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ηελ αγάπε, 

πνπ θπηξώλεη εθεί πνπ δελ ηελ ζπέξλνπλ. 

 

ηε δωή, 

πνπ, ζε πείζκα ηωλ θαηξώλ, βξίζθεη πάληα ηνλ ηξόπν λα αλζίδεη. 

 

Καη ζ’ όια ηα παηδηά, 

πνπ ρακνγεινύλ θαη ζθνξπίδνπλ ηα ζθνηάδηα ηνπ θόζκνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 
 

ημπυ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ζοκζζηά δ ζε αάεμξ ιεθέηδ ηαζ ηαηακυδζδ ημο 

ιμκαδζημφ ηζ ακεπακάθδπημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο δφμ παζδζχκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηδξ Άκκαξ, 11 εηχκ ηαζ ηδξ Μανίκαξ, 15 εηχκ. Θειεθζχδεξ 

ενεοκδηζηυ γδημφιεκμ απμηεθεί δ ζηζαβνάθδζδ ημο ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα 

οπμηείιεκα, αζχκμοκ ηαζ εηθνάγμκηαζ βζα ηδκ ηζκδηζηή ημοξ δζαθμνεηζηυηδηα. Μζαξ 

ηαζ ημ ηάεε οπμηείιεκμ δεκ ζοκζζηά ιζα ιμκμδζάζηαηδ φπανλδ αθθά οθίζηαηαζ 

εκενβδηζηά ζε πμζηίθα πενζαάθθμκηα, ελεηάζαιε εκδεθεπχξ ηα πθαίζζα ζηα μπμία 

δζαιμνθχκμκηαζ ζδιακηζηά αζχιαηα ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Μανίκαξ: ηδκ μζημβέκεζα, ημ 

ζπμθείμ, ηζξ θζθίεξ. 

 ηδ ιεθέηδ πενζπηχζεςκ πμο εηπμκήζαιε ημ δείβια απμηέθεζακ ηα δφμ 

ημνίηζζα, 11 ηαζ 15 εηχκ, αθθά ηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ, ηα ιέθδ ηςκ μπμίςκ 

δζαθχηζζακ ιε ζπμοδαίεξ πθδνμθμνίεξ ηα ελαβυιεκα ζοιπενάζιαηα. Ζ ένεοκα είπε 

δζάνηεζα δέηα ιδκχκ, εκχ αιθυηενα ηα οπμηείιεκα ηαημζημφζακ ζημκ κμιυ 

Ρεεφικμο.  

Γζα ηδ ιεθέηδ ημο ζδζαίηενμο ηυζιμο ηςκ δφμ ημνζηζζχκ ιε ηζκδηζηή 

δζαθμνεηζηυηδηα, εθανιυζηδηε ιζα πμθοιεεμδμθμβζηή πμζμηζηή πνμζέββζζδ, δ μπμία 

αλζμπμίδζε ενβαθεία υπςξ δ παναηήνδζδ, δ διζ-δμιδιέκδ, εθεφεενδ ή αζμβναθζηή 

ζοκέκηεολδ, ημ ζπκμβνάθδια ηαζ μζ εζηαζηζηέξ, παζβκζχδεζξ ηαζ πμθοηνμπζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. Αηυιδ, ημ ενβαθείμ ημο βεκεμβνάιιαημξ ιαξ επέηνερε κα 

ακαπαναζηήζμοιε ηαζ κα πνμζεββίζμοιε ιε ενιδκεοηζηή δζάεεζδ ηδ δμιή ηαζ ηδ 

θεζημονβία ηςκ δφμ μζημβεκεζαηχκ ζοζηδιάηςκ. Βεααίςξ, πμθθέξ απυ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκηεθέζηδηακ ιε ηδκ Άκκα ηαζ ηδ Μανίκα ααζίζηδηακ ζημ 

πκεφια ηδξ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ, Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ, 

εκχ δ πενζννέμοζα αηιυζθαζνα  ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ειπκεφζηδηε απυ ηδκ 

επζζηδιμθμβζηή πνμζέββζζδ ημο κεονμθυβμο Oliver Sacks. 

Ζ δζαδζηαζία ακάθοζδξ ηαζ ενιδκείαξ ημο ενεοκδηζημφ οθζημφ ακέδεζλε ηδκ 

δοζημθία απμδμπήξ ηδξ ηζκδηζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ απυ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ, εκχ επζζδιάκεδηε δ επζεοιία ημοξ βζα απμηαηάζηαζδ ηαζ 

ακελανηδημπμίδζδ απυ ηδ θνμκηίδα ηςκ βμκέςκ. Πανάθθδθα, υθεξ μζ ζπέζεζξ ηςκ 

ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ θαίκεηαζ κα επδνεάγμκηαζ ζδιακηζηά απυ ηδ βέκκδζδ εκυξ 

παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ιε ηζξ ιδηένεξ κα ηαηααάθμοκ πνμζπάεεζα κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζηδ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ ημοξ. Ακαθμνζηά ιε ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, δ 

αηαηαθθδθυηδηα ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ δοζπεναίκεζ ζδιακηζηά ηδ θμίηδζδ ηςκ 

ιαεδηχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, εκχ δ ζοκακαζηνμθή ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ιμζάγεζ 

απμζηαζζμπμζδιέκδ. Έηζζ, μζ θζθζηέξ ζπέζεζξ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ θαίκμκηαζ πενζμνζζιέκεξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ζπμθείμο. 

οκεπχξ, δ ιμκαδζηυηδηα ηαζ ζοκεεηυηδηα ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο 

ηςκ οπμηεζιέκςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκζζηά εθαθηήνζμ βζα ιεθθμκηζηέξ 

ένεοκεξ ζημ εκ θυβς πεδίμ.     

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή, 

Οζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ, Δβηεθαθζηή πανάθοζδ, Μεθέηδ πενίπηςζδξ, 

Πμζμηζηή ιεεμδμθμβία ένεοκαξ, Οζημβέκεζα, πμθείμ, Φζθία. 
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ABSTRACT OF MASTER THESIS 

 
The main goal of the present study is to investigate in depth and fully grasp 

the unique and unprecedented eco-bodily-experiential world of two children with 

cerebral palsy, 11-year-old Anna and 15-year-old Marina. Our fundamental 

investigative objective is to outline the way in which the participants feel and express 

themselves concerning their kinetic dissimilitude. Since each participant is not a 

univariate being, but is actively a part of various surroundings, we meticulously 

examined the contexts in which significant lived-experiences of Anna and Marina are 

formed: family, school, friendships.  

In the case study conducted, the participants were the two girls, 11 and 15 

years old and their families, the members of which illuminated the extracted 

conclusions, offering valuable information. This research lasted for ten months, while 

both participants resided in the prefecture of Rethymno. To investigate the unique 

world of these two kinetically challenged girls, we applied a multimodal qualitative 

approach, during which we utilized tools such as observation, semi-structured, 

unstructured or biographical interview, drawings and artistic, play-related and 

multimodal activities. Additionally, using the Genogram we were able to depict and 

attempt to interpret the formation and function of the two family structures. Naturally, 

many of the activities that Anna and Marina participated in were based on the notion 

of Experiential, Heuristic and Narrative-Dialogic Psychopedagogy, while the 

pertaining concept of the investigative process was inspired by neurologist Oliver 

Sacks‟ epistemological approach. 

The process of analyzing and interpreting the research outcomes highlighted 

the difficulty of children with cerebral palsy in accepting their kinetic dissimilitude, 

while we pointed out their desire for rehabilitation and their resentment for their total 

dependence on their parents‟ care. At the same time, all relationships between family 

members seem to be significantly affected by the birth of a child with cerebral palsy, 

with mothers making an extreme effort to respond to the need for special care of these 

children. Concerning schools, improper school facilities significantly hinder 

attendance for kinetically challenged children, with little interaction with classmates. 

So, any friendly ties between children with cerebral palsy and their peers are quite 

rare, both in and outside of school. Consequently, the uniqueness and complexity of 

the eco-bodily-experiential world of the two participants with cerebral palsy is a 

starting point for future research in this field. 

 

Key words: Experiential, Heuristic, Narrative-Dialogic Psychopedagogy, Eco-bodily-

experiential world, Cerebral palsy, Case study, Qualitative research methodology, 

Family, School, Friendship. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

Αηυιδ ηζ ακ δ φπανλδ εκυξ αηυιμο ιμζάγεζ ηυζμ ζφκημιδ υζμ ιζα θάιρδ ζημ 

πνμκζηυ ζοκεπέξ, αηυια ηζ ακ δ οθζηή ημο οπυζηαζδ θακηάγεζ ιζηνυηενδ ηζ απυ 

ημοηίδα ζηα ιήηδ ηαζ ηα πθάηδ ημο πθακήηδ, εκ ημφημζξ μ ηάεε άκενςπμξ δζαεέηεζ ηδ 

δζηή ημο δφκαιδ πμο είκαζ ζηακή ηαζ επανηήξ, χζηε κα αθήζεζ ημ απμηφπςιά ηδξ 

πακημηζκά. οκεπχξ, δ ηαεειζά ακενχπζκδ φπανλδ ζοκζζηά έκα μθυηθδνμ πεδίμ, άλζμ 

πνμξ δζενεφκδζδ, ημ μπμίμ, θοζζηά δεκ δφκαηαζ κα «πανημβναθδεεί» ιε ιαεδιαηζηή 

αηνίαεζα. Μπμνεί, ςζηυζμ, κα πνμζεββζζηεί ιε δζάεεζδ δζενεοκδηζηή ηαζ 

ενιδκεοηζηή, ιε ζηυπμ κα ακαδοεμφκ υθα εηείκα ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ηδ 

ιμκαδζηυηδηα ηαζ ηδκ ζδζαζηενυηδηά ημο.   

Ο ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ δεκ είκαζ άθθμξ απυ ημ κα ακαδείλεζ ημκ 

λεπςνζζηυ ηζ ακεπακάθδπημ ηυζιμ δφμ παζδζχκ πμο ειθακίγμοκ ιζα ιμνθή ηζκδηζηήξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ, ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Έκα απυ ηα πθέμκ ζδιαίκμκηα 

ενςηήιαηα ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ απυπεζναξ ιαξ χεδζε κα ελεηάζμοιε «Με πνηνλ 

ηξόπν ηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε αληηιακβάλνληαη θαη πεξηγξάθνπλ ηελ 

θηλεηηθή ηνπο δηαθνξεηηθόηεηαο;» ηαζ «Πώο ε εγθεθαιηθή παξάιπζε επεξεάδεη ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ παζρόλησλ;». ηα πθαίζζα ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ 

πνμζέββζζδξ πμο αημθμοεήεδηε, μ ηυζιμξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ελεηάζηδηε οπυ ηδκ 

πνμμπηζηή ηνζχκ πθαζζίςκ πμο αζημφκ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηα αζχιαηά ημοξ: ηδξ 

μζημβέκεζαξ, ημο ζπμθείμο ηαζ ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ. 

Ζ πμζμηζηή ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδ 

δεηάιδκδ ιεθέηδ ηςκ δφμ πενζπηχζεςκ αλζμπμίδζε ενβαθεία υπςξ δ παναηήνδζδ, δ 

διζ-δμιδιέκδ, ιδ-δμιδιέκδ ή αζμβναθζηή ζοκέκηεολδ, εκχ δζεκενβήεδηακ 

δναζηδνζυηδηεξ εζηαζηζημφ ηαζ παζβκζχδμοξ παναηηήνα ζοκεέημκηαξ ζοκμθζηά ιζα 

πμθοιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ. Πανάθθδθα, ημ ενβαθείμ ημο βεκεμβνάιιαημξ 

ζοκέααθθε ηα ιέβζζηα ζηδκ απεζηυκζζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ 

ηςκ οπμηείιεκςκ ηυζμ μνζγυκηζα, δδθαδή ακάιεζα ζηα ιέθδ ημο μζημβεκεζαημφ 

ζοζηήιαημξ, υζμ ηαζ ηάεεηα, δζα ιέζμο ηςκ βεκεχκ. Βεααίςξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί 

πςξ δ θζθμζμθία ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ επδνεάζηδηε 

ζδιακηζηά απυ ημ πκεφια ηδξ ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο, Ώθεγεκαηηθήο-Αηαινγηθήο 

Φπρνπαηδαγσγηθήο, δ μπμία εζζάβεζ ιζακ εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ζηζξ ακενχπζκεξ 

αθθδθεπζδναζηζηέξ δζαδζηαζίεξ. 

ηδ δεηάιδκδ ιεθέηδ πενζπηχζεςκ πμο δζελήπεδ ηα οπμηείιεκα ήηακ δφμ: δ 

Άκκα, 11 εηχκ ηαζ δ Μανίκα, 15 εηχκ. Αιθυηενα ηα οπμηείιεκα δζέιεκακ ζημκ κμιυ 

Ρεεφικμο ηαζ ζοιιεηείπακ ιε πνμεοιία ηαζ εκενβδηζηυηδηα ζηζξ ενεοκδηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ακαθμνζηά ιε ηδκ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ ηαζ ηζξ θζθίεξ ημοξ. 

Γεδμιέκμο υηζ ζηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ζοβηαηαθέβεηαζ δ επίδναζδ ηδξ 

εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ζηδ θεζημονβία ηδξ μζημβέκεζαξ, αθθά ηαζ ζηδ ζπέζδ 

ιδηέναξ-ηυνδξ, δζεκενβήεδηακ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηζξ ιδηένεξ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ 

ηαεχξ ηαζ ιε ηδ ιζηνυηενδ αδενθή ηδξ Άκκαξ.     

Ζ ενβαζία εημφηδ απανηίγεηαζ απυ ηέζζενα δζαηνζηά ιένδ. Έηζζ, ζημ πνχημ 

ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ επζπεζνείηαζ δ εεςνδηζηή εειεθίςζδ ηςκ ααζζηχκ υνςκ πμο 

ζοκεέημοκ ημ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ ηδξ ιεθέηδξ. ημ δεφηενμ ιένμξ πανμοζζάγεηαζ μ 

ιεεμδμθμβζηυξ ηαζ ενεοκδηζηυξ ζπεδζαζιυξ επάκς ζημκ μπμίμ εειεθζχεδηε δ ένεοκά 

ιαξ ιε ηα δφμ οπμηείιεκα, εκχ ζημ ηνίημ ιένμξ ζοκηεθείηαζ ιζα ακαθοηζηή πανάεεζδ 

ηςκ απμηεθεζιάηςκ υπςξ πνμέηορακ απυ ημ οθζηυ πμο ζοθθέπεδηε ιέζς 

ζοκεκηεφλεςκ ιε ημ δείβια. Καηαθδηηζηά, ημ ηέηανημ ηαζ ηεθεοηαίμ ιένμξ ηδξ 



[17] 
 

ενβαζίαξ αθζενχκεηαζ ζηδ ζφκμρδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ηαζ ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ 

ελαβυιεκςκ ζοιπεναζιάηςκ, εκχ ηαηαβνάθμκηαζ πνμηάζεζξ βζα ιεθθμκηζηή ένεοκα 

ζηδκ πνμμπηζηή πμο ενβαζηήηαιε. 

Ζ δμιή ηδξ ενβαζίαξ ιαξ δζανενχκεηαζ ιέζα απυ δχδεηα ηεθάθαζα, ηαεέκα 

απυ ηα μπμία δζαεέηεζ ηδ δζηή ημο θεζημονβζηή αλία ζηδ ζοκμθζηή νμή ηςκ ηεζζάνςκ 

εειαηζηχκ ιενχκ. 

Ανπζηά ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ιε ηίηθμ «Βγθεθαιηθή παξάιπζε: Εζηνξηθή 

αλαζθόπεζε, νξηζκνί θαη ζπκπησκαηνινγία» πνμζεββίγεηαζ δ εειεθζχδδξ, βζα ηδκ 

ένεοκά ιαξ, έκκμζα ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ. Ζ κεονμθμβζηή εημφηδ πάεδζδ, δ 

μπμία μκμιάγεηαζ δζαθμνεηζηά «κυζμξ ημο Little», ιεθεηάηαζ επζζηδιμκζηά εδχ ηαζ 

πενίπμο εκάιζζδ αζχκα, εκχ μζ πμθοάνζειμζ μνζζιμί πμο έπμοκ δζαηοπςεεί δεκ 

δζαεέημοκ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ ημοξ. Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ εκδέπεηαζ κα 

πνμηθδεεί απυ πμζηίθα αίηζα πνζκ ή ιεηά ημκ ημηεηυ, εκχ πνυηεζηαζ βζα ιδ-

ακαζηνέρζιδ κεονμθμβζηή αθάαδ, δ μπμία δζαεέηεζ άιεζμ ακηίηηοπμ ζηδκ ηζκδηζηή 

ηαηάζηαζδ ημο πάζπμκημξ. οπκά παναηδνμφκηαζ ζφκμδεξ δζαηαναπέξ πμο δφκακηαζ 

κα επδνεάζμοκ πμζηζθμηνυπςξ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο αηυιμο. 

