξθνκαλείο γνλείο, είρε ράζεη θαη ηε 

κακά ζην ησ κεηαμχ, έλα παηδί κε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, πνπ αθφκα θνξνχζε pampers, έπαηξλε 

εξεκηζηηθφ γηα λα πάεη ζρνιείν θαη ζεψξεζε ε δαζθάια φηη έπξεπε λα ην βάιεη καδί ηνπ. 

- Παξαηεξήζαηε θάπνηεο αιιαγέο; 

- Δθεί άξρηζε λα ζεθψλεηαη, λα κελ πξνζέρεη ηε δαζθάια. Δπηπρψο είλαη έμππλν παηδί. 

Μπνξνχζε λα θαιχςεη ηα θελά δειαδή δε θαηλφηαλ ηα θελά. Δπηπρψο ε επθπΐα ηνπ είλαη θαιή. 

- Έρεηε παξαηεξήζεη γεληθά λα δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί; 

- Ναη. 

- ε ηη ζπλζήθεο ην έρεηε παξαηεξήζεη; Πνύ παξνπζηάδεηαη πην ζπρλά απηό; 

- Κπξίσο φηαλ έρεη καζήκαηα ζεσξεηηθά, είλαη γη‟ απηφλ ζαλ λα είλαη έλα βνπλφ κπξνζηά ηνπ. 

Γελ κπνξεί λα νξγαλψζεη ην δηάβαζκά ηνπ θαη ην ρξφλν ηνπ. Καη φηαλ έρεη θαη πάξα πνιιά. Γειαδή 

ην άγρνο γη‟ απηφλ  είλαη πνιχ  αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο. Γελ ζα θάηζεη θάησ λα πεη  ηψξα ζα 

ηειεηψζσ. Απιά δελ μεθηλάεη. Δθηφο αλ πάσ εγψ.  

- Δθείλε ηελ ώξα, όηαλ δεκηνπξγείηαη ην άγρνο, ηη ζπκπηώκαηα ζαο εκθαλίδεη;  

- εθψλεηαη . ζα θάλεη, ζα πάεη ζην κνλφδπγν γηα ιίγν. Ακέζσο κεηά ζα πάεη ηνπαιέηα, κεηά ζα 

πάεη λα εηνηκάζεη θάηη λα θάεη, αλ θαη είλαη ιηγφθαγν θαη πνιχ αδχλαην παηδί, αιιά ηφηε πεηλάεη θαη 

κφιηο ηειεηψζεη απηφ, ςάρλνπκε γηα ζηπιφ, ζα καο θηαίεη ε γφκα καο. Πάληα θάηη ζα ζθεθηεί.  

- Τπάξρνπλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηηο νπνίεο παξακέλεη πεξηζζόηεξν 

ζπγθεληξσκέλνο; 

- ....( κεγάιε παχζε ) Ναη, ζηα παηρλίδηα γλψζεσλ, επηηξαπέδηα παηρλίδηα γλψζεσλ, πνπ είλαη 

πάξα πνιχ θαιφο, κπνξεί λα θάηζεη ψξεο, κπνξεί λα θαζίζεη θαη δπν ψξεο λα παίδεη, γηαηί είλαη θάηη 

πνπ ηνπ αξέζεη πάξα πνιχ. 

- Όηαλ έρεη απηήλ ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο, εζείο θάλεηε θάηη γηα λα ηνλ βνεζήζεηε, 

έηζη λα κπνξέζεη λα θάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ; 
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- Δγψ λα ζαο πσ, απηά πνπ θάλσ δελ μέξσ αλ έρνπλ παίμεη ξφιν ή πφηε ην βάδεη ν ίδηνο ζην 

κπαιφ ηνπ λα ην θάλεη. 

Δγψ θνηηάδσ λα είλαη άδεην ην γξαθείν ηνπ, λα κελ έρεη πνιιά πξάγκαηα. Βέβαηα πάληα θάηη 

αλαθαιχπηεη, πάληα έρεη θάηη ζην ρέξη ηνπ. Παξφιν πνπ αδεηάδσ ηα πάληα, κνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

ην θάλσ απηφ, λα θαηαθέξσ λα κελ έρεη ηίπνηα απνιχησο πνπ λα κελ ηνπ απνζπά ηελ πξνζνρή. Θέισ 

λα ηνπ βάδσ κηθξά δηαιείκκαηα, δειαδή κέζα ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα λα θάλεη θαη δηαιείκκαηα, 

θαη λα είλαη ιίγνο ν ρξφλνο πνπ ζα δηαβάδεη, θάπνην κηθξφ δηάιεηκκα, λα επαλαιακβάλεηαη έηζη. Δίλαη 

φκσο ζπλεξγάζηκνο κφλν φηαλ είλαη πνιχ πηεζκέλνο θαη πξέπεη λα βγάιεη, άκα πξέπεη λα βγάιεη 

πνιιή χιε κέζα ζε κηα ψξα ζα κε αθνχζεη. Αλ είλαη λα βγάιεη ιίγε χιε επίζεο ζα εμαληιήζνπκε φιε 

ηελ ψξα πνπ έρεη. ια ηα πεξηζψξηα... 

- Όηαλ ιέηε όηη ζα ζέιαηε λα έρεη έλα ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν ζα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ, 

θαη κεηά ζα ππάξμεη δηάιεηκκα,  γηα ηη ρξνληθό δηάζηεκα κηιάηε; 

- Γχξσ ζηα ηξία ιεπηά κε πέληε. Αιιά κφλν φηαλ ν ίδηνο πηεζηεί θαη ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί. 

Αιιηψο ην πεληάιεπην κπνξεί λα θξαηήζεη πνιχ θαη λα αξρίζνπκε θαη θαζαξίεο θαη απηφ πηα είλαη… 

αξρίδεη λα είλαη… Έλαο Γνιγνζάο ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

- Γπζθνιεύεηαη λα παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα; 

- Ναη. 

- Πόζε ώξα κπνξεί λα παξακείλεη ζε κία ζέζε θαζηζηόο; 

- πσο είπακε πξηλ ζην παηρλίδη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κπνξεί λα θαζίζεη αξθεηή ψξα. Δίλαη ν 

ιφγνο πνπ κνπ θάλεη εληχπσζε δειαδή. Μπνξεί λα θάηζεη θαη κηάκηζε ψξα κπνξεί λα παίδεη. Βέβαηα 

θηλείηαη θάλεη απηφ πνπ ηνπ… αιιά ην κπαιφ ηνπ ην έρεη εθεί. Δίλαη θάηη πνπ ηνλ ελζνπζηάδεη. Καη 

κέλεη εθεί… Γηαθνξεηηθά  … λνκίδσ ην πνιχ ηξία ιεπηά. 

- Όηαλ ιέηε θηλείηαη, ηη ελλνείηε; Κνπλάεη ρέξηα, πόδηα; 

- εθψλεηαη, ζεθψλεηαη. Μπνξεί θαη λα αλέβεη πάλσ ζην ηξαπέδη θαη λα πεδήμεη θάησ λα πάεη 

ζηνλ θαλαπέ θαη λα θάλεη δπν – ηξεηο θνινηνχκπεο. 

- Γεληθά κπνξεί λα παίμεη ήζπρνο ή δπζθνιεύεηαη θαη ζ’ απηό; 

- Ληγάθη δπζθνιεχεηαη. Μπνξεί λα παίμεη ζ΄απηφ πνπ ηνπ αξέζεη πνιχ θη αο είλαη κφλνο ηνπ 

κπνξεί λα θάηζεη. Αιιά πξέπεη λα είλαη θάηη πνπ λα ηνπ ηξαβάεη πνιχ ηελ πξνζνρή. Αθφκα θαη ζην 



110 

 

κπάζθεη, ηψξα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζην κπάζθεη πνπ είλαη πνιχ θαιφο θαη ηνπ αξέζεη πνιχ, πνιιέο 

θνξέο ζα αθαηξεζεί. 

- Όηαλ δπζθνιεύεηαη έηζη λα παξακείλεη ήξεκνο, εζείο θάλεηε θάηη λα ηνλ βνεζήζεηε λα 

νινθιεξώζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ; 

- Πξνζπαζψ… αιιά δελ μέξσ… πξνζπαζψ λα κελ ππάξρνπλ άιινη παξάγνληεο πνπ ηνπ 

απνζπνχλ ηελ πξνζνρή. Πνιιέο θνξέο μεθηλψ κφλε κνπ λα θάλσ θάηη, δειαδή, έια λα δνχκε απηφ, 

γηα πεο κνπ εζχ ηη ζα λφκηδεο, δειαδή ην μεθηλάσ κφλε κνπ ρσξίο λα ιέσ έια, έια. Πνιιέο θνξέο 

φηαλ ηνπ ιέσ έια είλαη ζαλ λα κελ αθνχεη  πνηέ. Κνηηάδσ κφλε κνπ λα ηνλ ξσηήζσ πάλσ ζ‟ απηφ πνπ 

θάλεη, γηα λα „ξζεη κφλνο ηνπ λα ην απνθαζίζεη κφλνο ηνπ λα γπξίζεη. Κάπνηεο θνξέο πηάλεη, θάπνηεο 

θνξέο φρη.  

- Σν παηρλίδη ηνπ πνπ αζρνιείηαη ην νινθιεξώλεη ή ην αθήλεη θαη απηό ζηε κέζε; 

- πλήζσο ην αθήλεη ζηε κέζε.  

- Γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα αζρνιείηαη κε ην παηρλίδη ηνπ; 

- Πξηλ πνιχ ιίγν, δε ζπλέρηδε. Σψξα πνπ κεγαιψλεη θάζεηαη πην πνιχ. Τπάξρνπλ θάπνηα 

παηρλίδηα πνπ κπνξεί λα θάηζεη πνιιή ψξα. Γηα παξάδεηγκα θάπνηα πνπ είλαη ζαλ εξγαζηήξηα 

θπζηθήο, θάπνηα ειηαθά απηνθίλεηα ηα παίξλεη κφλνο ηνπ, θάλεη ζπλδπαζκφ θάπνησλ παηρληδηψλ θαη 

ηνλ βιέπσ λα θάλεη ην ειηαθφ απηνθίλεην, παξάδεηγκα ζα πάεη λα ην θάλεη λα θηλείηαη κε κπαηαξία. 

Απηφ πνπ είλαη κε ην ειηαθφ… ζα ην αιιάμεη. Απηφ θάζεηαη θαη πξνζειψλεηαη, ίζσο επεηδή 

ρξεζηκνπνηεί θαη ηα ρέξηα ηνπ. Απηφ θάζεηαη, κπνξεί λα θάηζεη έλα ηέηαξην, κηζή ψξα κπνξεί λα 

αζρνιεζεί κ‟ απηφ.  

- Όηαλ ιέηε όηη πξηλ δελ αζρνιηόηαλ ηόζν, ηη ελλνείηε; 

- Μέρξη θαη ηελ ηξίηε δεκνηηθνχ, ίζσο δελ κπνξνχζε θαη λα θαηαιάβεη απηά, λα είρε θαη κηα 

δπζθνιία ζην λα … δελ ηα μέξε φια απ‟ έμσ θαη κφλνο ηνπ.  

- ε ζπδεηήζεηο είλαη παξνξκεηηθόο, ζέιεη λα πεη ηε γλώκε ηνπ ρσξίο λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά 

ηνπ; 

- Γεληθά είλαη δηζηαθηηθφο θαη δε ιέεη εχθνια ηε γλψκε ηνπ, δε ζα πάξεη ζέζε θαλ. Πξέπεη εγψ 

λα ηνλ ξσηήζσ. 

- Ζ δηάζεζή ηνπ αιιάδεη; Έρεη κεηαζηξνθέο; Πώο είλαη γεληθόηεξα; 
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- πλήζσο είλαη έλα ραξνχκελν παηδί. Άκα ηζαηηζηεί φκσο, ηνλ βιέπσ φηη δελ κπνξεί λα ειεγρζεί 

απφιπηα.  Δ, ε… κπνξεί γηα ην παξακηθξφ λα ρηππήζεη ηελ αδεξθή ηνπ. Γειαδή ηνπ πάηεζεο ην πφδη; 

Μπνξεί λα ηεο ξίμεη κηα πνιχ δπλαηή κπνπληά κφλν θαη κφλν γη‟ απηφ. Δλψ ηελ αγαπάεη. Δίλαη ζηηγκέο 

δειαδή πνπ πεξλάλε πάξα πνιχ θαιά καδί αιιά είλαη θαη ζηηγκέο πνπ έηζη θαη καιψζνπλ  δελ μέξσ αλ 

κπνξεί λα ειέγμεη ηε δχλακή ηνπ. Καη ην μέξσ φηη δελ ην θάλεη επίηεδεο. ηαλ ηνπ ιέσ κα γηαηί ην 

έθαλεο απηφ; Σν παηδί ρηχπεζε. Θα κπνξνχζε λα ήηαλ θάηη πνιχ ζνβαξφ. Ζ απάληεζε ηνπ είλαη «αθνχ 

κε πάηεζε, εγψ δελ έπξεπε… εγψ γη‟ απηφ ηελ έζπξσμα». Γελ θαηαιαβαίλεη πφζν δπλαηά ηελ έρεη 

πνλέζεη θαη πφζν επηθίλδπλν ζα κπνξνχζε λα ήηαλ. Αλ ήηαλ ζε κηα ζθάια, ζα ηελ έξηρλε θάησ.  

- Όηαλ παίδεη κε άιια παηδηά, πώο ζπκπεξηθέξεηαη; Γηαθνξνπνηείηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, δειαδή ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, ζε αλνηρηνύο, ζε έλα πάξηη, ή ζε κηα 

παηδηθή ραξά; 

- Δ,ε … Μπνξψ λα πσ πσο πην δσεξφο είλαη ζην ζπίηη, δειαδή φηαλ είκαζηε εκείο είλαη πνιχ 

δσεξφ παηδί, φηαλ πάκε ζε άιια ζπίηηα γηα παξάδεηγκα, ζε πάξηη φηαλ πεγαίλακε δελ είρα θαλέλα 

πξφβιεκα εθηφο απφ ην ηειεπηαίν εμάκελν πνπ άξρηζα λα έρσ πξφβιεκα, γηαηί βγαίλαλε ζην κπαιθφλη 

θαη αξρίδαλε λα ιέλε βξηζηέο. Γελ μέξσ αλ απηφ είλαη ηεο πξνεθεβείαο. Αλ θαη λνκίδσ φηη είλαη πνιχ 

πηζαλφ, γηαηί πνηέ δε ιέγαλε πνηέ βξηζηέο, νχηε ιέεη πνηέ βξηζηέο, αιιά δελ μέξσ αλ είλαη ην θαηλνχξην 

παηρλίδη λα βγαίλνπλε θαη λα βξίδνπλε. πγθεθξηκέλα, έηζη απιά λα ιέλε άζρεκεο θνπβέληεο. Γειαδή 

απηφ κνπ ην έθαλε δπν θνξέο. Δλψ πνηέ δελ είρα θαλέλα πξφβιεκα ζε φπνην ζπίηη θα λα πεγαίλακε, ην 

παηδί πάεη, παίδεη θαλνληθά, φπσο ηα άιια παηδάθηα. Μπνξψ λα πσ σο θαη πην ζπλεζηαικέλα. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κε κεγαιύηεξνπο από εθείλνλ, ζσκαηηθά ή ειηθηαθά παηδηά, πώο 

ζπκπεξηθέξεηαη; Σνπο αθνινπζεί, αληηδξά; Πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην δηθό ηνπ; 

- Νηψζεη πην άλεηα κε κηθξφηεξα παηδηά. Γειαδή ηνλ βιέπσ φηη ν ίδηνο ληψζεη θαιχηεξα, φηαλ ηα 

παηδηά είλαη δπν κε ηξία ρξφληα κηθξφηεξα, γχξσ ζηα δπν ρξφληα, εθεί ηνλ βιέπσ λα είλαη πην άλεηνο, 

κε ηα άιια παηδηά ηα ιίγν κεγαιχηεξα είλαη πην δηζηαθηηθφο, δε ζα πάξεη ν ίδηνο ηνλ πξψην ξφιν, 

εθηφο θη αλ είλαη ηα μαδέξθηα ηνπ απηά νπφηε ληψζεη πνιχ νηθεία θαη ηα μέξεη φια ηα ρξφληα.  

- Όηαλ βξίζθεηαη κε ππεξήιηθεο, γηα παξάδεηγκα ηηο γηαγηάδεο ή ηνπο παππνύδεο ηνπ, πνηα 

είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ;  Τπάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε; 
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- Ενχκε καδί. Δίκαζηε πάλσ θάησ. Οπφηε έρεη κεγάιε νηθεηφηεηα καδί ηνπο. Κάλεη πεξίπνπ φ,ηη 

θάλεη θαη ζε κέλα. Γελ έρεη θάπνηα δηαθνξά. 

- Γελ έρεη δηαθνξά κε ηε γηαγηά ή ηνλ παππνύ; 

- ρη. 

- ε ζαο πώο ζπκπεξηθέξεηαη; 

- Γελ ζπκπεξηθέξεηαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν. ηαλ βιέπεη φηη ηνπ θάλσ παξαηεξήζεηο, πνιιέο 

θνξέο αληηδξά. ηαλ κε δεη φηη βγσ απφ ηα φξηα κνπ,.... (βνπξθψλεη) ζα έξζεη , ζα κε αγθαιηάζεη. 

Δίλαη ζπλαηζζεκαηηθφο. Δίλαη πνιχ ηξπθεξφ παηδί, παξφιν πνπ ην βιέπεη, φηη κε ζηελαρσξεί… φηαλ 

δελ θάζεηαη , φηαλ δε κε αθνχεη εθείλε ηε ζηηγκή, κε βιέπεη λα ζηελαρσξηέκαη ζαλ λα κελ 

θαηαιαβαίλεη πφζν ζνβαξφ είλαη γηα κέλα. Καη φηαλ βιέπεη φηη πηα δελ αληέρσ, έξρεηαη λα κ‟ 

αγθαιηάζεη λα κε θηιήζεη.  

- Άξα είλαη εθθξαζηηθόο. Φέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ; 

- ‟ εκέλα απηφ πνπ πάληα θάλεη ή φηαλ κηθξνχιεο ή φηαλ θνηκφηαλ ε αδεξθή ηνπ θαη ήκαζηαλ 

νη δπν καο θαη πξηλ έξζεη ν κπακπάο ηνπ λα είκαζηε νη δπν καο αιιά θαη ηψξα πνπ είκαζηε θπξίσο ζε  

εμσηεξηθφ ρψξν πνπ βγαίλνπκε θαη πεξπαηάκε, εθεί είλαη έλα άιιν παηδί, είλαη εθθξαζηηθφο, κνπ κηιά 

κε κεγάιε αλάιπζε γηα ην ηη αηζζάλεηαη, πψο πεξλάεη ζην ζρνιείν, ελψ δελ ην θάλεη άιιεο ζηηγκέο. 

ηαλ βγαίλνπκε φκσο νη δπν καο είλαη έλα παηδί πνπ αλνίγεη εληειψο ηελ θαξδηά ηνπ θαη ηα ιέεη φια 

θαη κε πνιχ σξαία ιφγηα θαη κε πνιχ σξαία έθθξαζε πνπ δελ ην έρεη ηνλ ππφινηπν θαηξφ. 

- Με ηνλ κπακπά ηνπ πώο είλαη νη ζρέζεηο ηνπ; 

- Καιέο. Βιέπνληαη πνιχ ιίγν. Γειαδή κέζα ζηελ εβδνκάδα ηνλ βιέπεη πνιχ ιίγν ην πξσί. 

πλνιηθά κηζή ψξα ηε κέξα ηνλ βιέπεη. Οπφηε είλαη πνιχ ιίγε ε επαθή πνπ έρεη. Σν αββαηνθχξηαθν 

πεξλάλε αξθεηέο ψξεο καδί. Μάιινλ φινη καδί είκαζηε… φρη κφλν κε ηνλ κπακπά.. αιιά αδπλακία 

έρεη ζε κέλα.  

- Με ηελ αδεξθή ηνπ πώο είλαη;  

- Έρεη ζρέζε πάζνπο. Γελ θάλνπλ καθξηά ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Παίδνπλ θαη σξαία αιιά πνιχ 

γξήγνξα, ην σξαίν εμειίζζεηαη ζε έλαλ θαπγά πνπ ηειεηψλεη επίζεο πνιχ γξήγνξα θαη χζηεξα 

ρσξίδνπλε. Γε ρσξίδνπλε θηφιαο. Πεξλάλε μερσξηζηά θάπνηεο ψξεο γηα λα έρνπκε θαη κηα εξεκία αιιά 

δελ ζέινπλ νχηε θαη νη ίδηνη λα ρσξίζνπλε.. 
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- ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ην πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηνπ. Δηδηθά θαη κηθξόηεξνο όηαλ 

ήηαλε ζπλερόκελνο ν ύπλνο ηνπ ή ζεθσλόηαλ; 

- ρη, θνηκάηαη ζπλερφκελα… ιίγεο ψξεο. Σψξα πεξίπνπ θνηκάηαη γχξσ ζηηο νθηψκηζε ψξεο. ρη 

πνιχ ιίγεο αιιά πάληα ήηαλε ζην κίληκνπκ γηα ην θπζηνινγηθφ. Γειαδή θνηκφηαλ ζρεηηθά ιίγεο. 

- ηελ πξνζρνιηθή πεξίπνπ ειηθία πώο ήηαλ ν ύπλνο ηνπ; Κνηκόηαλ ηόζεο ώξεο; 

- Απφ κηθξφο δε θνηκφηαλ πνιχ. Απφ κσξφ. ηαλ ιέγαλε φηη πξέπεη λα θνηκεζεί απφ ελληά σο 

δεθαηέζζεξηο ψξεο θνηκφηαλ ηηο ελληά. Γεληθά θαλνληθά έπεθηε γηα χπλν. Γελ είρα ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα θαη θνηκφηαλ γχξσ ζηηο ελληάκηζε.  

 

Νηθόιαο θα Δπαγγειία β’ κέξνο  

- Kπξία Δπαγγειία ζέιεηε λα καο πείηε θάηη άιιν γηα ηελ θαζεκεξηλόηεηα  ηνπ  γηνπ ζαο; 

- Απφ κηθξφ.., ζα μεθηλήζσ κάιινλ απφ ηελ εγθπκνζχλε, φηη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο 

εγψ αξγφηεξα ην θαηάιαβα φηη ήηαλ ππεξθηλεηηθφο θαη ηφηε. Κηληφηαλ ηδηαίηεξα πνιχ, θαζφκνπλ θαη ε 

θνηιηά κνπ γχξηδε, θνπληφηαλ ε θνηιηά κνπ πνιχ. Απ‟ φηη έρσ δηαβάζεη ην έκβξπν ην αθνχεη ε κεηέξα 

δελ ζπκάκαη ηψξα πνηα εβδνκάδα, ελψ άθελαλ έλα πεξηζψξην κέζα ζε δπν – ηξεηο εβδνκάδεο λα η‟ 

αθνχζεηο, εγψ ην άθνπζα ηελ πξψηε κέξα πνπ ζα κπνξνχζα λα ην αθνχζσ. Ήηαλ πάξα πνιχ έληνλν, 

δελ ήηαλ απηφ πνπ έιεγαλ ζαλ πεηαινχδα, ζαλ θηεξνχγηζκα, ήηαλ έλα πξάγκα πνπ ιέσ ακάλ ηη έρσ 

κέζα ζηελ θνηιηά κνπ. Έηζη ήηαλ κέρξη ην ηέινο θαη ζαλ κσξφ. Σν έβαδα ζηελ θνχληα. πσο ήηαλ 

ζηελ θνχληα πνηέ δελ ήηαλ ζε έλα ζεκείν. Μέζα ζε ιίγε ψξα είρε πάεη ζηελ άιιε άθξε, κέζα ζε πέληε 

ιεπηά ήηαλ ζηελ άιιε άθξε, ελψ θνηκφηαλ δειαδή. Καη πην κεγάιν κεηαθεξφηαλ κέζα ζην δσκάηην, 

ζπγγλψκε, κέζα ζην ρψξν ηνπ θξεβαηηνχ, φρη φηη ζεθσλφηαλε, είρε ηχρεη δπν – ηξεηο θνξέο, φπσο φια 

ηα παηδάθηα λα κπεξδεπηεί κέζα ζηνλ χπλν ηνπ, αιιά δελ κπνξψ λα πσ φηη ζεθσλφηαλε. Αιιά, κέζα 

ζηνλ χπλν θαη κέζα ζην θξεβάηη δελ έκελε ζηάζηκν. Αθφκα θαη ηψξα θάζεηαη ζηνλ πνπφ ηνπ θαη 

γπξίδεη απφ ηελ άιιε. Δίλαη πνιχ πην ζπάληα ε θίλεζε ζηνλ χπλν ηνπ πηα. Δλψ πξηλ ην έθαλε αλά δέθα 

ιεπηά, αλά δεθαπέληε, άιιαδε ζέζε, ηψξα πηα δπν – ηξεηο θνξέο κέζα ζηνλ χπλν ηνπ ζα γπξίζεη, ζα 

ηνλ βξσ θάπνπ εδψ, ζίγνπξα ζα είλαη θάπνπ αιινχ ην θεθάιη ηνπ ην πξσί. Αιιά απηφ ζα γίλεη δπν – 

ηξεηο θνξέο.  

- Έρσ νινθιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο. Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν.  
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- ρη, απηά. Γελ έρσ λα πξνζζέζσ θάηη άιιν. 

- Δπραξηζηώ πάξα πνιύ. Καιή ζπλέρεηα. 

 

4. Μηράιεο θα Διέλε  

- Καιεκέξα ζαο θπξία Διέλε, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ην γην ζαο πνπ έρεη ΓΔΠ/Τ. Πώο 

είλαη κηα ηππηθή εκέξα ηνπ παηδηνύ ζαο από ηελ ώξα πνπ μππλά κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη;  

- Μάιηζηα. Αξγνχκε λα μππλήζνπκε. Έρνπκε θαζπζηέξεζε ζην ληχζηκν θαη ηελ ηνπαιέηα, αλ 

δελ αθνχεη δειαδή, είλαη πνιχ αξγέο νη θηλήζεηο. Γελ ζέιεη λα ζεθσζεί ν Μηράιεο θαη έρνπκε πνιιή 

έληαζε. Σν βξάδπ δε ζέιεη λα θνηκεζεί. Έρεη πάξα πνιιή έληαζε, γεληθψο φιε ηελ εκέξα. 

- Μηθξόο όηαλ ήηαλε ην πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηνπ πώο ήηαλ; 

- Γελ θνηκφηαλε θαη δπζθνιεπφκαζηαλ πνιχ λα βάινπκε φξηα. 

- Πόηε πξσηνείδαηε όηη ν κηθξόο έρεη δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε;  

- Απφ ην λεπηαγσγείν καο ην είπαλε. 

- Ση ζαο είπε ηόηε ν λεπηαγσγόο; 

- ηη ην παηδί, δελ κπνξνχλε λα ζπγθεληξσζεί θαη είρε πνιιή ππεξέληαζε.  

- Τπήξραλ θάπνηεο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δπζθνιεπόηαλ πεξηζζόηεξν λα 

παξακείλεη ζπγθεληξσκέλνο; 

-  Μαζεζηαθά.  

- Όηαλ έπξεπε λα θάλεη, δειαδή, θάπνην θπιιαδηάθη, θάπνηα άζθεζε δελ κπνξνύζε λα 

θάηζεη.  

- Σα ζπκπηψκαηα ήηαλ λα κελ κπνξεί λα θάηζεη! Ζ ζπγθέληξσζε πνιχ ηνλ δπζθνιεχεη.. 

- Τπήξραλ απ’ ηελ άιιε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνλ θξαηνύζαλ πεξηζζόηεξν 

ζπγθεληξσκέλν; 

- Αθφκα θαη ζηνλ αζιεηηζκφ ήηαλ δχζθνιν λα ζπγθεληξσζεί, δειαδή ήζειε, ήζειε πην πνιχ λα 

είλαη πην πνιχ κφλνο ηνπ, δειαδή έπαηδε πνδφζθαηξν, άθελε ηελ κπάια θαη έθαλε ηα δηθά ηνπ θαη δελ 

κπνξνχζε κέζα ζηελ νκάδα λα νκαδνπνηεζεί, λα ζπγθεληξσζεί. 

- Τπήξρε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα, αο πνύκε, έλα παηρλίδη πνπ ηνπ ηξάβαγε πεξηζζόηεξν ηελ 

πξνζνρή θαη αζρνιηόηαλ πεξηζζόηεξν κ’ απηό; 
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- Μφλν ζην πνδφζθαηξν είρακε αδπλακία, ηφηε πνπ ήηαλ πην κηθξά.  

- Όηαλ ηνλ βιέπαηε λα δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί, θάλαηε θάηη λα ηνλ βνεζήζεηε; 

- Δληάμεη ηνλ έιεγα λα εξεκήζεη θάπσο λα ηνλ ζπγθεληξψζσ, αιιά εθείλνο ήηαλ ζην δηθφ ην...., 

ζηελ ππεξέληαζε δελ ππάξρνπλ φξηα. 

- Μπνξνύζε λα παξακείλεη ζηελ ίδηα ζέζε γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα ή πξνηηκνύζε λα 

ζεθώλεηαη; 

- Ήζειε φηαλ ήηαλ πην κηθξφο ζπλερψο δελ κπνξνχζε λα ζπγθεληξσζεί…  δελ θαζφηαλ δειαδή 

θαη ηψξα θαη ζην ζπίηη είλαη ζπλέρεηα πήγαηλε έια. 

- Σν παηρλίδη ηνπ, δειαδή απηά πνπ ηνπ άξεζαλ, ην νινθιήξσλε ή ην άθελε; Τπήξρε θάηη 

από απηά πνπ κπνξνύζε λα ην θξαηήζεη πην ζπγθεληξσκέλν;  

- Σψξα παίδεη ην uno πνπ κπνξεί ιηγάθη λα ζπγθεληξσζεί αιιά φρη γηα πνιιή ψξα.  

- Γπζθνιεπόηαλ λα παίδεη ήζπρνο; Έκνηαδε πνιιέο ζαλ θνπξδηζκέλνο; 

- Ναη, λαη , είλαη ζην δηθφ ηνπ... 

- Θέιεη λα ηξέρεη ζπλερώο λα ζθαξθαιώλεη λα ηξέρεη θαη πνιύ; 

- Σν πήγαηλε – έια, ην πήγαηλε – έια ήζειε. 

- Όηαλ είλαη ζ’ απηή ηελ έληαζε, ηελ θίλεζε ηε γεληθόηεξε, θάλεηε θάηη έηζη γηα λα ηνλ 

βνεζήζεηε λα ην δηαρεηξηζηεί; 

- Κνίηα λα δεηο, ηψξα πνπ είλαη δπν ζπλέρεηα ηζαθψλνληαη, δελ κπνξείο εθείλε ηελ ψξα, δειαδή 

είλαη δχζθνια, ν έλαο ηζαθψλεηαη κε ηνλ άιιν, κφλν αλ είλαη έλα κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο… ηψξα 

εθείλε ηελ ψξα δελ μέξεηο ηη λα θάλεηο. 

- Γηα πόζε ώξα κπνξεί λα παξακείλεη ζπγθεληξσκέλνο ζε κηα αζρνιία; 

- Σν κάμηκνπκ ελαζρφιεζεο είλαη έλα ηέηαξην. 

- ε ζπδεηήζεηο είλαη παξνξκεηηθόο; Θέιεη λα πεη ηε γλώκε ηνπ, λα κελ αθήζεη ηνλ άιιν λα 

νινθιεξώζεη; 

- Ναη, λαη . Θέιεη λα πεη ηε γλψκε ηνπ, ξσηάεη ηελ ψξα πνπ ζέιεη δελ πεξηκέλεη θαη ηα ινηπά. 

- Ζ δηάζεζή ηνπ πώο είλαη; Έρεη ελαιιαγέο, κεηαζηξνθέο; 
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- Κνίηαμε λα δεηο, ηψξα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε πάξα πνιιή έληαζε, ηελ άιιε πην ήξεκνο, 

δειαδή θάζε κέξα είλαη δηαθνξεηηθή. 

- Έλα παξάδεηγκα, γηα λα γίλεη πην ζαθήο ε ελαιιαγή ηεο δηάζεζεο;  

- Παξάδεηγκα ζηελ έληαζε. 

- Παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ ελαιιαγή; 

- Σψξα ηη λα ζνπ πσ. Κάζε κέξα έρσ ηζαθσκφ, θσλάδνπλ, θάλεη…ηηηη (ήρνπο) απηέο νη 

ελαιιαγέο είλαη απηέο, είλαη. Γελ έρσ θάηη άιιν. 

- Δηδηθόηεξα, όηαλ βξηζθόηαλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ζε έλα θιεηζηό ρώξν, ζε έλα 

πάξηη ή ζε έλα αλνηθηό ρώξν, ζε κηα παηδηθή ραξά, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είρε ελαιιαγέο; 

- ρη. ηελ παηδηθή ραξά, φηαλ ήηαλ κηθξφο, ληξεπφηαλ φηαλ έβιεπε κεγάια παηδηά δελ πήγαηλε.  

- Όηαλ βξίζθεηαη κε κεγαιύηεξνπο από εθείλνλ, ζσκαηηθά ή ειηθηαθά παηδηά, πώο 

ζπκπεξηθέξεηαη; Σνπο αθνινπζεί, αληηδξά; Πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην δηθό ηνπ; 

- Φνβφηαλε.  

- Να ηνπο αθνινπζεί;  

- ρη, θνβφηαλε λα πάεη. ηαλ έβιεπε κεγαιχηεξα παηδηά δελ πήγαηλε θαζφινπ… είλαη κεγάια 

παηδηά... έιεγε θεχγνπκε.... 

- Όηαλ ήηαλ κε ππεξήιηθεο, γηαγηάδεο, παππνύδεο, πώο είλαη καδί ηνπο;  

- Καιά είλαη. Αιιά θαη εθεί ππεξέληαζε έρεη. 

- Με ηε γηαγηά ή ηνλ παππνύ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη; 

- Με ηε γηαγηά ή ηνλ παππνχ αλάινγα ηελ εκέξα. Γελ κπνξψ λα ζνπ πσ ηψξα. Δίλαη κε ηηο κέξεο 

ηνπ...αιιά δελ ππάξρεη δηαθνξά. 

- Με ζαο πώο είλαη;  

- Με κέλα έρεη πνιιή ππεξέληαζε. Γειαδή φηαλ είλαη θαη ηα δπν ηξνκεξή ε θαηάζηαζε, δειαδή 

ζπάληα λα πσ φηη είλαη κηα ήζπρε κέξα ζήκεξα. 

- Μάιηζηα, κε ηνλ κπακπά πώο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ;  

- Δθείλνο, εληάμεη, βάδεη θάπνηα φξηα αιιά είλαη δχζθνιν λα κπνχλε. 

- Μεηαμύ ηνπο ηα αδέξθηα πώο είλαη;  
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- Σζαθψλνληαη κε ην παξακηθξφ. 

- πλέρεηα ; ππάξρνπλ θάπνηεο ώξεο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλππάξμνπλ; 

- Πνιχ ιίγεο, πνιχ ιίγεο, ηψξα είλαη ε εθεβεία. Δίλαη δεθαηξηψλ θαη ηζαθψλνληαη ζπλέρεηα. 

- Πξηλ ηελ εθεβεία, ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, πώο ήηαλ νη ζρέζε κεηαμύ ηνπο; 

- Ήηαλ πην ήξεκα, δελ ππήξρε απηφ ην πξφβιεκα λα ηζαθσζνχλ θαη απηά, ηψξα εληάμεη έρνπλ 

κεγαιψζεη θαη είλαη δηαθνξεηηθά.  

- Με ζαο ηνπο γνλείο εθείλε ηελ ειηθία πώο ήηαλε; 

- Πξνζπαζνχζακε λα βξνχκε έλαλ θαλφλα. 

- Έρσ νινθιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο. Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη; 

- Σν έλα παηδί κνπ έρεη εληνλφηεξε ΓΔΠ/Τ απφ ην άιιν. Δθείλν, ν πξψηνο, ν Νίθνο, είλαη πην 

ήζπρνο, ν άιινο έρεη πνιχ ην πήγαηλε – έια. 

- αο επραξηζηώ πνιύ. Καιεκέξα. 

 

5.   Λεσλίδαο θνο Λεπηέξεο  

- Καιεκέξα ζαο θύξηε Λεπηέξε. Πείηε κνπ, ζαο παξαθαιώ γηα ην γην ζαο πώο είλαη κηα 

ηππηθή κέξα από ηελ ώξα πνπ μππλάεη κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη; 

-  O Λεσλίδαο ρσξίο λα, φπσο νη πεξηζζφηεξνη γνλείο, λα ππάξρεη δηαγλσζκέλε ΓΔΠ/Τ απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία ήηαλ έλα παηδί πάξα πνιχ δσεξφ. εθσλφηαλε απφ ην παξθνθξέβαην θαη ήζειε λα 

βγεη έμσ, έθαλε πάξα πνιιέο δεκηέο ζην ζπίηη. Γπζηπρψο ιφγσ κε γλψζεσο καο γηα ηε ΓΔΠ/Τ, 

λνκίδακε πσο ήηαλ απιά έλα δσεξφ παηδί, φπσο νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζ‟ απηήλ ηελ ειηθία. Έηζη 

πεξπαηήζαλε ηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα, ζην λήπην, ζην δεκνηηθφ, πήγε ζε ηδησηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, 

παξφηη κέζα είρε ςπρνιφγν ην ζρνιείν, δελ κπφξεζε θαλείο λα καο ελεκεξψζεη, αιιά νχηε θαη λα 

δηαγλψζεη φηη είρε δηάζπαζε ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, φπσο επίζεο θαη ε παηδίαηξνο θαη ν παηδίαηξνο 

πνπ ηνλ παξαθνινπζνχζε κέρξη ηελ ειηθία πνπ ην αλαθαιχςακε. Έηζη πέξαζαλ πάξα πνιχ δχζθνια 

ηα ρξφληα ζην δεκνηηθφ. Γελ είρακε, επεηδή ήηαλ ηδησηηθφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν, αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Καη έηζη πεξάζακε ην δεκνηηθφ θαη θηάζακε ζην γπκλάζην. Δθεί ζηελ πξψηε 

γπκλαζίνπ θαη ζηελ ειηθία ησλ δψδεθα – δεθαηξηψλ ρξνλψλ, φπσο πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζρνιείν, ζην 

πξψην ηξίκελν είρακε κεγάια πξνβιήκαηα γηαηί άιιαμε ζρνιείν θαη ήηαλ πιένλ δεκφζην ην ζρνιείν 
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πνπ πήγε. Δίρακε έληνλα πξνβιήκαηα απνβνιήο, επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν κε ζπλέπεηα λα έρνπκε ηηο πξψηεο απνβνιέο. Δθεί νη θαζεγεηέο καο 

κηιήζαλε γηα ηε ΓΔΠ/Τ θαη γηα ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αξρίζακε λα ςάρλνπκε ην ηη αθξηβψο 

ζπκβαίλεη ζην παηδί. Απφ ηε ζηηγκή εθείλε γλσξηζηήθακε κε θάπνηνλ εηδηθφ, κε θάπνηνλ 

παηδνςπρίαηξν, πνπ αζρνιείηαη κε ηε ΓΔΠ/Τ θη έγηλε ε δηάγλσζή ηνπ κε δηάθνξα ηεζη πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ καο θαη ηνλ ίδην ην Λεσλίδα. Έπεηηα, δηαγλψζηεθε φηη έρεη θαη ΓΔΠ/Τ θαη 

θαηάζιηςε, γηαηί ζε πάξα πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπλδπάδνληαη θαη ε ΓΔΠ/Τ θαη ε θαηάζιηςε 

ιφγσ ηνπ φηη φηαλ έλα παηδί έρεη ΓΔΠ/Τ θαη δελ είλαη απνδεθηφο ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζηηο παξέεο νδεγείηαη ζηε κνλαμηά κε ζπλέπεηα εχθνια λα κπνξεί λα νδεγεζεί 

θαη ζηελ θαηάζιηςε. Πξνζπαζήζακε, πξνζπάζεζε θαη ν γηαηξφο απφ ηε κεξηά ηνπ λα κε δψζεη 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. Αιιά δπζηπρψο ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αλαγθαδφηαλ ην 

παηδί θαη άιιαδε ζρνιείν γηαηί δελ ήηαλ απνδεθηφο, γηαηί έπαηξλε απνβνιέο, θαη ζηηο απνβνιέο κεηά 

έπξεπε λα θάλεη αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Όζηεξα, άξρηζε ε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ 

βιέπνληαο ζηε γ‟ γπκλαζίνπ, πνπ ήηαλ έληνλα ηα πξνβιήκαηα, κέρξη ηε γ‟ γπκλαζίνπ ήηαλ πνιχ 

έληνλα ηα πξνβιήκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο θαη κε ηε δηάζπαζε 

πξνζνρήο ζηα καζήκαηα απάλσ δε βιέπακε θάπνηα ζεκαληηθή βειηίσζε νχηε θαη κε ηε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. πλερίζακε θαη είρακε ηαθηηθέο επηζθέςεηο, εβδνκαδηαίεο επηζθέςεηο κε ηνλ παηδνςπρίαηξν. 

Γελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάπνηα βειηησκέλα βήκαηα πάλσ κε ην παηδί θαη απηφ δελ ήηαλ κφλν ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδακε ζην ζρνιείν, αληηκεησπίδακε ηα ίδηα θαη ρεηξφηεξα πξνβιήκαηα ζην 

ζπίηη θαη εηδηθά ηνπ παηδηνχ πξνο ηε κεηέξα, πνπ πάληα κηα κεηέξα απφ ζηνξγή απφ αγάπε είλαη ιίγν 

πην ειαζηηθή, ζεσξψ απφ ηνλ παηέξα. Δίρακε πνιχ έληνλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Δίρε φπσο ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ, κε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο , είρε κάζεη ην ηζηγάξν, δπζηπρψο απφ ηα 

δεθαηέζζεξα ηνπ θαη παξνηξχλνληαο ηνλ λα κε ζπλερίζεη κε ην ηζηγάξν, ππήξρε κηα απφ κεξηά καο 

θαη απφ ηε ζχδπγν θαη απφ εκέλα έλαο έιεγρνο, φπσο θαη αθφκα ηψξα ζπλερίδεη απηφο ν έιεγρνο, γηαηί 

ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ είλαη εχθνιν λα γίλνπλ πφινο έιμεο γηα δηάθνξα θαθνπνηά ζηνηρεία, νπφηε νη 

γνλείο επηβάιινληαη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ παηδηψλ κέρξη θαη ζηελ ειηθία πνπ πξέπεη δπζηπρψο 

κεηά ηα δεθανρηψ, αθφκα θαη ζηα δεθανρηψ λα ειέγρεηο θαη έηζη πεξλνχζαλ ηα ρξφληα. Βειηηψλεηαη ην 

παηδί, ζίγνπξα ν Λεσλίδαο ηψξα ζηελ ειηθία δεθαέμη – δεθαεθηά ρξφλσλ, Β Λπθείνπ, δελ έρεη θακία 
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ζρέζε κε ην Λεσλίδα πξηλ ηξηψλ ρξφλσλ θαη βιέπσ εγψ απφ ηελ Α΄ ιπθείνπ θαη κεηά , απφ ηελ ειηθία 

ησλ δεθαπέληε ρξφλσλ κέξα κε ηελ κέξα, κήλα κε ην κήλα, εμάκελν κε ην εμάκελν ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αιιάδεη πξνο ην θαιχηεξν. Γείρλεη κηα σξίκαλζε ζηε ζθέςε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά. Οπφηε 

πξνζπαζήζακε θη εκείο κε δηάθνξα ζεκηλάξηα πνπ παξαθνινπζήζακε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηε 

ΓΔΠ/Τ, δηφηη δπζηπρψο ην κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο κε ηε ΓΔΠ/Τ, ην κπζηηθφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

ΓΔΠ/Τ φζν εγψ έρσ κάζεη απφ ηα δηάθνξα ζεκηλάξηα σο γνληφο πνπ παξαθνινχζεζα είλαη ε 

δηαρείξηζε. Να κπνξεί ν λένο , ν έθεβνο, γηαηί φζν είλαη παηδί δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, άξα εθεί 

πξέπεη λα παίμνπλ κεγάιν ξφιν νη γνλείο. Αιιά θαη φηαλ πηα θηάλεη ζε κηα εθεβηθή ειηθία θαη πξνο ηα 

πάλσ θαη κεγαιψλεη, ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ηε ΓΔΠ/Τ. Ζ ΓΔΠ/Τ δελ πεξλά εχθνια, κπνξεί λα 

εμαιεηθζεί κε ηα ρξφληα, αιιά πξέπεη λα έρεηο ηελ ηθαλφηεηα λα ηε δηαρεηξηζηείο. Καη πψο λα ηε 

δηαρεηξηζηείο, βάδνληαο ηα πξνγξάκκαηα, βάδνληαο ρξφλν, ρξνλνδηαγξάκκαηα ζε θάζε θίλεζε πνπ 

θάλεηο. Έηζη θαηαθέξλεηο λα εμαιείςεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ΓΔΠ/Τ θαη ηαπηφρξνλα 

ληψζεηο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηηπρίαο, φηαλ θαηαθέξλεηο θαη θάλεηο θάπνηα πξάγκαηα. Καη έηζη 

ιίγν  αιιάδεη ην πεξηβάιινλ. 

- Από κηθξόο όηαλ ήηαλ, ην πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηνπ πώο ήηαλ; Ήηαλ ζπλερόκελνο ν ύπλνο 

ηνπ; 

- Ναη, ζην ζέκα χπλνπ ηνπ ήηαλ πνιχ ηαθηηθφο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη κε ην πνπ έπεθηε γηα χπλν, 

θνηκφηαλ θαηεπζείαλ. Γελ μχπλαγε θαζφινπ. 

- Πόηε πξσηνπαξαηεξήζαηε όηη δπζθνιεπόηαλ λα ζπγθεληξσζεί; Καη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο 

ζπλέβαηλε απηό; 

- Κνηηάμηε, απφ ηελ ειηθία ησλ πέληε θαη ησλ έμη κε εθηά ρξνλψλ βιέπακε φηη ν Λεσλίδαο δελ 

κπνξνχζε λα θάηζεη λα παίμεη κ‟ έλα παηρλίδη, ζηακάηαγε ην έλα παηρλίδη, έπαηξλε ην άιιν. Με ηνπο 

θίινπο κε ηα παηρλίδηα ήζειε πάληα απηφο λα είλαη ν αξρεγφο. Γελ ήζειε θαλέλαλ. Δλψ ηνπο ήζειε 

θίινπο γχξσ ηνπ λα παίμνπλ ηαπηφρξνλα ηνπο έπαηξλε ηα παηρλίδηα θαη ήζειε λα παίμεη. Δίλαη 

ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ/Τ, ηα νπνία δε γλσξίδακε. Γειαδή κεηά φηαλ δηαγλψζηεθε θαη ηα δηαβάζακε, 

θαηαιάβακε φηη απηά πνπ έθαλε ν Λεσλίδαο ζηελ παηδηθή ειηθία, ζηε ζρνιηθή θαη ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία ήηαλ θαζαξά ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ/Τ. 

- Όηαλ είλαη κε παηδηά κεγαιύηεξα από εθείλνλ είηε ζσκαηηθά, πώο ζπκπεξηθέξεηαη; 
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- Δίρε κηα ηάζε, κέρξη θαη ζήκεξα δειαδή, λα θάλεη πάληα παξέα κε κεγαιχηεξα παηδηά, γηαηί 

ζεσξψ φηη έηζη ε ζθέςε ηνπ θαη ην επίπεδν ηνπ, ην πλεπκαηηθφ επίπεδν, ηαπηίδεηαη θαιχηεξα κε 

κεγαιχηεξα παηδηά, πνηέ δελ κπνξνχζε λα θάλεη κε κηθξφηεξα παηδηά παξέα θαη εγψ δηαβάδνληαο θαη 

παξαθνινπζψληαο ηε ΓΔΠ/Τ, είλαη γλψξηκν ην ζεκείν απηφ, ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ ιφγσ πςειφηεξνπ 

IQ λα θάλνπλ παξέα κε πην ψξηκα θαη πην κεγάια παηδηά.  

- Όηαλ είλαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ζε θιεηζηνύο ρώξνπο ή ζε αλνηρηνύο, γηα 

παξάδεηγκα ζ’ έλα πάξηη ή κηθξόηεξνο ζηελ παηδηθή ραξά, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είρε 

δηαθνξνπνίεζε; 

- Ναη , ήηαλ κε βάζε ηα παηδηά, κε βάζε ηα άιια παηδηά ζηελ παηδηθή ειηθία, ζηελ παηδηθή ραξά, 

ήηαλ πάξα πνιχ πην δσεξφο. Υηππνχζε εχθνια, είρε πάξα πνιιά αηπρήκαηα, γηαηί δελ κπνξνχλε λα 

ζπγθεληξσζνχλ θαη λα πξνζέμνπλ απηά ηα παηδηά. Ναη, είρε αηπρήκαηα ηαθηηθά αιιά θαη πάιη ζε πην 

κεγάιε ειηθία, ζηελ ειηθία ησλ 14 – 15 ρξνλψλ, ελψ παξαθνινπζνχζε θάπνηεο νκηιίεο πνιηηηθέο είηε 

θνηλσληθέο ή ζε θάπνηα ζπλέδξηα πνπ είρακε θάλεη ηεο ΓΔΠ/Τ, εξρφηαλ παξαθνινπζνχζε, θαη ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνο, θάηη πνπ ηνλ ελδηέθεξε θαζφηαλ. Κάηη πνπ ην έβιεπε παηρλίδη ήηαλ πην 

δηαζπαζηηθφο. 

- ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αδπλαηνύζε λα ζπγθεληξσζεί, πνηα ήηαλ ε αληίδξαζή ζαο; Πώο 

πξνζπαζνύζαηε λα ηνλ βνεζήζεηε; 

- ηε αξρή κε γλσξίδνληαο ηη είλαη ε ΓΔΠ/Τ γηα λα κπνξνχκε λα ηελ αληηκεησπίζνπκε, ήκαζηαλ 

πάξα πνιχ πηεζηηθνί, θσλάδακε θαη επηβαιιφκαζηε κε ην δφξη. Γειαδή ηνλ επηηάζζακε λα θάλεη θάηη.  

Μεηά ελεκεξψλνληαο γηα ηε ΓΔΠ/Τ, γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

πξνζπαζνχζακε πάληα κε ην δηάινγν θαη εμεγψληαο ηνπ γηαηί πξέπεη λα ην θάλεη. 

- Τπήξραλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ήηαλ πην ζπγθεληξσκέλνο, δειαδή θάπνην 

παηρλίδη, θάηη πνπ έθαλε, θάηη πνπ ηνπ άξεζε πην πνιύ; 

- ρη, δελ κπνξψ λα πσ απηφ. Γελ ήηαλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, αληηζέησο ήηαλ 

γλψξηκν γη‟ απηφλ, γηα ηα παηδηά ηεο ΓΔΠ/Τ  φηη αζρνινχληαη κε φια ηα αζιήκαηα. Έρεη πεξάζεη απφ 

κπάζθεη, απφ πνδφζθαηξν, απφ βφιετ, απφ θνιχκπη, αιιά πνπζελά δελ έρεη ζηεξηψζεη, δελ έρεη θάλεη 

θάηη παξαπάλσ.  
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- Όηαλ έπαηδε έλα παηρλίδη, ην νινθιήξσλε ή ην άθελε ζηε κέζε; Καη πόζε ώξα 

απαζρνιείην κε απηό; 

- Πνιχ ιίγν αζρνιηφηαλ θαη πάληα πνηέ δελ ην ηειείσλε. Καη απηφ κάζακε φηη είλαη γλψξηζκα 

ηεο ΓΔΠ/Τ. 

- Όηαλ ιέηε ιίγν, πόζν ζα κπνξνύζακε λα ην κεηαθξάζεηε ζε ρξόλν; 

- ζνλ αθνξά ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ήηαλ ν ρξφλνο ηνπ έλα ηέηαξην, αιιά δηαηεξνχζε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ηε πξνζνρή ηνπ φηαλ ήηαλ κε παηρλίδηα ηεο ηειεφξαζεο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

ηεο ηειεφξαζεο.  

- Αιιηώο ήζειε λα ζεθώλεηαη δηαξθώο, λα θηλείηαη, λα ηξέρεη; 

- Ναη, ζσζηά. Ήζειε λα ζεθψλεηαη, λα πεξπαηάεη, λα κελ αζρνιείηαη θαζφινπ, λα θηλείηαη , 

φπσο έρεη θαη ζην ζρνιείν ηα ζπκπηψκαηα, ηα ίδηα ζπκπηψκαηα. 

- Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηη ζαο έρνπλ πεη γη’ απηά ηα ζπκπηώκαηα; αο έρνπλ πεη θάηη; 

- ρη, ηίπνηα! Δθεί είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα κε ηα ζρνιεία, κε φια ηα ζρνιεία πνπ πέξαζε ν 

Λεσλίδαο, δελ ππήξρε ε εμεηδίθεπζε θαη ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα παηδηά κε ηε ΓΔΠ/Τ.  

- ε ζπδεηήζεηο είλαη παξνξκεηηθόο; Ήζειε λα ιέεη ηε γλώκε ηνπ, ρσξίο λα πεξηκέλεη ηε 

ζεηξά ηνπ; Πώο αληηδξνύζε; 

- Πάληα ζε θάζε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη εληφο ζρνιείνπ, ή ζην ζπίηη, ή ζε δηάθνξεο νκάδεο πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη, πάληα ζέιεη λα κηιάεη πξηλ ηε ζεηξά ηνπ. Δ,ε λαη.. ήζειε πάληα λα κηιάεη πξηλ ηε 

ζεηξά ηνπ. 

- Ζ δηάζεζή ηνπ πώο ήηαλ; Δίρε κεηαζηξνθέο; Δίρε ελαιιαγέο; 

- Πνιιέο κεηαιιαγέο, πνιιέο κεηαζηξνθέο θαη φπσο είπα πην πξηλ ζηελ αξρή απηφ βνήζεζε 

θαηαιπηηθά ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο πνπ αληηκεηψπηδε, ιφγσ ηνπ φηη δελ ήηαλ αξεζηφο ζηηο παξέεο 

θαη έηζη ε ςπρνινγία ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είρε κεγάιεο κεηαπηψζεηο. 

- Έλα πεξηζηαηηθό, έλα παξάδεηγκα, πνπ είρε απηέο ηηο ελαιιαγέο, απηέο ηηο κεηαζηξνθέο; 

Θα κπνξνύζαηε λα καο πείηε; 

- Γε κνπ „ξρεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζην κπαιφ. Δίλαη πάξα πνιιά ηα ζπκπηψκαηα , 

πάξα πνιιέο θνξέο απηά ηα ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί, δελ είλαη θάηη κεκνλσκέλν. 
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- Όηαλ ήηαλ κε γηαγηάδεο, παππνύδεο, γεληθόηεξα κε κεγαιύηεξνπο αλζξώπνπο, πώο ήηαλ  ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ; πλππήξραλ αξκνληθά; 

- Δθκεηαιιεπφηαλ πάληα ηελ αγάπε πνπ ηνπ είραλ νη παππνχδεο θαη νη γηαγηάδεο. Μεξηθέο θνξέο 

πάιη θαη εθεί είρε κεηαιιάμεηο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Μεξηθέο θνξέο αληηκεηψπηδε κε σξηκφηεηα, είρε 

σξηκφηεηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, κεξηθέο θνξέο φρη. 

- Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

γηαγηάδσλ ή ησλ παππνύδσλ πνπ έθαλε ηε ζπκπεξηθνξά λα είλαη δηαθνξεηηθή; 

- Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξψ λα ζπκεζψ είλαη κε ηε κία γηαγηά πνπ είλαη ν κφλνο άλζξσπνο, 

πνπ ηνπ κίιαγε απφ παιαηνηέξα θαη δελ έρεη δειαδή πνηέ, έληνλεο αληηδξάζεηο, θσλέο θαη ηέηνηα θαη 

ήηαλ απηή πνπ πάληα ηνλ άθνπγε θαιχηεξα απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

- Πώο ήηαλ ε ζρέζε ηνπ κε ζαο, ην κπακπά ηνπ; 

- Δκέλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ αξρή ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιε, γηαηί θαη εγψ δελ ήμεξα ηη 

πάεη λα πεη ΓΔΠ/Τ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έκαζα θαη κεηά, πνπ ελεκεξψζεθα γηα ηε ΓΔΠ/Τ θαη 

δηάβαζα, ε ζπκπεξηθνξά καο έρεη αιιάμεη, έρεη βειηησζεί. Καηά βάζνο επεηδή είκαη εγψ απηφο πνπ 

βάδσ ηα κέηξα θαη ηα ζηαζκά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζηα κάηηα ηνπ θαίλνκαη ζηα κάηηα ηνπ , δείρλσ 

θαηλνκεληθά θαθφο, αιιά θαηά βάζνο, ζε δηάθνξεο ζηηγκέο πνπ έρνπκε κηιήζεη, δείρλεη φηη ζπκθσλεί 

θαηά βάζνο κε ηε ζπκπεξηθνξά κνπ θαη κε ηε ζηάζε πνπ ηνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε ηε ΓΔΠ/Τ.  

- Με ηε κακά ηνπ πώο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

- Με ηε κακά πάληα ε αγάπε κεηέξαο – παηδηνχ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε ζρέζε παηέξα 

θαη παηδηνχ. Τπάξρεη, είλαη ζηνξγηθή ε ζρέζε ηνπο, αιιά δπζηπρψο κε ηε κακά δελ κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη, δηφηη ηε ζεσξεί, ζεσξεί γεληθά ηε κεηέξα ή ηε γπλαίθα θάηη πην μεπεξαζκέλν. 

- Απηό γηλόηαλ όπνηε ήηαλ κηθξόο ή ηώξα ηειεπηαία; 

- Ννκίδσ ηψξα πνπ έρεη κπεη ζηελ εθεβεία είλαη αξθεηά έληνλν. Γελ ην αληηκεησπίδακε πην 

παιηά. 

- ηα πξώηα ζρνιηθά ρξόληα πώο ήηαλε ε ζρέζε ηνπο; 

- Πην θνληηλή, αιιά πάληα ε κακά ήηαλ πην ειαζηηθή απφ εκέλα.  

- Έρεη αδέξθηα ν Λεσλίδαο; 
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- ρη, είλαη κνλαρνπαίδη.  

- Έρεη θάπνηα μαδέξθηα, θάπνηα παηδηά πνπ είλαη πνιύ θνληηλά; 

- Ναη, έρεη δπν πξψηα μαδέξθηα, αγφξηα θαη ηα δπν, πνπ έρεη θάλεη πάξα πνιιή παξέα θαη έλαλ 

άιιν μάδεξθν, πνπ είλαη πνιχ πην κεγάινο είθνζη δχν ρξνλψλ. Σα δπν μαδέξθηα πνπ είλαη ζηελ πην 

θνληηλή ειηθία, είλαη δχν ρξφληα πιελ, δπν ρξφληα κηθξφηεξα απφ ην Λεσλίδα έρεη θαιέο ζρέζεηο. Έρεη 

θαιέο ζρέζεηο θαη φζν κεγαιψλεη γίλνληαη αθφκα θαιχηεξεο. 

- Έρσ νινθιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο. Θα ζέιαηε λα ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 

- ρη. 

- αο επραξηζηώ πνιύ. 

 

6. Ξέλνο Κα Μαξία  

- Καιεκέξα ζαο θπξία Μαξία, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ην γην ζαο πνπ έρεη ΓΔΠ/Τ. 

Πώο είλαη κηα κέξα καδί ηνπ από ηε ζηηγκή πνπ μππλάεη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θνηκάηαη; 

- Σν πξσί μππλάεη, ζπλήζσο θνπξαζκέλνο, άθεθνο λα πάεη ζην ζρνιείν, πάκε θαθήλ θαθψο ζην 

ζρνιείν. Σν ζρνιείν είλαη δχζθνιν γη‟ απηφλ, γηαηί πάληα ζα δεκηνπξγεζεί κηα θαζαξία, ή έλαο 

εθλεπξηζκφο, είηε ζα ηε δεκηνπξγήζεη εθείλνο ή είηε ζα ακχλεηαη ησλ άιισλ ησλ παηδηψλ. Δξρφκαζηε 

απφ ην ζρνιείν. Θα θάεη ην θαγεηφ ηνπ, ζα αξλεζεί βέβαηα λα δηαβάζεη. Αιιά, ππάξρεη κηα θνπέια 

πνπ ηνλ δηαβάδεη ζπγθεθξηκέλε ψξα. Θα θάλεη κάζεκα. Θα θάλεη κηα ψξα αγγιηθά, ζπλήζσο κέξα 

παξά κέξα. Μεηά ζα αζρνιεζεί κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Μπνξεί λα έξζεη θάπνηνο θίινο ηνπ λα παίμεη 

θαη ην βξάδπ αξγά, αξγά φκσο πέθηεη γηα χπλν. Μεηά ηηο 11.00΄, 11.30΄,  δελ θνηκάηαη πνιχ. 

- Απηό ζπλέβαηλε θαη από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία; 

- Ναη. Απφ ηφηε πνπ ήηαλ κσξφ. Γελ θνηκφηαλ πνιχ. Κνηκφηαλ πνιχ ιίγεο ψξεο.  

- Ο ύπλνο ηνπ ήηαλ ζπλερόκελνο; Πώο ήηαλ; 

- Γελ ήηαλ πάληα ζπλερφκελνο ν χπλνο ηνπ. Πάληα μχπλαγε κε θιάκαηα. Γειαδή δελ κπνξνχζε 

λα θνηκεζεί εθηά ψξεο ζαλ βξέθνο. Κνηκφηαλ πέληε ψξεο, μχπλαγε, δελ ήηαλ ζπλερφκελνο θαη δελ 

ήηαλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο.  

- εθσλόηαλ επίζεο, εθηόο από ην όηη μύπλαγε ζηνλ ύπλν ηνπ; 

- Ναη, λαη, ζεθσλφηαλε. ηαλ άξρηζε λα πεξπαηάεη, ζεθσλφηαλε. ηαλ δελ πεξπάηαγε, έθιαηγε. 
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- Πώο παξαηεξήζαηε γηα πξώηε θνξά, όηη δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί; 

- Γελ κπνξνχζε εχθνια λα εθηειέζεη εληνιέο θαη λα κπεη ζε φξηα.  

- ε πνηεο ζπλζήθεο ήηαλ πεξηζζόηεξν παξαηεξήζηκν; 

- Γελ κπνξνχζε λα, δελ κπνξνχζε λα ηειεηψζεη πνηέ κηα εξγαζία πνπ άξρηδε, δειαδή έλα παδι 

δε ζα ην ηειείσλε, ζα επηθεληξσλφηαλ ζε θάηη άιιν θαη κεηά ζα πήγαηλε λα ην ηειεηψζεη. Έπαηδε κε 

πξάγκαηα πνπ δελ είρε, πνπ δελ ήηαλ γηα ηελ ειηθία ηνπ. Γειαδή ζα πξνηηκνχζε λα αζρνιεζεί κε ηελ 

πξίδα θαη ην θαιψδην, παξά λα αζρνιεζεί κε ην παηρληδάθη ηνπ.  

- Όηαλ δε ζπγθεληξσλόηαλ, ηη ζπκπηώκαηα είρε; Πώο αληηδξνύζε; 

- Άθελε ην παηρλίδη θη έπαηξλε έλα άιιν. Κη φηαλ ηνπ κηιάγακε, καο θνίηαδε κ‟ έλα απιαλέο 

χθνο. Μαο έιεγε λαη, λαη, ζα ην θάλσ. Κη έθαλε απηφ πνπ ήζειε.  

- Όηαλ ηνλ βιέπαηε λα έρεη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο εζείο θάλαηε θάηη; 

- Ναη, πξνζπαζνχζα λα ηνπ ππελζπκίζσ, φρη βέβαηα πάληα κε ήξεκν ηξφπν, απηφ ην νπνίν είρε 

αξρίζεη λα θάλεη. Δληάμεη, έλησζε πηθξακέλνο πνπ ηνπ ην έιεγα θαη ηφηε μαλαπήγαηλε ζην αληηθείκελν 

πνπ άξρηζε. Αιιηψο ραλφηαλε, αο πνχκε. 

- εθσλόηαλ παξάιιεια δηαξθώο ή παξέκελε εθεί; 

- ηαλ ήηαλ κηθξφο, κέρξη πέληε ρξνλψλ, ήηαλ αξθεηά ππεξθηλεηηθφο. Μεηά θαηαιάγηαζε απηή ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα θη είλαη πην πνιχ παξνξκεηηθφο, ζηηο απαληήζεηο ηνπ, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.   

- Μπνξεί πιένλ λα κείλεη ζηελ ίδηα ζέζε ή δπζθνιεύεηαη λα παξακείλεη ζε θάπνηα ζέζε γηα 

θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα; 

- Μπνξεί λα παξακείλεη, γηαηί ν Ξέλνο δελ έρεη ηέηνην πξφβιεκα ππεξθηλεηηθφηεηαο. Πην πνιχ 

έρεη, είλαη παξνξκεηηθφο. Γειαδή ζα αληηδξάζεη κε έληνλν ηξφπν θαη ζηε ιχπε ηνπ ή ζηε ραξά ηνπ. 

Εεη έληνλα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ην ζπκφ ηνπ, ηε ραξά ηνπ, ηε ιχπε ηνπ. Εεη πνιχ έληνλα. Εεη έληνλα 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Γειαδή φηαλ ζα ζπκψζεη, ζα ζπκψζεη κε πάζνο, φηαλ ζα γειάζεη, ζα γειάζεη 

δπλαηά. ηαλ ζα ζηελαρσξεζεί, ζα ζηελαρσξεζεί έληνλα. 

- Μπνξείηε λα καο δώζεηε έλα παξάδεηγκα; 

- ηαλ ζα έρεη κηα θαθηά κέξα ζην ζρνιείν, ζα έξζεη ζην ζπίηη κε πνλνθέθαιν, ζα ζπλερίζεη λα 

θιαίεη, ζα ζπλερίζεη λα απηνυπνηηκάηαη, ζα ζπλερίζεη λα κηζεί ηα παηδηά πνπ ηνπ έθαλαλ απηφ ην 
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πξάγκα, ή φηαλ ζα γίλεη θάηη πνπ ηνλ ραξνπνηεί πάξα πνιχ, ζα ην δεη, ζα ραίξεηαη, ζα μαλαζρνιεζεί, 

ζα μαλαραξεί. 

- Όηαλ είλαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ζε θιεηζηνύο ρώξνπο ή ζε αλνηρηνύο, γηα 

παξάδεηγκα ζ’ έλα πάξηη ή ζηελ παηδηθή ραξά, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είρε δηαθνξνπνίεζε; 

- Σα πάξηη δελ ηνπ αξέζνπλ, γηαηί έρεη πνιπθνζκία. Ζ παηδηθή ραξά ηνπ αξέζεη κελ, αιιά φρη λα 

παίδεη κε πάξα πνιιά παηδηά. 

- Θα πξνζπαζήζεη λα πεη απηό πνπ ζέιεη ρσξίο λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ; 

- Υσξίο λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ. Θέιεη λα είλαη πάληα ν αξρεγφο, ζέιεη πάληα λα γίλεηαη ην 

δηθφ ηνπ.  

- Όηαλ είλαη κ’ άιια παηδηά πνπ είλαη κεγαιύηεξα από εθείλνλ, ζσκαηηθά ή ειηθηαθά, έρεη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηαθνξνπνίεζε; 

- Ναη, είλαη πην επέιηθηνο. Νηψζεη θαιχηεξα. Σνπο αθνινπζεί ζα ζπδεηήζεη πην εχθνια γηα 

δεηήκαηα. Γελ κπνξεί λα ζπδεηήζεη κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ.  

- Όηαλ είλαη κε ππεξήιηθεο, γηαγηάδεο, παππνύδεο; 

- Δθλεπξίδεηαη πνιχ κε ππεξήιηθεο! 

- Με ηνπο δηθνύο ηνπ; Με ηε δηθή ηνπ, γηαγηά, παππνύ;  

- Με ηε δηθή ηνπ ηε γηαγηά πεξλά θαηαπιεθηηθά. Με ππεξήιηθεο φκσο εθλεπξίδεηαη. Απφ ηηο 

ζπλήζεηεο ησλ ππεξειίθσλ. 

- Τπάξρεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηεο γηαγηάο θαη γη’ απηό καδί ηεο πεξλά ηόζν θαιά; 

- πδεηάλε πάξα πνιχ. Σνλ έρεη δερηεί κε ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηνπ θάλεη ηα 

ραηίξηα. Απιά πηζηεχσ φηη ε πνιιή… ζπδεηάλε πάξα πνιχ. Γειαδή κπνξεί λα ηεο κηιήζεη γηα 

πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί λα ην θάλεη κε ηνπο γνλείο ηνπ. Αηζζάλεηαη πην άλεηα.  

- Με ζαο πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ;  

- Έληνλε ζρέζε έρνπκε. Γειαδή ζα επέκβσ ζε πξάγκαηα πνπ βιέπσ φηη δελ είλαη ζσζηά γη‟ 

απηφλ, ζα απαληήζεη έληνλα ζ‟ απηφ. Δίκαζηε πνιχ ηξπθεξνί κεηαμχ καο. Τπάξρεη ζρέζε αγάπεο αιιά 

θαη ππάξρεη… Σζαθσλφκαζηε, γηαηί απηφο ππεξαζπίδεηαη κε πάζνο ηηο ηδέεο ηνπ θαη εγψ πξνζπαζψ  

λα ηνπ πσ φηη νη ηδέεο ηνπ δελ είλαη πάληα ζσζηέο. Γηαηί ππεξαζπίδνκαη θη εγψ κε πάζνο ηηο δηθέο κνπ, 

γηαηί πηζηεχσ φηη θάηη πξέπεη λα θάλνπκε, λα αιιάμεη ε άπνςή ηνπ γηα ηα πξάγκαηα γηαηί έρεη κηα δηθή 
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ηνπ άπνςε γηα θάπνηα πξάγκαηα, γηαηί έρεη γηα ηα ζηνηρεηψδε θαη ηα βαζηθά πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

- Με ηνλ κπακπά ηνπ πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ;  

- Σνλ κπακπά ηνπ ην βιέπεη πνιχ ιίγεο ψξεο, γηαηί εξγάδεηαη. Σηο ππφινηπεο ζα παίμνπλ καδί. Αλ 

θαη δε βιέπνληαη πνιιέο ψξεο. Σα αββαηνθχξηαθα ζ‟ αζρνιεζεί ν έλαο κε ηνλ άιιν, αιιά φρη πνιιέο 

ψξεο. 

- Αδέξθηα έρεη;  

- ρη δελ έρεη! 

- Με μαδέξθηα ε ζρέζε ηνπ; 

- Δίλαη πνιχ θαιή ε ζρέζε ηνπ κε ηα μαδέξθηα ηνπ. Έρεη ηέζζεξα μαδέξθηα πνπ είλαη αδέξθηα. 

Απιά δελ κπνξεί λα παίμεη θαη κε ηνπο ηέζζεξηο καδί, αιιά κεκνλσκέλα κε έλα ή δπν παίδεη πάξα 

πνιχ θαιά.  

- Έρσ νινθιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο. Θα ζέιαηε λα ζπκπιεξώζεηε θάηη;  

- Ναη, ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ ζπκψλνπλ πάξα πνιχ εχθνια θαη είλαη αξθεηά επηζεηηθά. Καη έρσ 

θαηαιάβεη φηη φζν ελαληησλφκαζηε ζ‟ απηφ ην ζπκφ θαη ζ‟ απηή ηελ ππεξέληαζε ησλ παηδηψλ, ηφζν ηα 

θάλνπκε ρεηξφηεξα. Αλ ζα πξνζέμνπκε ιίγν ηε ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ηνπο, αλ ηα δερηνχκε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε ην ραξαθηήξα ηνπο θαη πξνζπαζήζνπκε θαη κφλνη καο κέζα απφ 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε λα ηα βνεζήζνπκε, πηζηεχσ φηη απηά ηα παηδηά γίλνληαη πνιχ θαιά παηδηά, 

γηαηί ε άπνςή ηνπο είλαη θαζαξή. Γειαδή απηφ, ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γηα ηνλ άιιν είλαη πνιχ ζσζηή 

θαη θαζαξή, αιιά δελ ηελ εθθξάδνπλ θαιά. πσο πηζηεχσ γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ θαη φια ηα άιια 

παηδηά ε δηαηξνθή θαη φιεο απηέο νη ζπλζήθεο νη θαζεκεξηλέο, πνπ είλαη επηβιαβείο πξέπεη ιηγάθη λα 

ηηο δηνξζψζνπκε εκείο ζαλ γνλείο. Να απνθεχγνπκε δειαδή ζηα παηδηά καο ηε δάραξε, ηνπο 

πδαηάλζξαθεο, φιε απηή ηε γινπηέλε , φιε απηή ηελ άζρεκε δηαηξνθή. Καη επεηδή ν Ξέλνο, ν γηνο 

κνπ, ηξεθφηαλ έηζη αλζπγηεηλά θαη απηά θαη έβιεπα λα έρεη πνιχ κεγάιε ππεξέληαζε ζην ζπίηη, ζην 

ραξαθηήξα ηνπ θαη ζ‟ απηά. Καη φηαλ θαηαιαγηάζακε,  φηαλ αιιάμακε ιίγν ηε δηαηξνθή ηνπ, είπακε 

φηη πάεη ιίγν θαιχηεξα, πηζηεχσ φηη είλαη θη απηφ κηα βνήζεηα λα ειαηηψζνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπο. Να 

ζθέθηνληαη ιίγν πην ζσζηά. 