Σμ δεφηενμ ηεθάθαζμ θένεζ ημκ ηίηθμ «Γηα ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θόζκνπ ησλ 

αηόκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηελ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθή πξννπηηθή: ΐαζηθέο 

παξαδνρέο, έλλνηεο θαη δηαζηάζεηο». Μεηά ηδ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ ηδξ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμμπηζηήξ, ζοκηεθέζαιε ιζα πνμζςπζηή ιαξ, πνςημβεκή, 

απυπεζνα κα επζζδιάκμοιε ηδκ εθανιμβή ηδξ εκ θυβς πνμμπηζηήξ ζημκ ηυζιμ ηςκ 

αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Δζδζηυηενα, δ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή 

πνμζέββζζδ οπμζηδνίγεζ ημ ακεπακάθδπημ ζοιαάκ ηδξ ηάεε ακενχπζκδξ φπανλδξ, ημ 

μπμίμ πνμηφπηεζ απυ ηζξ ιμκαδζηέξ ζογεφλεζξ πμο δδιζμονβεί ημ άημιμ ιε ημ 

πενζαάθθμκ ημο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ ηζξ λεπςνζζηέξ δοκαηυηδηάξ ημο κα 

ζςιαημπμζεί ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο εκοπάνπμοκ ζημ πθαίζζυ ημο. Καηά ζοκέπεζα, ηάεε 

άκενςπμξ πανμοζζάγεζ εββεκχξ αημιζηέξ δζαθμνέξ, ηαζ, θοζζηά, ηα άημια ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ δεκ ελαζνμφκηαζ. Μζαξ ηαζ ζηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή 

πνμζέββζζδ ημ άημιμ δεκ ελεηάγεηαζ απμπθαζζζςιέκμ, αθθά ιέζα ζηα ανιμκζηά 

ειθςθεοιέκα πθαίζζα υπμο οθίζηαηαζ εκενβδηζηά, επζθέλαιε κα εζηζάζμοιε ζε ηνία 

ζδιαίκμκηα πεδία ζηα μπμία δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ: 

ηδκ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ ηαζ ηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ. Γζα ηδκ απυπεζνά ιαξ 

ααζζζηήηαιε ζε πνμτπάνπμοζεξ ένεοκεξ πμο ζοκηεθέζηδηακ ζε εημφημκ ημκ 

ενεοκδηζηυ ημιέα.  

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ «Πξνζεγγίδνληαο ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη εγθεθαιηθή 

παξάιπζε κέζα από ελαιιαθηηθέο ςπρνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο: Δ ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Oliver Sacks θαη ηεο ΐησκαηηθήο-Βπξεηηθήο, Ώθεγεκαηηθήο-Αηαινγηθήο 

Φπρνπαηδαγσγηθήο» δζεκενβήεδηε πανμοζίαζδ δφμ ζφβπνμκςκ, ακηζζοιααηζηχκ 

πνμμπηζηχκ ζηδκ αβςβή ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία
1

. Συζμ δ επζζηδιμθμβζηή 

πνμζέββζζδ ημο κεονμθυβμο Oliver Sacks, υζμ ηαζ δ ΐησκαηηθή, Βπξεηηθή, 

Ώθεγεκαηηθή-Αηαινγηθή Φπρνπαηδαγσγηθή ημο Μάνζμο Πμονημφ απμπμζμφκηαζ ηδκ 

έκκμζα ηδξ «ηακμκζηυηδηαξ» εζηζάγμκηαξ ζηζξ λεπςνζζηέξ ζηακυηδηεξ ημο ηάεε 

ακενχπμο, είηε δζαεέηεζ ηάπμζμ είδμξ ζςιαηζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, είηε υπζ. 

Μάθζζηα, αιθυηενεξ μζ πνμμπηζηέξ επζπεζνμφκ κα ακαδείλμοκ ηδκ «πμζδηζηή» 

δζάζηαζδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ημο ακενχπμο, βεβμκυξ πμο άζηδζε επζννμή ζηδκ 

πνμζςπζηή ιαξ πνμζέββζζδ πνμξ ηα οπμηείιεκα. Με ημ ηνίημ ηεθάθαζμ 

                                                           
1

 ημ ζδιείμ εημφημ αζζεακυιαζηε ηδκ ακάβηδ κα δζεοηνζκίζμοιε πςξ μ υνμξ «ακαπδνία» 

πνδζζιμπμζείηαζ ιμκάπα, βζα κα πενζβνάρεζ ιζα ακίαηδ ζςιαηζηή αθάαδ, δίπςξ ηδκ παναιζηνή πνμζά 

ζηζβιαηζζιμφ. 
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μθμηθδνχκεηαζ ημ εεςνδηζηυ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, έηζζ χζηε κα πενάζμοιε ζηδκ 

πενζβναθή ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ.   

Με ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ «Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ αμηνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα» απμπεζναεήηαιε κα πανμοζζάζμοιε ηα 

ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία πμο αλζμπμζήζαιε ηαηά ηδκ πμζμηζηή ένεοκά ιαξ. ηα 

πθαίζζα ιζαξ πμθοιεεμδμθμβζηήξ ιεθέηδξ δφμ πενζπηχζεςκ, δζεκενβήεδηακ 

ζοκεκηεφλεζξ ιε δζαθμνεηζηυ ααειυ δυιδζδξ ηαζ παναηήνδζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ, εκχ 

πανάθθδθα, αλζμπμζήζαιε ενβαθεία υπςξ ημ ζπκμβνάθδια ηαζ ημ Γεκευβναιια. Έηζζ, 

δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία ελαζθάθζζε ιζα ενιδκεοηζηή ηαζ ηονίςξ ακενςπμηεκηνζηή 

ιαηζά ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ηα δφμ ημνίηζζα, 11 ηαζ 15 εηχκ.   

ημκ «Βξεπλεηηθό ζρεδηαζκό», υπςξ μκμιάγεηαζ ημ πέιπημ ηεθάθαζμ, 

ακαθφεηαζ ημ βεκζηυηενμ πκεφια πμο δζέπεζ ηδκ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε. 

Δζδζηυηενα, παναηίεεκηαζ ανζειδιέκα ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, πναβιαημπμζείηαζ 

ακαθμνά ζηδ ιεεμδμθμβία ηαζ ηα ενβαθεία, εκχ ζοκηεθείηαζ πανμοζίαζδ ημο 

δείβιαημξ ηαζ ημο πςνμ-πνμκζημφ πθαζζίμο ηδξ ένεοκαξ. Σέθμξ, ζοκηεθείηαζ ιζα 

εκδεθεπήξ δζαηφπςζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ ζοθθμβζζηζηήξ πμνείαξ πμο αημθμοεήζαιε, 

ηαεχξ ηαζ ακάθοζδ ηςκ δζαδμπζηχκ ζηαδίςκ ζηα μπμία δζανενχεδηε δ ένεοκά ιαξ. 

Πανάθθδθα, ηνίεδηε ζδιακηζηυ κα πενζβναθεί εηηεκχξ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

πνδζζιμπμζήζαιε ηάεε ενβαθείμ (παζπκίδζ, μπηζημαημοζηζηυ ή εζηαζηζηυ ιέζμ) 

πανέπμκηαξ θεπημιένεζεξ βζα ηζξ μδδβίεξ ηαζ ηζξ ενςηήζεζξ απυ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα 

ζοκμδεοηεί. Βεααίςξ, βζα πμθθέξ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ειπκεοζηήηαιε απυ ηα 

δνχιεκα πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδκ Βξγαζηεξηαθή Μνλάδα Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο 

θαη ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο θαη Ώθεγεκαηηθήο-Αηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο. 

ηδ ζοκέπεζα, λεηζκά ημ ηνίημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ ακαθμνζηά ιε ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ. Σμ έηημ ηεθάθαζμ ιε ηίηθμ «Δ θηλεηηθή δπζθνιία σο 

ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ην ζώκα θαη ηα βηώκαηα ησλ παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε: 

Οη απόςεηο ησλ δύν ππνθεηκέλσλ γηα ηελ αλαπεξία θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα» ζοκζζηά 

αηνμβςκζαίμ θίεμ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ απυπεζναξ, ηαεχξ πενζθαιαάκεζ 

υθα εηείκα ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ημκ ζδζαίηενμ, ιμκαδζηυ ηζ ακεπακάθδπημ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ημο ηάεε οπμηεζιέκμο ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. 

Δζδζηυηενα, ακαθφμκηαζ μ ζοκαζζεδιαηζηυξ ηυζιμξ ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Μανίκαξ, 

ηαεχξ ηαζ υθεξ μζ αοημ-ακαθμνζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο πανείπακ. ημ ηεθάθαζμ 7 

αλζμπμζήεδηακ πμζηίθα ενβαθεία ηδξ πμθοιεεμδμθμβζηήξ  πμζμηζηήξ πνμζέββζζδξ, ιε 

ζημπυ κα εκζζποεεί δ αοημ-έηθναζδ ηςκ παζδζχκ.  

Σμ έαδμιμ ηεθάθαζμ θένεζ ημκ ηίηθμ «Δ νηθνγέλεηα σο πιαίζην δηακόξθσζεο 

ηνπ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθνύ θόζκνπ ησλ αηόκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε: Δ δνκή, 

ε ιεηηνπξγία θαη νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, όπσο αλαπαξίζηαληαη ζην 

γελεόγξακκα». ηυπμξ ιαξ οπήνλε ελανπήξ δ πανμοζίαζδ ηςκ ζδζαίηενςκ ζπέζεςκ 

πμο οθαίκμκηαζ ζηα δφμ μζημβεκεζαηά πθαίζζα. Γζα ημ θυβμ εημφημ ελεηάζηδηακ μζ 

ζπέζεζξ ηςκ οπμηείιεκςκ ιε ημοξ βμκείξ, ηα αδένθζα ηαζ ημοξ θμζπμφξ ζοββεκείξ ημοξ, 

αθθά ηαζ μζ επζιένμοξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ πμο απανηίγμοκ ημ μζημβεκεζαηυ 

ζφζηδια. Ζ δδιζμονβία ηαζ δ ακάθοζδ ημο βεκεμβνάιιαημξ έθενε ζηδκ επζθάκεζα 

ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, μζ μπμίεξ ακαιθίαμθα 

επδνεάγμκηαζ απυ ηδ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. 

ημ ηεθάθαζμ μπηχ, «Σν ζρνιηθό πιαίζην σο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ηνπ 

νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθνύ ησλ παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε», ηα δφμ οπμηείιεκα 

πανέεεζακ ηζξ απυρεζξ ηαζ ηα αζχιαηά ημοξ ζπεηζηά ιε ημ ζπμθείμ υπμο θμζημφκ, 

πναβιαημπμζχκηαξ ακαθμνέξ ηυζμ ζηα εοπάνζζηα, υζμ ηαζ ζηα ιεθακά ζδιεία πμο 

εκημπίγμοκ ζημ ζζπφμκ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.  
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Σα αζχιαηα ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ ακαθμνζηά ιε ηζξ θζθζηέξ ημοξ ζπέζεζξ 

ελεηάγμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ εκκζά ιε ηίηθμ «Δ θηιία σο ζηνηρείν δηακόξθσζεο ησλ 

βησκάησλ ησλ παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε». Οζ ζηάζεζξ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ 

απέκακηζ ζηζξ θζθίεξ ιμζάγμοκ πμθφ δζαθμνεηζηέξ, υπςξ άθθςζηε ηαζ υθεξ εηείκεξ μζ 

αημιζηέξ δζαθμνέξ ηδξ ηάεε ακενχπζκδξ φπανλδξ. 

Σμ ηεθάθαζμ υπμο πανμοζζάγεηαζ ημ οθζηυ πμο πνμέηορε απυ ηζξ 

ζοκεκηεφλεζξ ιε ηζξ δφμ ιδηένεξ, Γεςνβία ηαζ Βάζζα, θένεζ ημκ ηίηθμ «Οη απόςεηο 

ησλ κεηέξσλ αλαθνξηθά κε ηνλ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθό θόζκν ησλ παηδηώλ ηνπο κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε: Δ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ε θηιία». πςξ θαίκεηαζ, μζ άλμκεξ 

πμο ηδνήεδηακ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ είπακ ςξ επίηεκηνμ ηα πθαίζζα πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηα δφμ οπμηείιεκα, 11 ηαζ 15 εηχκ. Πανάθθδθα, ζοθθέπεδηακ 

αζμβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζημζπεία βζα ημκ αζυημζιυ ηςκ δφμ ιδηένςκ, ιε ζημπυ 

δ ενιδκεία ηςκ θεβμιέκςκ ημοξ κα μδδβήζεζ ζε αζθαθέζηενα ζοιπενάζιαηα.   

Έπεζηα, ιεηαααίκμοιε ζημ ηεθεοηαίμ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, ημ μπμίμ 

ζοκζζηά έκακ απμθμβζζιυ ηαζ ζοκάια ιζα ζφκδεζδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηεθαθαίςκ. 

ημ εκδέηαημ ηεθάθαζμ «ύλνςε απνηειεζκάησλ, ζπδήηεζε, ζπκπεξάζκαηα» 

πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ πνμζπάεεζαξ, υπςξ 

ακαθφεδηακ εηηεκχξ ζηα ηεθάθαζα 6, 7, 8, 9 ηαζ 10 πμο πνμδβήεδηακ. Έηζζ, 

ζοκηεθείηαζ δ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ 

πανάθοζδξ ζημ ζχια ηαζ ηα αζχιαηα ηςκ οπμηεζιέκςκ, ηαεχξ ηαζ δ επζννμή πμο 

δφκαηαζ κα αζηήζεζ δ ζςιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα ζηα πθαίζζα ηδξ μζημβέκεζαξ, ημο 

ζπμθείμο ηαζ ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ, εκχ ηαοηυπνμκα ζοκμρίγμκηαζ μζ απυρεζξ ηςκ 

ιδηένςκ βζα ηα ακηίζημζπα πεδία. Δπζπθέμκ, ζηα πθαίζζα ιζαξ βυκζιδξ ζογήηδζδξ βζα 

ηα ενεοκδηζηά ζοιπενάζιαηα πναβιαημπμζήζαιε ακαθμνέξ ζηα ενεοκδηζηά 

ενςηήιαηα πμο εέζαιε ζημ ηεθάθαζμ 5, ζηζξ πνμτπάνπμοζεξ ένεοκεξ αθθά ηαζ ζηδ 

ζπεηζηή αζαθζμβναθία.  

ημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ «Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα»  ηαηαβνάραιε υθα εηείκα ηα δφζααηα ζδιεία ηα μπμία ζηάεδηακ, 

έζης ηαζ πνμζςνζκά, ηνμπμπέδδ ζηδκ εηπυκδζδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. Δπζπθέμκ, 

δζαηοπχεδηακ κέεξ ενεοκδηζηέξ πνμηάζεζξ πνμξ οθμπμίδζδ, θαιαάκμκηαξ πάκηα 

οπυρδ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο ακηζιεηςπίζαιε μζ ίδζμζ, χζηε ιεθθμκηζηά κα 

ζοκηαπεμφκ αηυια πζμ έβηονεξ ηαζ αλζυπζζηεξ ιεθέηεξ, ζηζξ μπμίεξ μζ οπμρήθζμζ 

ενεοκδηέξ εα είκαζ εκήιενμζ βζα ηζξ πνμηθήζεζξ πμο πνεζάγεηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ.   

Ζ ιεθέηδ πμο εηπμκήζαιε ηθείκεζ ιε έκακ επίθμβμ υπμο ηαηαβνάθμκηαζ μζ 

πνμζςπζηέξ εκηοπχζεζξ ηδξ ενεοκήηνζαξ, μζ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ ιέζα 

απυ έκακ ηνζηζηυ απμθμβζζιυ εθ‟ υθδξ ηδξ ενβαζίαξ. Καηαθδηηζηά, παναηίεεηαζ δ 

αζαθζμβναθία πμο πνδζζιμπμζήεδηε, ηαεχξ ηαζ ηάπμζα επζθεβιέκα πανανηήιαηα, 

υπμο πανμοζζάγμκηαζ εκδεζηηζηά δ ακάθοζδ ζπκμβναθήιαημξ ηαζ ηάπμζα 

απμζπάζιαηα αοημφζζςκ απμιαβκδημθςκήζεςκ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ πμο 

δζεκενβήεδηακ ιε ηα οπμηείιεκα ηαζ ηα ιέθδ ημο μζημβεκεζαημφ ημοξ πενζαάθθμκημξ.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

 

Με ηδ ζοββναθή ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, μθμηθδνχκεηαζ ηαζ επζζθναβίγεηαζ 

έκα ηαλίδζ ηεζζάνςκ εηχκ, εηείκμ ηδξ θμίηδζήξ ιμο ζημ ιεηαπηοπζαηυ πνυβναιια ιε 

ηίηθμ Βλαιιαθηηθέο Φπρνπαηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο. Νζχες ηοπενή βζα ηζξ βκχζεζξ 

πμο έθααα, βζα ηζξ ειπεζνίεξ πμο έγδζα ηαζ ηα ενεείζιαηα πμο ιμο πνμζθένεδηακ.  

Κονίςξ, υιςξ, κζχες εοβκχιςκ βζα ημοξ ακενχπμοξ πμο βκχνζζα ηαζ 

ζοκακαζηνάθδηα ηαζ ζε υθμοξ εηείκμοξ, εα ήεεθα κα εηθνάζς έκα εβηάνδζμ 

εοπανζζηχ.      