- Δπραξηζηώ πνιύ. Να είζηε θαιά. 
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- Καη ζεηο λα είζηε θαιά.  
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6. Γηώξγνο θνο Παλαγηώηεο  

- Καιεκέξα ζαο θύξηε Παλαγηώηε. Θα ήζεια λα καο πείηε πώο είλαη κία κέξα κε ην γην ζαο, 

από ηελ ώξα πνπ μππλάεη κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη.  

- Καηαξρήλ απηφ ζπλέβαηλε φηη ν γηνο κνπ είλαη είθνζη ελφο εηψλ. Δδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 

δεθανρηψ ρξφληα, απφ ηε ζηηγκή πνπ πεξπάηαγε, βιέπακε φηη είρε κηα ππεξθηλεηηθφηεηα, αιιά φπσο 

φινη έηζη θαη εκείο ζεσξήζακε φηη είλαη πνιχ δσεξφο ή εληφο εηζαγσγηθψλ άηαθηνο, σζηφζν αξγφηεξα 

φηαλ πήγε ζην δεκνηηθφ εθεί άξρηζαλ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο, ηεο 

δηάζπαζεο πξνζνρήο, ηελ νπνία αξγφηεξα κάζακε φηη είρε ην παηδί, έηζη ζηελ ηάμε ήηαλ πνιχ δσεξφο. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα έξρεζαη ζε θφληξα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα ηνλ απνβάιινπλ απφ ηελ ηάμε, 

λα είλαη ην καχξν πξφβαην ζην ζρνιείν, ζηελ ηάμε γεληθφηεξα, κε απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή ζηελ 

ηξίηε δεκνηηθνχ, επεηδή είρε μεθηλήζεη θη απφ έλα δχζθνιν ζρνιείν, ηελ «ΔΛΛΖΝΟΓΔΡΜΑΝΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ», άξρηζαλ ηα πξάγκαηα λα είλαη πνιχ δχζθνια, ζε ζεκείν πνπ καο δηψμαλε ζηελ νπζία απφ 

ην ζρνιείν. Καη καο δηψμαλε παξφιν πνπ ζην ζρνιείν ππήξρε ςπρνιφγνο πνπ παξαθνινπζνχζε ην 

παηδί θαη είρακε δηαγλψζεη, ζηα πξψηα βήκαηα ηφηε πνπ ήηαλ ε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ/Τ, ηα είρακε 

δηαγλψζεη θαη ζθεθηείηε ηη ππήξρε ηφηε, δελ είλαη θαη πνιιά πεξίπνπ δεθαπέληε ρξφληα έηζη... Γελ καο 

ην ιέγαλε κφλν θαη κφλν, γηα λα κελ ππνηίζεηαη εκείο νη γνλείο, λα κε θηάζνπκε ζην ζεκείν, λα 

έρνπκε κεηαμχ καο αληηπαξάζεζε, γηαηί ην παηδί είλαη έηζη, πνηαλνχ είλαη θιεξνλνκηθφ , πνηαλνχ είλαη 

γνλίδην, ιεο θαη ζα καο ελδηέθεξε απηφ θαη φρη ην παηδί καο. Σέινο πάλησλ, ήηαλε ηακπνχ, αο πνχκε. 

Αξγφηεξα αξρίζακε θαη ην ςάρλακε, πήγακε ζε παηδνςπρίαηξνπο. Σν ζρνιείν, γηα λα ζαο δψζσ λα 

θαηαιάβεηε, κέρξη ην ιχθεην αιιάμακε δέθα ζρνιεία, άιιαμε κάιινλ ην παηδί δέθα ζρνιεία. Οη 

δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο πνιινί ιίγνη είραλ ηε δηάζεζε λα βνεζήζνπλ. ινη, κάιινλ θαλέλαο δε 

γλψξηδε ηη ζα πεη ΓΔΠ/Τ. Παξφια απηά ππήξραλ θάπνηνη πνπ είραλ ηε δηάζεζε λα κάζνπλ, λα 

βνεζήζνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο δελ είραλ απηή ηε δηάζεζε. Θεσξνχζαλ φηη είλαη ν άηαθηνο, φηη 

είλαη ν έηζη, είλαη ν αιιηψο, επνκέλσο θάληε ηνλ λα θχγεη. Σν πνιεκήζακε, πξνζπαζήζακε, 

πξνζπαζνχκε αθφκα. Απηή ηε ζηηγκή ην παηδί καο είλαη ζηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, 

κεραληθφο, ζην πξψην έηνο θαη πξνρσξάκε. Πνιχ δχζθνια ηα πξάγκαηα. Πνιιή έληαζε ζην ζπίηη. 
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Μεγάιεο δπζθνιίεο, πεξηζζφηεξν είρεο λα αληηκεησπίζεηο φρη ην πψο ζα βνεζήζεηο ην παηδί, αιιά θαη 

πψο ζα δηαρεηξηζηείο ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Πνιιέο θνξέο ππήξραλ γνλείο, νη ίδηνη νη γνλείο πνπ 

ιέγαλε φρη, λα θχγεη ν Μεδειίδεο απφ ηελ ηάμε, φρη λα απνβιεζεί, λα θχγεη, λα πάεη αιινχ, γηαηί ηα 

παηδηά καο ζέινπλε λα κάζνπλε φρη λα αζρνινχληαη κε ην Μεδειίδε, αθφκε νη ίδηνη νη γνλείο , φρη νη 

δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο. 

- Από από ηα πξώηα ρξόληα ηνπ ζρνιείνπ, αθόκα θαη από ην λεπηαγσγείν ζαο είρε αλαθέξεη 

θάπνηα πξάγκαηα ε λεπηαγσγόο, ήη νη άιινη εθπαηδεπηηθνί; 

- ρη, φρη απφ ην λεπηαγσγείν, αθφκα θαη απφ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ δελ είρε αλαθεξζεί 

ηίπνηα. νπ ιέσ πάιη δε γλσξίδαλε, δελ ππήξρε απηή ε ... εληφο εηζαγσγηθψλ... «αζζέλεηα». Αξγφηεξα 

θαηά ηε Γεπηέξα κε Σξίηε δεκνηηθνχ, αξρίζακε λα καζαίλνπκε ηη ζπλέβαηλε κ‟ απηά. 

- Σν πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηνπ πώο ήηαλ; Κνηκόηαλ ζπλερόκελα; 

- ρη, ήηαλε απφ ηα παηδηά πνπ δελ ήζειαλ λα θνηκεζνχλ. Σν ζεσξνχζε ρακέλν ρξφλν, δειαδή ην 

κεζεκέξη θαη κεηά ην βξάδπ, φρη, φρη. Αιιά γεληθά, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ ήηαλ φηη δελ θνηκφηαλ. Σν 

βξάδπ θνηκφηαλ θαλνληθά. 

- ε πνηεο ζπλζήθεο εκθάληδε αδπλακία ζπγθέληξσζεο; Πνπ είραηε παξαηεξήζεη  όηη ήηαλ 

ιηγόηεξν ζπγθεληξσκέλνο;  

- Ήηαλ ιηγφηεξν ζπγθεληξσκέλνο ζε πξάγκαηα πνπ δελ ηνλ ελδηέθεξαλ, δειαδή ζηα καζήκαηα 

κπνξνχζακε λα θαζφκαζηε καδί έηζη θαη ζηα δπν ιεπηά κηα εξψηεζε άζρεηε, κηα καηηά εθεί πέξα. 

απηφ ηη είλαη, απηφ είλαη ηέηνην. Δίρακε παξαηεξήζεη φκσο πσο ζε πξάγκαηα πνπ ελδηαθεξφηαλ , ηνπ 

άξεζαλ, είρε ηελ πξνζνρή. πσο ζε κηα θαηαζθεπή, έλα παηρλίδη θαηαζθεπαζηηθφ, ηνπ άξεζε λα 

αζρνιείηαη.  Δθεί είρε ηελ ππνκνλή, ηελ ππνκνλή, θξίλνληαο απφ ηα καζήκαηα, γηαηί ζηα καζήκαηα 

ζηα πέληε ιεπηά, είρακε ηα ίδηα, θαη ζα εξρφηαλ ην πξφβιεκα γηα κηζή ψξα. Γε ζα ήηαλ λα θάηζσ κε 

ηηο ψξεο. ε ζχγθξηζε κηιάσ πάληα. 

- Όηαλ δπζθνιεπόηαλ λα δηαηεξήζεη ηελ ππνκνλή ηνπ, εζείο ηη θάλαηε γηα λα ηνλ 

βνεζήζεηε; Να ηνλ απαζρνιήζεηε; 

- ηελ αξρή δελ μέξακε ηη λα θάλνπκε, έηζη ζεσξνχζακε φηη , εκείο φπσο φινη, φηη ην παηδί είλαη 

άηαθην. Δίλαη ηεκπέιεο, δε ζέιεη λα δηαβάζεη, λα αζρνιεζεί κε ηίπνηα, δελ ηνλ ελδηαθέξεη θαη φια 
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απηά. Αξγφηεξα, φηαλ πιένλ κε ηνπο παηδνςπρίαηξνπο θαη φια απηά θαηαιάβακε, καο είπαλε ηη 

ζπκβαίλεη, ηη ππάξρεη φια απηά, δεηήζακε θαη κηα θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

- Αλ επηηξέπεηε, ηη; 

- Σελ νλνκαζία ηνπ θαξκάθνπ; Σν ζηξαηέηαξ ιεγφηαλε. Δίλαη ην θάξκαθν, κάιηζηα, ην νπνίν 

δελ ππήξρε ζηελ Διιάδα θαη θάλακε εκείο εηζαγσγή, απνθιεηζηηθά απφ ηελ Ακεξηθή. 

- Γηαηί ζαο ην έδηλαλ απηό; 

- Γηα λα κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί. Λφγσ ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο. 

- Μπνξνύζε λα θάηζεη ζηελ ίδηα ζέζε γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα; 

- ρη, δπζθνιεπφηαλ, ήηαλε απηφ. Ήηαλ ππεξθηλεηηθφο.  

- Οινθιήξσλε ην παηρλίδη ηνπ, ή ην άθελε θαη απηό ζηε κέζε; 

- πλήζσο ην άθελε ζηε κέζε θαη μεθίλαγε θάηη άιιν. Απηά ηα παηδηά βαξηνχληαη πνιχ εχθνια, 

αλ κπνξεί λα εηπσζεί απηφ, βαξηέκαη πνιχ εχθνια. 

- Σνπ άξεζε λα ζεθώλεηαη δηαξθώο, λα αιιάδεη παηρλίδηα; 

- Ναη, λαη. Καη απηφ είλαη απφ ηα ηξηθ πνπ καζαίλνπλ ηψξα νη δάζθαινη, λα κπνξνχλ λα θέξνπλ 

ην παηδί ζε κηα ηζνξξνπία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ππεξθηλεηηθφ παηδί ην θάλεη λα ζεθψλεηαη ζπλέρεηα, 

ζα κπνξεί λα ηνπ πεη ν εθπαηδεπηηθφο, θέξε κνπ κηα θηκσιία απφ δίπια, απφ ηε δηπιαλή αίζνπζα, θάζε 

ηφζν λα ηνπ δίλεη θάπνηα ηέηνηα εξεζίζκαηα, ψζηε λα κελ ην θάλεη ην παηδί απφ κφλν ηνπ.  

- Μνπ είπαηε γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα. Τπήξραλ θάπνηα άιια παηρλίδηα πνπ ηνπ 

δηαηεξνύζαλ πεξηζζόηεξε ώξα ηε πξνζνρή; 

- ρη, θάηη ηδηαίηεξν, φρη. Καη πξνζπαζήζακε ζε πνιιέο θάζεηο, λα πάεη ζε θαξάηε γηα λα κπνξεί 

λα εθηνλψλεηαη θηι θαη πάιη, δε ζήκαηλε φηη εθηνλψλνληαλ εθεί νπφηε ζην ζρνιείν ήηαλ πην ήξεκνο. 

Δίρε πάληα απηήλ ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα.  

- Γπζθνιεπόηαλ λα παίδεη ήζπρνο θαη έκνηαδε ζπλέρεηα ζαλ λα έρεη έληαζε, ζαλ λα είλαη 

θνπξδηζκέλνο; 

- Ναη, λαη ζπλέρεηα θαη ελ ησ κεηαμχ απηά ηα παηδηά, γεληθφηεξα κηιάσ ηψξα, φηαλ ζεσξνχληαη 

πιένλ, ιφγσ ηεο ΓΔΠ/Τ, φηη είλαη ηα καχξα πξφβαηα ζην ζρνιείν, πνιιέο θνξέο θαη απηφ ην θάλνπλ 

αληηδξαζηηθά. Φηάλνπλ ζε έλα ζεκείν πιένλ πνπ έρνπλ ράζεη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

πήγαηλε πνιιέο θνξέο ζην ζρνιείν , ν Γηψξγνο ν δηθφο καο, λα θηαίεη 99% ζνπ ιέσ εγψ, 1% δελ 
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έθηαηγε, ππήξραλ θαη άιια παηδηά. Αθφκα θαη απφ ην 1% ζηηγκαηηδφηαλ ν Γηψξγνο. Πνηνο ην έθαλε 

απηφ; Ο Γηψξγνο, θαη αο κελ ήμεξε θαλείο. Μπνξεί λα ην είρα θάλεη εγψ, ην άιιν παηδί, ην άιιν παηδί, 

πνηνο ην έρεη θάλεη, ν Γηψξγνο. Οπφηε ζνπ ιέεη ην παηδί απφ ηε ζηηγκή πνπ φηη θαη λα γίλεη εγψ θηαίσ, 

νπφηε γηαηί λα κελ θάλσ θηφιαο ηε θαζαξία κνπ; 

- Όηαλ εζείο ηνλ βιέπεηε λα είλαη ζε έληαζε, λα έρεη πεξηζζόηεξε ελεξγεηηθόηεηα, θάλεηε 

θάηη γηα λα ηνλ βνεζήζεηε λα δηνρεηεύζεη ηελ ελέξγεηα ηνπ; 

- Κνίηαμε θάλακε απηά ηα βήκαηα πνπ λα ηνλ πάκε ζε θάπνην άζιεκα, φρη φηη γλσξίδακε , δε 

γλσξίδακε αθξηβψο ηη πξέπεη λα θάλνπκε.  

- Μέζα ζην ζπίηη θάλαηε θάηη; 

- Γελ είρακε θάηη, πψο λα ζην πσ, δελ είρακε θάπνηα θαζνδήγεζε, πψο λα ηνπ ζπκπεξηθεξζνχκε 

ηνπ παηδηνχ, δελ μέξακε ηφηε. Απηφ πνπ θάλακε ήηαλ, απηφ πνπ θάλνπλ φινη νη γνλείο, έια αγάπε κνπ 

ήξεκα, έια λα παίμνπκε, λα θάλνπκε δειαδή θαη θπζηθά επεηδή είλαη θαη ν αζηάζκεηνο παξάγνληαο 

ζηε κέζε ππήξρε ν εθλεπξηζκφο θαη απφ εκάο, ιάζνο κελ, αιιά εθ ησλ πζηέξσλ ην θαηαιαβαίλεηο, 

αιιά φηαλ ιεο θάηη εθαηφ θνξέο… είλαη... 

- Αλζξώπηλν. 

- Αλζξψπηλν, κπξάβν, λαη, ε θνχξαζε ηεο δνπιεηάο φια απηά μέξσ γσ θαη λα έρεηο απηή ηελ 

έληαζε ζην ζπίηη, ππήξρε κηα έληαζε γεληθφηεξε ζην ζπίηη. Γειαδή πξνζπαζνχζακε κε απηφ πνπ 

ζεσξεηηθά καο έβγαηλε απφ ηε θχζε καο ζαλ γνλείο, φρη εμεηδηθεπκέλα πξάγκαηα.  

- Με θάηη πνπ ηνλ ελδηέθεξε πόζε ώξα κπνξνύζε λα αζρνιεζεί, λα παίμεη; 

- Δμαξηάηαη. Αξγφηεξα αο πνχκε κε ην θνκπηνχηεξ, κε ηα θνκπηνχηεξ, πνπ κπήθαλε ζηε δσή καο 

ζα κπνξνχζε λα θάηζεη θαη κία ψξα λα αζρνιεζεί. 

- Σν παηρλίδη απηό θαηαζθεπαζηηθά, θάηη άιιν πνπ είπαηε; Πόζν ρξόλν απαζρνιείην; 

- Ναη, εληάμεη θνίηαμε. ηαλ ιέκε λα αζρνιεζεί, κε θαληάδεηαη φηη θάζνκαη εδψ θαη κέρξη κηα 

ψξα ζπλερφκελα ή δπν ή νηηδήπνηε, ινηπφλ ζα ζεθσζεί ζην ηέηαξην, ζα πάεη ζηελ θνπδίλα, ζα 

θνηηάμεη απέμσ, ζα μαλαγπξίζεη λα ζπλερίζεη. Σν φηη ζεθσλφηαλε λα θάλεη ηε βφιηα ηνπ, απηφ γηλφηαλ, 

έηζη, απιψο ππήξραλ θάπνηα ελδηαθέξνληα, φπσο ζνπ ιέσ θαη ην ζρνιείν , θαλείο δε ζέιεη ην ζρνιείν, 

ινηπφλ, δε ζα γχξλαγε πνηέ αλ δελ ηνλ θψλαδεο. Έηζη, ελψ ζ‟ απηφ πνπ ελδηαθεξφηαλ ζα ζεθσλφηαλε, 

ζα έθαλε ηε βφιηα ηνπ, ζα μαλαγχξλαγε. 
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- Γελ εγθαηέιεηπε όκσο, μαλαγύξλαγε; 

- Δάλ θάηη ηνλ ελδηέθεξε, λαη. 

- ε ζπδεηήζεηο ήηαλ παξνξκεηηθόο, ήζειε λα πεη ηε γλώκε ηνπ ή πεξίκελε; 

- ρη, φρη, ήηαλ παξνξκεηηθφο. Καη είλαη παξνξκεηηθφο αθφκα, γηαηί ππάξρεη απηφ ην πξάγκα, 

δελ … φηη… είλαη παξνξκεηηθφο, πνιιέο θνξέο ιέλε πξάγκαηα, απφ θάπνηα ειηθία θαη κεηά ιέλε 

πξάγκαηα πνπ δελ ηα ελλννχλ απφ ηελ παξφξκεζή ηνπο θαη γηα ηα νπνία κεηαληψλνπλ αξγφηεξα ζε 

δεχηεξε ζθέςε. Απιψο ζ‟ απηά ηα παηδηά δελ ππάξρεη δεχηεξε ζθέςε. Απηή ηε ζηηγκή εγψ ζα πσ θάηη 

αιιά ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ζθέπηνκαη πψο ζα ην πάξεηο. Απηά ηα παηδηά δελ έρνπλ …ηνλ 

έιεγρν.. ηε ζθέςε, ηε δεχηεξε ζθέςε, νπφηε απηφ πνπ ηνπ βγαίλεη ην ιέεη. Αξγφηεξα φκσο ην 

θαηαιαβαίλεη, ην κεηαληψλεη, αιιά είλαη πιένλ αξγά. Καη δελ είλαη αξγά ζε κέλα, πξνο ην γνληφ, γηαηί 

εγψ γλσξίδσ. Αιιά πξνο ην ππφινηπν πεξηβάιινλ γηαηί εζχ πνπ δελ μέξεηο  ηη ζπκβαίλεη, θαη ηη θαη 

απηφ, θαη ιεο ηψξα ηη γίλεηαη; 

- Ζ δηάζεζή ηνπ άιιαδε; Δίρε κεηαζηξνθέο, δηαθπκάλζεηο; 

- Ναη, ππάξρνπλ απηά. Τπάξρνπλ απηά, δειαδή ηε κηα ζηηγκή κπνξεί λα ππάξρεη κηα έληαζε, λα 

ηζαθσζνχκε, λα θσλάμνπκε, λα θάλνπκε θαη ηελ άιιε ζαλ λα κε ζπλέβε ηίπνηε. Γειαδή δηραζκέλε 

πξνζσπηθφηεηα. ρη ζε ζεκείν ζρηδνθξέλεηαο, (ραρα.. γέιηα) δειαδή, ζα λα κε ζπλέβε, ηζαθσζήθακε 

θαη ηη έγηλε, θάηη θπζηθφ αο πνχκε θαη κεηά… 

- Όηαλ ήηαλ κε άιια παηδηά ζε δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο θιεηζηνύο ή αλνηρηνύο, ζε έλα πάξηη 

ή ζε κηα παηδηθή ραξά, είρε αιιαγέο, πώο ήηαλ; 

- Κνίηαμε. Δπεκβαίλεη πάληα ν ιφγνο ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο, ν δσεξφο. Δθ ησλ πξαγκάησλ ήηαλ 

θαη πην… έηξερε, έπεθηε πάλσ ζ‟ άιιν παηδί, κε ρηχπεζε ν Γηψξγνο, κνπ έθαλε, ππήξρε πάιη απηή ε 

έληαζε. 

- Όηαλ ήηαλε  κε κεγαιύηεξνπο από εθείλνλ ζσκαηηθά ή ειηθηαθά, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πνηα 

ήηαλ, αθνινπζνύζε; Αληηδξνύζε; 

- πλήζσο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ηα πήγαηλε πην θαιά παξά κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο. Απηφ 

ζεκαίλεη, απηφ πηζηεχσ εγψ ηνπιάρηζηνλ, φηη απηά ηα παηδηά παξφιν πνπ έρνπλε ηε ΓΔΠ/Τ θαη απηά 

φηη έρνπλ πςειφ IQ  θιπ. Οπφηε απηφ είλαη θαη ην πξφβιεκα ηνπο, εληφο εηζαγσγηθψλ, ζην ζρνιείν , 

ζην δηάβαζκα. Θεσξνχζε φηη ηψξα εγψ λα κάζσ, ζηελ πξψηε δεκνηηθφ φηη 1+1 =2 , εγψ ην μέξσ. 
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Οπφηε ζνπ ιέεη γηαηί λα ην δηαβάζσ, γη‟ απηφ θαη ζεσξνχζε φηη ήηαλ θαιχηεξε παξέα κε κεγαιχηεξνπο 

παξά κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ.  

- Αθνινπζνύζε ηα όζα έθαλαλ , δειαδή ζηελ παξέα εθεί; 

- Ναη, ζα ην ήζειε. Θα ην ήζειε λα αθνινπζήζεη. Θα ην ήζειε λα αθνινπζήζεη, εληάμεη, θπζηθά, 

πξαθηηθά δελ ηνλ ήζειαλ νη άιινη νη κεγαιχηεξνη. 

- Όηαλ βξηζθόηαλ ζηνλ ίδην ρώξν κε ππεξήιηθεο, γηαγηάδεο παππνύδεο, πνηα ήηαλ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, πώο ήηαλ ε θαηάζηαζε; 

- Μπνξψ λα πσ πνιχ θαιή, πάξα πνιχ θαιή κε ηνπο παππνχδεο θαη ηηο γηαγηάδεο, ζπγθεθξηκέλα 

κε ην δηθφ καο, έηζη; Σνπο αγαπνχζε. Αθφκα θαη ηψξα ηζρχεη απηφ ην πξάγκα. ηη ήηαλ πην ήπηα ηα 

πξάγκαηα ζε ζρέζε κε γνλείο, ζρνιείν θιπ. 

- Δίρε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνλ έλα; Παππνύ ή γηαγηά; 

- Γηαθνξνπνίεζε φρη, δελ κπνξψ λα πσ δηαθνξνπνίεζε. Με ηε κηα γηαγηά ήηαλε πνιχ πην θνληά, 

γηαηί κέλακε πάλσ, θάησ, κε ηελ άιιε γηαγηά ήηαλε πην καθξηά, κηα αγάπε γη‟ απηήλ πνπ ήηαλε πην 

θνληά επεηδή κεγαιψζαλε καδί κπνξεί λα ππήξρε, αιιά φρη φηη ππήξρε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε 

δειαδή ζηελ άιιε γηαγηά. 

- Με ζαο πνηα ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ; Πώο ήζαζηαλ καδί ηνπ; 

- Δκείο ήκαζηαλ … 

- Τπήξραλ αληηδξάζεηο; 

- Πάληα απηφ ζπκβαίλεη. 

- Τπήξρε δηαθνξά απ’ όηη κε ηε κακά ηνπ; 

- Αα ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο… ρη, δελ ππήξρε θακηά δηαθνξά. Ίζσο ηψξα πνπ ζπκάκαη, 

ζθέθηνκαη ηψξα δελ ππάξρεη θακηά δηαθνξά, αλ ήηαλ κε ην παηέξα ή ηε κάλα; 

- Με ηα αδέξθηα ηνπ; Πώο είλαη ε ζρέζε κε ηα αδέξθηα ηνπ; 

- Καιή κπνξψ λα πσ. Βέβαηα, πάληα ππάξρνπλ εληάζεηο. Αιιά ηψξα πηα δελ είλαη ζέκα ζηελ 

ειηθία πνπ είλαη ηεο ΓΔΠ/Τ , είλαη , φηη έρεη πνιχ ρηνχκνξ, ν πηηζηξηθάο, αο πνχκε, δελ είλαη ηνπ ιέεη 

θάηη γηα λα θάλεη ηελ πιάθα ηνπ, ν άιινο εθλεπξίδεηαη, δελ είλαη ζέκα. αλ αδέιθηα δειαδή, φπσο 

θάλνπλ ηα αδέξθηα. Σα γλσζηά.  

- Με ηελ αδεξθή ηνπ πνπ είλαη πην θνληά ειηθηαθά; 
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- Ήηαλ ήπηεο νη ζρέζεηο ηνπο. Γελ παίδαλε θαη πνιχ καδί, γηαηί ήηαλε θνξίηζη – αγφξη θηι. Δλ ησ 

κεηαμχ ε θφξε καο πήγε θη απηή ΔΛΛΖΝΟΓΔΡΜΑΝΗΚΖ θαη ζπλέρηζε, ελψ ν Γηψξγνο δελ είρε 

ζπλερίζεη, πήγαηλε ζε άιιν ζρνιείν νπφηε θαη νη θίινη ηνπο ήηαλ δηαθνξεηηθνί. Αιιά ζε γεληθέο 

γξακκέο, φρη δελ ήηαλ πξφβιεκα. 

- Έρσ νινθιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο. Γελ μέξσ αλ ζέιεηε θάηη άιιν λα καο πείηε, λα 

ζπκπιεξώζεηε. 

- Ση άιιν λα ζνπ πσ... Σν ζέκα είλαη φηη αθφκα θαη ηψξα ην πνιεκάκε. Έηζη. Ο ιφγνο πνπ 

είκαζηε απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, είλαη γηα λα θάλνπκε γλσζηφ ζηνλ θφζκν, ζην επξχ 

θνηλφ, θαη λα κάζνπλ νη γνλείο ηη ζπκβαίλεη, φηη ην παηδί ηνπο δελ είλαη ην καχξν πξφβαην, έηζη 

πεξηζζφηεξν απηή ηε ζηηγκή γηα ηνπο άιινπο γνλείο, γηαηί εκείο φ,ηη ήηαλ λα ην βηψζνπκε ην βηψζακε. 

Καη ην βηψζακε πνιχ άζρεκα, φρη κφλν κέζα ζην ζπίηη κε ην παηδί καο αιιά θαη ζηνλ πεξίγπξν... απφ 

εθπαηδεπηηθνχο, θαζεγεηέο, αθφκα θαη θίινπο, γλσζηνχο θηι. Λνηπφλ θαη μέξσ πφζν δχζθνιν είλαη 

θαη πφζν ςπρνθζφξν είλαη. Λνηπφλ θαη ζέισ απηά πνπ πεξάζακε ηνπιάρηζηνλ εκείο, λα κελ ηα 

πεξάζνπλ λένη γνλείο. Σνπιάρηζηνλ λα μέξνπλ πψο φρη λα ην αληηκεησπίζνπλ, γηαηί δελ είλαη θάηη πνπ 

αληηκεησπίδεηαη, ην θάλεηο απηφ θαη ηειείσζε… έηζη. Να ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπκε, ην Τπνπξγείν, ηα 

ζρνιεία, λα αζρνιεζνχλ κ‟ απηφ ην πξάγκα. Απηά.  

- αο επραξηζηώ πνιύ. 
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8.  θα Μαξία  

- Καιεκέξα ζαο θπξία Μαξία. Θα ζέιακε λα ζαο ξσηήζνπκε θάπνηα πξάγκαηα γηα ην γην 

ζαο πνπ παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα ΓΔΠ/Τ. Πώο είλαη κηα ηππηθή κέξα καδί ηνπ από ηελ ώξα πνπ 

μππλά κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη; 

- Απφ ηελ ψξα πνπ μππλά. Γηα λα μππλήζεη έρνπκε έλα ζέκα ην πξσί, γηαηί είλαη εθεί ζηελ 

εθεβεία. Γε ζέιεη λα θνηκάηαη λσξίο ην βξάδπ, ην πξσί δε ζέιεη λα μππλά λσξίο. Ξέξεη φηη πξέπεη λα 

πάεη ζρνιείν, έλα πξάγκα πνπ ην αληηπαζνχκε γεληθά. Δληάμεη. Θα πάεη ζρνιείν, ζα γπξίζεη ην 

κεζεκέξη. Άιιεο θνξέο είλαη θαιά, άιιεο θνξέο είλαη ιίγν ηξειακέλνο, αλάινγα ηη έρεη ζπκβεί ζην 

ζρνιείν. Δληάμεη ζα πάεη ζρνιείν, ζα γπξίζεη ζα θάεη, ζα θαζίζεη ζην θνκπηνχηεξ, ζα δεη ηειεφξαζε, 

κε ηα δηαβάζκαηα δελ ηα πάκε θαζφινπ θαιά. Απηή είλαη ε δσή ηνπ θάζε κέξα. Δίλαη παξνξκεηηθφο, 

δελ κπνξείο λα ηνπ κηιήζεηο εχθνια, δελ κπνξείο λα ηνλ πιεζηάζεηο, αληηδξά πνιιέο θνξέο ζε φ,ηη ηνπ 

πεηο , δελ παξαδέρεηαη μέξσ „γσ φηη έρεη θάλεη θάπνην ζθάικα, πάληα νη άιινη θηαίλε θαη ζην ζρνιείν 

θαη ζην ζπίηη, παληνχ. Δίλαη κηα θαζεκεξηλφηεηα, κηα ξνπηίλα πιένλ. 

- Από ηελ επνρή ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο πώο μεθίλαγε ε κέξα ηνπ; Ήζειε λα πάεη ζρνιείν; 

Πώο ήηαλε;  

- Ναη, ήζειε λα πάεη ζρνιείν ζηελ αξρή. Αιιά φηαλ αξρίζακε λα έρνπκε πξνβιήκαηα, μέξσ γσ, 

κε ην ζρνιείν, κε ηηο δαζθάιεο, κε ηα παηδηά, αξρίζακε καζήκαηα πνπ είραλ πνιιέο ππνρξεψζεηο. Δθεί  

αξρίζακε θαη αληηδξνχζακε.  

- Σα ζέκαηα ηνπ ύπλνπ είραλ παξνπζηαζηεί ηόηε ή αξγόηεξα; 

- Σα ζέκαηα ηνπ χπλνπ, φρη, κεγαιψλνληαο. Γε ζέιεη λα θνηκάηαη λσξίο ην βξάδπ, ζέιεη λα 

θάζεηαη ζην θνκπηνχηεξ, γηαηί ηψξα έρνπκε ηα facebook, γηαηί αξρίδνπλ κεηά ηηο δέθα ην βξάδπ νη 

ζπλνκηιίεο. Δίλαη έλα παηδί πνιχ ππεξθηλεηηθφ θαη έρεη πνιχ έληνλν έηζη… πψο λα ζνπ πσ; Έρεη 

πνιιή ελέξγεηα, πξάγκα πνπ ζηελ Αζήλα, δελ κπνξνχζε λα ην βγάδεη πάξα πνιχ. Κνπξάδεηαη φκσο 

αξθεηά φιε κέξα. Γελ θάζεηαη νχηε ιεπηφ. Απφ ηελ άιιε φκσο δε ζέινπκε λα θνηκεζνχκε, γηαηί ζα 

ράζνπκε φια ηα ππφινηπα. Δίκαζηε θαη δεθαεθηάκηζη θαη πψο ζα θνηκεζνχκε ηψξα; Δίκαζηε κσξά, 

απφ ηηο δέθα ε ψξα; Σν πξσί φκσο έρνπκε ζέκα. Μπνξεί λα πάεη νθηψ παξά δέθα γηα λα ζεθσζνχκε 

απφ ην θξεβάηη. 
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- Πόηε πξσηναλαθαιύςαηε όηη δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί; 

- Πεγαίλνληαο ηελ πξψηε δεκνηηθνχ.  

- Πην πξηλ ε λεπηαγσγόο ηνπ γηα παξάδεηγκα ζαο είρε αλαθέξεη θάηη; 

- ρη δελ είρακε αλαθέξεη ηέηνηα ζέκαηα. 

- Καη ζηελ πξώηε δεκνηηθνύ πώο ην παξαηεξήζαηε;  

- Έρσ ηξία παηδηά κε ΓΔΠ/Τ. ηνλ πξψην κε παξέπεκςε κηα δαζθάια, γηαηί πίζηεπε φηη είρε 

θάπνηα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα, δελ κπνξνχζε λα γξάςεη, δελ κπνξνχζε λα πηάζεη ην κνιχβη, δελ 

κπνξνχζε λα νξγαλσζεί θαζφινπ ζην ζρνιείν. Μνπ „ιεγε ςάμ' ην, θνίηαμέ ην θιπ θαη έθηαζα ηξίηε 

δεκνηηθνχ λα θαηαιάβσ ηη έρεη. Μεηά ζην κεζαίν, θηάλνληαο ζην ζρνιείν, γχξσ ζηα Υξηζηνχγελλα, 

ζθέθηεθα ιίγν απηφο κνπ ζπκίδεη ην κεγάιν. Οπφηε πιένλ ήμεξα ηα ζπκπηψκαηά ηνπ. Οπφηε θαη ζηνλ 

ηξίην, θαηεπζείαλ κε ην πνπ θηάζακε πάσ θαηεπζείαλ, δε ρξεηάδεηαη λα ξσηψ αλ έρεη ή δελ έρεη, 

ακθηβνιίεο. Ήκνπλ ζίγνπξε φηη έρεη.  

- ε πνηεο ζπλζήθεο παξαηεξνύζαηε απηή ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο;  Πνηα ήηαλ ηα 

ζπκπηώκαηά ηνπ ηόηε; 

- Ηδίσο ζην ζρνιείν, ζηα καζήκαηα. Τπήξρε αδπλακία ζπγθέληξσζεο. Δίλαη θαη ην ζέκα ηεο 

νξγάλσζεο. Δίλαη θαη ην ζέκα φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δε καο θηλεί ην ελδηαθέξνλ θάηη, ην ρνπκε ιίγν 

ζην παξαπέξα πεηακέλν, δε δίλνπκε ζεκαζία. Δίλαη πάξα πνιιά. Γελ είλαη κφλν φηη δε 

ζπγθεληξψλεηαη.  

- ην θνκκάηη ηεο ζπγθέληξσζεο ππήξραλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηδηαίηεξα δελ 

κπνξνύζε λα ζπγθεληξσζεί; 

- ηαλ ε δαζθάια, αο πνχκε, κηινχζε ζηελ ηάμε, παξέδηδε κάζεκα, δελ ην ελδηέθεξε, 

ζεθσλφηαλ, πήγαηλε λα πεηξάμεη ηνλ έλα λα ελνριήζεη ηνλ άιιν, ήζειε θάπνπ λα ηξαβήμεη ηελ 

πξνζνρή.  

- Τπήξραλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνλ θξαηνύζαλ πεξηζζόηεξν ζπγθεληξσκέλν; 

- Σψξα δε ζπκάκαη θαη πνιιά λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. 

- Όηαλ εζείο ηνλ βιέπαηε πσο δελ κπνξνύζε λα ζπγθεληξσζεί, θάλαηε θάηη γηα λα ηνλ 

βνεζήζεηε;  
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- Πξνζπαζνχζα φηαλ είλαη λα δηαβάζεη πην πνιχ, λα είλαη νξγαλσκέλνο ν ρψξνο ηνπ, λα κελ έρεη 

εξεζίζκαηα απ‟ έμσ, πην πνιιά ηέηνηα πξάγκαηα πξνζπαζείο λα θάλεηο ζα γνληφο ζην ζπίηη, 

πξνζπαζείο λα ηα θάλεηο απηά. 

- Παξέκελε ζηελ ίδηα ζέζε; 

- Γπζθνιεπφηαλ πνιχ πνιιέο θνξέο. 