Πνςηίζηςξ αζζεάκμιαζ ηδκ ακάβηδ κα εοπανζζηήζς ηζξ δφμ μζημβέκεζεξ πμο 

δέπηδηακ κα θάαμοκ ιένμξ ζηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή απυπεζνα, δίκμκηάξ ιμο ηδκ 

εοηαζνία κα οθμπμζήζς ιζα ζδέα πμο βζα ηαζνυ μναιαηζγυιμοκ. Σμοξ εοπανζζηχ 

εενιά, βζαηί ιμο άκμζλακ ακζδζμηεθχξ ηα ζπίηζα ηαζ ηζξ ηανδζέξ ημοξ, ιμο αθζένςζακ 

πνυκμ ηαζ ιε ηαηέζηδζακ ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηάξ ημοξ, ιμζνάζηδηακ ιαγί ιμο 

ηδκ αθήεεζα ημοξ επζηνέπμκηάξ ιμο κα πανεζζθνήζς ζημκ ηυζιμ ημοξ. Ζ 

ειπζζημζφκδ πμο ιμο έδεζπκακ απμηεθμφζε ηζκδηήνζμ δφκαιδ βζα ιέκα, βζα κα 

ζοκεπίζς ιε υθεξ ιμο ηζξ δοκάιεζξ ηαζ κα ηαηααάθθς ηδκ ηαθφηενή ιμο πνμζπάεεζα 

ζε ηαεειζά απυ ηζξ ζοκακηήζεζξ πμο πναβιαημπμζήζαιε. Οζ ζηζβιέξ πμο ιμζνάζηδηα 

ιε ηα δομ ημνίηζζα εα ιείκμοκ ζηδκ ηανδζά ιμο ηαζ πμθθά απυ ηα θυβζα ημοξ εα 

ανίζημκηαζ ιέζα ιμο, βζα κα ιμο εοιίγμοκ υηζ, ζη‟ αθήεεζα, αλίγεζ κα 

πνμζπαεήζμοιε βζα έκακ πζμ δίηαζμ ηυζιμ.   

Βεααίςξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηχ εενιά ημκ ηαεδβδηή ιμο, ηφνζμ Μάνζμ 

Πμονηυ, βζα ηδ ζοκενβαζία πμο ακαπηφπεδηε ιεηαλφ ιαξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

θμίηδζδξ ιμο ζημ ιεηαπηοπζαηυ πνυβναιια ζπμοδχκ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ 

Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ Ρεεφικμο. Οζ εφζημπεξ παναηδνήζεζξ, δ πνςηυηοπδ ιαηζά 

ηαζ μζ ακηζζοιααηζηέξ, πμθθέξ θμνέξ, ζδέεξ ημο απμηεθμφζακ αθμνιή βζα ζηέρδ ηαζ 

βυκζιμ πνμαθδιαηζζιυ. Ζ ηαεμδήβδζδ, δ πμθφηζιδ αμήεεζα ηαζ μζ εκαθθαηηζηέξ 

εεςνίεξ ημο ηονίμο Πμονημφ ζοκέααθθακ ηα ιέβζζηα ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πανμφζαξ 

ενβαζίαξ. 

Πανάθθδθα, εοπανζζηχ πμθφ ημοξ βμκείξ  ιμο, ηζξ αβαπδιέκεξ ιμο θίθεξ, ημοξ 

ακενχπμοξ ημο πενζαάθθμκηυξ ιμο ηαζ ηζξ μπηχ ζοιθμζηήηνζέξ ιμο πμο ήηακ πάκηα 

εηεί, βζα κα ιε αημφζμοκ, κα ιε ειροπχζμοκ, κα ιε οπμζηδνίλμοκ, κα ιμο δχζμοκ ηδ 

βκχιδ ημοξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοββναθζηήξ πενζυδμο.  

Σέθμξ, εα ήεεθα κα εηθνάζς ααεφηαηδ εοβκςιμζφκδ ζημκ ζφκηνμθυ ιμο, 

Νεηηάνζμ Κζαιέ, δ οπμζηήνζλδ ημο μπμίμο οπήνλε ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ 

εηπυκδζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ. Με ανςβυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημο  

ηαεμδήβδζδ ςξ ενβμεεναπεοηή, πνμζέββζζα ημ γήηδια ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, 

εκχ, πάνδ ζηδ ζοιαμθή ημο, ήνεα ζε επαθή ιε ηα δφμ οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ ηαζ 

ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. Σμκ εοπανζζηχ απενζυνζζηα βζα ηδκ εκεάννοκζδ, ηδκ ηαηακυδζδ 

ηαζ ηδκ αδζάημπδ οπμζηήνζλδ πμο ιμο πνμζθένεζ ζε ηάεε ιμο εβπείνδια.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ: ΗΣΟΡΗΚΖ 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ, ΟΡΗΜΟΗ, ΣΤΠΟΗ ΚΑΗ 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
 

1.1. Δηζαγσγή 

 

Οζ άκενςπμζ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ζοκζζημφκ ιζα ελαζνεηζηά ακμιμζμβεκή 

μιάδα, υπμο δ ηάεε πενίπηςζδ δζαηδνεί ηδ ιμκαδζηυηδηά ηδξ. Οζ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ εκδέπεηαζ κα οπήνπακ απυ ηδ βέκκδζδ ημο αηυιμο ή ίζςξ ηαζ κα έηακακ 

ηδκ ειθάκζζή ημοξ ηαηά ηδκ πμνεία ηδξ γςήξ ημο. Άθθςζηε, ηα αίηζα πμο ηζξ 

πνμηαθμφκ δζαθένμοκ ζδιακηζηά, ιε απμηέθεζια κα επδνεάγμοκ πμζηζθμηνυπςξ ηδ 

θεζημονβζηυηδηα ημο πάζπμκημξ. Χξ εη ημφημο, δ ζζυηζιδ έκηαλδ ηςκ αηυιςκ ιε 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ζηδκ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ ημζκςκία δεκ ζοκζζηά 

πάκημηε ιζα απθή οπυεεζδ, δ μπμία ηαείζηαηαζ αλζμπνυζεηηδ ηυζμ απυ ηδκ ζημπζά 

ημο ίδζμο ημο πάζπμκημξ, υζμ ηαζ οπυ ημ πνίζια ημο πενίβονμφ ημο.    

Βεααίςξ, δ ηζκδηζηυηδηα ηαείζηαηαζ ιζα ζφκεεηδ θεζημονβία ημο ζχιαημξ, 

ηαεχξ επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ηδ θεζημονβία ηαζ ημκ ζοκημκζζιυ πμθθχκ 

κεονςκζηχκ ζοζηδιάηςκ. Πνμηεζιέκμο κα ζοκηεθεζηεί δ μπμζαδήπμηε ηίκδζδ, 

πνεζάγεηαζ πνχηα κα βεκκδεεί μ κμδηζηυξ ζπδιαηζζιυξ ηδξ πμο εα πονμδμηήζεζ ηα 

ηφηηανα ημο ηζκδηζημφ θθμζμφ ηαζ εα μδδβήζεζ ζηδκ μιαθή εηηέθεζδ ηδξ ηίκδζδξ 

(Pons, 2012: 187)
2
. Καηά ζοκέπεζα, δ μπμζαδήπμηε εβηεθαθζηή αθάαδ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ δοζημθίεξ ζηδκ ηζκδηζηυηδηα εζαεί.  

ηδκ πανμφζα ενβαζία ελεηάγεηαζ δ πενίπηςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, 

ιζαξ απυ ηζξ ζοπκυηενεξ αζηίεξ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ. Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

(cerebral palsy) ή κυζμξ ημο Little ζοκζζηά ιζα απυ ηζξ ζοκδεέζηενεξ ζοββεκείξ ή 

επίηηδηεξ κεονμθμβζηέξ παεήζεζξ, δ μπμία εηθνάγεηαζ ιε δοζημθίεξ ζηδκ ηίκδζδ πμο 

εκδέπεηαζ κα επδνεάγμοκ ηα άκς, ηα ηάης άηνα ή αιθυηενα. οπκά δ εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ πθαζζζχκεηαζ απυ ζφκμδεξ δζαηαναπέξ πένα απυ ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, 

υπςξ κμδηζηή ηαεοζηένδζδ, επζθδρία, δοζημθίεξ μιζθίαξ, υναζδξ, αημήξ ή 

ζοκαζζεδιαηζηέξ. Ο υνμξ «εβηεθαθζηή πανάθοζδ» είκαζ ανηεηά εονφξ, ιε 

απμηέθεζια κα ζοκμδεφεηαζ ζοκήεςξ απυ πζμ ελεζδζηεοιέκδ ηαζ πενζβναθζηή 

μνμθμβία, δ μπμία ακαθένεηαζ ζημ ιένμξ ημο ζχιαημξ πμο πθήηηεηαζ ηαζ ζημκ ηνυπμ 

ιε ημκ μπμίμ έπεζ επδνεαζηεί (Κνμοζηαθάηδξ, 2006: 192·Rosenbaum, et. al., 2007: 

8).  

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ έπεζ παναηδνδεεί ηαζ ηαηαβναθεί εδχ ηαζ πενίπμο 

200 πνυκζα, υηακ μ Cazauvieilh δδιμζίεοζε ημ 1827 ηζξ παναηδνήζεζξ ημο ακαθμνζηά 

ιε αζεεκείξ ημο πμο πανμοζίαγακ πανυιμζεξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Λίβα πνυκζα 

                                                           
 
2
 Ζ ηζκδηζηυηδηα ελανηάηαζ απυθοηα απυ ημκ πενζθενζηυ ηζκδηζηυ κεονχκα, μ μπμίμξ ιε ηδ ζεζνά ημο, 

ανίζηεηαζ ζε ελάνηδζδ απυ ημ ποναιζδζηυζφζηδια, ημ ελςποναιζδζηυ ζφζηδια ηαζ ηδκ 

πανεβηεθαθίδα. Σμ ποναιζδζηυ ζφζηδια ηαεμνίγεζ ηδκ εημφζζα ηζκδηζηυηδηα ηαζ μζ αθάαεξ ημο ιπμνεί 

κα μδδβήζμοκ ζε ζπαζηζηυηδηα ή αδοκαιία. Σμ ελςποναιζδζηυ ζφζηδια νοειίγεζ ηζξ αοηυιαηεξ 

ηζκήζεζξ, υπςξ ηδκ ηίκδζδ ηςκ αθεθάνςκ αθθά ηαζ ηζξ  αοημιαημπμζδιέκεξ ηζκήζεζξ,  υπςξ δ αάδζζδ, 

εκχ μζ αθάαεξ ημο δδιζμονβμφκ δζαηαναπέξ ζηζξ αοηυιαηεξ ηαζ εημφζζεξ ηζκήζεζξ. Σέθμξ, δ 

πανεβηεθαθίδα είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ ζοκενβαζία ηςκ ιοχκ ηαζ ηδκ ανιμκζηυηδηα ηδξ ηίκδζδξ, εκχ 

ζε πενίπηςζδ πμο οπμζηεί αθάαδ ειθακίγεηαζ αηαλία ζηζξ ηζκήζεζξ (Pons, 2012: 187). 
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ανβυηενα, ημ 1860, δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ πενζβνάθδηε εκδεθεπχξ απυ ημκ ανεηακυ 

ζαηνυ William Little
3
(1810-1894), μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ ηαζ ςξ παηέναξ ηδξ 

εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, δίκμκηαξ ζηδκ πάεδζδ ημ υκμιά ημο: «κυζμξ ημο Little» 

(Πακηεθζάδδξ, η.ά., 1998: 8).  

Καηαθδηηζηά, ακ ηαζ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ δεκ πνμηαθεί ημκ εάκαημ ημο 

πάζπμκημξ, εκ ημφημζξ δφκαηαζ κα επδνεάζεζ ζδιακηζηά ηδκ ηζκδηζηυηδηά ημο ηαζ ςξ 

εη ημφημο ηδκ πμζυηδηα γςήξ πμο εα απμθαιαάκεζ. Έηζζ μζ ενεοκδηζηέξ πνμζπάεεζεξ 

ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ ακαθμνζηά ιε ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ επζηεκηνχκμκηαζ 

αθεκυξ ζε ηαζκμηυιεξ ζαηνζηέξ πανειαάζεζξ, αθεηένμο ζε ζπεδζαζιυ ελμπθζζιμφ πμο 

εα δζεοημθφκεζ ηδ γςή ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ (Shepherd, 1995: 110, 

111).   

 

1.2. Ηζηνξηθή αλαζθόπεζε 
 

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκζζηά ιζα πάεδζδ πμο έπεζ παναηδνδεεί εδχ ηαζ 

εηαημκηάδεξ πνυκζα. Μάθζζηα, ήδδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα οπάνπμοκ ακαθμνέξ βζα 

κεονμιοσηέξ δζαηαναπέξ πμο πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ 

(Πακηεθζάδδξ, η.ά., 1998: 8).  

Ζ κυζμξ πνμζδζμνίζηδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Άββθμ μνεμπεδζηυ 

πεζνμφνβμ, William J. Little. Ζ πνχηδ επζζηδιμκζηή δμοθεζά ημο Little ζοκηεθέζηδηε 

ημ 1843 ηαζ έθενε ημκ ηίηθμ «Παναιμνθχζεζξ ημο ακενχπζκμο ζηεθεημφ» 

(Deformities of the Human Frame) εκχ ζηζξ δζαθέλεζξ ημο επζηεκηνχεδηε ζηζξ ημζκέξ 

παναιμνθχζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ζπαζηζηυηδηα (Morris, 2007). Σμ 1862 μ 

Little πενζέβναρε ιε θεπημιένεζα ηδκ ηθζκζηή εζηυκα ηδξ ζπαζηζηήξ δζπθδβίαξ ςξ 

απμηέθεζια αζθολίαξ ηαηά ηδκ βέκκα πνμηαθχκηαξ αθάαδ ζημκ εβηέθαθμ (Raju, 

2006).  

Αλίγεζ, δε, κα ζδιεζςεεί πςξ ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ έκαξ βενιακυξ 

πεζνμφνβμξ μνεμπεδζηυξ μκυιαηζ von Heine, έβναρε βζα ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ πμο 

πνμηαθμφκηαζ έπεζηα απυ θμζιχλεζξ. Μάθζζηα, έπεζ ακαθενεεί πςξ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ήηακ μ von Heine, πμο πνμέαδ ζηδ δζάηνζζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ 

πανάθοζδξ απυ ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ αζεέκεζεξ(Morris, 

2007: 3).  

 Γκςζηέξ ηδκ επμπή εηείκδ οπήνλακ ηαζ μζ ιεθέηεξ ημο αοζηνζαημφ βζαηνμφ, 

ροπζάηνμο ηαζ παηένα ηδξ ροπακαθοηζηήξ πνμζέββζζδξ, Sigmund Freud. Ο Freud 

ελέδςζε ηζξ πνμηάζεζξ ημο βζα ηδκ παζδζηή εβηεθαθζηή πανάθοζδ (infantile 

zerebrallähmung) πνμηαθμφιεκδ απυ πνμβεκκδηζηέξ ακςιαθίεξ. Ο αοζηνζαηυξ 

ροπίαηνμξ εκ ημφημζξ, εεχνδζε ηδκ αζθολία ηαηά ημκ ημηεηυ ιάθθμκ ςξ ιζα έκδεζλδ 

ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ πανά ςξ ηδκ αζηία ηδξ (Hare, et. al., 1998: 

229·Pellegrino, 1995: 834).  

Ο υνμξ «εβηεθαθζηή πανάθοζδ» πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ 

αιενζηακυ πεζνμφνβμ μνεμπεδζηυ Winthrop Phelps ζηζξ ΖΠΑ ηαηά ημ 1920 (Erhardt 

1988:431·Πμθοπνμκμπμφθμο, 2012: 743). Χζηυζμ, δ μνμθμβία «εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ» δεκ εεςνείηαζ δυηζιδ απυ ιζα ιενίδα ηςκ εζδζηχκ, ηαεχξ δεκ οθίζηαηαζ 

πανάθοζδ ημο εβηεθάθμο αθθά αθάαδ, ιε επζπηχζεζξ ζηδκ ηίκδζδ(Αββεθμπμφθμο-

αηακηάιδ, 2004: 196).  

                                                           
3
 Ζ ηθζκζηή πενζβναθή ημο Little έθενε ημκ ηίηθμ: «Ζ επίδναζδ ημο ακχιαθμο ημηεημφ, ηδξ πνυςνδξ 

βέκκδζδξ ηαζ ηδξ αζθολίαξ ηςκ κεμβκχκ ζηδ κμδηζηή ηαζ θοζζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ». Ζ 

πενζβναθζηή εημφηδ ιεθέηδ εεςνείηαζ απυ ηζξ πθδνέζηενεξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ, ηαεχξ έθενε πθήεμξ 

εζηυκςκ ηαζ παναδεζβιάηςκ. 
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Ζ Αιενζηακζηή Αηαδδιία βζα ηδκ Δβηεθαθζηή Πανάθοζδξ
4

(American 

Academy for Cerebral Palsy), δ μπμία ιεημκμιάζηδηε ανβυηενα ζε Αιενζηακζηή 

Αηαδδιία βζα ηδκ Δβηεθαθζηή Πανάθοζδ ηαζ ηδκ Ακαπηολζαηή Ηαηνζηή (American 

Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine), ανέεδηε ακηζιέηςπδ ιε 

ηδ δοζημθία μκμιαημθμβίαξ ηαζ ηαλζκυιδζδξ ηδξ πάεδζδξ (Kavcic & Vodusek, 2005: 

583). Καηά ηδ δεηαεηία ημο 1990, έβζκακ πνμζπάεεζεξ, χζηε δ «εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ» κα ακηζηαηαζηαεεί απυ ημκ υνμ «ζφκδνμιμ ηζκδηζηήξ εβηεθαθζηήξ 

δοζθεζημονβίαξ» (central motor deficit syndrome). Δκημφημζξ, δ κέα μνμθμβία δεκ 

οζμεεηήεδηε απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ζημ ζφκμθυ ηδξ, ιε απμηέθεζια δ 

μκμιαζία cerebral palsyκα πνδζζιμπμζείηαζ δζεεκχξ (Bax, 1964).   