- Οινθιήξσλε ην παηρλίδη ηνπ ή ην άθελε θαη απηό ζηε κέζε; 

- Σηο εξγαζίεο ηνπ φρη, θαλέλα παηρλίδη, αιιά νχηε θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ. Σα παξάηαγε ζηε κέζε 

ζηα πέληε ιεπηά, θάπνηα ζηηγκή ζεθσλφηαλ, βαξηφηαλ ζηα πέληε ιεπηά. 

- Ήζειε ζπλερώο λα ζεθώλεηαη; 

- Έςαρλε λα βξεη θάηη άιιν. 

- Τπήξρε θάπνην παηρλίδη πνπ ηνπ άξεζε λα παίδεη κε ηα αδέξθηα ηνπ ή κόλνο ηνπ, πνπ ηνπ 

άξεζε πεξηζζόηεξν θαη θαζόηαλ εθεί πεξηζζόηεξν; 

- Γεληθά πξνηηκνχζε λα αζρνιείηαη κε νηηδήπνηε κφλνο ηνπ. 

- Μπνξεί λα παίμεη ήζπρνο; Μπνξεί λα παξακείλεη αθίλεηνο; 

- πρλά δελ έρεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 

- Όηαλ ηνλ βιέπαηε νξηζκέλεο θνξέο λα ππάξρεη κηα έληνλε ελέξγεηα, έηζη θίλεζε, θάλαηε 

θάηη λα δηνρεηεύζεη ηελ ελέξγεηα ηνπ… 

- Πξνζπαζνχζα … λα έρνπκε εμσζρνιηθέο  δξαζηεξηφηεηεο. Αζιεηηζκφ, ζηίβν, δειαδή … ζέιεη 

θάηη άιιν, απηφο δε κπνξεί κέζα ζην ζπίηη, λα θάηζεη λα παίμεη κε έλα πξαγκαηάθη εθείλε ηελ ψξα, 

ζέιεη λα βγάιεη ελέξγεηα, αο πνχκε, γηαηί, μέξσ „γσ...κε ζηίβν ,κε θνιχκπη.. κε δηάθνξα ηέηνηα 

πξάγκαηα. 

- Πόζε ώξα ζα κπνξνύζε λα αζρνιεζεί κε θάηη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη; 

- Με ηνλ αζιεηηζκφ πνιχ απφ ηε κεξηά ηνπ. Μπνξεί λα θάλεη θαη δπν ψξεο. Αιιά κεηά ζηα άιια 

δελ κπνξνχζε λα θάηζεη πνιιή ψξα, πάλσ απφ δέθα ιεπηά.  

- ε ζπδεηήζεηο είλαη παξνξκεηηθόο; Πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ ή ζα πεηαρηεί λα πεη απηό πνπ 

ζέιεη; 

- Ο κηθξφο είλαη πνιχ παξνξκεηηθφο. Γελ κπνξεί λα θάηζεη λα πεξηκέλεη λα ηειεηψζεη ηελ 

εξψηεζε, ηελ πξφηαζε. Πεηάγεηαη, πάληα ζέιεη λα έρεη ηνλ θχξην ιφγν. 



138 

 

- Ζ δηάζεζή ηνπ είλαη ζηαζεξή ή έρεη δηαθπκάλζεηο; 

- ε φινπο αιιάδεη. Πφζν κάιινλ ζ‟ απηνχο!! 

- Πώο ην παξαηεξνύζαηε; Πνηα ήηαλ ηα ζπκπηώκαηα; 

- Αλάινγα ηη είρε ζπκβεί ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο.  

- Σν πην ζπλεζηζκέλν;  

- Ίζσο απφ ην ζρνιείν, ζπλήζσο εξρφηαλε έηζη ιίγν πην δπζαξεζηεκέλνο. 

- Όηαλ ήηαλε κε άιια παηδηά πώο ζπκπεξηθεξόηαλε ζε θιεηζηνύο ρώξνπο ή ζε αλνηρηνύο; 

Τπήξρε ε ίδηα αληηκεηώπηζε; 

- πλήζσο απνκνλσλφηαλε, φηαλ είρε πνιχ θφζκν. 

- Γελ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε ζην ρώξν, κόλν… 

- Μφλνο ηνπ, κφλνο ηνπ ήζειε. Γελ ηνπ άξεζε, δελ ήζειε ηελ πνιπθνζκία, ηα παηδηά δελ ηα ήζειε 

πνιχ.  

- Όηαλ κε κεγαιύηεξνπο από θείλνλ, ζσκαηηθά ή ειηθηαθά πώο ήηαλ; Αληηδξνύζε κέρξη λα 

πεξάζεη ην δηθό ηνπ ή θαη εθεί επέιεγε λα είλαη κόλνο ηνπ; 

- ρη, επέιεγε λα είλαη κφλνο ηνπ ζπλήζσο. 

- Όηαλ ήηαλ κε ππεξήιηθεο, παππνύδεο, γηαγηάδεο, ππήξρε θάπνηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

αθνινπζνύζε;  

- Κνίηαμε. ηαλ ππάξρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα, δε ζεκαίλεη φηη φινη μέξνπλ θαη κπνξνχλ λα ηε 

δηαρεηξηζηνχλε θαη λα ηε δερηνχλε. Πάληα ππήξραλ πξνζηξηβέο, πάληα. Γηαηί ην έθαλεο απηφ, γηαηί ην 

έθαλεο εθείλν; Γηαηί κηιάο έηζη, γηαηί κηιάο αιιηψο; Πάληα ππάξρνπλ πξνζηξηβέο. Τπήξρε κηα έληαζε 

δειαδή.  

- Αλ ήηαλ κε έλαλ από ηνπο δπν ππήξρε δηαθνξνπνίεζε;  

- Γελ είρακε πνιιέο επαθέο κε παππνχδεο ή γηαγηάδεο. Ήκαζηαλ απνκαθξπζκέλνη. 

- Με ζαο πώο ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ;  

- πσο κε φια ηα παηδάθηα. αλ ην ζθχιν κε ηε γάηα ζπλήζσο, φπσο φιεο νη κακάδεο. Βέβαηα 

εληάμεη, θάπνηεο θνξέο ήηαλ πην ήξεκνο θαη κπνξνχζακε λα ζπδεηήζνπκε θαιχηεξα πνιιέο θνξέο. 

Αιιά ηηο πην πνιιέο θνξέο.. 
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- Με ην κπακπά πώο ήηαλε; 

- Με ηνλ κπακπά δελ είραλ πνιιέο επαθέο κηθξφο. Σψξα πνπ κεγάισζε έρεη πξνζθνιιεζεί ζηνλ 

κπακπά. Σνλ ζεσξεί πξφζσπν. ,ηη θάλεη ν κπακπάο πξέπεη λα ην θάλνπκε θη εκείο. Γηαθνξεηηθά.  

- Με ηα αδέξθηα ηνπ;  

- αλ ην ζθχιν κε ηε γάηα. Δπίζεο. Πάξα πνιχ ηζαθσκφο. Πάξα πνιχ ηζαθσκφο.  

- Θα κπνξνύζαηε λα καο δώζεηε έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο; 

- Γηαηί κνπ είπε απηφο απηφ, γηα παξάδεηγκα, εγψ δελ ηνπ έρσ πεη, κε θνξντδεχεη, βξε δε ζε 

θνξντδεχεη θιπ, γηαηί κε απεηιεί, δε ζε απεηιεί, δε ζνπ είπε θάηη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, φρη κε απεηιεί, φρη 

κε θάλεη, γηαηί κνπ είπεο απηφ θαη αξρίδεη βέβαηα κηα ινγνκαρία θαη ε ινγνκαρία θαηαιήγεη ζπλήζσο 

ζε μχιν.  

- Έρσ νινθιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο κνπ. Θέιεηε θάηη άιιν λα ζπκπιεξώζεηε; 

- ρη, ηίπνηα. 

- Δπραξηζηώ πνιύ. Να είζηε θαιά.  

- Να είζαη θαιά θαη ζπ. 

  

9. Πάλνο θα Διέλε  

- Καιεκέξα ζαο θπξία Διέλε, ζα ζέιακε λα καο κηιήζεηε γηα ην γην ζαο, θαη ηε ΓΔΠ/Τ. 

- ηελ πξνζρνιηθή ειηθία είρε πξφβιεκα λα θάλεη απιά πξάγκαηα πνπ θάλνπλ ηα παηδηά απηήο 

ηεο ειηθίαο, δειαδή δελ κπνξνχζε λα θάλεη παδι ηεζζάξσλ θνκκαηηψλ, δελ κπνξνχζε λα δσγξαθίζεη 

κέζα ζ‟ έλα πιαίζην δηάθνξα ηέηνηα πνπ κνπ θίλεζαλ ηελ πεξηέξγεηα. 

- Πώο ήηαλ κηα ηππηθή εκέξα κε ην παηδί; 

- Α! ήηαλ πνιχ θαιή. Γελ είρε θαλέλα ηέηνην πξφβιεκα γηαηί είρακε έλα πξφγξακκα πνπ είρε απ‟ 

φια. Έβγαηλε πνιχ έμσ θαη απηφ ίζσο ήηαλ αξθεηφ γηα λα εθηνλσζεί. Γελ ήηαλ παηδί πνπ επέκελε, πνπ 

δεηνχζε πνιιά πνπ ρηππνχζε ηα πφδηα, δειαδή πνπ έθαλε πείζκα, δελ ήηαλ ηέηνην. Σν πξφβιεκα 

άξρηζε κε ην ζρνιείν δηφηη εθεί κε ην ζρνιείν θαη κε ην πξνλήπην δειαδή, κφλν πνπ  ζην πξνλήπην δελ 

ήηαλ ηφζν απζηεξά ηα πξάγκαηα. Γηαηί, ηνλ άθελαλ θαη έβγαηλε έμσ απφ ηελ ηάμε θαη απηφο πήγαηλε 

ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή θαη θνπβέληηαδε γηαηί πεξλνχζε θαιά. κσο, δελ νινθιήξσλε θακηά 

εξγαζία, κφλν απηφ είρε αξρίζεη λα κε αλεζπρεί. Γελ θαζφηαλ κε ηα άιια παηδηά λα θάλεη θάηη 
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νκαδηθφ πνπ θάλαλε δειαδή κέζα θαη πεξηκέλακε λα αξρίζεη ην ζρνιείν. Γηα ζρνιείν πήγε ζην 

Αξζάθεην, γηαηί εθεί είρε θιεξσζεί θαη εθεί άξρηζε ν αγψλαο. Μίιεζα κε ηνπο ςπρνιφγνπο ηνπ 

Αξζαθείνπ θαη ηνπο είπα φηη ππνςηάδνκαη πσο ην παηδί έρεη θάπνην πξφβιεκα θαη κνπ ιέγαλε φηη 

επεηδή ήηαλ παηδί, ήκνπλ πζηεξηθή εγψ, δε κνπ έδηλε θαλέλαο ζεκαζία. Σν παηδί ήηαλ απνδηνπνκπαίνο 

ηξάγνο, πεηαγφηαλ έμσ απφ ηελ ηάμε. Δπεηδή είλαη πηνζεηεκέλνο, κίιεζα κε ηελ ςπρνιφγν πνπ ηνλ 

παξαθνινπζνχζε θαη κνπ είπε λα θχγσ εδψ θαη ηψξα απφ ην Αξζάθεην, γηαηί πήγαηλε γηα ζρνιηθή 

θνβία. Α, είρα επηρεηξήζεη, βιέπνληαο ηελ αλσξηκφηεηα ζην πξνλήπην λα ηνλ θξαηήζσ έλα ρξφλν πίζσ 

ζην ζρνιείν, αιιά βγήθε ζηα φξηα ηεο εηνηκφηεηαο θαη κνπ είπαλ λα πάεη. Μεηά άιιαμε πνπ είρε ηελ 

επηινγή ν γνληφο ηφηε δελ κπνξνχζε. Σέινο πάλησλ, αιιάμακε ζρνιείν πήγακε ζην δεκφζην.  Δγψ 

άξρηζα λα ην ςάρλσ, ψζπνπ λα θιείζσ ξαληεβνχ ζηα ΚΔΓΓΤ, λα κε δερηνχλ ηα ΚΔΓΓΤ θαη φια απηά 

πέξαζε κηα δηεηία. ηελ νπζία ην παηδί είρε απνξξηθζεί ρηιηάδεο θνξέο ζην ζρνιείν θαη φηαλ πήξακε 

ζηε Πέκπηε δεκνηηθνχ ηε δηάγλσζε ήηαλ πιένλ αξγά. Ζ αληίδξαζε ήηαλ ζην απνθνξχθσκα. Μεηά 

πήγακε ζην Γπκλάζην, ηα πξάγκαηα γίλαλε πην δφξηθά, γηαηί άιιαδαλ νη θαζεγεηέο, γηαηί έπξεπε λα 

κηιάο θαη λα βξίζθεηο θαηαλφεζε κε θάζε έλαλ θαζεγεηή. Σέινο πάλησλ γηα κέλα είρε γίλεη πιένλ 

πξσηαξρηθή δνπιεηά ην ζρνιείν,  θαζφκνπλ ην πξσί, γηαηί είκαη θη εγψ εθπαηδεπηηθφο θαη 

επεμεξγαδφκνπλ ηελ χιε αθφκα θαη ζε καζήκαηα πνπ δελ είλαη ζηελ εηδηθφηεηά κνπ πρ. αξραία, γηαηί 

εγψ είκαη καζεκαηηθφο. Σνπ έγξαθα ηελ χιε δηαθνξεηηθά γηα λα κπνξέζεη λα ηελ θαηαιάβεη θαη ην 

βξάδπ απηή ε χιε πνπ εκέλα κνπ έπαηξλε φιν ην πξσηλφ, ην δηαβάδακε ζ‟ έλα κηζάσξν, κε ρίιηα 

δφξηα, ηέινο πάλησλ είρα θαηαθέξεη λα ηνλ δηαηεξψ ζ‟ έλα επίπεδν 13 εθεί πέξα. Δθεί φκσο άξρηζε ε 

αληίδξαζε, ε αληίδξαζε θαη ηεο εθεβείαο θαη ηεο ΓΔΠ/Τ. Γειαδή είρακε κάρεο ζην ζπίηη, είρακε έλαλ 

θαβγά, απφ ην ηίπνηε μεζπνχζε ν θαβγάο, φζν θη αλ πξνζπαζνχζα λα εξεκήζσ ηα πξάγκαηα δελ…θη 

απηφ  ρεηξνηέξεπε. Σέινο πάλησλ πήγε ζηελ πξψηε ιπθείνπ , εθεί φκσο καο θαηέζηξεςε κηα 

θαζεγήηξηα νινζρεξψο. Καη ην παξάηεζε ην ζρνιείν. Σέιεησζε πξψηε ιπθείνπ θαη ην παξάηεζε.  

- Μέρξη λα θηάζεη ζ’ απηήλ ηελ ειηθία, ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, πώο μεθίλαγε ε εκέξα ηνπ; 

Ήζειε λα πάεη ζρνιείν; 

- ρη. 

- Απηό από ηη  ειηθία ζηακάηεζε λα ζέιεη ην ζρνιείν; 

- Απφ ηελ αξρή δελ ήζειε λα πάεη ζρνιείν. 
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- Γειαδή αθόκα θαη από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία;  

- ηελ πξνζρνιηθή ειηθία πήγαηλε γηαηί έπαηδε, έβγαηλε έμσ. ην ζρνιείν δελ ήζειε λα πάεη. 

Βέβαηα δελ είρα αληίδξαζε, «φρη δε ζέισ λα πάσ ζρνιείν» θιάκαηα θαη ηέηνηα. Ήμεξε φηη ν θαζέλαο 

πξέπεη λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ αιιά ήηαλ ζθνησκέλνο. Γχξηδε απφ ην ζρνιείν θαη θνηκφηαλ. 

- Γεληθά ην πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηνπ πώο ήηαλ;  

- Γελ είρε πξφβιεκα ηέηνην. Σψξα έρεη αξρίζεη, πνπ κεγάισζε λα θνηκάηαη ηε κέξα, λα μελπρηάεη 

θαη λα θνηκάηαη. Γελ είρα ηέηνην πξφβιεκα, δειαδή δελ είρε, δελ έρεη απηή ηελ αυπλία πνπ 

ραξαθηεξίδεη πνιιά παηδηά ηεο ΓΔΠ/Τ. 

- Δζείο πόηε πξσηνπαξαηεξήζαηε όηη δπζθνιεπόηαλ λα ζπγθεληξσζεί; 

- Δγψ δελ είρα παξαηεξήζεη δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, γηαηί δελ ήμεξα θαλ ηε ΓΔΠ/Τ ηφηε. 

Δγψ έβιεπα πξφβιεκα ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη θπξίσο ζηα καζεκαηηθά. Γειαδή, δελ κπνξνχζε ηα 

πην απιά πξάγκαηα. Γειαδή είρα θέξεη αθφκα θαη κηα κέζνδν απφ ην εμσηεξηθφ, ηελ ΚΟΤΜΟΝ, πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ επαλάιεςε απιψλ πξαγκάησλ γηα λα κάζεηο ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο, λα ζπκπιεξψλεηο 

θελά, δειαδή ηέηνηα πξάγκαηα θαη δελ κπνξνχζε νχηε απηά λα ηα θάλεη. Καη άξρηζα λα 

πξνβιεκαηίδνκαη γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σε ΓΔΠ/Τ δελ ηελ ήμεξα ζα δηαηαξαρή. Δ … θαη κεηά 

επίζεο πήγαηλε πνιχ θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν θαη ηνλ έβιεπα πξνζεισκέλν θαη δελ κνπ είρε θηλήζεη 

ηελ πεξηέξγεηα θάηη. Γειαδή λφκηδα φηη απιά δελ ηνλ ελδηαθέξεη. Γπζθνιεχεηαη θαη δελ ηνλ ελδηαθέξεη 

ην ζρνιείν. Μεηά θαηάιαβα ην φιν… πίζσ απ‟ απηήλ ηελ αληίδξαζε. ηαλ έκαζα γηα ηε ΓΔΠ/Τ.  

- Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δελ ζαο είραλ πεη θάηη γηα ζέκαηα ζπγθέληξσζεο; 

- Οη εθπαηδεπηηθνί δελ κνπ είπαλε ηίπνηα. Μνπ ιέγαλε φηη είκαη εγψ ππεξβνιηθή… κφλν! 

- Δίραηε παξαηεξήζεη θάπνηα, θάπνηεο εηδηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ππήξρε κεγάιε 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο; 

- ζν δπζθφιεπε ε χιε, δελ κπνξνχζε λα θαζίζεη αιιά κεηά ην είρα κάζεη πηα. Γειαδή ζηελ 

πέκπηε δεκνηηθνχ πνπ είραλ αξρίζεη λα δπζθνιεχνπλ πνιχ ηα πξάγκαηα, έκαζα θαη γηα ηε ΓΔΠ/Τ, 

νπφηε άξρηζα λα ην βιέπσ ηειείσο δηαθνξεηηθά ην πξάγκα. Γηα ην ΚΔΓΓΤ δε δηέγλσζε ηε ΓΔΠ/Τ 

αιιά επηπρψο ήηαλ εθεί ε ςπρνιφγνο πνπ ήμεξε, γηαηί ππάξρνπλ άιινη γνλείο πνπ ηαιαηπσξήζεθαλ 

πνιχ θαη δελ πήξαλ πνηέ ηε δηάγλσζε θαη ηελ έκαζαλ εθ ησλ πζηέξσλ, ςάρλνληαο κφλνη ηνπο. Αιιά ε 

ςπρνιφγνο  πνπ ηνλ είδε, αθνχ δηέγλσζαλ ηε καζεηηθή δπζθνιία πνπ ήηαλ δπζαξηζκεζία, δπζθνιία 
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δειαδή ζηα καζεκαηηθά, κνπ είπαλ φηη ππνςηαδφκαζηε πσο φηη πξσηνγελήο αηηία είλαη ε ΓΔΠ/Τ γη‟ 

απηφ ζα ζαο παξαπέκςνπκε ζε Ηαηξνπαηδαγσγηθφ θέληξν, γηα λα δείηε ηε ΓΔΠ/Τ.  Κη έηζη θαη έγηλε. 

Καη έηζη έκαζα γηα ηε ΓΔΠ/Τ. Γελ ήμεξα ηίπνηα.  

- Τπήξραλ δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξνύζε λα δηαηεξεί πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή 

ηνπ; 

- ρη, γηαηί κεηά άξρηζε λα παξαηηείηαη πάξα πνιχ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ελψ ν ζσκαηφηππνο 

ηνπ ήηαλ πνιχ γηα ηα ζπνξ θαη φια απηά, φπνπ θη αλ ηνλ πήγα, χζηεξα απφ ιίγν ηα παξάηεζε θη έθπγε, 

γηαηί έρνληαο ππνζηεί ηελ απφξξηςε ζην ζρνιείν , ήζειε κηα εχθνιε θαη γξήγνξε λίθε θαη φηαλ έβιεπε 

φηη δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί θαη φρη κφλν ζηα νκαδηθά παηρλίδηα πνπ εθεί είδε ακέζσο φηη δελ 

κπνξνχζε, αιιά νχηε θαη ζη‟ αηνκηθά πρ ηέληο, θνιπκβεηήξην θαη ηέηνηα, παξαηηείην. Καλφ γηα 

παξάδεηγκα πνπ είλαη πνιχ θαιφο θαη θάλεη κφλνο ηνπ, ζε νκάδα πνηέ δελ κπήθε. 

- Πξηλ δερηεί όιε απηήλ ηελ απόξξηςε, ζηε θάζε πνπ δελ είρε ληώζεη έηζη, ππήξραλ θάπνηα 

πξάγκαηα ζηα νπνία κπνξνύζε λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο; 

- ΔΔ, ζηηο ίδηεο ηαηλίεο, ζηηο ίδηεο, φκσο επαλάιεςε ηαηληψλ, γηαηί κνπ 'ιεγε, απηφ δε κε είρε 

πξνβιεκαηίζεη ηφηε, κνπ „ιεγε βάιε ην Γνπίλη, βάιε απηφ, βάιε εθείλν, ζην ίδην ζεαηξηθφ έξγν πνπ 

κπνξεί κέζα ζηε ρξνληά λα ην βιέπακε  ηέζζεξηο θαη πέληε θνξέο θαη ζην ίδην βηβιίν, λα ηνπ δηαβάδσ 

έλα βηβιίν ζπλερψο. 

- Όηαλ εζείο ηνλ βιέπαηε λα κελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί ππήξραλ θάπνηεο ηερληθέο, θάπνηα 

πξάγκαηα πνπ θάλαηε γηα λα ηνλ βνεζήζεηε; 

- Μεηά είρα βνήζεηα απφ ην Ηαηξνπαηδαγσγηθφ. Δλεκεξψζεθα θαη εγψ πνιχ. Σνπ έθαλα 

δηαιείκκαηα, ηνπ έιεγα έια λα θάλνπκε απηφ θαη ζα θάλνπκε… ζθεθηείηε φηη ηελ πξνπαίδεηα ηε 

κάζακε πεξπαηψληαο αο πνχκε... (ραρα γέιηα) εθηφο, ζην πάξθν νπνπδήπνηε.  

- Ήηαλ θη έλα παηδί πνπ δπζθνιεπόηαλ λα παξακείλεη ζηελ ίδηα ζέζε; 

- Ναη έρεη ππεξθηλεηηθφηεηα! 

- Οινθιήξσλε ηνπιάρηζηνλ ην παηρλίδη ηνπ, απηά πνπ ηνπ άξεζαλ  ή ηα άθελε ζηε κέζε; 

- πλήζσο ηα άθελε.  Γειαδή δελ έρσ αλαθαιχςεη αθφκα ζηνλ Πάλν θάηη πνπ λα ηνλ παζηάδεη 

θαη λα πσ φηη εδψ πξαγκαηηθά εζηηάδεη.  

- εθσλόηαλ δηαξθώο από ηηο ελαζρνιήζεηο ηνπ, έκνηαδε ζαλ θνπξδηζκέλνο; 
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- Μπνξεί λα θάηζεη θάπνηεο ψξεο ήζπρνο λα δεη κηα ηαηλία, αο πνχκε. Σψξα γηα λα κηιήζεη ζην 

facebook, λα αθνχζεη κνπζηθή. Απηά ηα ηξία πξάγκαηα.  

- Γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα κηιάκε ζπλήζσο; 

- Δ… κε θάπνηα δηαιείκκαηα, κπνξεί λα ζεθσζεί, λα πηεη λεξφ θαη λα μαλαγπξίζεη, λα θηηάμεη 

έλαλ θαθέ θαη λα μαλαθάηζεη. ηελ ηαηλία, φζν δηαξθεί ε ηαηλία, έλα δίσξν αο πνχκε. 

- Όηαλ ήηαλ πην κηθξόο ηνπ άξεζε λα ηξέρεη; 

- Ναη, θαη λα ζθαξθαιψλεη, βέβαηα ζηελ παηδηθή ραξά είρακε κφλν ηέηνηα. Μεηά βξήθακε ηελ 

αγάπε ζην πνδήιαην. Μπνξνχζε λα θάλεη απνζηάζεηο αηέιεησηεο αθνχ θαη καδί, φζνλ ήηαλ κηθξφο, 

θαη εγψ απφ πίζσ κε ηα πφδηα. Μεηά επηπρψο κεγάισζε θαη γχξηδε κφλνο ηνπ. Αιιά θαη νχηε εθεί 

πήγε αο πνχκε ζε νξγαλσκέλν άζιεκα, παξφιν πνπ είλαη πνιχ θαιφο ζην πνδήιαην θαη ζην θαλφ είλαη 

πάξα πνιχ θαιφο. Γε ζέιεζε λα πάεη. 

- Όηαλ ηνλ βιέπαηε έηζη ππεξθηλεηηθό, ππήξραλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ή θάηη πνπ θάλαηε 

γηα λα ηνλ βνεζήζεηε λα δηνρεηεύζεη όιε απηή ηελ ελέξγεηα; 

- πλήζσο ήηαλ θηλεηηθέο νη δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή θαλφληδα κε άιια παηδηά ζηελ παηδηθή 

ραξά ή ηνλ πήγαηλα ζε θάπνην ζχιινγν θάζε θνξά γηα λα πεξάζνπκε κεξηθέο ψξεο έηζη, αιιά εκείο  

είκαζηε θαη ηπρεξνί, γηαηί έρνπκε έλα εμνρηθφ ζηε αξσλίδα θαη θεη είλαη πην ειεχζεξα ηα πξάγκαηα 

θαη ζηελ νπζία κεγάισζε ζηε ζάιαζζα, νπφηε έηξερε απφ δσ έηξερε απφ θεη, ζθαξθάισλε. 

- ε πόζν ρξνληθό δηάζηεκα εγθαηέιεηπε κηα αζρνιία ηνπ; 

- Αλ δπζθνιεπφηαλ ακέζσο, ρσξίο λα ην παιέςεη. 

- Γειαδή νύηε δπν ηξία ιεπηά; 

- Σν αξρίδεη, ηνπ θαίλεηαη δχζθνιν, δελ κπνξψ, δελ μέξσ, δελ κπνξψ. Απηή ε αληίδξαζε 

ζπλέρεηα. Βξε, έια λα ην δνχκε, έια λα θάλνπκε απηφ, έια λα ζην πσ εγψ πξψηε, κε δηάθνξα ηέηνηα 

θφιπα. Γηα λα βγάινπκε αο πνχκε ηελ χιε λα πάεη λα δψζεη ηηο εμεηάζεηο.  

- ε ζπδεηήζεηο ήηαλ παξνξκεηηθόο;  

- Ήηαλ παξνξκεηηθφο, αιιά είρε  πνιχ πςειφ επίπεδν ιεθηηθφ θαη δελ κπνξνχζε θαλείο λα 

θαηαιάβεη. ινη ηνλ ζεσξνχζαλ έλα ππεξθνηλσληθφ παηδί, αιιά απηφο πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηελ 

αδπλακία ηνπ κε κηα αηέιεησηε θιπαξία. Δγψ πνπ ηνλ μέξσ δειαδή, κε γνλαηίδεη. 

- Άξα δελ επέηξεπε ζε όινπο λα νινθιεξώζνπλ ηε θξάζε ηνπο;  
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- ρη, φρη ,πεηάγεηαη. ια ηα ζπκπηψκαηα ηνπ είλαη γξακκέλα. Γελ ππάξρεη θαλέλα πνπ λα καο 

ιείπεη!! (ραρα γέιηα) 

- Ζ δηάζεζή ηνπ πώο ήηαλ; Άιιαδε; 

- Μηθξφο ήηαλ έλα ραξνχκελν παηδί. Αιιά ζπλ ησ ρξφλσ ε δηάζεζή ηνπ έρεη αιιάμεη. Μπνξψ λα 

πσ φηη έρεη κηα κνξθή θαηάζιηςεο. Αιιά δε δέρεηαη λα ην αληηκεησπίζεη ηψξα.  

- ε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, αο πνύκε, ζε αλνηθηνύο ρώξνπο, ζε θιεηζηνύο, ηόηε ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ είρε δηαθνξνπνηήζεηο; 

- Δ, ζε θιεηζηφ ρψξν ζα πξέπεη λα ηνπ πξνθαιέζεη θάηη ην ελδηαθέξνλ γηα λα ζηαζεί. Ή κηα 

ζπδήηεζε ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν, δειαδή, ή θάηη, κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλνπκε θαη δελ απαηηεί θφπν απφ ηελ πιεπξά ηνπ. Απηφ είλαη ην ζέκα. 

Γηαθνξεηηθά είλαη ηνπ έμσ. Γψζηνπ έμσ, γηαηί εθεί έρεη ελαιιαγέο θαη ζε άηνκα θαη ζε παξαζηάζεηο 

θαη ζε φια.  

- Μηθξόηεξνο πώο ήηαλε; Πώο αληηκεηώπηδε ηνπο κεγαιύηεξνπο από εθείλνλ ειηθηαθά ή 

ζσκαηηθά; 

- Αα. Πνιχ θαιά. Με ηνπο κεγαιχηεξνπο ηα πήγαηλε θαιχηεξα. Με ηνπο κηθξφηεξνπο θαη ηνπο 

κεγαιχηεξνπο πάληα. Γειαδή είρε κηθξά παηδηά πνπ ηνπο έθαλε ηνλ έμππλν ή ήηαλε κε κεγαιχηεξα θαη 

πξνζπαζνχζε λα γίλεη έλα. Αθνινπζνχζε πην πνιχ ηνπο κεγαιχηεξνπο... 

-  Όηαλ βξηζθόηαλε κε ππεξήιηθεο, γηαγηάδεο, παππνύδεο; 

- Αα, θαηαπιεθηηθά, ην ζνχπεξ παηδί.  

- Γειαδή πώο πεξλνύζε ν ρξόλνο καδί ηνπο; 

- Δπεηδή νη παππνχδεο  θαη νη γηαγηάδεο έρνπλ αλάγθε απφ θνπβέληα, ν Πάλνο ήηαλ πξψηνο. 

- Γειαδή είρε βξεη ην θνπκπί ηνπο; 

- Καη φρη κφλν, ηνπο άλνηγε πφξηεο, ηνπο θνπβάιαγε ςψληα θαη φινη έιεγαλ ηη παηδί είλαη απηφ. 

Αιιά ήηαλ θαη έλαο ηφπνο λα παίξλεη βξαβεία πνπ δελ έπαηξλε απφ αιινχ. 

- Δίρε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε αλ ήηαλ κε ηε γηαγηά ή κε ηνλ παππνύ; Δίρε δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ ρξεζηκνπνηνύζε; 

- ρη κε φινπο!! Γηθνχο καο θαη μέλνπο ήηαλ ην ίδην! Οη ππεξήιηθεο είλαη ην θφξηε καο. Αθνχ 

ηνπ ιέσ πήγαηλε θάλε εζεινληηθή δνπιεηά ζε έλα γεξνθνκείν ηνπιάρηζηνλ. 
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- Δλδηαθέξνλ. Ωξαία δηέμνδνο. Όηαλ βξηζθόηαλ κε ζαο πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ;  

- Δγψ είκαη ν ζάθνο ηνπ κπνμ. Γηφηη πάληα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο λα θηαίεη γηα θάηη. Καη 

έθηαηγα πάληα εγψ θαη θηαίσ πάληα εγψ. Καη είκαη θαη ραδή θαη είκαη κηαο άιιεο επνρήο θαη είκαη 

πνιιά πξάγκαηα καδί.  

- Απηό ην είρε αλέθαζελ ή από ηελ εθεβεία θαη πέξα; 

- Απφ ηελ εθεβεία θαη πέξα.  

- Πξηλ ηελ εθεβεία; 

- Πξψηα ήηαλ πνιχ εληάμεη. Γελ είρα πξνβιήκαηα, ηίπνηε άιιν.  

- Οη ζρέζεηο ήηαλ ήξεκεο; Πώο ήηαλ; 

- Ναη, λαη. 

- Με ηνλ κπακπά ηνπ; 

- Γελ ππάξρεη κπακπάο. Σνλ πηνζέηεζα κφλε κνπ.  

- Εεηώ ζπγγλώκε. Γελ ην ήμεξα. 

- Ήκνπλ παληξεκέλε θαη κνπ „ξζε ζηα ρέξηα κεηά ην δηαδχγην. Καη έηζη. 

- Οπόηε κεγάισζε κε εζάο. Γελ ππήξρε θνληηλό άιιν πξόζσπν, αδειθάθη, μαδειθάθη ελλνώ. 

Πνιύ θνληηλό παηδί πνπ λα έρεη κεγαιώζεη καδί; 

- Μεγάισζε κε πνιιά παηδηά καδί, αιιά ήηαλ παηδηά θίισλ. Φξφληηδα δειαδή λα είλαη ζπλέρεηα 

έηζη… ζε ηέηνην πεξηβάιινλ 

- Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ κε εθείλα πώο ήηαλε; 

- Αληαγσληζηηθή. Γειαδή ζηελ νπζία δελ έθαλε θίινπο. ζν ήηαλ ζηα ρέξηα καο ηα παηδηά 

θάλαλε παξέα, γηαηί θάλακε θη εκείο παξέα θαη πάληα πεγαίλακε φια καδί. Σνπο θάλακε πάξηη, 

γιέληηα, ην έλα, ην άιιν, ήηαλ ζηελ παξαιία καδί, θάλακε πνδήιαην καδί θιπ. Μεηά, φηαλ ηα παηδηά 

αξρίδνπλ θαη θάλνπλ επηινγέο, επεηδή ήηαλ αληαγσληζηηθφο θαη επεηδή ήηαλ θαη ζαλ ηελ πεηαινχδα… 

παίδεη κ‟ έλα παηδί θαη κεηά ηνπ γπαιίδεη θάηη άιιν ην παξαηάεη ην παηδί θαη θεχγεη θαη πάεη ζην 

παξαπέξα, αο πνχκε. Καη αιεζεχεη θη απηφ, φηη δελ πξέπεη λα είλαη πνηέ πεξηζζφηεξα παηδηά, είλαη 

θαιχηεξα λα παίδνπλ δπν παηδηά καδί, γηαηί δξα αληαγσληζηηθά άκα δέλνπλ θάπνηα παηδηά κεηαμχ ηνπο 

θαη πξνζπαζεί  λα ην δηαιχζεη. 

- Έρσ ηειεηώζεη ηηο εξσηήζεηο. Θέιεηε θάηη άιιν λα πξνζζέζεηε. 
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- ρη, βαζηθά πηζηεχσ φηη ζπγθεληξψλνπκε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔΠ/Τ. Γε καο ιείπεη 

ηίπνηα!!! 

- Απηό δε ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγηθέο δηεμόδνπο.  

- Σν ζέκα είλαη φηη δελ ηηο έρνπκε βξεη αθφκα, φηη ν ίδηνο  είλαη παξαηεκέλνο θαη δε δέρεηαη. 

Οπσζδήπνηε πξέπεη λα αζρνιεζεί κε δνπιεηά εμσηεξηθή θαη χπαηζξν αθφκα αλ είλαη δπλαηφλ. Γη‟ απηφ 

ηνπ είπα λα ην ζθεθηεί, λα πάεη ζ‟ έλα ηερληθφ ιχθεην, απηφο ήζειε ην γεληθφ πάζε ζπζία, ίζσο ην είρε 

πάξεη έηζη, δελ μέξσ πψο, Σερληθφ ιχθεην, λ‟ αζρνιεζεί κε ηνλ ηνκέα ην γεσπνληθφ μέξσ γσ λα θάλεη 

θάηη  εθεί πέξα θαη ζηγά ζηγά βιέπνληαο θαη θάλνληαο γηαηί  ηνπ άξεζε λα πάεη ζηε αξσλίδα λα 

βνεζάεη θήπνπο, ην έλα ην άιιν. 

- Μάιηζηα. Ωξαία, θαιή ηύρε ινηπόλ.  

- Σψξα ηη ζα γίλεη. Αδπλαηψ λα πξνβιέςσ. 

- Όια ζα πάλε θαιά! 

- Αδπλαηψ λα πξνβιέςσ 

- Δπραξηζηώ πνιύ, θπξία Διέλε. 