Οζ δφμ άββθμζ βζαηνμί Ronald MacKeith ηαζ Paul Polani, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 

μπαδχκ ημοξ ίδνοζακ ημ 1957 ημ Little Club
5
, ιέζα απυ ημ μπμίμ  πνμζπάεδζακ κα 

αεθηζχζμοκ ηαζ κ απμζαθδκίζμοκ ημ πθαίζζμ ιεθέηδξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ 

(Kavcic & Vodusek, 2005: 583).  ηζξ ιένεξ ιαξ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκεπίγεζ 

κα απαζπμθεί ηδκ ζαηνζηή ημζκυηδηα, εκχ δ ιεβαθφηενδ ιδ ηενδμζημπζηή μνβάκςζδ 

εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ημο ημζκμφ είκαζ δ United Cerebral Palsy 

Association πμο εδνάγεηαζ ζηζξ ΖΠΑ.  

 

1.3. Οξηζκνί ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

 

Καηά ηα εηαηυκ πεκήκηα ηαζ πθέμκ πνυκζα πμο μ υνμξ «εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ» είκαζ ακαβκςνζζιέκμξ απυ ηδκ ζαηνζηή ημζκυηδηα, έπμοκ ζοκηεθεζηεί 

πμθοάνζειεξ απυπεζνεξ δζαηφπςζδξ εκυξ μνζζιμφ
6

. Φοζζηά μ εκκμζμθμβζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ εκυξ υνμο πμο θεζημονβεί ζακ «μιπνέθα» ηαθφπημκηαξ έκα εονφ 

θάζια πενζπηχζεςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ, δεκ ζοκζζηά απθή οπυεεζδ. Πμθθμί 

επζζηήιμκεξ, ακάιεζά ημοξ μνεμπεδζημί, θοζζημεεναπεοηέξ ηαζ κεονμθυβμζ έπμοκ 

απμπεζναεεί ημκ εκκμζμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, 

δζαηδνχκηαξ μ ηαεέκαξ ηδ δζηή ημο ζημπζά επί ημο εέιαημξ (Rosenbaum, et. al., 

2007: 8).    

Απυ ημο παθαζυηενμοξ μνζζιμφξ είκαζ εηείκμξ ημο αοζηνζαημφ ροπμθυβμο 

Sigmund Freud, μ μπμίμξ δζεηέθεζε πθήεμξ ενεοκχκ ζπεηζηά ιε ηα ηζκδηζηά 

πνμαθήιαηα ηςκ παζδζχκ. φιθςκα ιε ημκ Freud, υπςξ ακαθένεηαζ απυ ημοξ Kavcic 

ηαζ Vodusek (2005: 585) «ε βξεθηθή εγθεθαιηθή παξάιπζε ζα κπνξνύζε λα νξηζηεί σο 

ε  γεληθή έλλνηα όισλ ησλ εγθεθαιηθώλ αζζελεηώλ θαηά ηελ βξεθηθή ειηθία, νη νπνίεο 

πξνθαινύληαη σο άκεζν απνηέιεζκα ηπραίαο αηηηνινγίαο, πνπ ζεκεηώλεηαη είηε θαηά 

ηελ εκβξπαθή πεξίνδν, είηε κεηά ηε γέλλεζε θαη επεξεάδεη έλα ή πεξηζζόηεξα 

λεπξσληθά ζπζηήκαηα».   

Δονέςξ δζαδεδμιέκμξ είκαζ ηαζ μ μνζζιυξ πμο δζαηοπχεδηε απυ ημκ Μ. Bax 

(1964: 295), ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ απμηεθεί «κηα δηαηαξαρή 

                                                           
4
 Πνςηενβάηεξ ηδξ Αιενζηακζηήξ Αηαδδιίαξ βζα ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαηά ημ 1940 ήηακ μζ 

βζαηνμί Meyer Perlstein, Temple Fay ηαζ Winthrop Phelps ζηζξ ΖΠΑ, εκχ βζα ημ Little Club ζημ 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ εειεθζςηέξ οπήνλακ μζ Paul Polani, Martin Bax  ηαζ Roland MacKeith (MacKeith, 

et. al., 1959). 
5
 Σμ Little Club, πανάθθδθα ιε ηδκ ίδνοζή ημο, δζαηφπςζε ηαζ ημκ δζηυ ημο μνζζιυ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Δζδζηυηενα, «ε εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη κηα κόληκε αιιά όρη ακεηάβιεηε  

δηαηαξαρή ηεο θίλεζεο  θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο, ε νπνία εκθαλίδεηαη θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο 

δσήο εμαηηίαο κηαο δηαηαξαρήο ηνπ εγθεθάινπ θαη παξεκβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο» 

(Kavcic & Vodusek, 2005: 583). 
6
 Ο ηςδζηυξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ ζημ ICD-10 είκαζ 

G80-83. 
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ηεο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο θίλεζεο ιόγσ αηέιεηαο ή βιάβεο ηνπ αλώξηκνπ 

εγθεθάινπ». 

Καηά ημοξ βενιακμφξ βζαηνμφξ ηαζ θοζζημεεναπεοηέξ Berta Bobath ηαζ Κarel 

Bobath (1992), δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκζζηά ημ απμηέθεζια ιζαξ αθάαδξ ή 

δζαηαναπήξ ιδ-πνμμδεοηζημφ παναηηήνα, εκοπάνπμοζα απυ ηα πνχηα πνυκζα ηδξ 

παζδζηήξ δθζηίαξ. Σμ ηζκδηζηυ έθθεζιια εηθνάγεηαζ ιε ιδ-ηακμκζηά πνυηοπα ζηάζδξ 

ηαζ ηίκδζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε έκακ ιδ-ηακμκζηυ ζηαηζηυ ηυκμ.  

Ζ θοζζημεεναπεφηνζα Sophie Levitt (2001: 1) δζαηφπςζε ημ δζηυ ηδξ μνζζιυ 

ςξ ελήξ: «Βγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη ην θνηλό όλνκα  ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

κηα νκάδα θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία πνπ 

νθείιεηαη ζε κε –πξννδεπηηθή εγθεθαιηθή βιάβε από ηα πξώηα ζηάδηα ηεο δσήο». 

Απυ ηδκ Ν. Αββεθμπμφθμο-αηακηάιδ (2004: 195) δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

«θαζνξίδεηαη σο ε κόληκε, κε πξννδεπηηθή αιιά νύηε αλαζηξέςηκε βιάβε θηλεηηθώλ 

θπξίσο θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ 

εγθεθάινπ, θπξίσο ηα 5 πξώηα ρξόληα ηεο δσήο θαη εθδειώλεηαη κε δηαηαξαρέο ζηελ 

θηλεηηθόηεηα θαη ηε ζηάζε, θαζώο θαη αδπλακία ηνπ πάζρνληα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

βνπιεηηθά ηνπο κπο ηνπ».      

Ακ ηαζ δ δζαηφπςζδ ηςκ παναπάκς μνζζιχκ δζαθένεζ, ημζκή ζοκζζηαιέκδ 

ζοκζζηά δ ειθάκζζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ηαηά ημ πνχημ δζάζηδια γςήξ ημο 

αηυιμο. Αηυιδ, υθμζ μζ ενεοκδηέξ ζοιθςκμφκ πςξ πνυηεζηαζ βζα ιζα ιδ 

ακαζηνέρζιδ αθάαδ ημο εβηεθάθμο πμο επδνεάγεζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηαζ ηδκ ζηάζδ 

ημο ζχιαημξ ημο πάζπμκημξ. 

 

1.4. πρλόηεηα εκθάληζεο παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

 

Ζ αηνζαήξ δζαηφπςζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ειθάκζζδξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ 

δεκ ζοκζζηά ιζα εφημθδ δζαδζηαζία βζα πμζηίθμοξ θυβμοξ. Ανπζηά, μζ εηάζημηε 

ένεοκεξ πμο πναβιαημπμζμφκ απυπεζνα ηαηαιέηνδζδξ ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα θεζημονβζηυηδηαξ, ιε απμηέθεζια 

ηάπμζεξ θμνέξ κα απμηθείμκηαζ πάζπμκηεξ ιε πμθφ ήπζεξ δοζημθίεξ, ηζ έηζζ ημ 

πμζμζηυ κα ιζηναίκεζ. Πανάθθδθα, εκδέπεηαζ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ κα ζοκοπάνπεζ 

ιε άθθεξ δζαηαναπέξ, ιε απμηέθεζια κα δοζπεναίκεηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ δζάβκςζδξ 

ηαζ ςξ εη ημφημο κα απμηθείμκηαζ απυ ημ πμζμζηυ ηδξ ζοπκυηδηαξ. Δπζπνυζεεηα, 

ηυζμ ζημ πανεθευκ, υζμ ηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ οθίζηαηαζ ζδιακηζηυ ιένμξ ημο 

παβηυζιζμο πθδεοζιμφ ημ μπμίμ δεκ δζαεέηεζ πνυζααζδ ζημ ζφζηδια οβείαξ, 

ανίζηεηαζ απμηθεζζιέκμ απυ ηδκ ζαηνζηή θνμκηίδα ηαζ ηα ηαηαβεβναιιέκα ζαηνζηά 

πενζζηαηζηά (ηαζζκυξ, 2013: 222, 223).    

Σμ πμζμζηυ ζημ μπμίμ ακένπεηαζ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 

ημο 2,0 ηαζ 2,5 βζα ηάεε 1000 βεκκήζεζξ γςκηακχκ ανεθχκ. Δκδζαθένμκ, αέααζα, 

πανμοζζάγεζ δ ένεοκα ηςκ Odding, Roebroeck ηαζ Stam (2006),δ μπμία ακαθένεζ πςξ 

ηα πμζμζηά ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ έπμοκ ακέαεζ ηαηά ηα ηεθεοηαία 50 πνυκζα. 

Δζδζηυηενα, δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ έπεζ αολδεεί ζε 

2,12-2,45 πενζζηαηζηά ακά 1000 βεκκήζεζξ γςκηακχκ παζδζχκ, απυ ημ 1965 έςξ ημ 

2004. Οζ ενεοκδηέξ ηαηέθδλακ ζηδκ δζαπίζηςζδ πςξ δ ελέθζλδ ηδξ Ηαηνζηήξ -ηαζ 

εζδζηά ηδξ ιαζεοηζηήξ- έπεζ ιεκ ζοκδνάιεζ ζηδκ πενίεαθρδ ηςκ εβηφςκ ηαζ ζηδκ 

αζθαθέζηενδ πανέιααζδ ηαηά ημκ ημηεηυ. Χζηυζμ, εθθζπμαανή κεμβκά 

δζαηδνμφκηαζ ζηδ γςή ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ  εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ 

Καηά ζοκέπεζα, δ κυζμξ ημο Little ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ιε ακμδζηή ζοπκυηδηα, 

δδιζμονβχκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα πενεηαίνς ελέθζλδ ηςκ ζαηνζηχκ επζηεοβιάηςκ.   



[26] 
 

φιθςκα ιε ιζα ηαηά πνμζέββζζδ εηηίιδζδ βζα ηδ πχνα ιαξ δ ακαθμβία ηςκ 

παζδζχκ πμο βεκκζμφκηαζ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηοιαίκεηαζ ζημ 1,0-2,0 ‰
7
. Με 

αάζδ ημ πμζμζηυ εημφημ, οπμθμβίγεηαζ πςξ ζηδκ Δθθάδα γμοκ πενί ηα 10.000 άημια 

ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ.  

 

1.5. Αηηηνινγία ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

 

Σα αίηζα ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ δεκ είκαζ πάκημηε ημζκά βζα υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ. Ακ ηαζ ηαηά ημκ πνμδβμφιεκμ αζχκα εεςνμφκηακ δ αζθολία ςξ μ 

ααζζηυξ θυβμξ ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ, εκ ημφημζξ, ζήιενα δ Ηαηνζηή έπεζ 

ηαημνεχζεζ κα πνμαεί ζε έκακ δζαπςνζζιυ ηςκ θυβςκ πμο δφκακηαζ κα επζθένμοκ 

αθάαδ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ςξ εη ημφημο, ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Σα αίηζα ηδξ 

εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ δζαηνίκμκηαζ ζε πνμβεκκδηζηά, πενζβεκκδηζηά ηαζ 

ιεηαβεκκδηζηά, ακάθμβα ιε ηδκ πνμκζηή ημοξ απυζηαζδ απυ ημκ ημηεηυ.  

 

1.5.1. Πξνγελλεηηθά αίηηα  

 

Σα πνμβεκκδηζηά αίηζα ζπεηίγμκηαζ ιε ηαηαζηάζεζξ  πμο πνμζαάθμοκ ημκ 

εβηέθαθμ πνζκ απυ ηδ ζηζβιή ηδξ βέκκδζδξ, ηαηά ηδκ ειανοαηή πενίμδμ. Οζ 

εκδμιήηνζεξ ή ζοββεκείξ θμζιχλεζξ ηαείζηακηαζ επζηίκδοκεξ, ηαεχξ δφκακηαζ κα 

πνμζαάθμοκ ημ έιανομ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ απυ ημοξ πνχημοξ 

ηζυθαξ ιήκεξ (Αββεθμπμφθμο-αηακηάιδ, 1985: 54). Οζ παεμβυκμζ ιζηνμμνβακζζιμί 

ιπμνμφκ κα ιεηαδμεμφκ ζημ έιανομ είηε δζενπυιεκμζ ιέζα απυ ημκ πθαημφκηα, είηε 

πενκχκηαξ απυ ημκ βεκκδηζηυ ζςθήκα, είηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ημηεημφ, εάκ ημ 

κεμβκυ έθεεζ ζε επαθή ιε ηζξ ιμθοζιέκεξ εηηνίζεζξ ηδξ ιδηέναξ (Nelson, 2002: 148, 

149). 

Ζ ημλμπθάζιςζδ απμηεθεί θμίιςλδ πμο πνμηαθείηαζ απυ πανάζζημ ημ μπμίμ 

ανίζηεηαζ είηε ζημ άρδημ ηνέαξ είηε ζηα πενζηηχιαηα ηδξ βάηαξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο 

δ έβηομξ πνμζαθδεεί απυ ημλμπθάζιςζδ ηαηά ημοξ πνχημοξ ηνεζξ ιήκεξ ηδξ ηφδζδξ 

οπάνπεζ ζμαανυξ ηίκδοκμξ κα πνμηθδεεί αθάαδ ζημκ εβηέθαθμ ημο ειανφμο (Wong 

& Remington, 1994). 

Ο ζυξ ημο ένπδηα δζαηνίκεηαζ ζε δφμ ηφπμοξ, ζε εηείκμκ πμο πνμζαάθεζ 

πενζμπέξ υπςξ ημ ζηυια, ηδ ιφηδ, ηα αθέθανα ηαζ ηα πείθδ ηαζ ημκ ζυ ημο ένπδηα  πμο 

εκοπάνπεζ ζηδκ πενζμπή ηςκ βεκκδηζηχκ μνβάκςκ, μ μπμίμξ ηαείζηαηαζ πζμ 

επζηίκδοκμξ βζα ημ έιανομ (Πακηεθζάδδξ, η.ά., 1998: 13). 

Ζ ακειμαθμβζά είκαζ επίζδξ ελαζνεηζηά επίθμαδ βζα ημ έιανομ εζδζηά υηακ δ 

ιδηένα ανίζηεηαζ ζε πνμπςνδιέκδ ηφδζδ. ε πενίπηςζδ πμο μ ζυξ πνμζαάθθεζ ημ 

έιανομ ηαηά  ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ηδξ εβηοιμζφκδξ εκδέπεηαζ κα πνμηαθέζεζ 

ζοββεκείξ ακαπδνίεξ ή αηυια ηαζ απμαμθή. Χζηυζμ, μ ανζειυξ ηςκ 

ηαηαβεβναιιέκςκ πενζπηχζεςκ δεκ είκαζ ιεβάθμξ. Ζ πθέμκ επζηίκδοκδ ζοβηονία βζα 

ημ κεμβκυ είκαζ δ ειθάκζζδ  ελακεδιάηςκ απυ ηδ ιδηένα ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ διένεξ 

ηδξ ηφδζδξ, μπυηε ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ απυ εβηεθαθζηέξ αθάαεξ έςξ ηαζ 

απμαμθή. Ακηζζημίπςξ επίθμαδ ηαείζηαηαζ ηαζ δ ζθανά, δ μπμία επίζδξ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ηδ δζαημπή ηδξ ηφδζδξ ιέζς εακάημο ημο ανέθμοξ (Πακηεθζάδδξ, η.ά., 

1998: 13).  