 

10. Ησάλλα Κα Αλαζηαζία  

 

- Καιεζπέξα ζαο θπξία Αλαζηαζία, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ηελ θόξε ζαο πνπ πάεη 

Γεπηέξα δεκνηηθνύ θαη έρεη δηάγλσζε ΓΔΠ/Τ. Πώο είλαη κηα ηππηθή κέξα ηνπ παηδηνύ από ηελ 

ώξα πνπ μππλά κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη. 

- Θα μππλήζεη ην πξσί ζηηο 7.00΄, κηα ηππηθή εκέξα πνπ πάεη ζρνιείν, έηζη θαζεκεξηλή. Θα 

μππλήζεη ζηηο 7.00‟, ζα πάξεη ην ράπη γηα ην ζπξενεηδή, ζην ελδηάκεζν ζα ληπζεί, κέρξη ηηο 7.30΄ζα 

ληπζεί. πλήζσο ηε βνεζάσ ζην ληχζηκν γηα λα θάλνπκε ιίγν πην γξήγνξα, ζα θάλνπκε επαλάιεςε 

ζηελ νξζνγξαθία, ζα πάξεη πξσηλφ ζπλήζσο έλα γάια ή θακηά θνξά θάηη πην ζηεγλφ, φπσο έλα ηνζη, ή 

θάηη άιιν εδψ ζην ζπίηη. Πάεη ζην ζρνιείν 8.00‟ αθξηβψο, γπξίδεη δχν. Σηο Σξίηεο έρνπκε ηελ 

εξγνζεξαπεία ην κεζεκέξη. Ξεθηλάκε ην δηάβαζκα καο πην αξγά. Σηο ππφινηπεο θαζεκεξηλέο ζα 

δηαβάζνπκε λσξίο ζρεηηθά, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο έρνπκε μεθηλήζεη, πεληέκηζη – έμη ηειεηψλνπκε, πάεη 
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θνιπκβεηήξην θαη θάζε άββαην έρεη ξπζκηθή ην πξσί. Σν βξάδπ πεγαίλεη λσξίο γηα χπλν θαη ηεο 

αξέζεη λα δηαβάδεη πάξα πνιχ, πξηλ θνηκεζεί. Γηαβάδεη θφκηθο, παξακχζηα, ηα πάληα. 

- Σν πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηεο πώο είλαη; Θα κπνξνύζαηε λα κνπ ην αλαθέξεηε; 

- Φέηνο ή γεληθψο; 

- Αο μεθηλήζνπκε από ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, όηαλ πξσηνβγήθε ε δηάγλσζε ηεο 

κηθξήο. Κνηκόηαλ… 

- Ζ δηάγλσζε είρε βγεη φηαλ ήηαλ λήπην, νπφηε ήηαλ έλα παηδί πνπ θνηκφηαλ κφλν ην βξάδπ, 

πάξα πνιιέο ψξεο φκσο.  

- πλερόκελα; 

- Ναη, απφ ηηο νθηψ ην βξάδπ κέρξη ηηο νρηψ ην πξσί. 

- Γε γύξηδε ζηνλ ύπλν ηεο; Να, έρεηε παξαηεξήζεη θάηη ηέηνην, θάπνηα θηλεηηθόηεηα, λα 

ζεθώλεηαη γηα ηνπαιέηα. 

- ρη θνηκάηαη ήζπρα. Γε ζεθψλεηαη λα πάεη νχηε ηνπαιέηα. 

- Σν παηδί ζαο ην έρεηε παξαηεξήζεη λα δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί; Πνηα είλαη ε 

εηθόλα ηεο; 

- Έρνπκε βειηησζεί πάξα πνιχ, απφ ην έληεθα, δειαδή, πνπ έρνπκε μεθηλήζεη εξγνζεξαπείεο, 

αιιά  είρε ζέκαηα ε Ησάλλα θαη έρεη αθφκα. Καη δπζθνιεχεηαη λα νξγαλψλεη ην ρξφλν ηεο θαη αλ δελ 

ηεο πεηο έια λα δηαβάζεηο, παξφιν πνπ ηελ αγρψλεη, ζα ηελ αγρψζεη μέξσ „γσ αξγά ην βξάδπ. Γελ 

έξρεηαη κφλε ηεο λα θάλεη θάπνηα ζσζηή ψξα. Γελ έρεη κφλε ηεο θάπνην νξγαλσκέλν πξφγξακκα, 

αξγεί λα ζπγθεληξσζεί θαη έρεη ηε ζπλήζεηα πνπ ηεο αξέζεη λα δηαβάδεη πνιχ κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν, κε ζπγθεθξηκέλε κεξηά, ηεο αξέζεη λα δηαβάδεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Αλ ηεο αιιάμεηο 

ζπλεζεην θαη ηε βγάιεηο απφ ην ζπλήζεην, δελ κπνξεί νχηε λα ζπγθεληξσζεί , φπσο ην έρνπκε 

θαηαθέξεη κέρξη ηψξα, νχηε λα θάλεη γξήγνξα. 

- Έρεηε παξαηεξήζεη ζε πνηεο ζπλζήθεο ίζσο ππάξρεη απηή ε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο; 

- ηαλ είλαη θνπξαζκέλε, φηαλ έρεη λα θάλεη θάηη θαηλνχξγην, ηα θαηλνχξηα ηελ ελνρινχλε ιίγν, 

φρη πνιχ, αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο δπζθνιίαο αλ είλαη θάηη πνπ δελ ηεο αξέζεη θαζφινπ, 

δπζθνιεχεηαη πνιχ λα ζπγθεληξσζεί. ε απηά πνπ ηεο αξέζνπλ πνιχ θαη ζ‟ απηά αληηκεησπίδεη έλα 

βαζκφ δπζθνιίαο, εάλ είλαη ζ‟ έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ κε έλα θαηλνχξην άλζξσπν.  
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- Όηαλ δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί, ηη ζπκπηώκαηα έρεη; 

- Αξλείηαη λα έξζεη λα θάλεη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη. ηαλ θάηζεη αξλείηαη κε ηνλ ηξφπν ηεο. 

Δπηκέλεη λα θάλεη βιαθείεο. Μπνξεί λα παίδεη κε ην ζηφκα ηεο, κε ηα ρέξηα ηεο, κε ηα κνιχβηα, λα 

πεηάεη άζρεηεο θνπβέληεο. Να ζεθψλεηαη, λα πεγαίλεη ηνπαιέηα, λα πίλεη λεξφ, λα πεηλάεη, λα θάλεη 

δηάθνξα, δειαδή αξλείηαη. Μπνξεί λ‟ αζρνιείηαη κε θάηη πνπ είλαη κπξνζηά ηεο. πλήζσο αδεηάδνπκε 

φιν ην ηξαπέδη γηα λα δηαβάζεη, λα κελ έρεη άιια πξάγκαηα κπξνζηά ηεο, άιια εξεζίζκαηα. 

- Τπάξρνπλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαηεξήζεη πεξηζζόηεξν ηελ 

πξνζνρή ηεο; 

- Σψξα λα πνχκε ζηα καζεκαηηθά, φζνλ αθνξά ηα καζήκαηα, ηα καζεκαηηθά ηα ιχλεη πάξα πνιχ 

εχθνια θαη πνιχ γξήγνξα θαη ζπγθεληξσκέλα. ,ηη είλαη ζην ζρνιείν ζε έηνηκε θφξκα απ‟ ηηο 

αζθήζεηο, δειαδή ην θπιιάδην θαη απηά ηα πξνηηκάεη απ‟ ηηο αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο φπσο είλαη λα 

γξάςεη κηα έθζεζε, ζηείιε κνπ έλα ραηξεηηζκφ θαη ηέηνηα ή λα θάλεη δχν πξνηάζεηο, απηά ηελ 

ελνρινχλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο νη εμσζρνιηθέο, απηή πνπ πξνηηκά είλαη ε θνιχκβεζε αιιά θαη πάιη 

δελ είλαη ππεξβνιηθά ππάθνπε δειαδή θαη απηά πνπ πξνηηκά πάξα πνιχ δελ είλαη ππεξβνιηθά 

ππάθνπε.  

- Σελ επνρή ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ δελ ήηαλ ηόζν θαζνξηζκέλα ηα πξάγκαηα κε 

εξγαζίεο, ππήξραλ θαληάδνκαη θπιιάδηα ή θάηη ηέηνην, θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο 

ζπγθεληξσλόηαλ πεξηζζόηεξν; Όπσο θάπνην παηρλίδη; 

- Ζ ξπζκηθή απφ ηξηψλ ρξνλψλ γηα λα θάλεηο ηηο αζθήζεηο ζπληνληζκνχ καηηνχ – ρεξηνχ θαη γηα 

λα έρεη αξκνλία κε ην ζψκα ηεο;, νπφηε λαη, ππήξραλ πξάγκαηα ηα νπνία ηα έθαλε θαη 

ζπγθεληξσλφηαλε, θάλεη εξγνζεξαπεία απφ κσξφ, θάλεη..., έρεη θαηαβάιεη πνιιή πξνζθνξά. Σψξα δελ 

θαηάιαβα αθξηβψο ηελ εξψηεζε, πξνζρνιηθή ειηθία ηη αθξηβψο λα έθαλε ζπγθεληξσκέλε; 

- Όηαλ ήηαλ ζην λεπηαγσγείν, ππήξρε έλα παηρλίδη, θάπνηα δξαζηεξηόηεηα, πνπ ην έθαλε 

πην πνιύ ζπγθεληξσκέλα ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν; 

- Άθνπγε ηα παξακχζηα πνιιή ψξα αθνζησκέλε, δελ κπνξνχζε λα πάεη πνπζελά, έκελε θφθθαιν 

θαη θαζεισλφηαλ, έβιεπε ηειεφξαζε πνιχ, ε ηειεφξαζε ηελ θαζήισλε πνιχ, ν ππνινγηζηήο ηελ 

θαζειψλεη πνιχ, αιιά ζαλ δξαζηεξηφηεηα πνπ λα έρεη θίλεζε κέζα, κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ην 

πξφγξακκα ηεο ξπζκηθήο, φηαλ μέθεπγε ιίγν, κε κηθξέο παξαηεξήζεηο δειαδή.  
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- Όηαλ εζείο βιέπεηε λα δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί θάλαηε θάηη ώζηε λα ηε βνεζήζεηε 

λα μαλακπεί ζην πιαίζην; 

- Βάδσ ρξνλφκεηξν, ην ρξνλφκεηξν ηελ ελεξγνπνηεί απίζηεπηα. ηεο ιέσ λα ιχζνπκε πέληε ιεπηά 

απηή ηελ άζθεζε, επηά ιεπηά απηή ηελ άζθεζε, κέρξη λα πάεη ν δείθηεο εθεί ζα έρεηο θάλεη εθείλν, 

ηελ θηλεηνπνηεί. 

- Γπζθνιεύεηαη λα παξακείλεη ζηελ ίδηα ζέζε γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα; 

- Μέλεη ζηε θαξέθια, αιιά κακνπληάδεη ζηελ θαξέθια. 

- Σν παηρλίδη ηεο ην νινθιεξώλεη ή ην αθήλεη ζηε κέζε; 

- Σψξα ε Ησάλλα, απηή παίδεη πνιχ, ην θάλεη νιφθιεξν. Έρνπκε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα, ηα 

παηρλίδηα ηεο είλαη ζπλήζσο δηαδξαζηηθά, κε ηελ αδειθή ηεο παίδεη, έρνπλ έλα θχθιν, βιέπσ φηη ηα 

νινθιεξψλνπλ, πεξλάλε κεηά ζην επφκελν, αιιά έρνπλε θάλεη θάηη. Γελ μεθηλάλε θαη δελ θάλνπλ 

ηίπνηα θαη πάλε ζην επφκελν. Σα νινθιεξψλεη νπφηε, ηψξα αλαγθαζηηθά, επεηδή παίδεη κε ηε 

Βαζηιηθή. Σα νινθιήξσλε θη εθείλε; Δίλαη θαη δηθή ηεο επηινγή; Πάλησο ηα νινθιεξψλεη. 

- Μόλε ηεο παίδεη θαη νινθιεξώλεη θάηη ή πάληα κε ηελ αδειθή ηεο; 

- Μφλε ηεο δελ παίδεη, δειαδή λα θάλεη έλα παδι κφλε ηεο , λα ην ιχζεη θαη απηά, κφλε ηεο 

δηαβάδεη. 

- Όηαλ δελ έρεη ην ππνρξεσηηθό ηεο ζρνιείν θαη αζρνιείηαη κε θάηη άιιν, ζεθώλεηαη 

δηαξθώο ή παξακέλεη θαζηζκέλε; 

- Καζεισκέλε είλαη κφλν ζηελ ηειεφξαζε ή φηαλ δηαβάδεη έλα θφκηθο. Καηά ηα άιια παίδεη, 

θηλείηαη  κε ηελ αδειθή ηεο θαη απηά, δελ ηελ βιέπεηο αθίλεηε εθηφο αλ θνιιήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ή 

ζηελ ηειεφξαζε. 

- Τπάξρεη θάπνην παηρλίδη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηελ θξαηά πεξηζζόηεξν θαζεισκέλε; Μνπ 

είπαηε ηα παξακύζηα... 

- ηαλ δηαβάδεη πνιχ, δηαβάδεη πνιχ ε Ησάλλα. Δίλαη πνιχ αγάπε κέζα ηεο ελαζρφιεζε. 

- Μπνξεί λα παίδεη ήζπρα ή ζπλερώο κνηάδεη ζαλ λα είλαη θνπξδηζκέλε, λα ζέιεη λα ηξέμεη, 

λα ζθαξθαιώζεη, λα θνπλήζεη ρέξηα, πόδηα; 

- Παίδεη παηρλίδηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θίλεζε, ρσξία λα είλαη έληνλε θίλεζε, λα ηξέρεη, λα 

θάλεη δηάθνξα, παίδεη παηρλίδηα ηχπνπ ζεάηξνπ, θάλνπλ ηηο γάηεο, κίκεζεο δειαδή, θάλνπλ ηνπο 
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ζθχινπο, θάλνπλ ηηο αδειθέο, ηηο κακάδεο, θάλνπλ παηρλίδηα κίκεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θίλεζε, 

αιιά δελ έρνπλ ηξέμηκν, εληάζεηο θαη ηέηνηα. Απιψο θηλνχληαη ζπλερψο. 

- Πόζε ώξα κπνξεί λα παίμεη κε θάηη πνπ ηελ ελδηαθέξεη; 

- Μπνξεί λα παίδεη θαη γθξηληάξε, ην θαινθαίξη παίδακε γθξηληάξε, κηα νινθιεξσκέλε παξηίδα, 

έπαηδε κέρξη λα βγεη απφ ην παηρλίδη θαλνληθά κία, κηάκηζε ψξα. Άκα παίδακε πνιιά άηνκα πην 

γξήγνξα ηειείσλε, άκα παίδακε δπν – ηξεηο θαη πάιη κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην επηηξαπέδην.  

- Δγθαηαιείπεη ζπρλά ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κηα αζρνιία ηεο; 

- Σψξα κηιάκε γηα έλα παηδί πνπ έρεη θάλεη ηξία ρξφληα γεκάηα εξγνζεξαπεία θαη δελ έρεη  θακηά 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Γελ ηα εγθαηαιείπεη εχθνια, φρη. 

- ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε όηαλ νπζηαζηηθά γλσξίζαηε γηα ηε ΓΔΠ/Τ κπήθαηε ζηε 

δηαδηθαζία λα ην ςάμεηε, γηαηί ζα βιέπαηε θάπνηα ζηνηρεία, ηόηε πώο ήηαλ εγθαηέιεηπε εύθνια 

ηηο αζρνιίεο ηεο; 

- Ναη, λαη δελ ην ζπδεηψ. ηαλ πήγακε λα θάλνπκε ηελ αξρή ηεο εξγνζεξαπείαο κηαο θαη αθφκα 

ην ςάρλακε θαη νχηε είρακε θαηαιάβεη αθφκα θη εκείο ηη είλαη ΓΔΠ/Τ, ε Ησάλλα δελ ήηαλ ζε ζέζε νχηε 

απηφ πνπ αγαπάεη πάξα πνιχ λα θάλεη. Γειαδή, ηψξα απηφ  πνπ θάζεηαη θαη ηειεηψλεη έλα παξακχζη 

κφλε ηεο λα δηαβάδεη, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ην θάλεη, λα κείλεη, λα παίμεη, λα παξαθνινπζήζεη έλα 

πξφγξακκα νιφθιεξν πνπ ηεο αξέζεη πνιχ φπσο μέξσ „ γσ. Δίρε ...αληηκεηψπηδε έλα βαζκφ 

δπζθνιίαο, εθηφο αλ ήηαλ ε ηειεφξαζε, πνπ ηελ θαζήισλε, επεηδή ήηαλ πνιχ γξήγνξεο νη ελαιιαγέο. 

- Σόηε πόζε ώξα κπνξνύζε λα παίδεη κε θάηη πνπ ηεο άξεζε; 

- Γελ έπαηδε. Ήηαλ θαη πην κηθξή ε Βαζηιηθή. Ζ Βαζηιηθή ηελ έρεη παξαζχξεη θαη παίδνπλ, ε 

αδειθή ηεο. 

- Πόζα ρξόληα δηαθνξά έρνπλ;  

- Γπφκηζη. Γελ ήηαλ παηδί πνπ ζα ην δεηο λα παίδεη.  

- Δίλαη παξνξκεηηθή ζε ζπδεηήζεηο ε Ησάλλα; Θέιεη λα πεη ηε γλώκε ηεο πξηλ 

νινθιεξώζνπλ νη άιινη ηηο θξάζεηο ηνπο;  

- Θα ζ‟ αθνχζεη θαη κεηά ζα πεη θάηη άζρεην. Θα πεη πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηελ έρεηο ξσηήζεη. 

Έρνπκε ινηπφλ θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ιφγνπ, ηε ζαθήλεηα ηνπ ιφγνπ, δειαδή κπνξεί λα δεη έλαλ 
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άγλσζην θαη λα αξρίζεη λα ηνπ ιέεη δηάθνξα πξάγκαηα, ρσξίο λα έρεη ξσηήζεη πνπ δελ ηνλ αθνξνχλ. 

Έρεη κηα παξνξκεηηθφηεηα ζην ιφγν. 

- Ζ δηάζεζή ηεο πώο είλαη; Αιιάδεη; Έρεη κεηαζηξνθέο; 

- ρη, είλαη πάληα ραξνχκελν παηδί. Δίλαη αηζηφδνμε. 

- Όηαλ παίδεη κε άιια παηδία πώο ζπκπεξηθέξεηαη; Τπάξρεη δηαθνξά όηαλ ην πεξηβάιινλ 

είλαη θιεηζηόο ή αλνηρηόο ρώξνο; 

- Παίδεη πνιχ νκαδηθά θαη δελ ηελ πεηξάδεη αλ είλαη παηδφηνπνο ή παηδηθή ραξά, είηε λα είλαη 

μέξσ „γσ ζηελ παξαιία. Δίλαη πνιχ θηιηθή, παξαρσξεί ζπλέρεηα ηε ζεηξά ηεο, ζπλέρεηα ηα παηρλίδηα 

ηεο ηα κνηξάδεηαη. Δίλαη πέξαλ ηνπ δένληνο θαη θηιηθή θαη θαιή. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κε κεγαιύηεξνπο από εθείλε, είηε ειηθηαθά είηε ζσκαηηθά ηη θάλεη; 

Αθνινπζεί; Αληηδξά; Πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην δηθό ηεο; 

- Σεο αξέζεη. Σεο αξέζεη λα πάξεη κέξνο ζηε ζπδήηεζε. Σεο αξέζεη λα αθνχεη θαη λα πάξεη 

κέξνο, αιιά κπνξεί λα ιέεη άζρεηα.  

- Γειαδή πξνζπαζεί λα αθνινπζήζεη όηαλ είλαη κε άιινπο; 

- Πξνζπαζεί λα θέξεη ηε ζπδήηεζε ζηα δηθά ηεο ελδηαθέξνληα. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κε ππεξήιηθεο, γηα παξάδεηγκα γηαγηάδεο, παππνύδεο, είηε κε ηνλ έλα είηε 

θαη κε ηνπο δπν, έρεη θάπνηα δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηε ζπκπεξηθνξά ηε δηθηά ηεο ή ηε 

δηθηά ηνπο θαη απηό λα ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά πάλσ ηεο;  

- ρη, ίζα, ίζα εηδηθά νη πην κεγάινη, παππνχδεο, γηαγηάδεο, ηε ζεσξνχλ θαη πάξα πνιχ θαιή 

νκηιήηξηα θαη πάξα πνιχ θαιή, έμππλε, ηα πάληα. Μηα ραξά. Αιιά νχησο ή άιισο ζπδεηνχλ πξάγκαηα 

πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ Ησάλλα. 

- Οπόηε όια ζηξέθνληαη ζην δηθό ηεο ελδηαθέξνλ θαη επίπεδν.  

- Αλ βξεζεί κε κεγαιχηεξνπο θαη θάλνπλ άιινπ είδνπο ζπδήηεζε απιά… ζα πξνζπαζήζεη λα 

ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ  ζηα δηθά ηεο ζέκαηα θαη αλ βξεζεί κε κεγαιχηεξνπο φπσο είλαη γηαγηάδεο, 

παππνχδεο ζαθψο θαη κηιάλε γηα ζέκαηα κφλν πνπ απαζρνινχλ ηελ Ησάλλα.  

- Όηαλ βξίζθεηαη κόλε ηεο καδί ζαο, πώο αληηδξά; Πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο; 

- Μηα ραξά, θπζηνινγηθή. 

- Όηαλ είλαη κε ηνλ κπακπά ηεο;  
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- Έρνπλε ςηινεληάζεηο, αιιά ζηηγκηαίεο, δειαδή έρνπλ ςηινδηαθσλίεο, δελ είλαη ηφζν 

ππνρσξεηηθφο. 

- Θέιεηε λα πεξηγξάςεηε έλα πεξηζηαηηθό, γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηό απηό πνπ ιέηε; 

- Απιά πξάγκαηα ηηο θαζεκεξηλφηεηαο, δειαδή μέξσ „γσ εκέλα κπνξεί λα κνπ δεηήζεη λα 

θαζίζεη πέληε ιεπηά ζηνλ ππνινγηζηή, αιιά αθξηβψο πέληε ιεπηά, κε ην κπακπά ηεο ζα έρνπλ κηα 

ςηινξήμε, γηαηί ζα πεη ηψξα ήξζα, ηψξα πξέπεη λα ζεθσζείο. Θα αξρίζεη λα δηακαξηχξεηαη, αθνχ έρσ 

πέληε ιεπηά αθφκα γηαηί λα κελ ην θάλσ; Γηα πέληε ιεπηά θαη ηη έγηλε; Δίλαη ζαλ λα ιέκε ζέκα 

ππνρσξεηηθφηεηαο, εγψ είκαη πην δηαιιαθηηθή. Θα πσ λαη ηα θέξδηζεο ηα πέληε ιεπηά, θάηζε πέληε 

ιεπηά αθφκα, δελ ζα ηζαθσζψ, ζα ηελ πάξσ κε ηξφπν. Ο κπακπάο ηεο ζα ηεο πεη φρη, ηψξα ζθέθηεθα 

πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε εθείλν, ζα έξζνπλ ζε ξήμε, γηαηί εθείλε δε ζέιεη λα 

ηε βγάδεηο απφηνκα απφ φ,ηη θάλεη. Έρνπλ απηή ηε δηαθσλία. 

- Με ηελ αδειθή ηεο όηαλ είλαη πώο είλαη ε ζρέζε ηνπο;  

- Τπνρσξεηηθή είλαη ε Ησάλλα, πάξα πνιχ ππνρσξεηηθή κε ηελ αδειθή ηεο. Σελ αθήλεη λα θάλεη 

φ,ηη ζέιεη. Ζ αδειθή ηεο είλαη αξρεγφο. 

- Γειαδή θαη ζην παηρλίδη αθνινπζεί ό,ηη πεη ε κηθξή; 

- Αθνινπζεί. πλήζσο ε κεγάιε αθνινπζεί ηε κηθξή. 

- Έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν; Έρσ νινθιεξώζεη κε ηηο εξσηήζεηο. 

- ρη. Σψξα ε Ησάλλα είλαη ζε πνιχ θαιχηεξν επίπεδν απφ ην έληεθα, γη‟ απηφ ίζσο θα λα κελ 

ήκνπλα πνιχ… 

- Όια θαιά. Μηα ηειεπηαία απνξία έρσ, ε νπνία είλαη πέξα από ηηο εξσηήζεηο, αιιά λνκίδσ 

όηη ζα βνεζήζεη πάξα πνιύ ζην ηζηνξηθό ηεο Ησάλλαο. Πώο κπήθαηε ζηε δηαδηθαζία θαη 

θαηαιάβαηε όηη έρεη ΓΔΠ/Τ; Καη πήξαηε θαη ηε δηάγλσζε; 

- Ζ δαζθάια, ε δαζθάια απφ ην λήπην, δε καο έβγαιε δηάγλσζε ε γπλαίθα, αιιά καο είπε φηη ην 

παηδί δελ είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. Μαο εμήγεζε  επεηδή ιέγακε κα ίζσο είλαη 

βνπλφ θαη απηά, πνιιά καο είπε κε ηνλ ηξφπν ηεο , μέξεηε θάηη ην πξφγξακκα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε 

πεληάρξνλα. Δίλαη πξνζαξκνζκέλν ζε παηδάθηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ πιεηνςεθία, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία αθνινπζεί. Ζ Ησάλλα μαπιψλεη ζην πάησκα ηελ ψξα πνπ κηιάκε, ελψ καο αθνχεη, 

παξαθνινπζεί ηα πάληα, ζπκκεηέρεη, αιιά κπνξεί λα είλαη μαπισκέλε ζην πάησκα, κπνξεί λα 
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πξνρσξάεη γχξσ ζηελ ηάμε, κπνξεί λα πεγαίλεη ζην παξάζπξν, λα ραδεχεη έμσ, αιιά παξάιιεια λα 

καο αθνχεη, δελ κπνξεί φκσο λα θάηζεη ζηελ θαξέθια. πλήζσο μάπισλε θαη θπιηφηαλε, ην πην 

ζπλεζηζκέλν ηεο ήηαλ απηφ. Γελ έθαλε ηηο εξγαζίεο ηεο είρε κηα θηλεηηθή αδεμηφηεηα. Καη ζηε ιεπηή 

θίλεζε θαη ζηελ αδξή θίλεζε, έπεθηε, ζθνπληνχθιαγε, φια απηά. Σα είδε ε γπλαίθα ε νπνία θαηάιαβε 

φηη δελ είλαη φπσο ηα έιεγα εγψ, φηη είλαη κηθξή αθφκα. Γελ ηαηξηάδαλε κε ηελ ειηθία ηεο θαη καο είπε 

φηη μέξεηε θάηη, πεγαίλεηε λα δείηε ην παηδί. Θα ην δεη έλαο εηδηθφο, έλαο παηδίαηξνο, αλαπηπμηνιφγνο, 

καο είπε ζπγθεθξηκέλα, θαη είρε δίθην. Σελ είδε ε θπξία Νηαλνπνχινπ θαη καο είπε λα πάεη θαηεπζείαλ 

ζηελ εξγνζεξαπεχηξηα λα ηελ εθηηκήζεη θη εθείλε. Σελ εθηίκεζε ε εξγνζεξαπεχηξηα ηνπ Αηηηθνχ θαη 

θαηεπζείαλ, δειαδή κέζα ζε ελάκηζε κήλα πνπ πήγαηλε ζρνιείν , είρακε δηάγλσζε. 

- Α, ηόζν γξήγνξα, πνιύ σξαία. 

- Γηαηί είρε πξνεγεζεί λα πάεη θαη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη πξνλήπην ζε παηδηθφ ζηαζκφ βέβαηα. 

Αιιά είρε πάεη ζρνιείν θαη δελ δηθαηνινγνχληαλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο , δελ έθνβε, δε δσγξάθηδε, δελ 

απνηχπσλε νχηε απιά ζπηηάθηα, θχθινπο, ηεηξάγσλα, ηίπνηα. Καη δελ θαζφηαλ ζε θαξέθια. Ήηαλ 

ζπλέρεηα μαπισκέλε, κεηά απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ηελ ςάρλακε ζηα παηψκαηα ή ζηα παξάζπξα. 

Αιιά ηνπο άθνπγε, ζπκκεηείρε, κπνξνχζε λα απαληήζεη αλά πάζα ζηηγκή, αιιά δελ κπνξνχζε λα 

θαζεισζεί κε ηίπνηα. Σν νπνίν ην έθαλε θαη ζηελ πξψηε. Σψξα ην έρνπκε θφςεη ζε έλα βαζκφ.  

- Γειαδή κεηά από ηξία ρξόληα εξγνζεξαπείαο, ηώξα έρεηε παξαηεξήζεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε.  

- Σψξα είλαη ε κέξα κε ηε λχρηα ζε ζρέζε κ‟ απηά πνπ πεξάζακε. Γειαδή ζηελ πξψηε 

δεκνηηθνχ ζεθσλφηαλε θαη πήγαηλε ζην παξάζπξν ηα βηβιία ηεο λα ιηάδνληαη. Σα πήγαηλε ζην 

παξάζπξν θαη ηα‟ άθελε πάλσ ζην θαινξηθέξ λα ηα βιέπεη ν ήιηνο. ηνλ θφζκν ηεο ηειείσο, αιιά 

ήμεξε ηα πάληα. ,ηη γηλφηαλ κέζα ζηελ ηάμε ην ήμεξε, ην άθνπγε, αιιά ζπκπεξηθνξηθά ήηαλ αιινχ. 

Αιιά πήγε ηελ πξψηε ρξνληά ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηεο εξγνζεξαπείαο, ηε δεχηεξε ρξνληά δπν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα εξγνζεξαπεία. Σψξα έρνπκε θηάζεη λα πεγαίλνπκε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα  θαη 

λα θάλεη πάξα πνιιά πξάγκαηα εθηφο, άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, δσγξαθηθή, θνιχκβεζε. 

Δμαθνινπζνχκε ηε ξπζκηθή.  

- Μάιηζηα πνιύ σξαία. 



154 

 

- Σν νπνίν φια απηά ηε ζπγρξνλίδαλε, ηεο δίλνπλε, φια ηεο δίλνπλε θάηη. Βιέπεη θαη 

παηδνςπρνιφγν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 

- Δπραξηζηώ πνιύ! Καιή ζπλέρεηα. 
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11. Μαξία θα Γεσξγία 

- Καιεζπέξα ζαο, ζα ήζεια λα ζαο απεπζύλσ κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε Μαξία 

θαη ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηεο. (Μαξία, καζήηξηα ζην λεπηαγσγείν θαη ε νπνία έρεη έλαλ 

αδεξθό, έλα ρξόλν κηθξόηεξν ηεο.) 

- Ξεθηλώληαο ηηο εξσηήζεηο, ε πξώηε εξώηεζε πνπ ζα ήζεια λα ζαο απεπζύλσ αθνξά ζην 

θαζεκεξηλό ηνπ πξόγξακκα, ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο. 

- Πώο είλαη κηα κέξα κε ηε Μαξία; Πώο είλαη ε κέξα ηεο από ηελ ώξα πνπ μππλάεη κέρξη 

ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη. 

-  Σν πξσί ζεθψλεηαη πνιχ λσξίο ε Μαξία, 7.20 μεθηλάεη ην πξσηλφ ηεο θαη κεηά πεγαίλεη ζην 

λεπηαγσγείν, φπνπ αθνινπζεί νινήκεξν πξφγξακκα θαη ζρνιάεη 3.45. Δπηζηξέθνληαο ζην ζπίηη 

παίξλεη ην απνγεπκαηηλφ ηεο, αθνινπζεί δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο εμσζρνιηθέο, φπσο θνιπκβεηήξην. 

Μεηά λσξίο ην βξαδάθη πέθηεη γηα χπλν, γχξσ ζηηο 8.30 ψξα. 

-  Ζ Μαξία είλαη έλα παηδί πνπ έρεη δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν ή θνηκάηαη όιν ην βξάδπ 

ζπλερόκελα; 

-  Απφ ηηο 8κηζή - 9 πνπ μαπιψλεη θνηκάηαη κνλνθφκκαηα, ν χπλνο ηεο είλαη ζπλερφκελνο. Απιά 

ην απφγεπκα δελ ζέιεη λα θνηκάηαη, δε ζέιεη λα πέζεη γηα κεζεκεξηαλφ χπλν.  

 -  Ζ λεπηαγσγόο ηεο ζαο έρεη αλαθέξεη πώο είλαη κέζα ζηελ ηάμε; Πνηά είλαη ε ζρέζε ηεο 

κε ηα άιια παηδηά θαη πώο ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα παηρλίδηα; 

- Δίλαη έλα πνιχ θνηλσληθφ παηδί, ην νπνίν φκσο μέξεη ηη ζέιεη θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ παξέα ηεο. 

Απηφ πνπ ζέιεη, απηφ ζα θάλεη. 

- Σελ έρεηε δεη θακία θνξά λα δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί ή ην πεξηβάιινλ λα ηελ επεξεάδεη 

θαη λα κε κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί; 

-  Σν αληίζεην! Γελ επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ! ηαλ ζέιεη λα δσγξαθίζεη, ζα δσγξαθίζεη. 

ηαλ ζέιεη λα παίμεη ζα παίμεη. Δίλαη πνιχ ζπγθεληξσκέλε ζ‟ απηφ πνπ θάλεη. 

-  Τπάξρνπλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαζρνιείηαη θαηά ηηο νπνίεο είλαη αθόκα πην 

ζπγθεληξσκέλε; 

-  ηε δσγξαθηθή! ηαλ δσγξαθίδεη ηαμηδεχεη... είλαη κφλν εθεί! δελ αθνχεη ηίπνηα.. 
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- Σεο αξέζεη λα ρξεζηκνπνηεί πνιιά ρξώκαηα ή αθνζηώλεηαη ηόζν πνπ παξακέλεη ζε έλα ρξώκα; 

-  Πνιιά ρξψκαηα ηεο αξέζεη λα ρξεζηκνπνηεί θαη φηαλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην  ην βάιεη 

ζην κπαιφ ηεο πξνζπαζεί λα ην απνηππψζεη ζην ραξηί θαη ην αθνινπζήζεη κε πιήξε αθξίβεηα. Αλ θάηη 

έρεη ζθεθηεί ζέιεη λα ην θάλεη εηθφλα, αλ δε ην ηειεηψζεη δε ζηακαηάεη. 

-  Γεληθά είλαη έλα παηδί πνπ κπνξεί λα παξακείλεη ζηελ ίδηα ζέζε θαη λα θάλεη πξάγκαηα; 

νινθιεξώλεη ην παηρλίδη ηεο; 

-  Ναη.. λαη.. ην αληίζεην... δε καο αθήλεη ήζπρνπο αλ δελ νινθιεξψζεη. Έρνπκε απηφ ην ζέκα.  

-  Γελ είλαη δειαδή από ηα παηδηά πνπ ζεθώλεηαη ζπρλά γηα λα θάλεη θάηη άιιν, πνπ 

ζθέθηεθε ή ηεο απέζπαζε ηε πξνζνρή; 

-  ηαλ ζέιεη θάηη, θάζεηαη εθεί κέρξη λα ηειεηψζεη. 

- Δθηόο από ηε δσγξαθηθή πνπ είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία παξακέλεη ζπγθεληξσκέλε, 

ππάξρεη θαη θάπνην παηρλίδη ην νπνίν ηεο θηλεί ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ; 

 - Σα παδι ηεο αξέζνπλ ηδηαίηεξα θαη ζπγθεληξψλεηαη πνιχ. Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα πνπ παίδνπκε φινη 

καδί νηθνγελεηαθψο ηεο αξέζνπλ πνιχ, αιιά  θαη λα δηαβάδνπκε παξακχζηα. Γηα παξάδεηγκα ην βξάδπ 

πξηλ θνηκεζεί, αλ δε ηειεηψζνπκε ην παξακχζη θαη δχν ηξία παξακχζηα δε θνηκφκαζηε. Απηά λνκίδσ. 

-  Με ηα παδι ηεο αξέζεη λα αζρνιείηαη λα νινθιεξώλεη κόλε ηεο ή κε θάπνηνλ παξέα; 

-  Παξέα πξνηηκάεη λα έρεη, αιιά κφλε ηεο νινθιεξψλεη ην παηρλίδη. 

-  Κακηά θνξά όηαλ δπζθνιεύεηαη εζείο πώο ηε βνεζάηε;  

-  Δίκαη καδί ηεο θαη πξνζπαζνχκε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ηελ νδεγήζσ πξνο ην ηέινο ηνπ 

παδι φηαλ δπζθνιεχεηαη. Πξνζπαζψ λα ηελ αθήζσ λα αλαθαιχςεη κφλε ηεο πσο ζπκπιεξψλεηαη. 

-  Πόζε ώξα πεξίπνπ παίδεη κε θάηη πνπ ηελ ελδηαθέξεη; 

- ηαλ ηεο αξέζεη θάηη πνιχ κπνξεί λα παίμεη θαη πάλσ απφ κία ψξα αθαηάπαπζηα. 

-  Γειαδή δε ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη εγθαηαιείπεη;.... 

-  ρη! Καζφινπ... 

 - Όηαλ θάηη δε ηεο αξέζεη ηδηαίηεξα... πόζε ώξα ζα αζρνιεζεί κε απηό; 

-  Αλ θάηη δελ ηεο αξέζεη δελ ην μεθηλάεη... δελ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα αθνινπζήζεη θάηη 

φηαλ δελ ηεο αξέζεη. Απηφ είλαη ζίγνπξν! 
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-  ε ζπδεηήζεηο ε Μαξία είλαη παξνξκεηηθή; Θα πξνζπαζήζεη λα πεη απηό πνπ ζθέθηεηαη 

κελ αθήλνληαο ηνπο άιινπο λα νινθιεξώζνπλ; 

-  πλήζσο πεξηκέλεη, αιιά ζαλ φια ηα παηδάθηα φηαλ έρνπλ ιαρηάξα λα πνπλ θάηη ζα δηαθφςεη 

θαη ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζπεξάζεη ηε ζεηξά θάπνηνπ γηα λα πεη απηφ πνπ ζέιεη. Απηφ φκσο δε 

ζπκβαίλεη ζπρλά... αιιά ζπκβαίλεη.. 

-  Ζ δηάζεζε ηεο έρεη ελαιιαγέο ζπρλέο; 

-  Γελ έρεη πνιιέο κεηαζηξνθέο ε δηάζεζε ηεο. ηαλ φκσο βξίζθεηαη κε ηνλ αδεξθφ ηεο έρνπκε 

εληάζεηο, ππάξρεη αληαγσληζκφο ιίγν, ππάξρεη κηα κηθξή δφζε δήιεηαο. 

 - Όηαλ παίδεη κε άιια παηδηά, γεληθά, πώο ζπκπεξηθέξεηαη; 

- Πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ηελ άπνςε ηεο κε ηξφπν πνιχ έληερλν , ζα αθνινπζήζεη θαη ηνπο 

άιινπο, αιιά γεληθψο πξνηηκάεη λα θάλεη απηφ πνπ ζέιεη απηή. Δίλαη ιίγν εγέηεο. 

- Σελ ίδηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηε θαη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, όπσο ζε παηδόηνπνπο, ή 

έλα πάξηπ, κηα γηνξηή ή βιέπεηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε κηα παηδηθή ραξά; 

- ρη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά έρεη. 

- Γελ ηελ επεξεάδεη δειαδή ν ρώξνο; 

- ρη δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν νχηε απφ ην πνηα πξφζσπα έρεη 

δίπια ηεο, αλ είλαη γλσζηά ή άγλσζηα. Έρεη ζρεδφλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. 

- Όηαλ ε Μαξία, βξίζθεηαη κε κεγαιύηεξνπο από εθείλε ειηθηαθά ή θαη ζσκαηηθά πώο 

αληηδξά; Αθνινπζεί; Πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην δηθό ηεο; 

- Αθνινπζεί θαλνληθά! 

- Δθεί δειαδή ην εγεηηθό ζηνηρείν πνπ καο αλαθέξαηε πξηλ πεξηνξίδεηαη θάπσο; 

- ρη πνιχ φκσο, αλάινγα πφζν κεγάιε δηαθνξά έρεη κε ην ππφινηπν ζχλνιν, αιιά θαη κε πην 

κεγάια παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ιεηηνπξγεί. Πξνζπαζεί λα πεξλάεη ην δηθφ ηεο αιιά ίζσο φρη ηφζν 

έληνλα, φζν κε ηα κηθξά παηδηά ή κε ηα παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κε ππεξήιηθεο, δειαδή γηαγηά θαη παππνύ ή γεληθά κεγάινπο 

αλζξώπνπο, πώο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο;  

- Σν ίδην λνκίδσ, είλαη έλα παηδάθη πνπ κπνξεί λα θάηζεη θαη κε έλαλ κεγάιν άλζξσπν θαη κε 

έλαλ κηθξφ. Θα θάλεη επίδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο, μέξεη πνιχ θαιά πνηα είλαη ηα δπλαηά ηεο ζεκεία 
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θαη πξνζπαζεί λα ηα επηδεηθλχεη. Γειαδή, ζα δεηήζεη απφ ηνλ παππνχ ηεο λα παίμνπλ πάδι, ζα δεηήζεη 

απφ ηε γηαγηά ηεο λα δσγξαθίζνπλ. Κάλεη πξάγκαηα ηα νπνία μέξεη φηη είλαη θαιή καδί ηνπο. 

- Γελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο αλ είλαη κε ηνλ έλαλ ή θαη κε 

ηνπο δύν παππνύδεο; 

- ρη! 

- Τπάξρεη πηζηεύεηε θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ πνπ 

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο κηθξήο; 

- ρη παξακέλεη ζηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά, δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε. 

- Όηαλ είλαη κε ζαο ή κε ηνλ κπακπά ηεο ή κε ηνλ αδεξθό ηεο ε ζπκπεξηθνξά ηεο πνηα 

είλαη; Θα κπνξνύζαηε λα καο ηε πεξηγξάςεηε; 

- Δίλαη έλα παηδί ην νπνίν καο δεηάεη πξάγκαηα, ζέιεη λα θάλεη απηά πνπ ζέιεη, φπσο θάζε 

παηδί φηαλ δεη φηη δελ γίλεηαη απηφ πνπ ζέιεη, ζηελ αξρή, αληηδξάεη φκσο άκα είκαζηε απφιπηνη θαη νη 

δχν θαη ηεο δείμνπκε φηη απηή είλαη ε θαηάζηαζε, εληάμεη ηφηε καιαθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη δελ 

επαλαζηαηεί, αιιά πξέπεη λα είκαζηε απφιπηνη θαη νη δχν, λα ηεο δείμνπκε φηη απηφ ήηαλ. 

- Όηαλ ιέηε αξρηθά όηη αληηδξάεη, κπνξείηε λα καο πεξηγξάςεηε εηδηθόηεξα πσο είλαη ηόηε 

ε ζπκπεξηθνξά ηεο; 

- Γθξηληάδεη, γθξηληάδεη, γθξηληάδεη ..πξνζπαζεί κε ηξφπν, πνπ δελ ην θάλεη ζπρλά.. Γειαδή 

αξρίδεη λα θσλάδεη.... λα ιέεη κα εγψ ζέισ, κα εγψ ζέισ, κα εγψ ζέισ, κέρξη λα ηεο πεηο εληάμεη .. 

Μαξία ζα ην θάλνπκε... 

- Θέιεηε θάηη άιιν λα καο πείηε γεληθόηεξα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ή γηα ηελ πνξεία ηεο 

έηζη ζην λεπηαγσγείν, ζηελ ηάμε κε ηα άιια παηδηά; 

- Με ηε Μαξία θαη εγψ θαη ν κπακπάο ηεο είκαζηε πνιχ επραξηζηεκέλνη, γηαηί είλαη έλα 

παηδάθη πνπ μέξεη ηη ζέιεη, θάλεη παξέα εχθνια κε άιια παηδηά, αζρνιείηαη κε πξάγκαηα πνπ ηεο 

αξέζνπλ θαη θαίλεηαη λα ην απνιακβάλεη, ελψ κ‟ απηά πνπ δελ ηεο αξέζνπλ δελ αζρνιείηαη θαη απηφ 

εκέλα κε ραξνπνηεί, γηαηί δελ επεξεάδεηαη εχθνια... εληάμεη ιίγν γθξηληάδνπκε πφηε πφηε γηαηί είκαζηε 

ηζρπξνί ραξαθηήξεο θαη μέξνπκε ηί ζέινπκε... θαη απηφ έρεη θαη ηα θαιά ηνπ, έρεη θαη ηα θαθά ηνπ.. γηα 

ηε κακά θαη ηνλ κπακπά. Έλα πην εχθνιν παηδί, κπνξείο λα ην θάλεηο, φηη ζεο, πην εχθνια. 

- Θέιεηε θάηη άιιν πξηλ νινθιεξώζνπκε λα ζπκπιεξώζεηε; 
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- ρη, λνκίδσ, πσο φρη.. 

- Κπξία Γεσξγία ζαο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ γηα  ηε ζπλέληεπμε ζαο θαη ην ρξόλν ζαο.. 

ζα είκαζηε θαη ζηε δηάζεζε ζαο, γηα όηη άιιν ρξεηαζηείηε. 

12. Γήκεηξα θα Διεπζεξία  

-  Καιεκέξα ζαο θπξία Διεπζεξία, 

-  Θα ζέιακε λα ζαο ξσηήζνπκε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηε Γήκεηξα (καζήηξηα 

λεπηαγσγείνπ, κε έλαλ αδεξθό λενγέλλεην). 

-  Ζ Γήκεηξα πεγαίλεη ζε ηδησηηθφ λεπηαγσγείν, ζην νπνίν είρε πάεη θαη παηδηθφ ζηαζκφ. 

Γειαδή είλαη ε ηξίηε ρξνληά ζε απηφ ην ζρνιείν, είλαη πνιχ εμνηθεησκέλε κε ην πεξηβάιινλ θαη 

γεληθψο δελ έρνπκε θάπνην δήηεκα. 

- Πώο είλαη κηα ηππηθή κέξα ηεο κηθξήο από ηελ ώξα  πνπ μππλάεη κέρξη ηελ ώξα πνπ 

θνηκάηαη;  

-  Σν πξσί πεγαίλεη ζην λεπηαγσγείν, πεγαίλεη κφλε ηεο κε ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν, δελ ηε 

ζπλνδεχσ εγψ, αλ θαη είλαη πνιχ θνληά ην ζπίηη. Δπεηδή είλαη θαη πξψην παηδί, έρνπκε πέζεη πνιχ 

πάλσ ηεο θαη ζέιακε ιίγν έηζη λα θχγεη απφ… λα κελ είκαζηε φιε ηελ ψξα απφ πάλσ ηεο. Γπξίδεη 

γχξσ ζηηο 2-2.30, ηξψεη ζρνιείν θαη είλαη δχζθνιε ζην ζέκα ηνπ θαγεηνχ. Απηφ κφλν καο αλαθέξνπλ! 

Γχν θνξέο ηε βδνκάδα θάλεη κπαιέην, αααα! Καη θακηά θνξά ηελ πάκε γηα εηθαζηηθά, γηα θακηά 

δσγξαθηθή, ηέηνηα πξάγκαηα. Σα απνγεχκαηα κέλεη κφλε ηεο, γηαηί εγψ δνπιεχσ ζηα θξνληηζηήξηα 

θαη εθείλε κέλεη κε ηνλ κπακπά ηεο ζπίηη. 

-  Θα κπνξνύζαηε λα κνπ αλαθέξεηε ην πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηεο;  

-  Δεε .. θνηκάηαη πνιχ λσξίο, γχξσ ζηηο 9. Έρεη πνιχ ήζπρν χπλν θαη μππλάεη ζηηο  7. 

-  πλερόκελα; 

-  πλερφκελα. Α!! φρη ζπλερφκελα .. εε ελλνείηαη αλ έξρεηαη ζην θξεβάηη καο ;.. 

-  Αλ μππλάεη ην βξάδπ.. Αλ ζεθώλεηαη ή ζαο θσλάδεη; 

-  Ναη, λαη θσλάδεη θσλάδεη! Φνβάηαη , Φνβάηαη! 

-  Απηό γίλεηαη πνιύ ζπρλά; 

-  Ναη πνιχ ζπρλά, αιιά δελ ην ρνπκε πξνζπαζήζεη λα ην δηνξζψζνπκε, γηαηί είηε είκαζηε 

θνπξαζκέλνη είηε ζεσξνχκε φηη ηε ιππφκαζηε. 
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-  Απηό κπνξεί λα γίλεη κία θνξά κέζα ζην βξάδπ ή ..; 

-  ρη! πλήζσο θεχγεη ν κπακπάο απφ ην θξεβάηη ηνπ θαη θνηκάηαη κε κέλα (γέιηα). 

-  Ζ λεπηαγσγόο ηεο ηη ζαο ιέεη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κέζα ζηελ ηάμε; 

-  ηη είλαη πνιχ έμππλν παηδί, κε πνιιέο ηθαλφηεηεο.. φηη εθθξάδεη κία έληνλε δήιεηα γηα ηνλ 

αδεξθφ ηεο, κηιάεη πνιχ γηα εθείλνλ, άιινηε κε ζαπκαζκφ θαη άιινηε γηα λα ηεο πνπλ «Δληάμεη νη 

γνλείο ζνπ αγαπάλε θαη εζέλα!». Έρεη ζέκα κε ηε γέλλεζε ηνπ δεχηεξνπ παηδηνχ θαη… ζπίηη δείρλεη 

φηη ηεο είλαη αδηάθνξνο.. 

-  Μέζα ζηελ ηάμε, ηη ζαο ιέεη ε λεπηαγσγόο ηεο όηη δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί; 

-  ρη! ρη ηίπνηα.. δελ … φηη καζαίλεη πνιχ εχθνια, είλαη πνιχ θνηλσληθή, ραξνχκελε, ηεο 

δίλεη κεγάινπο ξφινπο ζηα ζεαηξηθά ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ. Έρεη κεγάιε άλεζε 

ιφγνπ θαη πνιχ θαιή κλήκε. Δεεε.. πνιχ θαιή θξίζε θαη γεληθψο καο ιέεη φηη είλαη εχθνιε θαη ζρεδφλ 

έρεη κάζεη κφλε ηεο λα δηαβάδεη.. 

-  Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη θάπνηα δπζθνιία ζπγθέληξσζεο; 

Έρεη θάπνηα ηέηνηα αληίδξαζε; 

-  ….φρη.. δελ έρεη ζέκαηα ζπγθέληξσζεο. 

- Γελ ππάξρνπλ άξα θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζηηο νπνίεο δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί; 

- ρη !  

- Τπάξρνπλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζηηο νπνίεο δηαηεξεί πεξηζζόηεξν ηε πξνζνρή ηεο; 

- Ναη! Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα… εεε.. νη ηαηλίεο νη παηδηθέο, ζηηο νπνίεο έρεη ηε ηάζε κεηά λα 

θάλεη πεξηιήςεηο θαη λα καο ηηο θάλεη ζαλ ζέαηξν κέζα ζην ζπίηη.. λα κνηξάδεη  ξφινπο.. 

- ηηο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη πνπ ζαο ζηέιλεη ε λεπηαγσγόο, ηα θάλεη ηα νινθιεξώλεη 

γξήγνξα; 

- Ναη! Σα νινθιεξψλεη γξήγνξα θαη κφλε ηεο.. γηαηί εγψ είκαη κνλίκσο απνχζα ηα 

απνγεχκαηα. Γελ έρσ αζρνιεζεί! 

- Σα απνγεύκαηα πνπ είλαη κε ηνλ κπακπά ηεο, εθείλνο αλ δεη όηη δπζθνιεύεηαη, 

πξνζπαζεί θάπσο λα ηε βνεζήζεη;  

- ρη δελ πξνζπαζεί! Γελ μέξσ θαη αλ μέξεη ηη έρεη γηα ηελ άιιε κέξα. Γελ ηνλ απαζρνιεί! Σε 

ζεσξεί πνιχ κηθξή αθφκα.. 
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- Γπζθνιεύεηαη λα παξακείλεη ζηε ζέζε ηεο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα; Ή 

νινθιεξώλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα παηρλίδηα ηεο; 

- ρη νινθιεξψλεη.. 

- Άξα δε ζεθώλεηαη δηαξθώο λ’ αιιάμεη ζέζε;  

- ρη. 

- Τπάξρεη θάπνην παηρλίδη, θάπνηα δξαζηεξηόηεηα, πνπ ηε θξαηάεη πεξηζζόηεξν 

ζπγθεληξσκέλε; 

- Δε γεληθά απηφ πνπ παξαηεξείηαη.. είλαη.. φηη δελ ηελ ελδηαθέξνπλ ηφζν ηα θιαζζηθά 

παηρλίδηα θνξηηζηψλ! Σεο αξέζεη πνιχ ην βηβιίν, δηαβάδεη, φπσο κπνξεί κφλε ηεο, θάλεη φηη είλαη 

δαζθάια θαη βάδεη θνχθιεο ζηε ζεηξά θαη  παίδεη. Έρεη έληνλε πξνζσπηθφηεηα, κπνξεί θαη λα ην θάλεη 

απηφ θαη κε άιια ζπλνκήιηθα παηδηά. Σν κπαιέην δελ ηελ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα, βαξηέηαη ιίγν, αιιά 

δείρλεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηνπο ππνινγηζηέο, δειαδή κπνξεί άλεηα λα κπαίλεη ζην ίληεξλεη. Καη 

έρεη κηα πεξηέξγεηα γεληθφηεξε γηα ηελ αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

- Μπνξεί λα παίμεη ήζπρε ή δπζθνιεύεηαη;  

- Γελ παίδεη κφλε ηεο πνιχ… (κεγάιε παχζε).. φρη κφλε ηεο δελ παίδεη. 

- Τπάξρνπλ ώξεο πνπ κπνξεί λα κνηάδεη ζαλ θνπξδηζκέλε; Να ζέιεη λα ηξέμεη ή λα 

ζθαξθαιώλεη; 

- ρη απιψο ζέιεη πάληα παξέα, ζαλ λα κε κπνξεί κφλε ηεο.  

- Όηαλ βιέπεηαη όηη δελ κπνξεί εθείλε ηελ ώξα ε βνήζεηα ζαο είλαη λα ηεο πξνζθέξεηαη 

κηα παξέα; Ή θάπνηνλ λα είλαη θνληά; 

- Ναη! Γειαδή απηφ πνπ κνπ θάλεη εληχπσζε, είλαη φηη δελ κέλεη ζην δσκάηην ηεο λα παίμεη 

κφλε ηεο, έξρεηαη γηα παξάδεηγκα ζην ζαιφλη γηα λα λαη θαη θάπνηνο άιινο καδί ηεο, φηαλ θάλεη κηα 

δξαζηεξηφηεηα. αλ λα ζέιεη θάπνηνλ πάληα έηζη.. αθφκα θαη αλ ηνλ βιέπεη.. έηζη γηα αζθάιεηα.. 

- Όηαλ είλαη θάηη πνπ ηελ ελδηαθέξεη πόζε ώξα κπνξεί λα παίμεη κε απηό;  

- Πνιχ! Γελ έρεη ζέκα..  

- Μπνξείηε λα γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλε όζνλ αθνξά ζην ρξόλν; 

- …… θαη ψξα.. δελ.. δελ..  έρεη πξφβιεκα, θαη πάλσ απφ ψξα.. δελ έρσ παξαηεξήζεη θάηη… 

- Τπάξρεη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ην εγθαηαιείςεη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα; 
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- Σα αζιήκαηα, πηζίλα ηε δηαθφςακε, κπαιέην ην δηαθφςακε, ζηίβν ηνλ δηαθφςακε. Δίδακε φηη 

κε ηνλ αζιεηηζκφ δελ ηελ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα. 

- Δίλαη παξνξκεηηθή ζε ζπδεηήζεηο; 

- Δίλαη παξνξκεηηθή θαη δηαηππψλεη θαη θξίζεηο έληνλεο πξνο άιινπο. Μαο δεκηνπξγεί θαη 

θακηά θνξά θαη πξφβιεκα. Γίλεη ηελ εηθφλα φηη θάηη έρνπκε ζπδεηήζεη ζπίηη, ελψ δελ έρνπκε 

ζπδεηήζεη... βγάδεη ηα δηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα. 

- Αθήλεη ηνπο άιινπο λα νινθιεξώζνπλ ηηο θξάζεηο ηνπο ή παξεκβαίλεη κελ αθήλνληαο 

ηνπο λα νινθιεξώζνπλ; 

- Δπηηξέπεη λα νινθιεξψζνπλ, γηαηί έρνπλ θάλεη θαη εηδηθά καζήκαηα ζην λεπηαγσγείν, επεηδή 

είλαη ηδησηηθφ θαη είλαη ηξίηε ρξνληά εθεί ηνπο ην έρνπλ κάζεη, ηνπο έρνπλ θάλεη καζήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, θαιψλ ηξφπσλ... έρεη δνπιεπηεί ζε απηφ απφ ην ζρνιείν, αιιά ην πξφβιεκα είλαη φηη 

είλαη ιίγν εξηζηηθή κε ζπλνκήιηθνπο θακηά θνξά κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί αληηπάζεηεο, ζε θάηη 

παηδάθηα ζπλνκήιηθα, απηφ κνπ ιέεη ε λεπηαγσγφο ηεο. 

- Αιιάδεη ε δηάζεζε ηεο; Μπνξεί λα έρεη θάπνηα κεηαζηξνθή; 

- Ναη... κνπξκνπξάεη.. κνλίκσο, φηαλ δε ηεο γίλεηαη θάηη πνπ ζέιεη. Αλ θαη απηφ είλαη ζέκα θαη 

δηθφ καο. 

-  Όηαλ παίδεη κε άιια παηδηά πσο ζπκπεξηθέξεηαη; Μπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, θιεηζηνύο ή αλνηρηνύο ρώξνπο. 

- ρη ήπηα είλαη, φπνπ ηε παίξλεη είλαη εγεηηθή θαη κπνξεί θάπνηνλ λα ηνλ πνδνπαηήζεη,, 

πάλησο θάλεη έληνλα ην ζηίγκα ηεο. Καη κφλε ηεο ιχλεη ηηο δηαθνξέο ηεο. Γελ έρεη ρξεηαζηεί πνηέ λα 

ηελ ππεξαζπηζηνχκε.  

- Όηαλ βξίζθεηαη κε κεγαιύηεξνπο από εθείλε ειηθηαθά ή ζσκαηηθά πσο αληηδξά; 

Αθνινπζεί; Ή πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην δηθό ηεο; 

- Αθνινπζεί, είλαη εμνηθεησκέλε. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κε ειηθησκέλνπο, γηαγηάδεο παππνύδεο; 

- Σνπο ιππάηαη θαη ηνπο αγαπάεη, έρνπκε κηα γηαγηά, ε νπνία είλαη ζε κεγάιε ειηθία θαη ηε 

θξνληίδεη. Ζ κεηέξα κνπ πνπ έρεη έλα ζέκα πγείαο, ηελ αγαπάεη θαη ηε πξνζέρεη. 



163 

 

- Όηαλ είλαη κε ηνλ έλαλ από ηνπο δύν έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά; Τπάξρεη 

θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πνπ πηζηεύεηε όηη ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά επάλσ 

ηεο; 

- Καηαιαβαίλεη φηη νη ειηθησκέλνη ζέινπλ βνήζεηα θαη ηεο αξέζεη... δε μέξσ.. έρεη κηα πνιχ 

ψξηκε ζηάζε ζε απηφ. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κόλε ηεο κε ζαο ή κε ηνλ κπακπά ηεο ή κε ηνλ αδεξθό ηεο κπνξείηε λα 

καο πεξηγξάςεηε πσο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο; 

- ηαλ είλαη κε ηνλ αδεξθφ ηεο, ηνλ θαηαπαηάεη ζηε θπξηνιεμία, επεηδή έρεη πνιχ έληνλν ην 

αίζζεκα ηεο δήιεηαο... δε ζπδεηάκε... ζεσξψ φηη ήηαλ ιάζνο καο, πνπ ηελ αθήζακε έλα δηάζηεκα 

εληειψο λα ηνλ ρεηξαγσγεί, γηαηί είηε εγψ έιεηπα, είηε ν κπακπάο δελ έδηλε ζεκαζία... Σν ίδην θάλεη 

θαη ζηνλ κπακπά ηεο, ζε κέλα φρη.. 

- ηνλ κπακπά ηεο ζέιεηε λα καο πεξηγξάςεηε πην ζπγθεθξηκέλα ηη θάλεη; 

- Δεε.. ηνλ κπακπά ηεο ηνλ θάλεη φηη ζέιεη ζηελ θπξηνιεμία. Γελ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε 

ζπκπεξηθνξά γηα λα ην θάλεη απηφ. Δίλαη γεληθά έλα πξψην παηδί ζε κία επξχηεξε νηθνγέλεηα θαη ζε 

ζείεο θιπ θαη επεηδή θαη ε αδεξθή ηνπ κπακπά δελ έρεη παηδηά... θαη γηα ηε γηαγηά είλαη ην πξψην 

εγγφλη.. γεληθφηεξα είλαη πνιχ ρατδεκέλε θαη θαινκαζεκέλε. 

- Με ζαο ε ζπκπεξηθνξά ηεο; 

- Πην πξνζεθηηθή δελ ηελ ¨παίξλεη ην ίδην¨ θαη μέξεη ηα φξηα ηεο γεληθά.. καο δίλεη ηελ 

εληχπσζε θαη ζε μέλν πεξηβάιινλ, φηη ηε παίξλεη θάλεη. Πξνζαξκφδεηαη απφιπηα. 

- Θέιεηε θάηη άιιν λα ζπκπιεξώζεηε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο; 

- Ίζσο λα έπξεπε λα είρε θάπνηα πην ζαθή φξηα φρη ηφζν ζπκπεξηθνξάο.. φζν.. λα ζην ζέκα ηνπ 

χπλνπ, ηνπ θαγεηνχ.. καο ηαιαηπσξεί εθεί.. θαη είλαη πάξα πνιχ θηεηηθή! Γελ κπνξνχκε λα βγνχκε.. 

λα κείλεη ζε θάπνηνλ λα ηε θξαηήζεη.. Γεληθά είλαη έλα πνιχ μεθνχξαζην παηδί θαη θάπνηα ζέκαηα ζηα 

νπνία κάιινλ έρεη παξεθηξαπεί, κάιινλ είλαη ζέκα νξίσλ δηθφ καο. Με ιάζε πνπ έγηλαλ ζαλ πξψην 

παηδί θαη φρη ηνπ παηδηνχ. 

- αο επραξηζηνύκε πνιύ! Καιή ζπλέρεηα! 

 

13. Αηκίιηνο θα Βηξγηλία  
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- Καιεκέξα ζαο, Θα ζέιακε λα ζαο ξσηήζνπκε γηα ηνλ Αηκίιην (καζεηήο λεπηαγσγείνπ, πνπ έρεη 

κηα αδεξθή 4,5 ρξόληα κεγαιύηεξε). Μπνξείηε, λα καο δηεγεζείηε κηα ηππηθή κέξα ηνπ παηδηνύ, 

από ηελ ώξα πνπ μππλά κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη... 

- Ξππλάεη εχθνια θαη κε ραξά πεγαίλεη ζρνιείν. Γελ είλαη ζην νινήκεξν, είλαη ζην θιαζζηθφ ηκήκα 

ηνπ λεπηαγσγείνπ, απ΄ φπνπ ηειείσλεη 12.25. Έξρεηαη ζπίηη θαη έρεη θάπνηα εξγαζία, θάπνηα 

δσγξαθηθή ή θάπνην γξάκκα ηεο αιθαβήηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε δσγξαθηθή ή θάπνηα θαηαζθεπή γηα 

ηελ επφκελε, ηελ νπνία ηε θάλεη. πλεξγάδεηαη.. θακηά θνξά κπνξεί λα αληηδξά ιίγν, αιιά ζπλήζσο 

ηελ θάλεη. Πεγαίλεη πνδφζθαηξν ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη θάλνπκε θαη ζπλεδξίεο ινγνζεξαπείαο 

θαη εξγνζεξαπείαο ηέζζεξηο ψξεο εβδνκαδηαίσο.  

- Γηα πνηό ιόγν θάλεηε απηέο ηηο ζπλεδξίεο; 

- Δκκκ... Γηαηί.... είρακε κία δηαηαξαρή άξζξσζεο... δειαδή θάπνηεο ιέμεηο.. κεγάιεο.. εθηελείο αο 

πνχκε ζηδεξφδξνκνπο... δε κπνξνχζε λα ηηο πεη, ηηο κπέξδεπε.. θαη είρακε ειέγμεη φηη εμαηηίαο απηνχ, 

είρε ιίγε ρακειή απηνεθηίκεζε, ληξεπ.... κηα ζπζηνιή έληνλε θαη πξνζπαζνχζε λα βξεη ζπλψλπκα γηα 

λα εθθξαζηεί, αξγψληαο λα κηιήζεη. Ήηαλ έλα κηθξφ παηδάθη πνπ ήζειε θάπνην ρξφλν αο πνχκε. 

- Θα κπνξνύζαηε λα κνπ αλαθέξεηε ην πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηνπ; 

- Σν πξφγξακκα ηνπ χπλνπ ηνπ... ήηαλ απφ ηηο 9 ή 9 κηζή ην βξάδπ, έσο ζηηο 7. 

- πλερόκελνο ύπλνο; 

- πλερφκελνο χπλνο, εεε... θακία θνξά κπνξεί λα έρεη.... λα θηλείηαη. Αλ φκσο έρεη πξνεγεζεί 

πξνπφλεζε δε θηλείηαη. 

- Όηαλ ιέηε θηλείηαη; Σί ελλνείηαη; εθώλεηαη θαη έξρεηαη ζην θξεβάηη ζαο, ζην δσκάηην ζαο; 

- Αααα, απηφ λαη.. αιιά ζ‟ απηφ δελ είλαη ηφζν ζέκα ηνπ παηδηνχ. ζν δηθφ καο γηαηί δελ έρνπκε βάιεη 

ην φξην. Απηφ είλαη δηθφ καο πξφβιεκα απηφ. πνηε πξνζπαζήζακε λα κε ην θάλεη, δελ ην έθαλε. 

Δίρακε κεγαιχηεξν πξφβιεκα κε ηελ θφξε καο πνπ είλαη πην κεγάιε, πνπ πάιη δελ είρακε φξην ζαλ 

πξψην παηδί. Ο Αηκίιηνο είλαη πην καδεκέλνο ζ απηφ ην ζέκα. Γελ έθηαηγε ην παηδί. Δκείο δελ είρακε 

πνιχ αζρνιεζεί κε ην ζέκα.  

- Σν παηδί δπζθνιεύεηαη λα ζπγθεληξσζεί ζηελ ηάμε; Σί ζαο έρεη κεηαθέξεη ε λεπηαγσγόο ηνπ; 

- ηη είλαη πνιχ θνηλσληθφ, πεηζαξρεκέλν παηδί, πνπ δε δεκηνπξγεί ζέκαηα, εχθνια πξνζαξκφζηεθε, 

απιά παξαηεξεί κηα δπζθνιία ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Γειαδή, βγαίλεη απ‟ ηα πιαίζηα θαη 



165 

 

θνπξάδεηαη. Πάλσ απφ είθνζη ιεπηά δελ κπνξεί λα θάλεη εξγαζία ή λα ζπγθεληξσζεί. Απηφ έρεη 

πεξίπνπ ειέγμεη. 

- ε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο παξαηεξείηαη απηή ε δηαθνξνπνίεζε ή ζε νπνηνδήπνηε 

πεξηβάιινλ; 

- ε ζφξπβν! Σνλ ελνριεί πνιχ ν ζφξπβνο ... δε κπνξεί δειαδή λα θάλεη κηα δσγξαθηά φηαλ έρεη πνιχ 

ζφξπβν ή φηαλ γίλεηαη ε ειεθηξηθή ζθνχπα ή φηαλ πεξλάλε απηνθίλεηα απέμσ θαη έρνπκε αλνηρηά 

παξάζπξα ή μέξσ εγψ θσλάδεη έλα παηδί ή ζεθψλεηαη έλα παηδί απφ ην θαξεθιάθη ηνπ ... απηφ καο 

ιέεη φηη ηνλ ελνριεί.. φηη ζέιεη εζπρία.. 

- Καη πνηά είλαη ε αληίδξαζε ηνπ ζε απηό; 

- Δπεηδή έρεη πνιχ έληνλε θνηλσληθφηεηα θαη ηνπ αξέζεη λα γίλεηαη απνδεθηφο... δελ αληηδξά 

ηδηαίηεξα.. δπζαλαζρεηεί αιιά ηα θαηαθέξλεη... πίηη αληηδξά πεξηζζφηεξν.. 

 Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί ηόζν πνιύ λα 

ζπγθεληξσζεί πέξα από ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο;  

- Ζ αληηγξαθή... δελ κπνξεί ηφζν εχθνια λα θάλεη ηε θάλεη... εηδηθά ηψξα πνπ έρεη πεξάζεη ε 

κηζή ρξνληά ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη έρνπλ λα αληηγξάθνπλ πην πνιχ... κέρξη θαη ιεμνχιεο.. ηνλ βιέπσ 

πάξα πνιχ δπζθνιεχεηαη ζην λα αληηγξάςεη. 

- Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο ηξαβάλε πεξηζζόηεξν ηε 

πξνζνρή ηνπ θαη κπνξεί λα θάηζεη παξαπάλσ λα αζρνιεζεί; 

- Ναη βέβαηα!! Σν ειεθηξνληθφ παηρλίδη ζηελ ηειεφξαζε ή νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ παηρλίδη 

θαη ην παηρλίδη ξφισλ κε θάπνην θίιν ηνπ ή αθφκα θαη κε ηελ αδεξθή ηνπ, πνπ είλαη κεγαιχηεξε. 

- Πόζε ώξα κπνξεί λα απαζρνιεζεί κε θάηη ηέηνην; Να ζπγθεληξσζεί ζε απηό; 

- Αξθεηή! Μπνξεί λα παίμεη κε η απηνθηλεηάθηα καθ θνπηλ λα θάλεη φηη ν έλαο είλαη ν καθ 

θνπηλ θαη ν άιινο είλαη θάπνηνο άιινο... απηφ ην έθαλε …λα δηαβάζεη παξακχζη ή λα αθνχζεη… φρη… 

θαιά λα δηαβάζεη δε κπνξεί, αιιά λα αθνχζεη παξακχζη νιφθιεξν βαξηέηαη.. δελ θάζεηαη.. φρη… 

- Όηαλ ηνλ βιέπεηε λα κε κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί ζε απηό θάλεηε θάηη γηα λα ηνλ 

βνεζήζεηε; 
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- …..(κεγάιε παχζε) ηη θάλσ γηα λα ηνλ βνεζήζσ;….. (κεγάιε παχζε) εεεε… φρη ηδηαίηεξα.. 

έρσ παξαηεξήζεη φηη εθλεπξίδεηαη πάξα πνιχ.. αλ δελ ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί… είλαη άδηθνο θφπνο.. 

πξνζπαζψ  λα ηνλ αθήζσ λα μεθνπξαζηεί.. δηαθφπηνπκε ή κνπ ιέεη ν ίδηνο δηάιεηκκα.. 

- Γειαδή πόζε ώξα είλαη πεξίπνπ πνπ κπνξεί λα παξακείλεη ζε κία δξαζηεξηόηεηα ρσξίο 

λα ρξεηαζηεί λα δηαθόςεηε γηα δηάιεηκκα; 

- Δθεί ζην εηθνζάιεπην πεξίπνπ.. κνπ ην έρεη πεη θαη ε λεπηαγσγφο… δελ.. δε ζπλεξγάδεηαη 

παξαπάλσ..  

- Γεληθά παξακέλεη ζηελ ίδηα ζέζε ή ζέιεη λα αιιάδεη θαη ζέζε; 

- ρη… φρη.. παξακέλεη ζηελ ίδηα ζέζε θαηά ηα ιεγφκελα ηεο, απιψο κπνξεί λα θνπλάεη ηα 

πφδηα ηνπ.. πνηέ φκσο κνπ ιέεη φηη δε ζεθψλεηαη… φπσο άιια παηδηά. 

- Γελ είλαη δειαδή έλα παηδί πνπ ζεθώλεηαη δηαξθώο; 

- ρη.. φρη.. Δπεηδή έρνπκε πάξεη θαη έθζεζε, επεηδή έρεη γίλεη θαη αμηνιφγεζε ζην θέληξν 

ςπρηθήο πγηεηλήο θαη ηελ έρσ δηαβάζεη ιεπηνκεξψο .. δελ έρεη ζεθσζεί πνηέ!! 

- Σνπ αξέζεη  όηαλ αζρνιείηαη κε έλα παηρλίδη νινθιεξώλεη; 

- Σνπ αξέζεη λα ηνλ απνδέρνληαη νη άιινη θαη απηφ θαηά ηε γλψκε ηεο είλαη ν ιφγνο πνπ 

νινθιεξψλεη θάπνηεο εξγαζίεο… λαη ηψξα αλ αλνίγεη ε ηειεφξαζε γηα παξάδεηγκα ή …. Έθαλε 

θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα ε αδεξθή ηνπ… λαη ζα δηαθφςεη! Γειαδή εχθνια ζηακαηάεη αλ έλα 

εξέζηζκα άιιν ηνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ. 