Καηαθδηηζηά, αολδιέκμξ ηίκδοκμξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ηαηαβνάθεηαζ 

ηαηά ηζξ πμθφδδιεξ ηοήζεζξ, ιε ζοπκυηενδ ιμνθή ειθάκζζδξ ηδκ ζπαζηζηή δζπθδβία. 
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Σμ πμζμζηυ εημφημ ακαβνάθεηαζ ζημκ ζζηυημπμ ηδξ ΔΛΔΠΑΠ: 

www.elepap.gr/el/εθεπαπ/ζζημνζα.html.  

http://www.elepap.gr/el/������/�������.html
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Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζηα ιμκμγοβςηζηά δίδοια ειθακίγμκηαζ ορδθυηενα 

πμζμζηά εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, εκ ζοβηνίζεζ ιε ηα δζγοβςηζηά (Πακηεθζάδδξ, η.ά., 

1998: 13). 

 

1.5.2. Πεξηγελλεηηθά αίηηα 

 

Σα πενζβεκκδηζηά αίηζα ειθακίγμκηαζ δεφηενα ζε ζοπκυηδηα ιε εηηζιχιεκμ 

πμζμζηυ 11%, εκχ ηα πνμβεκκδηζηά ηαηείπακ ημ πμζμζηυ 57%, ηαεχξ εεςνμφκηαζ ςξ 

ηα ζοκδεέζηενα (Πακηεθζάδδξ, η.ά., 1998: 14). Σα πενζβεκκδηζηά αίηζα ζοκδέμκηαζ ιε 

ηδ δζαδζηαζία ημο ημηεημφ ηαζ ζε εημφηα μθείθεηαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ 

πενζπηχζεςκ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηα πενζβεκκδηζηά αίηζα 

ζοβηαηαθέβεηαζ μ πνυςνμξ ημηεηυξ, ημ παιδθυ ζςιαηζηυ αάνμξ ημο ανέθμοξ, δ 

αζθολία, μζ ακαπκεοζηζηέξ δοζημθίεξ ή δ εκδμηνακζαηή αζιμνναβία. Πανάθθδθα, 

ζοπκυ θαζκυιεκμ ηαείζηαηαζ ηαζ δ ακμλαζιία, δ έθθεζρδ δδθαδή μλοβυκμο ελαζηίαξ 

πνμαθδιάηςκ ζημκ μιθάθζμ θχνμ ηαζ ημκ πθαημφκηα (Πμθοπνμκμπμφθμο, 2012: 

742). Ζ αζθολία εεςνμφκηακ ηαηά ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα ςξ δ ααζζηυηενδ αζηία 

εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, αθθά πθέμκ δ εθθζπήξ μλοβυκςζδ ημο εβηεθάθμο εοεφκεηαζ 

ιε αεααζυηδηα βζα έκα ιζηνυ πμζμζηυ ηςκ παεήζεςκ (Hall, 1989). 

 

1.5.3. Μεηαγελλεηηθά αίηηα 

 

Τπμθμβίγεηαζ πςξ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ μθείθεηαζ ζε πνμβεκκδηζηά ή πενζβεκκδηζηά αίηζα εκχ ιυθζξ ζημ 10% δ 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ είκαζ επίηηδηδ, δδθαδή μθείθεηαζ ζε ιεηαβεκκδηζημφξ 

πανάβμκηεξ. Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζε ιεβαθφηενδ δθζηία ιπμνεί κα πνμηθδεεί 

ηονίςξ απυ αζεέκεζεξ. Δζδζηυηενα, δ ιδκζββίηζδα
8
, μ πμθφ ορδθυξ πονεηυξ, υπςξ μ 

ηοθμεζδήξ, δ ιυθοκζδ απυ ημηίηδ ή δ δδθδηδνίαζδ απυ ημλζηέξ μοζίεξ (θυβμο πάνδ 

ιυθοαδμ είηε ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα) ιπμνμφκ κα πνμζαάθμοκ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ 

ζφζηδια ημο αηυιμο, πνμηαθχκηαξ ακεπακυνεςηεξ αθάαεξ. Δπζπθέμκ, δ εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηδκ απυννμζα εκυξ ηναοιαηζζιμφ, πμο εα 

πνμηαθέζεζ επίηηδηδ αθάαδ ζημκ ηζκδηζηυ κεονχκα (Πμθοπνμκμπμφθμο, 2012: 742). 

Σέθμξ, ζηα ιεηαβεκκδηζηά αίηζα ζοβηαηαθέβμκηαζ ηα αββεζαηά εβηεθαθζηά επεζζυδζα, 

μζ υβημζ ζημκ εβηέθαθμ αθθά ηαζ μ ίηηενμξ (Αββεθμπμφθμο-αηακηάιδ, 2004: 196).   

 

1.6. Σαμηλόκεζε πεξηπηώζεσλ εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

 

Οζ πενζπηχζεζξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ιε δφμ 

ααζζηά ηνζηήνζα θαιαάκμκηαξ οπυρδ είηε ηδκ κεονμιοσηή δοζημθία πμο έπεζ 

πνμηθδεεί, είηε ελεηάγμκηαξ ημ ζδιείμ ημο ζχιαημξ ημ μπμίμ επδνεάγεζ. 

 

1.6.1.  Με βάζε ην είδνο ηεο λεπξνκπτθήο δηαηαξαρήο 

 

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ επδνεάγεζ άιεζα ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ ιοχκ ιε 

απμηέθεζια κα πνμηαθεί αημφζζεξ ηζκήζεζξ, υπςξ ζοζπάζεζξ, ζπαζιςδζηέξ ηζκήζεζξ, 

παιδθή ηάζδ ηςκ ιοχκ, νοειζηέξ ζοζπάζεζξ ή αηυια ηαζ ζοκδοαζιυ ηςκ παναπάκς 

ηαηαζηάζεςκ. Καηά ζοκέπεζα, δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ εκδέπεηαζ κα πενζθαιαάκεζ 

ζπαζηζηυηδηα, αεέηςζδ, αηαλία, ηνυιμ, οπμημκία ή αηαιρία. 
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 Ζ κεμβκζηή ιδκζββίηζδα εεςνείηαζ οπεφεοκδ βζα ορδθά πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ εκχ απμηεθεί ηδ 

ζοπκυηενδ αζηία επίηηδηδξ ζπαζηζηήξ ηεηναπθδβίαξ (Panteliadis & Darras, 1999).  



[28] 
 

Ανπζηά, ηαηά ηδκ ζπαζηηθόηεηα (spasticity),δ μπμία απμηεθεί ηδ ζοπκυηενδ 

ιμνθή εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ιε πμζμζηυ πενί ημ 50%, εκημπίγεηαζ αθάαδ ζηα 

εβηεθαθζηά διζζθαίνζα. Βαζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο ιοσημφ ηυκμο
9
ηαείζηαηαζ δ 

οπενημκία, ιε απμηέθεζια ημ ζχια κα ειθακίγεηαζ ζδζαίηενα ζθζβιέκμ, άηαιπημ ή 

δφζηαιπημ. Οζ ιφεξ πμο  επδνεάγμκηαζ απυ ηδ ζπαζηζηυηδηα ηζκμφκηαζ αημφζζα 

ακηζδνχκηαξ έκημκα ζηα ενεείζιαηα, εκχ ημονάγμκηαζ βνήβμνα, ιε απμηέθεζια κα 

πενζμνίγμοκ έκημκα ημκ πάζπμκηα ηαηά ηδκ ηαεδιενζκή ημο δναζηδνζυηδηα. Ζ 

ζπαζηζηυηδηα πνμζαάθεζ έκακ ή πενζζζυηενμοξ ιφεξ ζημ ζχια, εκχ δ έκηαζή ηδξ 

επδνεάγεηαζ ζοπκά απυ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο αηυιμο αθθά ηαζ ηα 

ενεείζιαηα πμο πανέπεζ ημ πενζαάθθμκ. Λυβμο πάνδ, εάκ μ πάζπμκ αζχζεζ έκημκδ 

πανά ή έκημκδ ζφβποζδ ή ιεηαηζκδεεί απυημια απυ ημ ζδιείμ υπμο ανίζηεηαζ, δ 

ζπαζηζηυηδηά ημο αολάκεηαζ πνμηαθχκηαξ ιδ-νοειζηέξ, απυημιεξ ηζκήζεζξ 

(Shepherd, 1995: 115-118).     

Καηά ηδκ αζέησζε (athetosis) εκημπίγεηαζ αθάαδ ζηα βάββθζα, εκχ δ 

ηζκδηζηυηδηα ημο πάζπμκημξ παναηηδνίγεηαζ απυ αημφζζεξ, αζοκηυκζζηεξ, 

ζοζηνμθζηέξ ηζκήζεζξ πμο επακαθαιαάκμκηαζ (Αββεθμπμφθμο-αηακηάιδ, 2004: 

185). Πθήηημκηαξ πενίπμο ημ 20% ηςκ πενζπηχζεςκ, δ αεέηςζδ επδνεάγεζ έκημκα ηζξ 

ζοζπάζεζξ ηςκ ιοχκ ημο πνμζχπμο, ιε απμηέθεζια κα δοζπεναίκεζ ηδκ μιζθία. πςξ 

ηαζ ζηδ ζπαζηζηυηδηα, μζ ηζκήζεζξ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ ροπζηή ηαηάζηαζδ ημο 

αηυιμο ηαζ ηα ενεείζιαηα ζηα μπμία ανίζηεηαζ εηηεεεζιέκμ. Καηαθδηηζηά, 

παναηδνείηαζ ζοπκά μ ζοκδοαζιυξ ζπαζηζηυηδηαξ ιε ζημζπεία αεέηςζδξ ή αεέηςζδξ 

ιε ζημζπεία ζπαζηζηυηδηαξ (Heward, 2011: 459). 

Ζ αηαμία (ataxia) πμο πνμηαθείηαζ απυ αθάαδ ζηδκ πανεβηεθαθίδα,  

παναηηδνίγεηαζ απυ οπμημκία ηαζ απαζπμθεί πενί ημ 10% ηςκ αζεεκχκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Ζ οπμημκία ζοκζζηά παιδθή ηάζδ ηςκ ιοχκ ηαζ μ πάζπςκ 

δοζημθεφεηαζ κα ηζκήζεζ ηα άηνα ημο ή κα ζηδνίλεζ ημ ηεθάθζ ημο. Ζ αηαλία 

ζοκμδεφεηαζ απυ έκημκδ δοζημθία ζηδκ  ζζμννμπία ηαζ ηδ ζηήνζλδ, ηαζ ζοκεπχξ ή 

αάδζζδ είκαζ ανβή ηαζ αζηαεήξ. Μζαξ ηαζ δ αιζβήξ αηαλία είκαζ ζπάκζα, παναηδνείηαζ 

ζοκήεςξ έκαξ ζοκδοαζιυξ αηαλίαξ ιε ζπαζηζηυηδηα ή αεέηςζδ ή ηαζ ζοκδοαζιυξ 

ηςκ ηνζχκ (Heward, 2011: 459). 

Ο ηξόκνο(tremor) παναηηδνίγεηαζ απυ αημφζζεξ νοειζηέξ ηζκήζεζξ πμο 

πνμηαθμφκηαζ απυ δζαδμπζηή ζφζπαζδ ηαζ παθάνςζδ ακηαβςκζγυιεκςκ ιοχκ, εκχ ηα 

άηνα ιμζάγμοκ ζακ κα ηνέιμοκ. Ο ηνυιμξ εκοπάνπεζ υπζ ιυκμκ υηακ ημ άημιμ 

πνμζπαεεί κα ηζκδεεί, αθθά ηαζ υηακ πνμζπαεεί κα παναιείκεζ αηίκδημ 

(Αββεθμπμφθμο-αηακηάιδ, 2004: 185).     

Ζ ππνηνλία (hypotonia), υπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, ζοκίζηαηαζ απυ 

παιδθή ηάζδ ηςκ ιοχκ. Ο πάζπςκ δοζημθεφεηαζ κα λεηζκήζεζ ή κα ζοκεπίζεζ ηζξ 

ηζκήζεζξ ημο, εκχ δ ζηήνζλδ ημο ηεθαθζμφ ή ημο ζχιαημξ  ιμζάγεζ ημπζαζηζηή 

(Rosenbaum, et. al., 2007: 12).   

Ζ αθακςία (rigidity) έβηεζηαζ ζε αολδιέκδ ζπαζηζηυηδηα ζε υθα ηα ιένδ ημο 

ζχιαημξ, εκχ εκδέπεηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ιζηνή πενίιεηνμ ηεθαθήξ ηαζ κμδηζηή 

ηαεοζηένδζδ. Σμ ζχια ειθακίγεηαζ ζθζβιέκμ ηαζ ηζκείηαζ ιε δοζημθία (Hodapp, 

2005: 747).  

 

 

 

                                                           
9
 Χξ ιοσηυξ ηυκμξ μνίγεηαζ «ε θαηάζηαζε ζπλερνύο ειαθξηάο κπτθήο ζύζπαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

κπτθό καο ζύζηεκα γηα λα αληηκεησπίδεη ηε βαξύηεηα θαη λα επηηξέπεη ηε θπζηνινγηθή ζηάζε θαη ζέζε ηνπ 

θνξκνύ θαη ησλ άθξσλ». οκεπχξ, εάκ μ ιοσηυξ ηυκμξ δεκ οπήνπε, εα ήηακ αδφκαημ κα ζηαεμφιε 

υνεζμζ (Πακηεθζάδδξ, η.ά., 1998: 39).  
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1.6.2. Με βάζε ηελ αλαηνκηθή ζέζε πνπ επεξεάδεη 

 

ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ  εα ιπμνμφζε κα ζοκηεθεζηεί, 

ιζα δζαθμνεηζηή ηαλζκυιδζδ, ακαθμνζηά ιε ημ ιένμξ ημο ζχιαημξ πμο 

πνμζαάθθεηαζ. Ανπζηά, δ ηεηξαπιεγία (quadriplegia/tetraplegia) παναηηδνίγεηαζ απυ 

ιοσηή αδοκαιία ηαζ ζηα ηέζζενα άηνα, δδθαδή ηυζμ ζηα πένζα υζμ ηαζ ζηα πυδζα, 

αθθά ηαζ ζημκ ημνιυ. Πανάθθδθα, μ έθεβπμξ ηςκ ηζκήζεςκ ημο ηεθαθζμφ 

επζηοβπάκεηαζ ιε δοζημθία. Αηυιδ, εκδέπεηαζ κα εκοπάνπεζ αζοιιεηνία ακάιεζα ζηζξ 

δφμ πθεονέξ ημο ζχιαημξ, ιε ηδκ ιία ελ‟ αοηχκ κα πανμοζζάγεζ εθαθνχξ ιεζςιέκδ 

θεζημονβζηυηδηα. ηδκ ηεηναπθδβία οθίζηαηαζ ζοπκά δοζημθία ζηδκ μιζθία, ζηδκ 

ηίκδζδ ηδξ ηεθαθήξ αθθά ηαζ ζημκ ζοκημκζζιυ ηςκ ιαηζχκ ηαηά ηδκ μιζθία (Hare, et. 

al., 1998: 230).  

ηδ δηπιεγία (diplegia) επδνεάγεηαζ μθυηθδνμ ημ ζχια ημο αηυιμο αθθά ηα 

ηάης άηνα πενζζζυηενμ απυ ηα άκς. Μάθζζηα, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηα πένζα 

θαίκεηαζ κα πανμοζζάγμοκ ακεπαίζεδηεξ ή ηαευθμο δοζημθίεξ. οκήεςξ ηα παζδζά ιε 

δζπθδβία ηαηαθένκμοκ κα πενπαηήζμοκ αθθά είκαζ πμθφ πζεακυ κα πνεζάγμκηαζ 

οπμζηήνζλδ. Αηυιδ, πμθθά απυ εηείκα πανμοζζάγμοκ ζηνααζζιυ ηαζ ζπαζηζηυηδηα 

(Bobath & Bobath, 1992: 24). 

ηδκ εκηπιεγία (hemiplegia) δ ιία πθεονά ημο ζχιαημξ, είηε δ δελζά είηε δ 

ανζζηενή, έπεζ πνμζαθδεεί πενζζζυηενμ. Βεααίςξ επδνεάγεηαζ μθυηθδνμ ημ ζχια, 

ηαεχξ δ ζζπονυηενδ πθεονά ακαβηάγεηαζ κα ηαηααάθεζ ιεβαθφηενδ πνμζπάεεζα. Σα 

άημια ιε διζπθδβία πανμοζζάγμοκ ζοκδεέζηενα ζπαζηζηυηδηα, πςνίξ ςζηυζμ κα 

απμηθείεηαζ κα ειθακίζμοκ ηαζ αεέηςζδ (Bobath & Bobath, 1992: 24). 