- Άξα καο ιέηε όηη απηό πνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπ δηαηεξείηαη πεξηζζόηεξν είλαη έλα 

ειεθηξνληθό παηρλίδη; 

- Μπνξεί θαη ψξεο, αλ δελ ηνλ ζηακαηήζσ.. δελ ηνλ ελδηαθέξεη.. δε ζα ζηακαηήζεη κφλνο ηνπ..  

- Άξα κπνξεί λα παίμεη ήζπρνο ή … ;; 

- Πνιχ ήζπρνο… δελ ηνλ θαηαιαβαίλεηο.. παξθάξεηαη…  

- Τπάξρνπλ ώξεο πνπ κπνξεί λα κνηάδεη ζαλ θνπξδηζκέλνο ή ζε έληαζε;  

- Έρνπκε ειέγμεη.. ρσξίο φκσο λα είλαη απφιπηα δηαζηαπξσκέλν φηη ηνπ δεκηνπξγεί κηα 

ππεξθηλεηηθφηεηα ε δάραξε ή ηα γιπθά ή νη ρπκνί.. θαη καο έρνπλε πεη ιίγν λα ην ειαηηψζνπκε θαη 

επεηδή δελ ηξέθεηαη πνιχ θαιά θαη είλαη δχζθνινο ζηηο επηινγέο θαγεηνχ.. ηξψεη πνιχ ζνθνιάηα..  

πνιχ ζνθνιάηα.. πνιιά γιπθά… αιιά φρη ηδηαίηεξα ππεξθηλεηηθφο… ε.. είλαη ππεξθηλεηηθφο ζπίηη .. 
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αιιά φηαλ πξέπεη λα καδεπηεί ζην ζρνιείν.. καδεχεηαη.. καο είπε ε λεπηαγσγφο ηνπ φηη καδεχεηαη θαη 

δελ δείρλεη θάπνηα ζπκπεξηθνξά πξνβιεκαηηθή. 

- Σόηε νη αληηδξάζεηο ηνπ είλαη ζπλερώο λα ηξέρεη ζπλερώο, λα θηλείηαη ή λα ζέιεη λα 

ζθαξθαιώζεη; 

- Ναη απηφ  ην ρεη θαη αθφκα θαη ηψξα πνπ έρνπκε θάλεη δηάθνξεο ζπλεδξίεο ην θάλεη. Γελ 

ζηακαηάεη..  

- Δζείο όηαλ ηνλ βιέπεηε όηη δελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί θαη δπζθνιεύεηαη θαη θνπληέηαη  

θάλεηε θάηη δηαθνξεηηθό ή θάηη άιιν; 

- Δγψ ηψξα πξνζπαζψ λα ηνλ αθήλσ λα εθηνλψλεηαη. Να ηνλ αθήλσ λα ηξέρεη θαη επεηδή είλαη 

θαη πνιχ γξήγνξνο θαη γεληθά είλαη θαιφο ζηνλ αζιεηηζκφ..  εθεί εθηνλψλεηαη.. πξνζπαζψ εθεί ηνλ 

αθήλσ λα εθηνλψλεηαη.. λα πεγαίλεη ε ελέξγεηα ηνπ εθεί έμσ. 

- Όηαλ ιέηε έμσ; Ση ελλνείηαη; 

- ε κηα παηδηθή ραξά.. κία βφιηα.. .. δειαδή δελ είλαη απφ ηα παηδηά πνπ αλ θιεηζηεί κία 

νιφθιεξε κέξα ή δχν κέξεο είλαη ήξεκνο… δελ είλαη ήξεκνο.. πξέπεη λα εθηνλσζεί θαη λα θνηκεζεί 

θηφιαο! 

- Όηαλ βγαίλεη έμσ θαη αζρνιείηαη κε θάηη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πόζε ώξα κπνξεί λα παίμεη; 

- Χσ άπεηξεο ψξεο.. δελ έρεη ηέηνηα πξνβιήκαηα.. είλαη πνιχ θνηλσληθφ παηδί γεληθά.. θαη ην 

έλα θαη ην άιιν..  

-  Γελ εγθαηαιείπεη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ηελ αζρνιία ηνπ; 

- ρη.. φρη.. ην ίδην θαη ζηε ζάιαζζα ηα θαινθαίξηα κπνξεί λα θνιπκπάεη δειαδή δχν ψξεο θαη 

λα κε ζέιεη λα βγεη.. ζπλερφκελα.. θαη λα κε βγεη.. αλ δε ηνπ θσλάμσ λα βγεη, δε ζα βγεη.  

- Δίλαη παξνξκεηηθόο, ζε ζπδεηήζεηο ζέιεη λα πεη ηε γλώκε ηνπ; 

- ρη.. Γείρλεη πνιιέο θνξέο φηη δελ αθνχεη θαη απηφο έρεη αθνχζεη ηα πάληα.. θαη απηφ είλαη 

ιάζνο... 

- Δπηηξέπεη δειαδή ζηνπο άιινπο λα νινθιεξώζνπλ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο; Γελ παξεκβαίλεη 

κελ αθήλνληαο ηνπο άιινπο λα πνπλ ηε θξάζε ηνπο; 

- Δίλαη πνιχ ιαθσληθφο θαη νιηγνκίιεηνο γεληθά.  

- Ζ δηάζεζε ηνπ αιιάδεη; Έρεη δηαθπκάλζεηο;  
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- ρη ηδηαίηεξα. 

- ε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά πώο ζπκπεξηθέξεηαη; 

- Δδψ έρνπκε αιιαγή… θάπνηα παηδηά κε εγεηηθφ ραξαθηήξα, κπνξεί λα ηνλ θαηαπαηνχζαλ, 

δειαδή.. είρε ζπζηνιή.. αλ θαη ηψξα ηειεπηαία έρνπκε ειέγμεη φηη … θαη κεηά απφ ζπκβνπιεπηηθή πνπ 

έγηλε θαη ζε καο.. φηη έρεη κάζεη λα δηεθδηθεί  θαη λα απαηηεί κφλνο ηνπ… θαη κάιηζηα έληνλα .. δειαδή 

θηάζακε ζην άιιν άθξν θάπνηα ζηηγκή..  

- Μάιηζηα, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηε βιέπεηε ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα λα αιιάδεη ; 

Γειαδή αιιηώο ζπκπεξηθέξεηαη ζε θιεηζηό ρώξν (ζε έλα πάξηπ, κηα γηνξηή) θαη αιιηώο ζε 

αλνηρηό ρώξν (ζε κηα παηδηθή ραξά); 

- ρη ηδηαίηεξα, απηφ κφλν πνπ κπνξεί λα αιιάμεη θαη καο έθαλε λα απνξήζνπκε ήηαλ φηη 

δηεθδίθεζε θάπνπ ηψξα ηειεπηαία  ζε θάηη ηφζν έληνλα, πνπ θαηαπάηεζε άιιν παηδί! Δλψ παιηφηεξα 

ηνλ θαπέισλαλ  θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηψξα ζθεθηείηε καο έγηλε θαη παξαηήξεζε.. Γειαδή 

θηάλεη..!  

- Πσο αληηδξά ν Αηκίιηνο, όηαλ βξίζθεηαη κε κεγαιύηεξα παηδηά από απηόλ ειηθηαθά ή 

ζσκαηηθά; 

- Α είλαη πνιχ εμνηθεησκέλνο, ιφγσ ηεο αδεξθήο ηνπ θαη φηη γίλνληαη θάπνηα πάξηπ ζπίηη κε 

παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη επεηδή γίλνληαη θαη θάπνηα καζήκαηα ζπίηη κε παηδηά κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο θαη έρεη εμνηθεησζεί πνιχ κε παηδηά αθφκα θαη δψδεθα, δεθαηξηψλ εηψλ θαη δεθαπέληε! 

- Σόηε ηη θάλεη αθνινπζεί, αληηδξά ή πξνζπαζεί κε θάπνηνλ ηξόπν λα πεξάζεη ην δηθό ηνπ ; 

- Αθνινπζεί! Παίδεη ειεθηξνληθά καδί ηνπο, πνδφζθαηξν, ζην πνδφζθαηξν  πνπ πεγαίλεη έρεη 

παηδηά θαη ηέζζεξα ρξφληα κεγαιχηεξα παηδηά ε νκάδα. Καη ζηηο νκάδεο πνπ θαηεβαίλεη , φρη δελ έρεη 

ηέηνηα ζέκαηα.. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κε ππεξήιηθεο, δειαδή κε ηηο γηαγηάδεο ή ηνπο  παππνύδεο .. 

- Γελ ηνπο ζέιεη.. Γελ ηνπο ζέιεη.. 

- Δλλνείηαη κε θαλέλαλ ή αθόκα θαη κεκνλσκέλα όηαλ είλαη δε ζέιεη.. 

- Λίγν.. δέρεηαη ηε κία ηνπ γηαγηά ηνπ κπακπά ηνπ, γηαηί ζεσξψ φκσο φηη ηελ ρεηξαγσγεί.. 

Γειαδή ηνπ θάλεη φια ηα ραηήξηα.. Σε δηθή κνπ αο πνχκε κεηέξα δελ ηε ζέιεη! (καο ελεκέξσζε κεηά 

φηη ε γηαγηά αληηκεησπίδεη θαη έλα πξφβιεκα επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο)  
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- Όηαλ βξίζθεηαη κόλνο ηνπ, κε ηελ αδεξθή ηνπ ή κε ζαο ή κε ηνλ κπακπά ηνπ; Πώο είλαη 

κπνξείηε λα καο πεξηγξάςεηε θάηη αληηπξνζσπεπηηθό ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ;  

- Μηκείηαη πνιχ ηελ αδεξθή ηνπ.. εεε εθεί αθφκα πξνζπαζεί λα ηε κηκεζεί θαη γισζζηθά, 

δειαδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εθθξάζεηο , πνπ είλαη πνιχ παξαπάλσ απφ ηελ ειηθία ηνπ, δελ μέξσ 

αλ ηηο θαηαιαβαίλεη ή ζπκπεξηθνξέο δηθέο ηεο… εε.. ηνλ έρεη πιάζζεη ζηε θπξηνιεμία πηζηεχσ  εθείλε 

ζε θάπνηα ζέκαηα.. Έρεη έληνλα, φκσο εθθξάζεη ηε δηαθνξνπνίεζε θχινπ, δειαδή δελ πίλεη απφ 

θνχμηα θαιακάθη ή απφ ξνδ πνηεξάθη.. εεε θαη γεληθά θαη επεηδή θαη ε αδεξθή ηνπ δελ έρεη ηδηαίηεξα 

παηρλίδηα θνξηηζίζηηθα, παίδνπλ πεξηζζφηεξν αγνξίζηηθα παηρλίδηα..   

- Τπάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κε ηνλ κπακπά ηνπ; Ή κε ζαο; 

- Έρεη δηαθνξά ζην πσο αληηκεησπίδεη ηνλ κπακπά ηνπ θαη πσο αληηκεησπίδεη εκέλα. Με ηνλ 

κπακπά ηνπ γεληθψο είλαη ζαλ λα είλαη αδεξθφο ηνπ, ηνλ αληηκεησπίδεη ζαλ λα είλαη θίινο ηνπ. Ννκίδσ 

φηη έρνπλ κπεξδεπηεί ηα φξηα! 

- Πόζν ρξόλν πεξλάλε καδί; 

- Παιαηφηεξα πνιχ, ηψξα φρη ηφζν πνιχ. Δίλαη κνηξαζκέλνο ν ρξφλνο.. Μεγάισζε φκσο ηα 

πξψηα ηνπ ηέζζεξα ρξφληα κε ηνλ κπακπά ηνπ. Κπξίσο ηα απνγεχκαηα θαη δελ είρε θαλέλα φξην. 

- Με ζαο  πσο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

- Με κέλα ζεσξψ φηη είλαη πην μεθάζαξε ε ζρέζε. Πεηζαξρεί πεξηζζφηεξν θαη κε ππνινγίδεη 

θαη πεξηζζφηεξν θαη ηψξα κεγαιψλνληαο βιέπσ φηη κε αλαδεηάεη θαη πεξηζζφηεξν. Σν ίδην φκσο έγηλε 

θαη κε ηε κεγάιε κνπ θφξε.  

- Θέιεηε θάηη άιιν λα καο πείηε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ; Ή έρεηε  νινθιεξώζεη; 

- ρη.. 

- Ωξαία! αο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ θαη ζαο επρόκαζηε θαιή ζπλέρεηα.  

 

14. Μαλώιεο θα Ναηάζζα 

- Καιεζπέξα ζαο, ζα ήζεια λα ζαο απεπζύλσ κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ 

Μαλώιε θαη ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηνπ.  (Μαλώιεο, καζεηήο ζην λεπηαγσγείν θαη ν νπνίνο 

έρεη κηα αδεξθή) 

Ξεθηλώληαο ηηο εξσηήζεηο, ε πξώηε εξώηεζε πνπ ζα ήζεια λα ζαο απεπζύλσ αθνξά ζην 
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θαζεκεξηλό ηνπ πξόγξακκα.  

- Πώο είλαη ε κέξα ηνπ από ηελ ώξα πνπ μππλάεη κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη. 

- Καιεζπέξα ζαο, ν Μάλνο είλαη έλα παηδί δσεξφ. Απφ ην πξσί πνπ ζα ζεθσζεί είλαη ζε 

έληαζε. Σν πξσί ζα ζεθσζεί, ζα πηεη ην πξσηλφ ηνπ, ην γάια ηνπ δειαδή, ζα πάεη ζην ζρνιείν ην πξσί, 

επράξηζηνο πάληνηε. Γε γθξηληάδεη πνηέ γηα λα πάεη ζην ζρνιείν θαη αθνινπζεί ην πξφγξακκα ηνπ 

νινήκεξνπ. Δπηζηξέθνληαο, ζα θάλεη παξέα καδί καο, δελ ηξψεη πνιχ ζπρλά καδί καο, γηαηί ηξψεη ζην 

ζρνιείν θαη ή ζα πάεη ζην θνιπκβεηήξην ή ζην θαξάηε, αλάινγα. Δπηζηξέθνληαο πάιη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα, παίδνπκε θάπνηα παηρλίδηα θαη κεηά πέθηνπκε λσξίο γηα χπλν, γηαηί έρνπκε 

εμαληιεζεί. 

- Όηαλ ιέηε θπξία Ναηάζζα όηη ν Μαλώιεο είλαη από ην πξση ζε έληαζε πσο ζα 

κπνξνύζαηε λα καο ην πεξηγξάςεηε λα ην θαηαιάβνπκε θαιύηεξα; 

- Δίλαη έλα παηδί, πνπ γεληθψο ζέιεη λα αζρνιείηαη κε θάηη. Γελ ηνπ αξέζεη θαη λα θάζεηαη 

άπξαγνο θαη λα βαξηέηαη. Γε βιέπεη πνιχ ζπρλά ηειεφξαζε, πξνηηκάεη λα παίμεη θάπνην επηηξαπέδην 

παηρλίδη ή λα αζρνιεζεί κε ηα ιέγθν, λα πηάζνπλ ηα ρέξηα ηνπ θάηη λα βηδψζεη, λα μεβηδψζεη, ζέιεη λα 

αζρνιεζεί γεληθψο, κε ηα ρέξηα ηνπ κε θάηη. Ή λα παίμεη θάπνην ειεθηξνληθφ, δηφηη ηνπ αξέζνπλ πνιχ 

, ηα παηρλίδηα πνπ έρνπλ ελαιιαγή. Γεληθψο ζέιεη λα αζρνιείηαη κε θάηη, λα κε θάζεηαη. Γη' απηφ ιέσ 

έλα παηδί δσεξφ. 

- Γειαδή αλ είλαη κέζα ζην ζπίηη, πνπ θαληάδνκαη εθεί έρεηε ζαθέζηεξε εηθόλα απ' όηη 

ζην ζρνιείν, είλαη έλα παηδί πνπ ζα παίδεη δηάθνξα παηρλίδηα, ζπλερώο; 

- ρη δελ αιιάδεη παηρλίδηα ζπλέρεηα, απιά δελ είλαη έλα παηδί πνπ θάζεηαη άπξαγν. Γε κπνξεί 

θάηζεη ζε έλαλ θαλαπέ ή ζην θξεβάηη ηνπ θαη λα ραιαξψλεη. Πξέπεη λα αζρνιεζεί κε θάηη. Δίηε κε ηα 

απηνθηλεηάθηα ηνπ ζα ηνλ δεηο ή κε θάηη λα παίδεη. Γελ ελαιιάζζεη ηα παηρλίδηα κε ηαρχηεηα κεγάιε, 

αιιά φηαλ ζηακαηήζεη ην έλα παηρλίδη, ζέιεη λα αζρνιεζεί κε θάηη άιιν. 

- Σν πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηνπ πσο είλαη; 

- Ξαπιψλεη ζηηο 8.30 ην βξάδπ θνηκάηαη ζρεδφλ ζηα ηξία ιεπηά, θαηεπζείαλ θαη θάλεη βαζχ 

χπλν κέρξη ην πξσί. 

- Υσξίο παύζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο; 

- Κακία, ρσξίο παχζεηο. 
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- Γεληθά όηαλ αζρνιείηαη κε θάηη είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζε απηό ή δπζθνιεύεηαη; 

- Πνιχ, είλαη πάξα πνιχ ζπγθεληξσκέλνο. 

- Με ηί ηνπ αξέζεη ζπλήζσο λα αζρνιείηαη; 

- Σνπ αξέζνπλ πνιχ ηα ιέγθν, θάπνηα θαηλνχξηα παηρλίδηα πνπ ππάξρνπλ κε βίδεο, πνπ 

ζπλαξκνινγνχλ απηνθηλεηάθηα, θαη ηνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη κε ην Ipad ηνπ κπακπά ηνπ. 

- ' απηά ηα είδε πνπ καο αλαθέξαηε γηα παξάδεηγκα, ζπγθεληξώλεηαη γηα πόζε ώξα 

πεξίπνπ; 

- Γηα πνιχ ψξα, κηα ψξα θαη ...θαη κφλνο ηνπ. ηαλ ηνπ αξέζεη θάηη δελ έρεη παχζε. 

- Όηαλ δελ ηνπ αξέζεη θάηη πνιύ, πόζν κπνξεί λα θάηζεη λα αζρνιεζεί κε απηό; 

- 5ιεπην. Θα πξνζπαζήζεη γηα λα ζνπ θάλεη ην ραηήξη φηη ζέιεη λα αζρνιεζεί αιιά ζα ην 

αθήζεη. ηαλ δελ ηνπ αξέζεη θάηη ην αθήλεη. 

- Με ηα θπιιαδηάθηα ηνπ ζρνιείνπ, απηά πνπ ζαο ζηέιλεη ε λεπηαγσγόο ζην ζπίηη; 

- Δίκαζηε πνιχ ηαθηηθνί. Σα θπιιαδηάθηα, ηηο εξγαζίεο ηνπ λεπίνπ , ηηο δσγξαθηέο θαζφκαζηε 

λα ηα ηειεηψζνπκε θαηεπζείαλ γηα λα ηα επηζηξέςνπκε. 

- Δθεί ζπγθεληξώλεηαη; 

- Ναη, είλαη θαη αληαγσληζηηθφο ηχπνο. Γε ζέιεη λα είλαη πίζσ απφ ηνπο άιινπο, νπφηε 

αζρνιείηαη γξήγνξα θαη κε πνιιή κεγάιε επηκέιεηα γηα λα ηα θάλεη ζσζηά θαη λα έρεη ηειεηψζεη πξηλ 

απ' φινπο. 

- Όηαλ καο είπαηε πξηλ όηη ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ ηα πνιύ ζέιεη, δελ ηνπ αξέζνπλ 

πνιύ λα αζρνιεζεί, δε ζπγθεληξώλεηαη ηδηαίηεξα, εζείο θάλεηε θάηη γηα λα πξνζπαζήζεηε λα ηνλ 

βνεζήζεηε; 

- ηαλ είλαη θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην λα ην θάλεη, πξνζπαζψ λα θάηζσ εθεί θνληά καδί ηνπ 

έηζη ψζηε λα έρεη παξέα, λα ζπγθεληξσζεί. ρη λα ζπγθεληξσζεί, λα ζειήζεη λα θάλεη ηελ εξγαζία, 

γηαηί ζπγθεληξσκέλνο είλαη, απιά δελ έρεη δηάζεζε. ηαλ θάζνκαη καδί ηνπ, παξαπιαλψληαο ηνλ ζα 

θάηζεη παξαπάλσ. 

- ε πνηνλ ρώξν ζπλήζσο θάλεηε ηηο εξγαζίεο ηνπ; 

- ην δσκάηην ηνπ. Ή ζην δσκάηην ή ζε θάπνην δσκάηην ζην ζαιφλη, πνπ έρνπκε αξθεηά 

πξάγκαηα γηα ηα παηδηά. 
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- Θεσξείηε όηη ππάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα κπνξνύζαηε λα ηνπ πξνζθέξεηαη γηα λα 

βνεζεζεί πεξηζζόηεξν, ή δελ ζα ππήξρε θάηη άιιν πνπ ζα είρε ηδηαίηεξε αληαπόθξηζε; 

- ρη έρεη αληαπφθξηζε. ηαλ αηζζαλζεί φηη είκαη θαη εγψ καδί ηνπ θαη δελ είλαη κφλνο ηνπ ζε 

θάηη πνπ δελ ηνπ αξέζεη, ζα θάηζεη πεξηζζφηεξν. 

- Γεληθά παξακέλεη ζηελ ίδηα ζέζε ή ηνπ αξέζεη γεληθώο λα αιιάδεη ζέζε; 

- Σνπ αξέζεη λα αιιάδεη ζέζε, λα θηλείηαη, βαξηέηαη λα θάζεηαη πνιχ ψξα θάπνπ. Άκα φκσο 

θάηη ηνπ αξέζεη, θάζεηαη... παξάδεηγκα ηνπ αξέζεη λα βιέπεη θαη πνδφζθαηξν. Θα θάηζεη εθεί θαη δε 

ζα ζεθσζεί θαζφινπ. Παξφιν πνπ είλαη θαη πνιχ ψξα. Δίλαη λα ηνπ αξέζεη θάηη... 

- Γεληθά νινθιεξώλεη ην παηρλίδη ηνπ; ή αθήλεη ηα πξάγκαηα ζηε κέζε; 

- Σν νινθιεξψλεη! 

- Αλ είλαη θάηη πνπ δελ ηνπ αξέζεη, ζεθώλεηαη δηαξθώο, πξνζπαζεί λα αιιάμεη ζέζε; 

- εθψλεηαη θαη ιέεη δε ζέισ λα ζπλερίζσ. Δίλαη απφιπηνο. ηακαηάεη. 

- Άξα απηά πνπ ηνλ θξαηάλε πεξηζζόηεξν ζπγθεληξσκέλν είλαη ηα ιέγθν θαη απηά κε ηηο 

βίδεο ηα εξγαιεία; 

- Πνιιέο θνξέο άκα είκαη ζηελ θνπδίλα θαη θηηάρλσ κπηζθνηάθηα, έξρεηαη θαη ιέεη κακά ζα ζε 

βνεζήζσ. Θα θάηζεη εθεί καδί κνπ. Μφλνο ηνπ απνδεηάεη θάπνηα πξάγκαηα λα θάλεη, αθφκα θαη αλ δε 

έρεη ζε θάπνηα πφ απηά πξνζθιεζεί. 

- Σα θαηαθέξλεη λα παίδεη ήζπρνο, ή γεληθά, παίδεη κε έληαζε; 

- πλήζσο παίδεη ήζπρνο, αξθεί λα κε ζέιεη λα ηξαβήμεη ηε πξνζνρή! 

- Γηαηί ηόηε ηη θάλεη; 

- Δ ηφηε είλαη πην ππεξθηλεηηθφο, πην ζακαηαηδήο! 

- Δ δειαδή ζαλ ιέκε; θνπληέηαη; 

- Κνπληφκαζηε... Φσλάδνπκε, γαξγαιάκε, γηαηί γεληθψο ζαλ ραξαθηήξαο είλαη θαη πνιχ 

πεηξαρηήξη. Θέιεη λα θάλεη ηνπο γχξσ ηνπ, λα γειάλε. Μφιηο δεη θάπνηνλ θαη είλαη θάπσο ζιηκκέλνο, ή 

δε ηνπ κηιάεη, δε ηνπ ρακνγειάεη, ζα πάεη λα ηνλ πεηξάμεη, λα ηνλ γαξγαιήζεη , λα ηνπ θάλεη θάπνηα 

πιάθα, γηα λα αηζζαλζεί θαιχηεξα. 

- Ά, κάιηζηα.. πνιύ ελδηαθέξνλ, γεληθά είλαη είλαη έλα παηδί πνπ ζα κπνξνύζακε λα πνύκε 

όηη ηνπ αξέζεη λα ζθαξθαιώλεη, λα ηξέρεη.. 
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- Ναηη, λαηηη... ηνπ αξέζεη... ε θίλεζε! 

- Μνηάδεη δειαδή ώξεο ώξεο λα είλαη ... 

- Καηζηθάθη... πνπ ηνλ ιέσ εγψ! 

- Κνπληφκαζηε, ηξέρνπκε, δε ζηακαηάκε πνηέ θαη δελ θνπξαδφκαζηε. Άκα ηνπ πεηο φκσο λα 

πεξπαηήζεη ιίγν, θαη ηνπ ην επηβάιιεηο ιίγν... ηφηε ζνπ ιέεη κα... θνπξάζηεθα. Γε κπνξψ άιιν... φπσο 

φια ηα παηδάθηα λνκίδσ! 

- Έ λαη ινγηθό είλαη... λνκίδσ όηη ην πεξπάηεκα δελ ήηαλ πνηέ πνιύ αγαπεκέλν ζπνξ ησλ 

παηδηώλ. Γεληθά είπαηε όηη όηαλ ηνλ ελδηαθέξεη θάηη κπνξεί λα παίμεη θαη κία ώξα.. 

- Καη κφλνο ηνπ κία ψξα.. ρσξίο θαλέλαλ κπνξεί λα παίμεη... ζα παίμεη θαη κε ηελ αδεξθή ηνπ ή 

θαη κε ηνπο θίινπο ηνπ, ζέιεη ηελ παξέα, φκσο φηαλ ηνλ ελδηαθέξεη θάηη θαη ηνπ αξέζεη , ζα θάηζεη 

έηζη κφλνο ηνπ. 

- Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο ζα πξνζπαζήζεη λα πεηαρηεί, ζα πξνζπαζήζεη λα πεη 

ηε γλώκε ηνπ, ή κπνξεί λα θξαηεζεί; 

- Μπνξεί λα θξαηεζεί θαη λα ρακνγειάζεη θαη λα ζε θάλεη λα... γειάζεηο.. φηαλ δελ ηνπ αξέζεη 

απηφ πνπ ιεο, ζα ζε θάλεη λα γειάζεηο , λα μεράζεηο απηφ πνπ ιεο εζχ. 

- Γεληθά ε δηάζεζε ηνπ; πώο είλαη; 

- Δίλαη επράξηζην παηδί. Πνιχ επράξηζην. 

- Ζ δηάζεζε ηνπ έρεη δηαθπκάλζεηο; Έρεη ελαιιαγέο; 

- Έρεη αιιαγέο φπσο είλαη φια ηα παηδηά ηνπ λεπίνπ, ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, φηαλ δελ ηνπο 

θάλεηο ην ραηήξη, ζα γθξηληάμνπλ, θαη φηαλ ηνπο ην θάλεηο μαθληθά ζα ρακνγειάζνπλ , αιιά ζε γεληθέο 

γξακκέο είλαη έλα παηδί επράξηζην, πνπ δε γθξηληάδεη εχθνια. 

- Όηαλ παίδεη κε ηα άιια παηδηά πώο ζπκπεξηθέξεηαη; 

- Δίλαη ν θίινο ησλ πάλησλ, ζέιεη φινπο ηνπ ηνπο θίινπο λα ηνπο βιέπεη ρακνγειαζηνχο, δελ 

ηνλ λνηάδεη λα κπεη κπξνζηά, αιιά ζέιεη λα είλαη θαη απφ ηνπο θίινπο, ν πξψηνο. Γε ην επηβάιιεη. 

- ε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, δειαδή ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, παξάδεηγκα ζε έλα πάξηπ, 

ή κηα γηνξηή, ζηε παηδηθή ραξά ή ζην ζρνιείν ; 

- Σελ ίδηα ζπκπεξηθνξά έρεη, δελ αιιάδεη. 

- Ζ λεπηαγσγόο ηνπ, ηη ζαο έρεη αλαθέξεη; 
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- ηη είλαη έλα παηδάθη πνιχ ρακνγειαζηφ, πεηξαρηήξη αξθεηά, πνπ ζέιεη λα θάλεη ηνπο πάληεο 

λα γειάλε, 

- αζρνιείηαη κε ηηο εξγαζίεο, είλαη επηκειήο, αιιά είλαη κέζα ζε φια. Κάλεη θαη ζθαληαιηέο. 

Δίλαη ε δηάζεζε ηεο παξέαο ζθαληαιηάξηθε; ζα πάκε θαη ζηε ζθαληαιηά. 

- Πώο αληηδξά γεληθά ην παηδί όηαλ βξίζθεηαη κε κεγαιύηεξνπο από απηό ειηθηαθά ή 

ζσκαηηθά; 

- Πξφζθαηα κνπ είπε θάηη πνπ κνπ άξεζε θαη έρεη ζρέζε θαη γηα απηφ ην αλαθέξσ... Μακά κνπ 

ιέεη... εγψ θαη κε παηδάθη ηξίηεο Γεκνηηθνχ, δελ έρσ πξφβιεκα. Κάλσ παξέα, λα πάκε βφιηα.. γηαηί 

ήηαλ λα πάκε θάπνπ. 

- Δθεί πώο είλαη; Αθνινπζεί, αληηδξά; 

- ρη αθνινπζεί, ηνπο πην κεγάινπο, ηα πην κεγάια παηδηά εηδηθά, 

- Άξα δε πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην δηθό ηνπ; 

- ρη, ηνπο θάλεη φηη ζέιεη κε ην ρακφγειν θαη ην πείξαγκα ηνπ! Δίλαη πνλεξνχιεο. Οη 

ππφινηπνη ηνλ αθνινπζνχλ απφ ηελ πνλεξηά ηνπ. 

- Έρεη ηνλ ηξόπν δειαδή; 

- Ναηηηη Ναη.. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κε ππεξήιηθεο/ κε παππνύδεο/γηαγηάδεο; Πσο αληηδξά ν κηθξόο; 

- Δπράξηζηα, θαηεπζείαλ ζέιεη λα παίδεη καδί ηνπο. 

- Όηαλ είλαη κε ηνλ έλαλ από ηνπο δύν έρεη θάπνηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά; 

- ηε γηαγηά ηνπ είλαη πην γιπθφο, ζηνλ παππνχ ηνπ είλαη πην δσεξφο, ζέιεη λα παίμνπλ 

πνδφζθαηξν, ζέιεη λα παίμνπλ θάπνην παηρλίδη, είλαη πην έληνλνο. 

- Απηό εζείο πώο ην εμεγείηε; έρεη λα θάλεη κε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηδηαίηεξν; 

- Έρεη λα θάλεη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ άληξα. Ο παππνχο είλαη πην 

έληνλνο, θαη απηφο ζηα παηρλίδηα ηνπ γη απηφ, θαη ε γηαγηά πην ήζπρε. 

- Όηαλ βξίζθεηαη καδί ζαο ή κε ηνλ κπακπά ή κε ηελ αδεξθή ηνπ, πνηέο είλαη νη 

αληηδξάζεηο ηνπ; 

- ε γεληθέο γξακκέο θαη κε καο θαη κε ηελ αδεξθή ηνπ πάεη θαιά. Γειαδή δελ είλαη έληνλνο. 

ηαλ κπεη ην δηδάλην κέζα ηνπ πνπ ιέκε, ζέιεη λα πεξάζεη ην δηθφ ηνπ, ηφηε γθξηληάδεη θαη θσλάδεη θαη 
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απαηηεί, κεηά κε ηελ αδεξθή έρνπλ πνιχ κηθξή δηαθνξά ειηθίαο, έρνπλ πεξίπνπ έλα ρξφλν, κε 

απνηέιεζκα λα ζέινπλ ζρεδφλ ηα ίδηα, λα ηα παίμνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα ψξα θαη νπφηε ινγηθφ είλαη λα 

έρνπκε θαη έληαζε θαη λα φπσο ιέσ ... καδί δελ θάλνπλ θαη ρψξηα δε κπνξνχλ!! 

- Έρεηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό ζην κπαιό ζαο πνπ ζα ζέιαηε λα κνηξαζηείηε 

καδί καο, έηζη ώζηε λα γίλεη ιίγν πην ζαθήο ε ζπκπεξηθνξά, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο; 

- ζα ζεθσζεί ην πξσί θαη αλ δε δεη ηελ αδεξθή ηνπ, ζα έξζεη θαηεπζείαλ ζην δσκάηην κνπ θαη 

ζα κνπ πεη... κακά.. πνπ είλαη ε αδεξθή κνπ; Μφιηο πσ φηη ε αδεξθή ηνπ είλαη ζηε γηαγηά ...είλαη 

θάπνπ... ζα αξρίζεη... 

- κα γηαηί... εγψ ηε ζέισ... εγψ ηε ζέισ... εγψ ηε ζέισ... θαη εγψ γηαηί δε πήγα; θαη φηαλ έξζεη 

ε αδεξθή ηνπ.. ηεο ιέεη γηαηί έθπγεο; θαη εγψ ζε ήζεια; ηψξα δε ζε ζέισ... θαη δε ζε παίδσ.., δειαδή 

θαη καδί ζέινπλ λα είλαη θαη ρψξηααα... 

- Έρεηε θάηη άιιν λα ζπκπιεξώζεηε ζ απηά πνπ ζαο ξσηήζακε ή γεληθόηεξα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Μαλώιε; 

- φρη λνκίδσ φηη είκαη εληάμεη… 

- Κπξία Ν, ζαο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ! Να είζηε πνιύ θαιά θαη ζεηο θαη ην παηδί!  

 

15. Μηθαέια θα Γηάλλα θνο Μπάκπεο  

- Καιεζπέξα θπξία Γηάλλα θαη θύξηε Μπάκπε. Θα ήζεια λα ζπδεηήζνπκε ζρεηηθά κε ηε 

Μηθαέια (καζήηξηα λεπηαγσγείνπ). Πώο είλαη κηα ηππηθή κέξα ηεο κηθξήο από ηελ ώξα πνπ 

μππλά κέρξη ηελ ώξα πνπ θνηκάηαη.  

- (Μακά) Καιεζπέξα, ινηπφλ ε κηθξή μππλά ζηηο νρηψ ε ψξα, πίλεη, μππλά ζηηο νρηψ ε ψξα, 

πνιιέο θνξέο έξρεηαη ζην θξεβάηη καο λσξίηεξα απφ ηηο επηάκηζη, φκσο ε ψξα πνπ ζεθψλεηαη είλαη 

νρηψ. Αλνίγεη ηειεφξαζε, βιέπεη ιίγν ζην Νηθεινληεφλ παηδηθά, νπφηε εηνηκάδνπκε ην γάια ηεο. Δγψ 

δελ έρσ ηε δπλαηφηεηα λα παξακείλσ παξαπάλσ απ‟ απηφ ην κηζάσξν, νπφηε θεχγσ θαη πεγαίλσ ζηε 

δνπιεηά κνπ, νπφηε ηελ αλαιακβάλεη ν κπακπάο ηεο, φπνπ ηελ πξνεηνηκάδεη γηα ην ζρνιείν. Ορηψ θαη 

πελήληα έξρεηαη ην ζρνιηθφ θαη θεχγεη, πεγαίλεη ζην ζρνιείν. ην ζρνιείν θάλεη θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κπνξψ λα ηηο πσ ηψξα ή αξγφηεξα λα ηηο πσ; Απαζρνινχληαη κε επνρηαθά ζέκαηα 

πνιιέο θνξέο, κε αληηγξαθή , κε πνιιέο δσγξαθηέο, κε ρεηξνηερλίεο, ηξψλε λσξίο ην κεζεκέξη θαηά ηηο 
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δψδεθα, δελ θνηκάηαη ζην ζρνιείν ηεο  θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά απφ κηα δηαδηθαζία δξαζηεξηνηήησλ, 

ηελ παξαιακβάλεη ν κπακπάο ηεο ζηηο ηξεηο θαη πελήληα. Απηφ ην πξφγξακκα ηζρχεη απφ ην Γεθέκβξην 

ηνπ „ 13. Σελ παξαιακβάλεη, εάλ πεηλάεη, ηξψεη, γηαηί ππάξρεη πάληα θαγεηφ θαη ζην ζπίηη, γηαηί δελ 

κπνξψ λα ειέγμσ ηη ηξψεη ζην ζρνιείν. Βέβαηα ππάξρεη αλαθνξηθφ ραξηί πνπ γξάθεη, ραξηί αλαθνξάο 

πνπ γξάθεη ηη έθαλε, κε ηη αζρνιήζεθε, γη‟ απηφ θαη μέξσ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη απφ ηε δαζθάια. 