Ζ πζμ ζπάκζα πενίπηςζδ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ είκαζ δ κνλνπιεγία 

(monoplegia), ηαηά ηδκ μπμία έπεζ πθδβεί ιυκμ έκα απυ ηα ηάης άηνα ημο αηυιμο. 

Χζηυζμ, ηάηζ ηέημζμ δεκ οθίζηαηαζ ζοπκά, ηαεχξ ελεθίζζεηαζ ζε διζπθδβία (Bobath 

& Bobath, 1992: 24).  

Δπίζδξ ζπάκζα είκαζ ηαζ δ παξαπιεγία (paraplegia) ηαηά ηδκ μπμία έπμοκ 

πνμζαθδεεί ιμκάπα ηα επάκς άηνα ημο αηυιμο, εκδεπμιέκςξ ηαζ ιυκμκ ημ έκα πένζ 

(Peristen, 1952).   

 

1.7. Πξόγλσζε θαη δηάγλσζε ηεο εγθεθαιηθή παξάιπζεο 

 

Πανά ηα ζαηνζηά επζηεφβιαηα πμο έπμοκ ζδιεζςεεί ημκ ηεθεοηαίμ αζχκα,  δ 

πνυβκςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ παναιέκεζ ααέααζδ, υπςξ άθθςζηε ηαζ δ 

ηζκδηζηή ελέθζλδ ημο αηυιμο ζηδκ πμνεία ηδξ γςήξ ημο. Ζ δζάβκςζδ, εκ ημφημζξ, 

ζοκηεθείηαζ ιε ιεβάθδ αηνίαεζα, ηαεχξ μζ ελεηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ οπμαάθθεηαζ μ 

αζεεκήξ  ιπμνμφκ κα ειθακίζμοκ ημ ζδιείμ υπμο μ εβηέθαθμξ έπεζ οπμζηεί αθάαδ 

(Hare, et. al., 1998: 229).  

 

1.7.1.Πξόγλσζε 

 

Πνυβκςζδ βζα ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ, ιε ηδκ 

έκκμζα πςξ υηακ ανπίζμοκ κα δζαηνίκμκηαζ ηάπμζα ακδζοπδηζηά ζδιάδζα, δ πάεδζδ 

ήδδ οπάνπεζ. ημζπεία πμο εα ιπμνμφζακ κα εβείνμοκ οπμρίεξ ηαζ κα επζζπεφζμοκ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ δζάβκςζδξ ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηα πνμβεκκδηζηά, υζμ ηαζ ιε ηα 

πενζβεκκδηζηά αίηζα. Βνέθδ πμο ακήημοκ ζε «μιάδεξ ορδθμφ ηζκδφκμο», απμηεθμφκ 

εηείκα πμο βεκκήεδηακ πνυςνα, ιε παιδθυ αάνμξ, ηα ιςνά πμο κμζδθεφηδηακ ζε 

ιμκάδεξ εκηαηζηήξ εεναπείαξ ή πμο ζοκηεθέζηδηε ηάπμζα επζπθμηή ηαηά ημκ ημηεηυ. 
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ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα παναημθμοεμφκηαζ απυ μιάδα εζδζηχκ, 

ιε ζημπυ ηδκ έβηαζνδ δζάβκςζδ ηαζ πανέιααζδ (Rosenbaum, 2003). 

Μζαξ ηαζ δ ακενχπζκδ πνμζπάεεζα ηαζ εέθδζδ ζοκζζημφκ πανάβμκηεξ πμο δεκ 

ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ ή κα ιεηνδεμφκ, δεκ θείπμοκ μζ «εηπθήλεζξ», μζ 

πενζπηχζεζξ, δδθαδή, πμο δζαθμνμπμζήεδηακ απυ ηζξ ζαηνζηέξ εηηζιήζεζξ, είηε πνμξ 

έκα  ηαθφηενμ απμηέθεζια, είκαζ πνμξ έκα θζβυηενμ ηαθυ. Λυβμο πάνδ, ανέθδ ηα 

μπμία δζαβκχζηδηακ ιε ήπζεξ δοζημθίεξ εκδέπεηαζ κα ελεθζπεμφκ ζε θζβυηενμ 

θεζημονβζηέξ πενζπηχζεζξ. Ακηίεεηα, παζδζά ιε ζδιακηζηέξ δοζημθίεξ ζηδκ ηίκδζδ ηα 

μπμία δέπεδηακ πνχζιδ πανέιααζδ, ηαηυνεςζακ κα αεθηζχζμοκ  ηζξ ηζκδηζηέξ ημοξ 

δελζυηδηεξ. Φοζζηά, ζηα παναπάκς παναδείβιαηα δεκ εα εέθαιε κα παναβκςνίζμοιε 

ηδκ ηαηαθοηζηή επίδναζδ ηδξ κυζμο ζημ ζχια ημο αζεεκμφξ, δ μπμία ιε ηδκ πάνμδμ 

ημο πνυκμο εκδέπεηαζ κα βίκεζ πζμ επζαανοκηζηή. Σαοηυπνμκα εα ζοκζζημφζε 

πανάθεζρδ κα ιδκ οπμβναιιίζμοιε ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ 

ιεβαθχκεζ ημ άημιμ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ιζαξ ηζ εηείκμ ιπμνεί κα πανάζπεζ ή 

κα ζηενήζεζ εοηαζνίεξ.   

 

1.7.2.Γηάγλσζε   

 

Ζ δζάβκςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ δεκ ζοκζζηά πθέμκ πενίπθμηδ 

δζαδζηαζία, θυβς ηδξ ελέθζλδξ ηςκ ζαηνζηχκ επζηεοβιάηςκ. Ζ δζάβκςζδ 

επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ θήρδξ ημο ζζημνζημφ ημο παζδζμφ απυ ημοξ βμκείξ ημο, ηδξ 

ηθζκζηήξ εζηυκαξ πμο εα δζαιμνθχζεζ μ βζαηνυξ απυ ηδ κεονμθμβζηή ελέηαζδ αθθά 

ηαζ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ελεηάζεςκ. Έηζζ, δ ααζζηυηενδ ηαζ πζμ αλζυπζζηδ ιέεμδμξ 

δζάβκςζδξ παναιέκεζ δ ηθζκζηή ελέηαζδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ιαβκδηζηή ημιμβναθία 

εβηεθάθμο ή δθεηηνμεβηεθαθμβνάθδια (Αββεθμπμφθμο-αηακηάιδ, 2004: 204, 

205). 

ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο δ ηφδζδ ή μ ημηεηυξ πανμοζίαζακ επζπθμηέξ, 

βεκκχκηαξ αιθζαμθίεξ ζημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ βζαηνμφξ, δ δζάβκςζδ ιπμνεί κα 

ζοκηεθεζηεί πμθφ βνήβμνα, απυ ημοξ πνχημοξ ηζυθαξ ιήκεξ ηδξ γςήξ. Χζηυζμ, ζε 

ηάπμζεξ άθθεξ πενζπηχζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζοκήεςξ ηαζ πζμ ήπζεξ, δ δζάβκςζδ 

ένπεηαζ ηαηά ημ επυιεκμ δζάζηδια ηδξ γςή, μπυηε ηαζ μζ δοζημθίεξ λεηζκμφκ κα 

βίκμκηαζ πζμ έκημκεξ ή ειθακείξ (O‟ Shea, 2002: 136).  

Καηά ζοκέπεζα, δ δζάβκςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ζηα άημια ιε 

παιδθή θεζημονβζηυηδηα, υπμο ηα ζδιάδζα είκαζ πνυδδθα, ηαείζηαηαζ  δοκαηή αηυια 

ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ανεθζηήξ δθζηίαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ δζάβκςζδ 

εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ήπζαξ ιμνθήξ, δ μπμία είκαζ πζμ πενίπθμηδ. Έηζζ, πνεζάγεηαζ 

αθεκυξ πείνα απυ ηδκ πθεονά ημο εζδζημφ, αθεηένμο παναημθμφεδζδ ακά ηαηηά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα, ζδζαίηενα ζε ανέθδ ηάης ηςκ 6 ιδκχκ (O‟ Shea, 2002: 136). 

οκήεςξ, δ ιδηένα απμηεθεί ημ πνχημ άημιμ πμο ακηζθαιαάκεηαζ πςξ ημ 

ιςνυ ηδξ πανμοζζάγεζ ηάπμζα δοζημθία. Λυβμο πάνδ, εκδέπεηαζ κα ιδκ αημθμοεεί ηα 

θεβυιεκα «ακαπηολζαηά μνυζδια», ιε απμηέθεζια κα ιδκ ζηδνίγεζ ημ ηεθάθζ ημο, κα 

ιδκ επζηεκηνχκεζ ημ αθέιια ημο, κα ιδκ απθχκεζ ηα πένζα ημο βζα κα πάνεζ έκα 

παζπκίδζ, κα ειθακίγεηαζ ηάπςξ κςενυ ιε πμθφ ανβέξ ηζκήζεζξ. οκεπχξ, είηε μζ 

βμκείξ είηε μ παζδίαηνμξ παναηδνμφκ ηάπμζα ζοιπηχιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

ανβή ακάπηολδ ημο ιοσημφ εθέβπμο ηαζ ηδ δοζημθία ζοκημκζζιμφ ηςκ ηζκήζεςκ ημο 

ανέθμοξ (Πμθοπνμκμπμφθμο, 2012: 748).  
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1.8. ύλνδεο δηαηαξαρέο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

 

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκζζηά ιζα πάεδζδ ιε ααζζηυηενμ ακηίηηοπμ ζηδκ 

ηζκδηζηυηδηα ημο αηυιμο. οπκά, υιςξ, πανάθθδθα ιε ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ μζ 

πάζπμκηεξ ειθακίγμοκ ηζ άθθεξ δζαηαναπέξ υπςξ, κμδηζηή ηαεοζηένδζδ, επζθδρία, 

δζαηαναπέξ ηδξ υναζδξ ή ηδξ αημήξ, ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ή ζοκαζζεδιαηζηέξ 

δοζημθίεξ. Οζ ζφκμδεξ δζαηαναπέξ εκδέπεηαζ κα εκοπάνπμοκ απυ ημ λεηίκδια ηδξ 

γςήξ ημο αηυιμο ή κα ειθακζζημφκ ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ (Dalvand, et.al., 2012:480).  

 

1.8.1. Ννεηηθή θαζπζηέξεζε  

 

Πανυθμ πμο δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ πανμοζζάγεζ πμζηίθεξ ημζκέξ ηζ 

επακαθαιαακυιεκεξ εκδείλεζξ ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ, εκ ημφημζξ μ ηαεέκαξ δζαηδνεί ημ 

δζηυ ημο, ιμκαδζηυ πνμθίθ. Μάθζζηα, ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ πανμοζζάγμοκ 

αλζμζδιείςηεξ απμηθίζεζξ ςξ πνμξ ηζξ κμδηζηέξ ημοξ ζηακυηδηεξ, πμο ιπμνεί κα 

πμζηίθθμοκ απυ ζμαανή κμδηζηή ηαεοζηένδζδ έςξ  ορδθυ δείηηδ κμδιμζφκδξ 

(Hodapp, 2005: 189). Σμ ζημζπείμ εημφημ πνμζέθηοζε ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

επζζηδιυκςκ απυ πμθφ κςνίξ, ιε απμηέθεζια κα απμθαζίζμοκ κα ενεοκήζμοκ ημκ 

ακηίηηοπμ ηςκ ηζκδηζηχκ ακαπδνζχκ ζηδ βκςζηζηή ακάπηολδ.  

Οζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ δεκ είκαζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ ακάθμβεξ ιε ηδκ κμδηζηή 

ηαηάζηαζδ ημο αζεεκμφξ. Λυβμο πάνδ, εκδέπεηαζ έκα άημια ιε ζμαανέξ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ, ημ μπμίμ δεκ ιπμνεί κα αοημελοπδνεηδεεί, κα δζαεέηεζ πμθφ δοκαηυ  

κμδηζηυ δοκαιζηυ. Ακηζεέηςξ έκαξ θεζημονβζηυξ πάζπςκ εκδέπεηαζ κα πανμοζζάγεζ 

παιδθυ δείηηδ κμδιμζφκδξ. οκεπχξ, οθίζηαηαζ ηάπμζμοξ είδμοξ ζφκδεζδ ακάιεζα 

ζηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ηδ κμδηζηή ηαεοζηένδζδ, αθθά δεκ ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ ακάθμβεξ (Heward, 2011: 458·Κνμοζηαθάηδξ, 2006: 198). Μάθζζηα, 

οπμθμβίγεηαζ πςξ πενίπμο ημ 60% ηςκ παζδζχκ ιε  εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

πανμοζζάγεζ ζφκμδδ κμδηζηή ηαεοζηένδζδ ιε IQ ηάης ημο 70 (Hodapp, 2005: 187, 

188).   

Μεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, δ ηεηναπθδβία 

ζοκμδεφεηαζ ζοκήεςξ απυ ζδιακηζηυηενα πμζμζηά κμδηζηήξ ηαεοζηένδζδξ ζε ζπέζδ 

ιε ηδ δζπθδβία ηαζ ηδκ διζπθδβία. Μάθζζηα ηαηά ηδκ διζπθδβία, δ ζοπκυηδηα ηδξ 

κμδηζηήξ ηαεοζηένδζδξ είκαζ ζδζαίηενα παιδθή ιε απμηέθεζια ηα πάζπμκηα παζδζά 

κα ιπμνμφκ κα θμζηήζμοκ ζημ ηοπζηυ ζπμθείμ (Πακηεθζάδδξ, η.ά., 1998: 54). 

Ζ ειθάκζζδ ιαεδζζαηχκ δοζημθζχκ δεκ είκαζ ζπάκζα ζηα παζδζά ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ζοκήεςξ πνμηφπηεζ είηε ελαζηίαξ ηδξ κμδηζηήξ 

ηαεοζηένδζδξ, είηε ςξ απυννμζα ηςκ  δζαηαναπχκ υναζδξ ηαζ αημήξ. Έηζζ, δ  

ειθάκζζδ αζζεδηδνζαηχκ δζαηαναπχκ ή κμδηζηήξ ηαεοζηένδζδξ ιπμνεί κα 

ηαηαζηήζεζ ηζξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ακηζθδπηέξ ήδδ απυ ηδκ πνμζπμθζηή δθζηία 

(Πακηεθζάδδξ, η.ά., 1998: 56). Δζδζηυηενα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ κμδηζηή 

ηαεοζηένδζδ εκδέπεηαζ κα επζδεζκςεεί ή κα πνμηφρεζ δεοηενμβεκχξ θυβς ηςκ 

αζζεδηδνζαηχκ δζαηαναπχκ. Δζδζηυηενα, υπςξ εα ακαθοεεί αιέζςξ ιεηά, δ 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκμδεφεηαζ ζοπκά απυ δοζημθίεξ υναζδξ ηαζ αημήξ, ιε 

απμηέθεζια ηυζμ μζ πθδνμθμνίεξ πμο θαιαάκεζ μ πάζπςκ, υζμ  ηαζ δ πνυζααζή ημο 

ζηδκ εηπαίδεοζδ κα παναηςθφμκηαζ. Έηζζ, ημ άημιμ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δεκ 

έπεζ ηδ δοκαηυηδηα  κα πνμζθάαεζ ηζξ βκχζεζξ πμο εκδεπμιέκςξ κα ήεεθε, ιε 

απμηέθεζια κα ιδκ ελεθίζζεηαζ κμδηζηά ζημ έπαηνμ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο 

(Κνμοζηαθάηδξ, 2006: 198).  
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1.8.2. Αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο 

 

Οζ ακαθενυιεκεξ ςξ αζζεδηδνζαηέξ δζαηαναπέξ ζηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δοζημθίεξ υναζδξ ηαζ αημήξ. Έκα πμζμζηυ άκς ημο 50% 

ειθακίγεζ ζηνααζζιυ ηαεζζηχκηαξ ημκ ςξ ημ ζοπκυηενμ μθεαθιμθμβζηυ πνυαθδια 

ζηα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ (Hodapp, 2005: 188) εκχ πμθφ ζοπκέξ είκαζ μζ 

δοζημθίεξ ζοκημκζζιμφ ηδξ μθεαθιζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ. πάκζα ηα παζδζά ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ πανμοζζάγμοκ μθζηή ηφθθςζδ. Πανάθθδθα, πμθθά είκαζ μζ 

πάζπμκηεξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πμο ειθακίγμοκ δζαεθαζηζηέξ ακςιαθίεξ, υπςξ 

δ ιοςπία, ιε απμηέθεζια μ μθεαθιμθμβζηυξ έθεβπμξ κα ηαείζηαηαζ απαναίηδημξ ζε 

υθεξ ηζξ δθζηίεξ (Black, 1980).  

Οζ πενζπηχζεζξ ηχθςζδξ ή αανδημΐαξ είκαζ ζπακζυηενεξ αθθά δφκακηαζ κα 

επδνεάζμοκ ηδκ παναβςβή ημο πνμθμνζημφ θυβμο ζημοξ πάζπμκηεξ. Μάθζζηα, υηακ δ 

αανδημΐα είκαζ εηενυπθεονδ ηαείζηαηαζ δοζημθυηενδ δ δζάβκςζή ηδξ ηαηά ηδκ 

ανεθζηή δθζηία (Hare, et. al. 1998: 232·Κνμοζηαθάηδξ, 2006: 199). Αλίγεζ ηέθμξ κα 

ζδιεζςεεί πςξ μζ  πανάβμκηεξ πμο εοεφκμκηαζ ζοπκά βζα εβηεθαθζηή πανάθοζδ –

υπςξ δ πνμςνυηδηα, μζ θμζιχλεζξ, ημ παιδθυ αάνμξ βέκκδζδξ, δ ιδκζββίηζδα, δ 

πενζβεκκδηζηή αζθολία- δφκακηαζ κα πνμηαθέζμοκ ηαζ πνμαθήιαηα αημήξ 

(Πακηεθζάδδξ, η.ά., 1998: 54). 

 

1.8.3. Γηαηαξαρέο ηεο νκηιίαο  

 

Οζ δοζημθίεξ ζηδκ μιζθία  ειθακίγμκηαζ ιε ζδιακηζηή ζοπκυηδηα ζηα άημια 

ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, πενζθαιαάκμκηαξ εκδείλεζξ υπςξ δ δοζανενία, μ 

ηναοθζζιυξ ή δ αθαζία. Οζ πενζζζυηενεξ δζαηαναπέξ ηδξ μιζθίαξ απακηχκηαζ ζηα 

παζδζά πμο ειθακίγμοκ αεέηςζδ. Δζδζηυηενα, μζ ηζκδηζηέξ δζαηαναπέξ ημο θυβμο ηαζ 

ηδξ μιζθίαξ πνμένπμκηαζ απυ δοζημθία ημο πάζπμκημξ κα εθέβλεζ ηζξ ηζκήζεζξ ηδξ 

ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ βζα ηδκ παναβςβή πνμθμνζημφ θυβμο, ιε απμηέθεζια κα 

ειθακίγεηαζ δ δοζανενία ή δ αθαζία (Erhardt, 1988: 441). 

 

1.8.4. πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 

 

Γεκ είκαζ θίβεξ μζ πενζπηχζεζξ υπμο δ φπανλδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ 

επδνεάγεζ ζοκαζζεδιαηζηά ηυζμ ημκ πάζπμκηαξ, υζμ ηαζ ημκ μζημβεκεζαηυ ημο 

πενίβονμ. Μάθζζηα, έπεζ παναηδνδεεί πςξ ηα παζδζά ιε ορδθή κμδιμζφκδ 

πανμοζζάγμοκ ζοπκυηενα ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ  ηαζ ςξ εη ημφημο,  εκδέπεηαζ 

κα ιδκ επζεοιμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηζξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (Αββεθμπμφθμο-

αηακηάιδ, 2004: 215).Καηά ζοκέπεζα, δεκ απμηθείεηαζ κα εκοπάνπμοκ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ ηυζμ ζημ παζδί ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, υζμ ηαζ ζηδκ 

μζημβέκεζά ημο.   

Οζ πάζπμκηεξ ιε παιδθή θεζημονβζηυηδηα ανίζημκηαζ ελανηδιέκμζ απυ ημ 

πενζαάθθμκ ημοξ, ηαεχξ δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα ηαθφρμοκ ιυκμζ ημοξ ηζξ 

αζμηζηέξ ημοξ ακάβηεξ. οκεπχξ, εκδέπεηαζ κα οζμεεηήζμοκ ιζα παεδηζηή ζηάζδ, κα 

αζζεάκμκηαζ απμβμδηεοιέκμζ θυβς ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ημοξ ή ηδξ αδοκαιίαξ 

ημοξ κα αοημελοπδνεηδεμφκ. Βεααίςξ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ δζάεεζδ ημο πάζπμκημξ 

δζαδναιαηίγεζ ηαζ δ δοκαηυηδηά ημο ή ιδ κα εηθναζηεί θεηηζηά, αθμφ δ απμοζία 

πνμθμνζημφ θυβμο δοζπεναίκεζ ηδκ επζημζκςκία ηαζ ηδκ αοημ-έηθναζδ (Πακηεθζάδδξ, 

η.ά., 1998: 57). 

ηδκ ένεοκα ημοξ μζ Parkes, et. al. (2008) ιεθέηδζακ μηηαηυζζα δεηαμηηχ 

παζδζά δθζηίαξ 8 έςξ 12 εηχκ ζε μπηχ δζαθμνεηζηέξ εονςπασηέξ πυθεζξ πνμηεζιέκμο 
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κα πενζβνάρμοκ ημκ ροπμθμβζηυ ακηίηηοπμ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ζηα ίδζα ηαζ 

ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. ηα ζοιπενάζιαηα ακαθένεηαζ πςξ ημ δζυθμο εοηαηαθνυκδημ 

πμζμζηυ ημο 29% ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πμο ελεηάζηδηακ  

πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηέξ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ, ιε απμηέθεζια δ παναπμιπή 

ζε ελεζδζηεοιέκμ ροπμθυβμ κα ηνίκεηαζ ζηυπζιδ. Ακ ηαζ ηα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ 

ένεοκαξ πανμοζζάγμοκ ελαζνεηζηυ εκδζαθένμκ, δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία πμο 

επζθέπεδηε παναηςθφεζ ηδκ ειαάεοκζδ ζημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ παζδζχκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ.  

φιθςκα ιε ημκ Κνμοζηαθάηδ (2006: 202) ηα άημια ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ πανμοζζάγμοκ ζοπκά ιζα δζαθμνεηζηή εζηυκα βζα ημ ζχια ημοξ, ζηδκ 

μπμία δεκ ειπενζέπεηαζ δ ζςιαηζηή ημοξ δοζημθία. Σα παζδζά λεηζκμφκ κα  

δζαηνίκμοκ ηα ιένδ ημο ζχιαηυξ ημοξ ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο ηαεεκυξ απυ ηα πνχηα 

ηζυθαξ έηδ ηδξ γςήξ ημοξ. Δκημφημζξ, έκα παζδί ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ακαπηφζζεζ  

ιζα ιμκαδζηή, πνμζςπζηή αίζεδζδ βζα ημ ζχια, ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηά 

ημο, δίπςξ κα πενζθαιαάκεζ ηδκ «έκκμζα ηδξ ζςιαηζηήξ ημο ιεζμκελίαξ». Μάθζζηα, μ 

ζοββναθέαξ επζηαθείηαζ ημκJ.P. Klein
10

, πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνίλεζ πςξ ηα άημια 

ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ακαγδημφκ ημ «παιέκμ ημοξ ζχια» πνμηεζιέκμο κα 

δζαιμνθχζμοκ ηδ ζςιαηζηή ημοξ εζηυκα.  

φιθςκα ιε ηδ εεςνία ημο Joseph Babinski, ζε μνζζιέκα άημια ιε ακαπδνία, 

ημοξ είκαζ αδφκαημ κα ακηζθδθεμφκ ηδκ ακαπδνία ημοξ. Ο Babinski εζζήβαβε ημ 1914 

ηδκ έκκμζα ηδξ λνζναγλσζίαο (anosoagnosia) πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρεζ ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία μζ αζεεκείξ –ηςκ μπμίςκ ζοκδεέζηενα έπεζ πθδβεί ημ δελί 

διζζθαίνζμ ημο εβηεθάθμο– δεκ ιπμνμφκ κα ακαβκςνίζμοκ ηαζ κα απμδεπημφκ ηδκ 

φπανλδ ηδξ ζςιαηζηήξ ημοξ δοζθεζημονβίαξ. Ζ κμζμαβκςζία ζοκζζηά κεονμθμβζηή 

δζαηαναπή πμο εκδέπεηαζ κα αθμνά είηε ιζα βεκζηεοιέκδ δοζημθία μθυηθδνμο ημο 

ζχιαημξ, είηε ιμκάπα ηάπμζςκ ιεθχκ ημο, υπςξ δ διζπθδβία (Langer, 

2009·Vuilleumier, 2004). 

Καηαθδηηζηά, δ έθθεζρδ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ μδδβεί ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ 

ζημκ απμηθεζζιυ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ή δοζπεναίκεζ πμθφ ηδ 

ζοιιεημπή ημοξ ζε δναζηδνζυηδηεξ. Υχνμζ ιε δφζημθδ πνυζααζδ ιπμνεί κα είκαζ 

αηυια ηαζ ημ ζπμθείμ, δ παζδζηή πανά ή πμθοάνζειμζ πχνμζ ακαροπήξ, ιε 

απμηέθεζια ημ άημιμ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ κα αιθζαάθθεζ βζα ηδ δοκαηυηδηά ημο 

κα εκηαπεεί ημζκςκζηά ηαζ  κα μδδβείηαζ ζηδκ ημζκςκζηή απμιυκςζδ (Imrie & 

Kumar, 1998· Mihaylov, et. al., 2004). 

 

1.8.5. Δπηιεςία 

  

Με ημκ υνμ επζθδρία, εκκμείηαζ δ αζθκίδζα, αναπεία ή παναηεηαιέκδ απχθεζα  ή 

δζαηαναπή ηδξ ζοκείδδζδξ ημο αηυιμο. Ζ επζθδρία ζοκμδεφεηαζ ζοπκά απυ ζπαζιμφξ 

ή άθθμο είδμοξ ζοζπάζεζξ ηαζ δ αζηζμθμβία ηδξ εκημπίγεηαζ ζηδκ οπένιεηνδ ή 

ακμιμζμβεκή εηθυνηζζδ ηςκ εβηεθαθζηχκ κεονχκςκ (Shorvon, 

2011·Υνζζηζακυπμοθμξ, 2012: 337).  

Ζ επζθδρία ιπμνεί κα εηδδθςεεί ζε μπμζαδήπμηε δθζηία, εκχ δ έκηαζδ ηαζ δ 

ζμαανυηδηά ηδξ πμζηίθμοκ. Μάθζζηα, ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ηνεζξ ηφπμζ ιε 

δζαθμνεηζηέξ εκδείλεζξ. Ανπζηά, δ ιζηνή (petit mal) ή αθαζνεηζηή επζθδρία 

ειθακίγεηαζ ζοκήεςξ ζηζξ ιζηνυηενεξ δθζηίεξ, δζανηεί θίβα δεοηενυθεπηα ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζά ηδξ ημ άημιμ θαίκεηαζ «αθδνδιέκμ». Ακμζβμηθείκεζ ηα ιάηζα ημο αθθά δεκ 

                                                           
10

 φιθςκα ιε ημκ. Γ. Κνμοζηαθάηδ (2006: 190), δ ζδέα πενί ακαγήηδζδξ ημο «παιέκμο ζχιαημξ» (la 

recherche du corps perdu) ακαπηφζζεηαζ ζημ ελήξ αζαθίμ: Klein, J.P. (1993). L‟ Art en Thérapie. 

Marseille: Hommes et Perspectives.  
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ακηαπμηνίκεηαζ, υηακ μζ άθθμζ ημο ιζθμφκ ηαζ εκδέπεηαζ κα βφνεζ ημ ηεθάθζ ημο ζημ 

πθάζ. ηδ ζοκέπεζα δ ιεβάθδ (grand mal) ή βεκζηεοιέκδ ημκμηθμκζηή επζθδρία 

παναηηδνίγεηαζ απυ ζπαζιμφξ ηςκ ιοχκ. Πμθθά άημια αζζεάκμκηαζ ιζα «αφνα» πνζκ 

απυ ηδκ επενπυιεκδ επζθδρία, εκχ ιεηά ημ πέναξ ηδξ δεκ εοιμφκηαζ ηζ ημοξ ζοκέαδ 

ηαζ κζχεμοκ ιζα έκημκδ ακάβηδ βζα λεημφναζδ. ηδκ ζφκεεηδ εζηζαηή ηνίζδ ή 

ροπμηζκδηζηή επζθδρία, δ μπμία ζπακίςξ εηδδθχκεηαζ ζε παζδζά, ημ άημιμ 

ζοιπενζθένεηαζ ιε ακελήβδημ ηνυπμ. Μπμνεί κα παναιείκεζ αηίκδημ ή κα εηδδθχζεζ 

αθθυημηεξ ζοιπενζθμνέξ, υπςξ ημ ζηίζζιμ ηςκ νμφπςκ ημο,  ημ ζπάζζιμ 

ακηζηεζιέκςκ, μζ ηναοβέξ. Σέθμξ, ζηδκ απθή εζηζαηή ηνίζδ εηδδθχκμκηαζ λαθκζηέξ 

ζπαζιςδζηέξ ηζκήζεζξ πςνίξ, ςζηυζμ, κα οπάνπεζ απχθεζα ηδξ ζοκείδδζδξ (Heward, 

2011: 466). 

Σδκ επζθδρία 
11

ζοκμδεφεζ ζοπκά ημ ημζκςκζηυ ζηίβια πμο οπμζηδνίγεηαζ απυ 

έκα αίζεδια θυαμο βζα ηδκ εθθζπή βκχζδ δζαπείνζζδξ ηδξ ηνίζδξ. Δζδζηυηενα, μζ 

επζθδπηζημί ακηζιεηςπίγμκηαζ ζοπκά ιε ζοζημθή, ηαεχξ μ πενίβονμξ αζχκεζ άβπμξ βζα 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνέπεζ κα δνάζεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ εκδεπυιεκδξ 

επζθδπηζηήξ ηνίζδξ. Δζδζηυηενα, δ εκ θυβς ζοζημθή εηδδθχκεηαζ ζοπκά απυ 

πενζαάθθμκηα υπςξ ημ ζπμθείμ, μ πχνμξ ενβαζίαξ ή εηβφικαζδξ, ιε απμηέθεζια κα 

εέημοκ ειπυδζα ζηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ηυζμ ημο πάζπμκημξ υζμ ηαζ ηδξ μζημβέκεζάξ 

ημο (Carlton-Ford, et.al.,  1995).  

 

1.9. Δπίινγνο  

 

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκζζηά ιζα ιδ-ακαζηνέρζιδ αθάαδ κεονμθμβζηήξ 

θφζεςξ, δ μπμία επδνεάγεζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα ημο αηυιμο. Ακ ηαζ δ κυζμξ ημο Little 

λεηίκδζε κα ιεθεηάηαζ εκδεθεπχξ απυ ηδκ ζαηνζηή ημζκυηδηα πνζκ απυ 150 ηαζ πθέμκ 

πνυκζα, εκ ημφημζξ, δεκ δφκαηαζ κα οπάνλεζ πνυβκςζή ηδξ ιε απμηέθεζια δ 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ κα επδνεάγεζ, grosso modo, 2 ανέθδ βζα ηάεε 1000 βεκκήζεζξ 

– ιε ημ αηνζαέξ πμζμζηυ κα εεςνείηαζ θίβμ ιεβαθφηενμ απυ ημ 2,0 ‰. Ζ δζάβκςζδ 

ηδξ πάεδζδξ ιπμνεί κα ζοκηεθεζηεί πθέμκ ιε ιεβάθδ πενζβναθζηυηδηα πάνδ ζηα 

ζαηνζηά επζηεφβιαηα.  

Σα αίηζα ηδξ  εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ πμζηίθμοκ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζε 

πνμβεκκδηζηά, πενζβεκκδηζηά ηαζ ιεηαβεκκδηζηά ηαη‟ ακαθμβία ηδξ πνμκμθμβζηήξ 

ημοξ ειθάκζζδξ απυ ηδ ζηζβιή ημο ημηεημφ. Πανυηζ παθαζυηενα έηεζκακ κα εεςνμφκ 

ηδκ αζθολία ςξ οπεφεοκδ βζα ηδκ πνυηθδζδ ηδξ κυζμο ημο Little, ζήιενα δ άπμρδ 

εημφηδ έπεζ αιθζζαδηδεεί ηαζ λεπεναζηεί. 

Μζαξ ηαζ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ εεςνείηαζ υνμξ-«μιπνέθα», μ μπμίμξ 

ηαθφπηεζ πμθθμφξ ηφπμοξ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ οθίζηαηαζ μνμθμβία  πμο 

πνμζδζμνίγεζ πενεηαίνς ημοξ ηφπμοξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ. Έηζζ, βίκεηαζ θυβμξ 

βζα ηεηναπθδβία, δζπθδβία, διζπθδβία, ιμκμπθδβία ή παναπθδβία ακάθμβα ιε ηα άηνα 

ηα μπμία έπμοκ πνμζαθδεεί. Χξ πνμξ ηδ κεονμιοσηή δζαηαναπή πμο οθίζηαηαζ, μζ 

ζοπκυηενεξ ιμνθέξ είκαζ δ ζπαζηζηυηδηα, δ αεέηςζδ ηαζ δ αηαλία, μζ μπμίεξ  

επδνεάγμοκ δ ηαεειζά δζαθμνεηζηά, ημκ ιοσηυ ηυκμ ημο ζχιαημξ.   

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ πένακ ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ επζθένεζ ζοπκά ηαζ 

ζφκμδεξ δζαηαναπέξ, μζ μπμίεξ επδνεάγμοκ πμζηζθμηνυπςξ ηδ γςή ημο πάζπμκημξ. 