Γεπηέξα θαη Σεηάξηε πεγαίλεη κπαιέην, πεληέκηζη κε εμήκηζη. Σελ πεγαίλσ εγψ, γηαηί έξρνκαη απφ ηε 

δνπιεηά ζηηο πέληε. Δξρφκαζηε ζην ζπίηη απηέο ηηο δπν κέξεο δελ αλνίγεη ηειεφξαζε, αζρνιείηαη κε 

δσγξαθηθή, κε παξακχζηα, κε βηβιία πνπ βνεζνχλ ζηε θαληαζία ηεο. Βιέπνπκε, δειαδή εηθφλεο θαη 

ηεο δίλσ ιέμεηο θαη κνπ ιέεη κηα πξφηαζε γη‟ απηή ηελ εηθφλα, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε ιέμε. Πνιιέο 

θνξέο ην θάλνπκε απηφ, είλαη πνιχ ζπρλφ. Κάλνπκε κπάλην, πίλνπκε γάια  θαη θνηκφκαζηε, αθνχ 

βέβαηα ην απφγεπκα έρεη θάεη έλα ηνζη ή θξνχην νπσζδήπνηε πνπ ζέισ εγψ ή θάπνην γηανχξηη. Σηο 

ππφινηπεο κέξεο έξρνκαη θαη εγψ απφ ηε δνπιεηά κνπ πέληε ε ψξα , έρεη έλαλ αδειθφ ε Μηθαέια, 

παίδεη ιίγν κε ηνλ αδειθφ ηεο, νπφηε εγψ δελ αζρνινχκαη εθείλε ηελ ψξα καδί ηεο, γηαηί πξνζπαζψ λα 

καγεηξέςσ, φκσο δπν ψξεο νπσζδήπνηε, Σξίηε, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή είηε ζα πάκε, ζπγγλψκε, φρη 

Σεηάξηε, Σξίηε, Πέκπηε θαη Παξαζθεπή είηε ζα πάκε θάπνηα βφιηα, είηε ζα πάκε ζηα καγαδηά, θάπνηα 

βφιηα ζε θίιε ηεο, είηε ζηα καγαδηά ή ζα θάηζνπκε ζπίηη ηψξα ην ρεηκψλα εηδηθά θαη ζα αζρνιεζνχκε 

πάιη, ζα παίμνπκε ζην ζπίηη κέζα γηαηί είλαη πην ραιαξή ηηο κέξεο απηέο, θπλεγεηφ, ζα δεη θάπνηεο 

θνξέο θαη ηειεφξαζε, φρη πνιιή ψξα φκσο, ζα θάλεη κπάλην θαη ζα θνηκεζεί. Σν θαινθαίξη απηφ ην 

πξφγξακκα δελ ηζρχεη, απφ Μάην θαη φρη Μάην, ίζσο θαη Απξίιην γηαηί θάζε απφγεπκα βγαίλνπκε. 

Δίκαζηε  έμσ ζε παηδηθέο ραξέο, είηε κε θίινπο, είηε βφιηα ζηελ Πεηξατθή πνπ είλαη εθεί θνληά καο θαη 

κηιάκε πνιχ, απηά, εληάμεη. Απηή είλαη κηα ζπλεζηζκέλε ηεο εκέξα αλαιφγσο ηελ επνρή. 

- Κύξηε Μπάκπε, ζα ζέιαηε λα ζπκπιεξώζεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθή εκέξα ηεο 

κηθξήο; 

- (Μπακπάο) ρη, φρη. Θα ζπκθσλήζσ θη εγψ κε ηε γπλαίθα κνπ. Σν πξσί ηεο βάδσ θη εγψ ηελ 

ηειεφξαζε, λα πηεη ην γάια ηεο, λα απαζρνιεζεί ιηγάθη, ηελ εηνηκάδσ, ηελ ληχλσ. Απηά. Σν κεζεκέξη 

ηελ παξαιακβάλσ, αθνχ ιείπεη ε Γηάλλα, ηεο βάδσ λα θάεη κεξηθέο θνξέο. Απηφ πνπ είπε ε Γηάλλα. 

Βιέπνπκε πάιη ιίγν ηειεφξαζε, θάλα κηζάσξν πεξίπνπ, ζα παίμνπκε, ψζπνπ ηελ παξαιακβάλεη ε 

κεηέξα ηεο κεηά.  
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- Σν πξόγξακκα ηνπ ύπλνπ ηεο πώο είλαη; Δίλαη ζπλερέο; 

- (Μακά) Ζ Μηθαέια θνηκάηαη ζηηο ελληά. Δίλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν απηφ θαζεκεξηλέο, μππλάεη 

επηά θαη κηζή, ππάξρνπλ πνιιέο θνξέο πνπ είπα πξηλ, δελ ην δηεπθξίληζα ζσζηά. Πνιιέο θνξέο κπνξεί 

λα έξζεη θαη ζην θξεβάηη καο ζηηο έμη, φκσο είλαη πνιχ θαιφβνιν παηδί θαη εάλ ηεο θάλεηο ηελ 

παξαηήξεζε ηελ πξνεγνχκελε ζα ην θξαηήζεη θαη δελ ζα έξζεη. Γειαδή, πξνρηέο πήγε ν κπακπάο ηεο 

λα ηε ζθεπάζεη ην βξάδπ θαη ε ψξα ήηαλ έμη θαη ηεο ιέεη γηαηί δελ θνηκάζαη θαη ηνπ ιέεη γηαηί ε κακά 

κνχ είπε λα έξζσ ζην θξεβάηη ζαο φηαλ μεκεξψζεη θαη θνηηνχζε απφ ην πξσί ηα παξάζπξα λα δεη… 

πφηε ζα μεκεξψζεη. Κνηκάηαη ελληά, μππλά επηάκηζε κε νθηψ. Απφ ηηο επηάκηζε δειαδή, νρηψ έρεη 

μππλήζεη. Σα αββαηνθχξηαθα θνηκάηαη θαη κεζεκέξη. Καη άληε αλ έρνπκε θάπνην πάξηη, ή αλ έρνπκε 

πάεη θακηά βφιηα, άληε λα κελ θνηκεζεί ελληά, λα θνηκεζεί ελληάκηζε, δέθα παξά. Αιιά απηή είλαη ε 

ψξα ηεο. Βέβαηα πνιιέο θνξέο θαζεκεξηλέο ην ρεηκψλα, παξαηεξψ είλαη θνπξαζκέλε θαη ζέιεη λα 

θνηκεζεί. Μεηά ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ην κπαιέην, παξαπνληέηαη. Πνιιέο θνξέο θνηκάηαη ζην 

απηνθίλεην, αιιά εληάμεη ην μεπεξλάεη.  

- ηηο δξαζηεξηόηεηεο γεληθόηεξα, όρη κόλν ζην κπαιέην αιιά κε ό,ηη αζρνιείηαη, ηηο 

αληηγξαθέο, ηηο δσγξαθηέο θαη ό,ηη θάλεη, πώο ηε βιέπεηε; πγθεληξώλεηαη εύθνια; 

- (Μακά) πγθεληξψλεηαη. ηαλ φκσο δπζθνιεχεηαη ζε θάηη, θιαίεη πνιχ εχθνια. 

πγθεληξψλεηαη. Βαξηέηαη εχθνια. Γειαδή, κπνξνχκε λα πνχκε έλα απφγεπκα δελ κπνξεί λα πεξάζεη 

κφλν κε δσγξαθηθή, ζα ζεθσζεί, ζα ζέιεη λα παίμεη κε ηα παηρλίδηα ηεο. Αζρνιείηαη ιίγν κε ηε 

δσγξαθηθή, κηζή ψξα. Σν κπαιέην δείρλεη φηη ηεο αξέζεη, φκσο ππήξμε κήλαο  πνπ δπζθνιεχηεθα θαη 

είρα θαη ην δίιεκκα αλ ζα ζπλερίζσ ή φρη. Γειαδή δελ ήζεια, γηαηί ή Μηθαέια είλαη έλα παηδί πνπ δελ 

ζέιεη πνιιή πίεζε, δελ ζέισ δειαδή, είλαη έλα παηδί πνπ είλαη πεηζαξρεκέλν ζρεηηθά θαη κε αθνχεη. 

Καη εγψ δε ζέισ λα ην εθκεηαιιεπηψ θαη λα ηελ πηέζσ θαη λα κελ θάλεη νπζηαζηηθά απηφ πνπ ζέιεη. 

- Τπάξρνπλ θνξέο πνπ παξαηεξείηε λα εκθαλίδεη θάπνηα αδπλακία ζπγθέληξσζεο; 

- (Μακά) ρη, φρη. Μφλν φηαλ δελ έρεη δειαδή, αλ δελ έρεη δηάζεζε γηα θάηη θαη ηεο πσ λα, φηαλ 

δελ έρεη δηάζεζε, εάλ ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί θαη δελ κπνξεί. ρη πνηέ. Απηφ κε ηελ Μηθαέια πνπ δελ 

μέξσ αλ ζα ην πνχκε κεηά. Ζ Μηθαέια έλα δηάζηεκα κεηαμχ δχν κε ηξηάκηζη είρε εκθαλίζεη θάπνηα 

βξάδηα ηξνκαθηηθνχο, πψο ην ιέγαλε ξε Μπάκπε; 

- (Μπακπάο) Γε ζπκάκαη ξε Γηάλλα. 



178 

 

- Τπάξρεη κηα νξνινγία πνπ μππλνχζε ζηνλ χπλν ηεο θαη έθιαηγε πνιχ δπλαηά ρσξίο λα 

αληηιακβάλεηαη ηη ζπκβαίλεη. Νπρηεξηλνχο ηξφκνπο έηζη ιέγεηαη. Ήηαλ έλα δηάζηεκα πνπ πηζηεχσ, 

αλεζπρεηηθφ, ιίγν δηαηαξαγκέλε γηαηί είρε γελλεζεί ν αδειθφο ηεο. Σε θχιαγε κηα γπλαίθα πνπ κεηά 

απφ θαηξφ αληηιήθηεθα φηη ηεο έδηλε ηελ εληχπσζε φηη δελ ηελ ήζειε. Σε δπζθφιεπε ε παξνπζία 

δεχηεξνπ παηδηνχ γηαηί απηή ε γπλαίθα είρε πξνζιεθζεί θαζαξά γηα ηνλ αδειθφ ηεο πνπ ήηαλ βξέθνο 

θαη ηελ είρα αιιάμεη θαη παηδηθφ. Γειαδή ήηαλ πνιιά γεγνλφηα καδεκέλα ζηε δσή ηεο , φκσο απηφ, 

δειαδή ε Μηθαέια ζαλ παηδί, ζαλ κσξφ ζα έρσ λα ην ζπκάκαη. Ξππλάεη ην βξάδπ, νπξιηάδεη, κηζή 

ψξα αθξηβψο κεηά ηελ ψξα πνπ θνηκάηαη. Οπξιηάδεη, δελ θαηαιαβαίλεη πνχ βξίζθεηαη, ελψ ηα κάηηα 

ηεο είλαη αλνηρηά. Μεηά πνπ δηάβαζα θαη ξψηεζα θαη ηνλ παηδίαηξν  θαη κνπ είπε φηη ζα πξέπεη λα 

θνηκάηαη θαιά, θαη αλ ζπλερηζηεί, ζα έπξεπε λα έπαηξλα θαη κηα γλψκε, αιιά δε ζπλερίζηεθε. 

- (Μπακπάο) Να κε βιέπεη πάξα πνιχ ηειεφξαζε, λα αλαπαξάγεη εηθφλεο ην βξάδπ. 

- (Μακά) Να αλαπαξάγεη εηθφλεο. Καη έλα δηάζηεκα, δειαδή απηφ ην πξφγξακκα πνπ είπακε 

είλαη ηψξα. Γελ ην αθνινπζ… ππάξρνπλ επνρέο δειαδή θάπνην δηάζηεκα έβιεπε ηειεφξαζε, έβιεπε 

θαη παηδηθά πξηλ θνηκεζεί. 

- (Μπακπάο) Δίλαη θαη πνιχ εζσζηξεθήο ε; 

- Ναη, είλαη θαη έλα παηδί πνπ δελ εθδειψλεηαη νπφηε ην έβγαδε απηφ. Ννκίδσ, βέβαηα, φηη είλαη 

θαη ν αδειθφο ηεο. 

- Θεσξείηε όηη ππάξρνπλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ε κηθξή ηεο ηξαβάλε πην 

πνιύ ηελ πξνζνρή;  

- (Μακά) Ναη, ν ρνξφο, ν ρνξφο. Απιά πηζηεχσ φηη ε Μηθαέια ζέιεη ηελ δηάθξηζε, ηεο αξέζεη ε 

δηάθξηζε θαη φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη δελ ηελ έρεη, ελνριείηαη θαη θιαίεη. Γελ μέξεη λα ράλεη. Έηζη 

λνκίδσ, έηζη έρσ θαηαιάβεη θαη είλαη πνιχ επαίζζεηε. Έηζη κνπ ιέλε νη δαζθάιεο ηεο ζην ζηαζκφ θαη 

ην βιέπσ δειαδή. 

- Μαο είπαηε πξηλ όηη θάηη πνπ δε ζέιεη λα ην θάλεη, δελ ην θάλεη. Γε ζπγθεληξώλεηαη λα ην 

θάλεη. 

- (Μακά) Ναη, λαη δε ζπλεξγάδεηαη. 

- Δζείο εθείλε ηελ ώξα πξνζπαζείηε κε θάπνην ηξόπν, άκα πξέπεη  απηό λα γίλεη, αο πνύκε 

κηα εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ, κε θάπνην ηξόπν λα ηε βνεζήζεηε έηζη ώζηε λα ηελ νινθιεξώζεη; 
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- (Μακά) Κνηηάμηε, νη εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ δελ έρνπκε, αιιά πξνζπαζψ. Γειαδή ηεο βάδσ, 

ηεο ιέσ, αλ ην θάλεηο απηφ κεηά ζα παίμεηο. Δηδάιισο εληάμεη. Σεο βάδσ θάπνηα φξηα γηα λα ην θάλεη, 

δελ ηε βνεζάσ ζην λα ην θάλεη. Γηαηί, φρη γηαηί ζεσξψ φηη δελ είλαη ζσζηφ, γηαηί ίζσο δελ έρσ θαη ην 

ρξφλν. πλήζσο ε Μηθαέια απηφ πνπ θάλεη είλαη λα παίξλεη πξνηάζεηο απφ βηβιία, απφ εηδηθφ 

ηεηξάδην αζθήζεσλ θαη λα ηα αληηγξάθεη. Γελ μέξεη φκσο πρ λα γξάςεη ην φλνκα ηεο ζηε ζεηξά. 

Βιέπνληαο ην, ην θάλεη. Αληηγξάθεη θαη νιφθιεξε πξφηαζε. Απηφ ηε βάδσ λα θάλεη εγψ εδψ. Καη λα 

κνπ ιέεη ηζηνξίεο κε ηε θαληαζία ηεο. Απηφ ζπλέρεηα θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

- Δίλαη πνιύ ζεκαληηθά όια απηά θαη βνεζάλε θαη ζηε δηεύξπλζε ηεο θαληαζίαο ηεο. Σε 

βιέπεηε λα κπνξεί λα θάηζεη ζε κηα ζέζε ή δπζθνιεύεηαη θαη ρξεηάδεηαη… 

- (Μακά) Α, ηφζν πνιχ λα θάηζεη πνπ κπνξεί θαη λα θνηκεζεί. 

- Οινθιεξώλεη ην παηρλίδη ηεο πάληα, κεξηθέο θνξέο, ηη παηρλίδη; Κάηη κε ην νπνίν 

αζρνιείηαη; 

- (Μακά) Απηφ δε ζα ην „ιεγα φηη ην θάλεη πάληα. Βαξηέηαη εχθνια.  

- Δύθνια, δειαδή ζε ηη ρξνληθό δηάζηεκα κηιάκε; 

- (Μακά) Γειαδή κπνξεί λα πεη κακά ζέισ λα δσγξαθίζσ θαη εγψ έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα 

δσγξαθίζεη κηα ψξα  θαη ε Μηθαέια δεθαπέληε ιεπηά. Καη κεηά θάλεη θάηη άιιν. Απηφ. Βέβαηα ε 

Μηθαέια λνκίδεη φηη είκαη θαη ιίγν άδηθε καδί ηεο γηαηί έρσ ηνλ αδειθφ ηεο πνπ δελ ηελ αθήλεη. Δίλαη 

δειαδή, ν αδειθφο ηεο ζε ηέηνηα ειηθία πνπ δελ ηε βνεζά απηφ. Γελ είλαη φηη απφ κφλ… ίζσο, δελ 

κπνξεί. Γειαδή ηηο ηξαβάεη ηηο δσγξαθηέο. Έρεη πξαθηηθνχο ιφγνπο λα κελ ην θάλεη. Απηφ, γη‟ απηφ θαη 

εγψ δελ έρσ αζρνιεζεί ηφζν πνιχ κε ηε γξαθή, γηαηί δελ κπνξψ εδψ λα ην εθαξκφζσ αθφκα. 

- Οπόηε δε ζεθώλεηαη δηαξθώο. 

- (Μακά) ρη, φρη. Γελ έρεη ηέηνηα. 

- Τπάξρεη θάπνηα δξαζηεξηόηεηα, εθηόο από ηε δσγξαθηθή, πνπ είλαη αξθεηή ώξα 

αθνζησκέλε πάλσ ζ’ απηό; 

- (Μακά) Σα παδι. ηα παδι. Αθηεξψλεη ρξφλν. Καη ηεο αξέζεη λα ην νινθιεξψλεη. ηαλ δελ 

κπνξεί, δελ ην αθήλεη. Κιαίεη, ηα παξαηάεη. Γειαδή δελ έρεη ηελ ππνκνλή. ηελαρσξηέηαη. Δίλαη φκσο 

έλα παηδί πνπ αθνχεη πνιχ. 

- (Μπακπάο) Καη αληηγξαθή 
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- Καη αληηγξαθή θάλεη; 

- (Μακά) Ναη, θάλεη είπακε αληηγξαθή θάλεη. Πην πνιχ ηα παδι. Θέιεη λα ην ηειεηψζεη ην πάδι. 

- Πόζε ώξα κπνξεί λα παίμεη, αο πνύκε, είηε κε πν παδι, είηε κε ηελ αληηγξαθή.  

- (Μακά) Με ην παδι κπνξεί θαη κηα ψξα. Με ηελ αληηγξαθή κηζή ψξα κε είθνζη ιεπηά. 

Εσγξαθηέο ηεο αξέζεη πνιχ. Έρεη κπεη ζε κηα δηαδηθαζία, δειαδή απηφ πνπ βιέπεη αξρίδεη θαη 

δσγξαθίδεη αλζξσπάθηα κε ρέξηα, κε πφδηα, δειαδή κπαίλεη ζηε ινγηθή ηνπ ζρήκαηνο. Υηεο κνπ 

δσγξάθηζε έλα δειθίλη. Σν είδε θαη ην δσγξάθηζε. Καλνληθά φρη λα κνηάδεη. ρη, λα είλαη θαληαζηηθφ, 

έκνηαδε ην ζρήκα ηνπ κε δειθίλη.  

- Θα εγθαηέιεηπε εύθνια ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κηα αζρνιία ηεο άιιε εθηόο από απηέο 

ηηο αγαπεκέλεο ηεο. Πώο ην βιέπεηε;  

- (Μακά) Κνηηάμηε, αο πνχκε ε Μηθαέια δε ζέιεη, δε λνκίδσ, γηαηί φηαλ ηεο ιέσ λα ηε βάισ 

πηζίλα ην θαινθαίξη, δελ ηεο αξέζεη ην λεξφ θαη κνπ ιέεη δελ ζέισ. Δίλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε. 

- Δίλαη μεθάζαξε.  

- (Μακά) Ναη. Σν κπαιέην πηζηεχσ έλα κήλα, κηιάκε κφλν γηα έλα κήλα, ελψ έρνπκε μεθηλήζεη 

απφ ην επηέκβξην, γηαηί κνπ είπε κακά θνπξάδνκαη, κε πνλάλε ηα πφδηα κνπ. Γειαδή εθθξάδεηαη θαη 

γεληθψο ηεο έρσ εκπηζηνζχλε ζ‟ απηά πνπ ιέεη. ρη γηαηί πηζηεχσ φηη ζηελ θξίζε ηεο είλαη ζσζηή ζαλ 

παηδάθη. Σελ αθνχσ δειαδή. 

- (Μπακπάο) Γε ιέεη φηη δελ ηεο αξέζεη ή βαξηέηαη ην κπαιέην. Λέεη φηη θνπξάδεηαη.  

- (Μακά) Μνπ ιέεη κακά ηα πφδηα κνπ πνλάλε. Γεληθψο εθθξάδεηαη. Ήζειε ιίγν θαη ηεο ιέσ 

ζέιεηο λα ην δηαθφςνπκε. ρη κνπ ιέεη ζέισ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, δειαδή απιψο λα μεθνπξαζηεί.  

- ηηο ζπδεηήζεηο πώο είλαη; Δίλαη παξνξκεηηθή; 

- (Μακά) Καζφινπ, θαζφινπ. Δίλαη πνιχ ζπλεξγάζηκε. Σν κφλν πξφβιεκα είλαη φηη είλαη ιίγν 

εζσζηξεθήο. Αιιά αλ ηεο κηιήζεηο θαη ζε εκπηζηεπηεί, ζα ζην πεη. 

- Οπόηε δελ πεηάγεηαη λα πάξεη ηε ζεηξά ελόο άιινπ πνπ κηιάεη. Σνπο αθήλεη όινπο λα 

νινθιεξώζνπλ ηε θξάζε ηνπο. 

- (Μακά) ρη, φρη.  

- (Μπακπάο) Απελαληίαο είλαη θαη αθνπζηηθή πνιχ. 

- H δηάζεζή ηεο πώο είλαη; Αιιάδεη; 
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- (Μακά) Ζ δηάζεζή ηεο είλαη θαλνληθή, αιιά κεξηθέο θνξέο είλαη ιίγν κειαγρνιηθή. Δίλαη ιίγν 

κειαγρνιηθή.  

- Μπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε θάπνην πεξηζηαηηθό;  

- (Μακά) ρη, δελ είλαη απφ ηηο θηλήζεηο ηεο. Δίλαη απφ ηε καηηά ηεο. Σε βιέπσ ιίγν 

κειαγρνιηθή. Γελ μέξσ αλ είλαη ε καηηά ηεο αιιά κεξηθέο θνξέο είλαη ιίγν κειαγρνιηθή. 

- Καη δε ζαο ην ‘ ρεη απηό… ; 

- (Μακά) ρη. Γε καο εθδειψλεηαη, αιιά ηη πηζηεχεηο εζχ; 

- (Μπακπάο) Απηφ αθξηβψο. Μειαγρνιηθή… εθδεισηηθή πνιχ δελ κπνξψ λα πσ φηη είλαη. 

- (Μακά) ρη. 

- α λα απνξξνθάηαη ζηηο ζθέςεηο ηεο. 

- (Μακά) Ναη, απνξξνθάηαη ε Μηθαέια ζηηο ζθέςεηο ηεο. Δίλαη θάπνηεο θνξέο αιιά ακέζσο 

επαλέξρεηαη. ηαλ ηεο ιέσ Μηθαέια ηη ζθέθηεζαη, ηίπνηα κνπ ιέεη κακά. Απφ ην βιέκκα ηεο ιέσ εγψ 

φηη είλαη. 

- (Μπακπάο) Πηζηεχσ φηη είλαη αξθεηά ψξηκε γηα ηελ ειηθία ηεο ε Μηθαέια.  

- Όηαλ παίδεη κε άιια παηδηά πώο ζπκπεξηθέξεηαη; 

- (Μακά) Δίλαη ην αγαπεκέλν παηδί ηνπ ζρνιείνπ. Γειαδή καο θαινχλ ζε φια ηα πάξηη. 

Τπάξρνπλ πάξηη πνπ θαινχλ κφλν ηε Μηθαέια. Δίλαη πνιχ ζπλεξγάζηκε θαη ε δαζθάια ηεο ιέεη. 

Καηαξρήλ, εληάμεη, ζηα παηδηά πνπ ζπλαλαζηξεθφκαζηε, θίισλ είλαη έλα παηδί πνπ ππνρσξεί, έλα 

παηδί πνιχ ήζπρν, πνπ είλαη επράξηζηε, γηαηί πεξλάλε θαιά θαη γεληθψο πηζηεχσ φηη ε Μηθαέια είλαη, 

επεηδή είλαη ήζπρν παηδί, ην αγαπεκέλν παηδί φισλ. Έηζη λνκίδσ. 

- Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα πεξηβάιινληα, δειαδή αλ έρνπκε έλα 

θιεηζηό ρώξν, ζε έλα πάξηη, ή έλα αλνηρηό ρώξν, κηα παηδηθή ραξά, έρεη δηαθνξνπνηήζεηο ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο;  

- ρη, δελ έρεη δηαθνξνπνίεζε, φρη. 

- Όηαλ βξίζθεηαη κε κεγαιύηεξα από εθείλε παηδηά, είηε ειηθηαθά, είηε ζσκαηηθά, πώο 

είλαη; Αθνινπζεί; Αληηδξά; 

- (Μακά) Ζ Μηθαέια έρεη κάζεη λα είλαη κε κεγαιχηεξα ζσκαηηθά παηδηά 

- (Μπακπάο) Δπεηδή… 
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- (Μακά) Άθεζε κε γηα ιίγν… λα είλαη κε κεγαιχηεξα ζσκαηηθά παηδηά, γηαηί έρεη πάεη ζε 

παηδηθνχο ζηαζκνχο κε ειηθίεο, έρεη πάεη ζε παηδηθφ ζηαζκφ απφ ελληά κελψλ, νπφηε ζπλήζσο φια 

ήηαλ κεγαιχηεξά ηεο. Πέξαζε έλα δηάζηεκα θαη αζρνιήζεθε κε ην κέγεζφο ηεο, γηαηί κνπ έιεγε κακά 

εγψ είκαη κηθξνχια, γηαηί ήηαλ ζε έλα παηδηθφ ζηαζκφ πνπ εθείλε ήηαλ ηξηψλ, δχν θαη δίπια ηεο είρε 

παηδάθηα ηεζζεξάκηζη κε πέληε. Δίρε αζρνιεζεί θαη ηελ ελνρινχζε. Σελ ελνρινχζε έλα δηάζηεκα, 

γηαηί νη δαζθάιεο, επεηδή ππήξρε άιιν έλα θνξηηζάθη. Πψο εγψ ην εμήγεζα. Σελ έιεγαλ Μηθαέια. Γηα 

λα δηαρσξίζνπλ ηε δηθή κνπ ηελ έιεγαλ κηθξή θαη απηφ ηεο είρε ζηνηρίζεη. Καη είρε αζρνιεζεί κε ηα 

κεγέζε θαη πξνζπαζνχζα λα ηεο εμεγήζσ θαη εγψ ινηπφλ φηη απηά ηα παηδηά είλαη κεγαιχηεξα ηεο, 

επεηδή ε κακά ηνπο ηα έβγαιε απφ ηελ θνηιηά ηεο λσξίηεξα απ' φηη εγψ εθείλε. Γελ ην θαηαιάβαηλε 

ακέζσο, φκσο λνκίδσ φηη θέηνο απηφ ην έρεη θαηαιάβεη. Σψξα γηα ηελ ειηθία ηε κεγαιχηεξε, ηεο 

αξέζεη λα θάλεη παξέα κε κεγαιχηεξεο ειηθίαο, γηαηί είλαη εμνηθεησκέλε κα ηα μαδέξθηα ηεο. Σα 

ιαηξεχεη. Δίλαη πνιχ κεγάια παηδηά. Ζ μαδέξθε ηεο πνπ πάεη πξψηε γπκλαζίνπ αζρνιείηαη καδί ηεο, 

νπφηε ε Μηθαέια παίξλεη απ' απηφ θαη ηεο αξέζεη. Βέβαηα ε ζπκπεξηθνξά ηεο εθεί δηαθνξνπνηείηαη, 

φηαλ ε μαδέξθε ηεο θάλεη παξέα κε κεγαιχηεξα παηδηά. Γειαδή φηαλ είλαη κηα νκάδα κεγαιχηεξσλ 

παηδηψλ, νπφηε ε Μηθαέια απφηνκα πεξηνξίδεηαη ζ‟ απηφ πνπ ηεο δίλνπλ εθείλε ηελ ψξα, γηαηί δελ 

παίξλεη ηελ αλάινγε πξνζνρή. Αιιά ηεο αξέζεη γεληθά. 

- Οπόηε αθνινπζεί ζ’ απηό ην πιαίζην; 

- (Μακά) Οπσζδήπνηε αθνινπζεί. Κάλεη παξέεο. Γειαδή ην θαινθαίξη, ζηηο δηαθνπέο καο, 

γίλεηαη παξέα κε κεγάια παηδηά ζηελ πιαηεία ηνπ λεζηνχ, ηνπ ηφπνπ ηέινο πάλησλ πνπ πάκε θαη είλαη 

κηα παξέα θαη θάζνληαη θαη αθνχλε κνπζηθή, γηαηί εγψ έρσ νπηηθφ πεδίν θαη ηελ αθήλσ ειεχζεξε  θαη 

είλαη κηα παξέα κε πνιχ κεγαιχηεξα παηδηά. 

- Όηαλ βξίζθεηαη ην παηδί κε ππεξήιηθεο, δειαδή γηαγηάδεο, παππνύδεο, κόλν κ’ έλαλ από 

ηνπο δπν ηεινζπάλησλ ππάξρεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο πνπ λα δείρλεη όηη αζθεί επηξξνή ν έλαο ζηνλ άιιν;   

- (Μακά) ρη, απιψο έρσ παξαηεξήζεη φηη φηαλ βξίζθεηαη κε κεγάινπο ζε ειηθία, δε ζέιεη λα 

ηνπο αθνπκπάεη. Γειαδή έρνπκε, αο πνχκε, έλαλ παππνχ πνιχ κεγάιν, ελελήληα νρηψ ρξνλψλ, δε 

ζέιεη λα έρεη επαθή κε, λα ηνλ αθνπκπάεη, ην άγγηγκα, αιιά κε ηε γηαγηά ηεο, γηαηί απηφο ν θχξηνο 

είλαη δηθφο κνπ παππνχο, κε ηε γηαγηά ηεο δελ έρεη πξφβιεκα, νχηε ρατδεχεηαη ηδηαίηεξα.  
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- (Μπακπάο) Γελ ππάξρεη θαη ζπρλή επαθή φκσο.  

- (Μακά) Γελ ππάξρεη θαη ζπρλή. Δίλαη απφ ηα παηδηά πνπ δελ έρεη απνιαχζεη παππνχδεο θαη 

γηαγηάδεο. Αιιά φηαλ έρεη ηελ επαθή κε ηε γηαγηά ηεο, ηε κακά ηνπ κπακπά ηεο θπζηνινγηθά.  

- Σν παηδί όηαλ βξίζθεηαη κόλν ηνπ, είηε κε ζαο, είηε κε ηε κακά είηε κε ηνλ κπακπά είηε κε 

ηνλ αδεξθό ηεο, πώο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο; Θέιεηε λα καο πεξηγξάςεηε θάηη 

αληηπξνζσπεπηηθό; 

- (Μακά) Ναη, δηαθέξεη. Ζ Μηθαέια φηαλ είλαη κε ηνλ αδεξθφ ηεο πνιιέο θνξέο καιψλνπλ, 

δειαδή πεξλάκε κηα θάζε ηψξα, γηαηί ν αδεξθφο ηεο είλαη δπν ρξνλψλ, καιψλνπλ. Σε δέξλεη, ηε 

ρηππάεη, ηνλ ρηππάεη, εθείλνο είλαη θαη ιίγν πην επηζεηηθφο, ηε δαγθψλεη, νπφηε καιψλνπλ, δειαδή 

ζπρλά, θαζεκεξηλά θαη πνιιέο θνξέο. 

- (Μακά) Κάλεη θαη κε εθείλνλ θάπνηα πξάκαηα… 

- (Μακά) Καη θάλεη, γίλεηαη πην παηδάθη, πην κσξφ. ηαλ είλαη κε κέλα είλαη ζρεηηθψο καδεκέλε. 

κσο εγψ είκαη πην ζπγθεθξηκέλε ζηα φξηα πνπ βάδσ. ηαλ είλαη κε ην κπακπά ηεο ιίγν μεθεχγεη, 

ππήξρε έλα δηάζηεκα πνπ άιιαμε ε θαζεκεξηλφηεηα ηεο Μηθαέιαο, γηαηί είρακε κηα θπξία πνπ καο 

βνεζνχζε θαη αλέιαβε ν ζχδπγνο ην κεζεκέξη. Λνηπφλ, γηα έλα κήλα ηα κεζεκέξηα εθείλα γηλφηαλ 

πφιεκνο ζην ζπίηη. κσο λνκίδσ φηη είλαη αδπλακία ηνπ κπακπά λα βάιεη φξηα. ηαλ έβαιε ηα φξηα 

ακέζσο ε Μηθαέια πξνζαξκφζηεθε πάξα πνιχ γξήγνξα θαη θαηάιαβε φηη δελ πξέπεη λα θνπξάδεη ην 

κπακπά θαη δελ πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη ηέηνηα θαζαξία ην κεζεκέξη. Ίζσο επεηδή είλαη θνπξαζκέλε. 

Δγψ απνπζηάδσ, δελ έρσ εηθφλα, αιιά είρα απφ ην ηειέθσλν, άθνπγα ηη γηλφηαλ θαη κνπ „ιεγε ν 

ζχδπγνο. Γειαδή αλ ηελ παίξλεη έλα πεξηβάιινλ ην θάλεη, αλ δελ ηελ παίξλεη καδεχεηαη. Δγψ ζέισ λα 

είλαη καδεκέλε θαη νξηνζεηεκέλε, φκσο επεηδή είλαη παηδί πνπ κε ηελ πξψηε, κε ηελ πξψηε 

παξαηήξεζε ζα ζπκκνξθσζεί, ζέισ θαη κέλα ε παξαηήξεζή κνπ λα έρεη φξηα. Γηα λα κελ πεξάζνπκε 

ζην άιιν επίπεδν, ζε θαηαπίεζε. ε αληίζεζε κε ηνλ αδεξθφ ηεο πνπ είλαη ηα δπν αληίζεηα άθξα.  

- (Μπακπάο) Δγψ πηζηεχσ φηη επεηδή ππάξρεη πεηζαξρία ζην ζηαζκφ, έξρεηαη ζην ζπίηη θαη 

βγάδεη ην άρηη ηεο. ,ηη δελ κπνξεί λα θάλεη εθεί ηα θάλεη εδψ. 

- Με ηηο εξσηήζεηο έρσ νινθιεξώζεη. Θέιεηε λα ζπκπιεξώζεηε θάηη γηα λα 

νινθιεξώζνπκε; 
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- (Μακά) Ναη. Θέισ λα ζπκπιεξψζσ φηη πηζηεχσ φηη ζηα παηδηά, εληάμεη ε Μηθαέια δελ 

αληηκεησπίδεη, κε ηε Μηθαέια πηζηεχσ φηη δε ζα αληηκεησπίζσ πνιιά καζεζηαθά, έηζη πηζηεχσ, 

πξνβιήκαηα, γηαηί θαίλεηαη φηη είλαη έλα παηδί πνπ δε ζα κε δπζθνιέςεη κε ηα καζήκαηα ή ν,ηηδήπνηε. 

Πηζηεχσ φκσο φηη πέξα απφ ηελ, ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ παηδηψλ.., πέξα απφ θάπνηεο.., πέξα απφ ην 

ραξαθηήξα, ην πνζνζηφ πνπ θιεξνλνκείηαη, γηαηί πηζηεχσ απηφ, είλαη θαη ζπγθπξίεο ην πψο ζηήλεηαη 

έλα παηδί. Καη ππάξρνπλ θαη επνρέο πνπ απφ ην ίδην ην παηδί, νη ίδηνη γνλείο, αλαιφγσο κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο λα βγάδνπλ άιια πξάγκαηα. Έηζη πηζηεχσ. Σν „ρσ δήζεη κε ηε Μηθαέια. Έρσ δήζεη 

πνιχ ήξεκε θαηάζηαζε θαη βγάδεη ε Μηθαέια κηα ζπκπεξηθνξά άιθα θαη έρσ δήζεη ηε Μηθαέια ζε 

πίεζε, πην δχζθνιεο κέξεο θαη ε Μηθαέια βγάδεη πην άζρεκε ζπκπεξηθνξά. Μάιηζηα. Απηά. 

- Δπραξηζηώ πνιύ. Κύξηε Μπάκπε, ζέιεηε λα καο πείηε θάηη; 

- (Μπακπάο) ρη. 

- αο επραξηζηώ θαη ηνπο δπν. Καιή ζπλέρεηα. 

- (Μακά- Μπακπάο) Καη εκείο. Γεηα ζαο. 