                                                           
11

 Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ μζ πνχηεξ πενζβναθέξ ηδξ επζθδρίαξ πνμκμθμβμφκηαζ αζχκεξ πνζκ, 

ηαηά ηδκ 2
δ
 πζθζεηδνίδα π.Υ. ζηδ Μεζμπμηαιία. Πανάθθδθα, ζηδκ ανπαία Δθθάδα δ επζθδρία 

παναηηδνζγυηακ ςξ «Ηενά κυζμξ» ηαζ δ εεναπεία πμο πνυηεζκακ ελανηζυηακ απυ ημκ εευ πμο 

εεςνμφζακ υηζ ηδκ πνμηάθεζε ζηδκ εηάζημηε πενίπηςζδ. Χζηυζμ, μ Ηππμηνάηδξ πνχημξ ηαηέηνζκε 

υζμοξ εεςνμφζακ ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ κυζμο ζενή ηαζ οπμζηήνζγε πςξ δ επζθδρία έπεζ θοζζηά αίηζα 

(πεηζζχηδξ & ηαευπμοθμξ, 2006: 101). 
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Λυβμο πάνδ, ζοκδοαζηζηά ιε ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ εκδέπεηαζ κα εηδδθςεμφκ 

επζθδρία, δζαηαναπέξ μιζθίαξ, υναζδξ ή αημήξ, κμδηζηή ηαεοζηένδζδ, εκχ δεκ 

εεςνμφκηαζ ζπάκζεξ μζ ζοκαζζεδιαηζηήξ θφζεςξ δοζημθίεξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΣΧΝ 

ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟ-ΧΜΑΣΗΚΟ-ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ: 

ΒΑΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ, ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 
 

 

2.1. Δηζαγσγή 

 

Με αάζδ ηδ εεςνδηζηή εειεθίςζδ ημο ηεθαθαίμο 1, εα ιπμνμφζε κα 

εκημπίζεζ ηακείξ ηδκ ζδζαίηενδ ζφκεεζδ πμο πανμοζζάγεζ μ ηυζιμξ ηςκ αηυιςκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Φοζζηά, υηακ βίκεηαζ θυβμξ βζα «ζδζαζηενυηδηα», ζηυπμξ ιαξ 

δεκ είκαζ κα δζαπςνίζμοιε ή κα απμιμκχζμοιε ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ζακ 

κα επνυηεζημ βζα ιζα λεπςνζζηή ηαηδβμνία ακενχπςκ. Ακηζεέηςξ, ζημ πανυκ 

ηεθάθαζμ πνυηεζηαζ κα επζπεζνήζμοιε κα ελεηάζμοιε ημκ ηυζιμ ηςκ αηυιςκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ οπυ ημ πνίζια ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ, δ 

μπμία οπμζηδνίγεζ ημ ακεπακάθδπημ ζοιαάκ ηδξ ηαεειίαξ ακενχπζκδξ φπανλδξ. Με 

άθθα θυβζα, μζ αημιζηέξ δζαθμνέξ πμο εββεκχξ εκοπάνπμοκ ζημκ ηάεε άκενςπμ 

ακελαζνέηςξ ημκ ηαεζζημφκ ιμκαδζηυ, δζαθμνεηζηυ ηαζ ζδζαίηενμ, ακελάνηδηα απυ ημ 

ακ δζαεέηεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ή υπζ. 

Πανάθθδθα, δ μζημ-ζςιαημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ, εζζδβδηήξ ηδξ μπμίαξ 

οπήνλε μ Μ. Πμονηυξ, δεκ ελεηάγεζ ημ άημιμ απμπθαζζζςιέκα, ια ιέζα ζημ 

ημζκςκζημ-ζζημνζημ-πμθζηζζιζηυ ημο ζοβηείιεκμ, θαιαάκμκηαξ ζμαανά οπυρδ ηζξ 

εκενβδηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο ακαπηφζζεζ ζηα πθαίζζα υπμο δναζηδνζμπμζείηαζ. 

Μζαξ ηαζ ηα ζοζηήιαηα ζηα μπμία ζοιπενζθαιαάκεηαζ ημ εηάζημηε άημιμ ανίζημκηαζ 

θεζημονβζηά ειθςθεοιέκα ημ έκα εκηυξ ημο άθθμο, δδιζμονβμφκ έκα ακεπακάθδπημ 

πθαίζζμ δνάζδξ. Έηζζ βζα έκα παζδί εα ιπμνμφζαιε κα επζζδιάκμοιε ηδκ μζημβέκεζα, 

ημ ζπμθείμ ηαζ ηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ ςξ ζδιαίκμκηα πθαίζζα αθθδθεπίδναζδξ. 

Δπζεοιχκηαξ, θμζπυκ, κα ελεηάζμοιε ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημο μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ παζδζχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ πνυηεζηαζ κα παναεέζμοιε 

ένεοκεξ πμο έπμοκ ζοκηεθεζηεί ηυζμ ζηδκ Δθθάδα υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ. Οζ ιεθέηεξ 

εημφηεξ εζηζάγμοκ ζηα αζχιαηα ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ εκημπίγμκηαξ ημζκέξ ζοκζζηαιέκεξ ιεηαλφ ηςκ οπμηεζιέκςκ πμο αλίγεζ κα 

ακαδοεμφκ. 

 

2.2. Ζ ζεκαληηθόηεηα ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ βηώκαηνο ζηε κειέηε 

ησλ αηόκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε: Ζ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθή πξννπηηθή  

 

Ζ έκκμζα ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ζοκζζηά ιζα  πνμέηηαζδ ηδξ 

κεμεζζαπεείζαξ ζημκ πχνμ ηδξ Φοπμθμβίαξ, μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ. 

Ζ εκ θυβς εεςνία δδιζμονβήεδηε πνζκ απυ πενίπμο 20 πνυκζα ζηδκ Δνβαζηδνζαηή 

Μμκάδα Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ ηαζ Αθδβδιαηζηήξ-

Γζαθμβζηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. Βάζδ ημο απμηεθμφκ  ημ 

ενιδκεοηζηυ, αθδβδιαηζηυ-δζαθμβζηυ, μζημθμβζηυ-εκζχιαημ ηαζ ημζκςκζημ-ζζημνζημ-

πμθζηζζιζηυ «πανάδεζβια», ςξ εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ζημ πκεφια ημο εεηζηζζιμφ 
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ηαζ ημο βκςζζμηεκηνζζιμφ πμο έπεζ εζζαάθεζ ζηζξ ακενςπζζηζηέξ επζζηήιεξ 

(Πμονηυξ, 2015α:88). Υαναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ 

εεχνδζδξ απμηεθεί δ δζείζδοζδ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ εκζχιαηςκ μκημηήηςκ ηαζ 

ζοκμθζηυηενα, δ εζηίαζδ ζηδκ εκζχιαηδ ακηίθδρδ ηαζ ιάεδζδ. Θειεθζχδδξ 

παναδμπή ηδξ οπυ ελέηαζδ πνμζέββζζδξ ζοκζζηά πςξ δ ενιδκεία ηςκ θαζκμιέκςκ 

ιπμνεί κα ζοκηεθεζηεί ιμκάπα ζπεζζαηά, ελεηάγμκηαξ, δδθαδή, ηδ ζπέζδ πμο 

ακαπηφζζεηαζ ακάιεζα ζε πθαίζζμ ηαζ οπμηείιεκμ- ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ θμβζημ-

ιαεδιαηζηέξ εεςνίεξ, πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ φπανλδ ηαεμθζηχκ εεςνζχκ ηαζ 

παναδμπχκ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα εθανιυγμκηαζ ζε υθεξ αδζαηνίηςξ ηζξ θαζκμιεκζηά 

υιμζεξ πενζπηχζεζξ (Πμονηυξ, 2016: 35).   

Μζαξ ηαζ ημ ηάεε άημιμ δδιζμονβεί ηζξ πνμζςπζηέξ ημο ζογεφλεζξ ιε ημ 

πενζαάθθμκ, ζςιαημπμζεί ηζξ πθδνμθμνίεξ ιε ηζξ μπμίεξ αθθδθεπζδνά ηαζ 

δζαιμνθχκεζ ηα πνμζςπζηά ημο αζχιαηα, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυβμ βζα έκακ 

ζδζαίηενμ ηαζ ακεπακάθδπημ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ. Ακαιθίαμθα βζα ηδκ 

ηάεε ακενχπζκδ φπανλδ (είηε δζαεέηεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ είηε υπζ) ημ πθαίζζμ, ημ 

ζχια ηαζ ημ αίςια ζοκζζημφκ ααζζηά ζοζηαηζηά ηα μπμία ζοκ-δζαιμνθχκμοκ 

μθυηθδνδ  ηδκ οπυζηαζή ημο. Καηά ζοκέπεζα, ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα επζπεζνήζμοιε 

ημκ εκκμζμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ηνζχκ εημφηςκ υνςκ μφηςξ χζηε κα 

δζεοηνζκζζημφκ μζ ζδζαίηενεξ δζαζηάζεζξ ηαεεκυξ απυ αοημφξ.  

 

2.2.1. ηόρνη ηεο νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

 

πςξ ακαθένεζ μ εζζδβδηήξ ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ 

(eco-bodily-experiential approach) Μάνζμξ Πμονηυξ (2016: 269), μζ ααζζημί ζηυπμζ 

ηδξ πνμζέββζζήξ ημο είκαζ ηνεζξ ηαζ ανίζημκηαζ εκανιμκζζιέκμζ ιεηαλφ ημοξ. Ανπζηά, 

ζηυπμξ είκαζ δ πενζβναθή ηςκ ροπμθμβζηχκ δζενβαζζχκ ηςκ οπμηεζιέκςκ, ζε 

ζοκάνηδζδ πάκηα ιε ηα δζάθμνα πθαίζζα ζηα μπμία ακήημοκ, υπςξ θυβμο πάνδ ημ 

μζημθμβζηυ, ημ δζαπνμζςπζηυ, ημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ ή ημ πςνμ-πνμκζηυ. 

Βεααίςξ, μζ ροπμθμβζηέξ δζενβαζίεξ ανίζημκηαζ ζε ζηεκή ζοκάθεζα ιε ηζξ 

πμθζηζζιζηέξ πναηηζηέξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ. Καηά ζοκέπεζα, δ εκ θυβς 

εεςνία «έρεη ζηόρν λα δείμεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο κειέηεο ησλ νηθν-ζσκαηηθν-

βησκαηηθώλ ζπλεμαξηήζεσλ ησλ ςπρνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ». Χξ δεφηενμξ ζημπυξ ηδξ 

μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ ακαθένεηαζ δ ελέηαζδ ηδξ επίδναζδξ ημο 

ημζκςκζημ-πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο ζηδκ πμθοζπζδή ακενχπζκδ δνάζδ. Ακαθμνζηά ιε 

ημκ ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ζηυπμ ηδξ οπυ ελέηαζδ πνμζέββζζδξ, ζδιεζχκεηαζ πςξ δ 

ακενχπζκδ ροπμθμβία δεκ ιπμνεί κα απμημπεί απυ ημκ μίημ, ημ πθαίζζμ ηαζ ηα 

ζδιεζςηζηά ζοζηήιαηα ιέζα ζηα μπμία γεζ ημ οπμηείιεκμ. οκεπχξ, μζ πνμζπάεεζεξ 

ηδξ ροπμθμβίαξ πνεζάγεηαζ κα ζηναθμφκ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ ενιδκείαξ ηαζ 

ηαηακυδζδξ ηδξ ακενχπζκδξ δνάζδξ.  

 

2.2.2. Βαζηθέο αξρέο ηεο νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

 

Πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζηεί πθδνέζηενα ημ ζηεπηζηυ πμο δζέπεζ ηδκ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ, απανζειήεδηακ έλζ εειεθζχδεζξ ανπέξ ζημ ένβμ 

ημο εζζδβδηή ηδξ, Μ. Πμονημφ, ιε ηίηθμ Πιαίζην, ώκα, ΐίσκα, Ώλαπαξαζηάζεηο: 

Θεκειηώδε Γεηήκαηα Φπρνινγίαο θαη Φπρνπαηδαγσγηθήο (2016). Υάνδ ζηζξ ανπέξ πμο 

δζαηοπχεδηακ, ιπμνεί ηακείξ κα ηαηακμήζεζ ηαθφηενα ηδ θζθμζμθία πμο εκοπάνπεζ 

πίζς απυ ηδκ ηαηαβεβναιιέκδ εεςνία.  

Πνχημκ, δ αξρή ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη δνκηθήο ελόηεηαο οπμζηδνίγεζ πςξ ημ 

ζχια ηαζ ημ πενζαάθθμκ δεκ ζοκζζημφκ δφμ αοηυκμιεξ, ηαηαηενιαηζζιέκεξ 
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μκηυηδηεξ. Ακηζεέηςξ, ακάιεζα ζημ ζχια ηαζ ημ πενζαάθθμκ ακαπηφζζμκηαζ 

«ιεηηνπξγηθέο ζπδεύμεηο» μζ μπμίεξ επζδνμφκ ζηδκ ροπζηή ακάπηολδ ημο αηυιμο.  

φιθςκα ιε ηδκ αξρή ηεο εκθώιεπζεο έκα μζημζφζηδια απμηεθείηαζ απυ 

ιζηνυηενα εκζςιαηςιέκα οπμζοζηήιαηα, ηα μπμία ακαπηφζζμοκ ιεηαλφ ημοξ 

δοκαιζηέξ ζπέζεζξ. φιθςκα ιε ηδκ ανπή ηδξ ειθχθεοζδξ, ηα οπμζοζηήιαηα εκυξ 

εονφηενμο ζοζηήιαημξ ανίζημκηαζ εκζςιαηςιέκα ημ έκα εκηυξ ημο άθθμο 

δδιζμονβχκηαξ ιζα ζφκεεηδ δοκαιζηή δμιή. Κάηζ ακάθμβμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημ ηάεε 

οπμηείιεκμ. Σα επζιένμοξ οπμζοζηήιαηα απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ πανειαάθθμκηαζ 

θεζημονβζηά ημ έκα ιέζα ζημ άθθμ ακαπηφζζμκηαξ ηδ γςή ημο αηυιμο, ηδκ ακηίθδρή 

ημο, ηδ δνάζδ ημο. Δημφηδ δ ζοκάθεζα, δ ανιμκζηή ζοκενβαζία ακάιεζα ζηα 

οπμζοζηήιαηα, δδιζμονβεί αοηυ πμο μκμιάγεηαζ νηθνζύζηεκα (Πμονηυξ, 2016: 270).  

ε ακάθμβδ πνμμπηζηή, μ ίδζμξ μ ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ ζοκζζηά έκα 

ζφζηδια, υπμο ηα επζιένμοξ ακηζθδπηζηά ημο υνβακα ζοκενβάγμκηαζ, βζα κα 

επζηεθέζμοκ ηζξ γςηζηέξ θεζημονβίεξ. θα ηα ζοζηήιαηα ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ 

ανίζημκηαζ ζε ανιμκία ηαζ εοεοβνάιιζζδ ιεηαλφ ημοξ, χζηε ημ οπμηείιεκμ κα 

ιπμνεί κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε εκενβδηζηή δεηηζηυηδηα
12

 ιε ημ πενζαάθθμκ ημο. 

Αηυιδ, υθεξ εημφηεξ μζ ροπμθμβζηέξ, βκςζηζηέξ ηαζ κμδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

«βξίζθνληαη δηαζπλνξηαθά αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα κε εκθσιεπκέλεο ιεηηνπξγίεο» ηζ 

υπζ ζε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ημο εβηεθάθμο (Πμονηυξ, 2016: 271).  

 φιθςκα ιε ηδκ ανπή ηδξ ειθχθεοζδξ ηαζ ημ ζοζηδιζηυ ζηέπηεζεαζ, ηάεε 

άημιμ ακήηεζ ζε έκα ζφκμθμ ζοζηδιάηςκ, ημο ζχιαηυξ ημο, ηδξ μζημβέκεζαξ, ημο 

ζπμθείμο, ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ πμθθχκ άθθςκ. Κακέκα οπμηείιεκμ, ζοκεπχξ, δεκ 

ανίζηεηαζ απμημιιέκμ απυ ηδκ έκκμζα ημο ζοζηήιαημξ αθθά μφηε ηαζ απυ ηδκ έκκμζα 

ημο πενζαάθθμκημξ.  

ηδ ζοκέπεζα, δ αξρή ηεο αληηιεπηηθήο δηαθνξνπνίεζεο οπμζηδνίγεζ πςξ  μζ 

άκενςπμζ ή ηα γχα ιπμνμφκ κα δζαηνίκμοκ ηα ζημζπεία πμο εκημπίγμοκ ζημ 

πενζαάθθμκ ημοξ, ιέζς ηδξ ακηζθδπηζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ. οκεπχξ, μζ ιαεδζζαηέξ 

δζαδζηαζίεξ εειεθζχκμκηαζ πάκς ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ ηδκ ακηίθδρδ ακαθμνζηά 

ιε ηα ζημζπεία ημο πενζαάθθμκημξ ημο οπμηεζιέκμο
13

. Άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ 

ανπή ηδξ ειθχθεοζδξ ανίζηεηαζ δ ηέηανηδ ζε ζεζνά, αξρή ηνπ κε εγθεθαιηθνύ ή 

λεπξνθπζηνινγηθνύ αλαγσγηζκνύ. Γεδμιέκμο υηζ δ βκςζηζηή δναζηδνζυηδηα εκυξ 

οπμηεζιέκμο δεκ ιπμνεί κα ακαθοεεί ιε ηζξ ζηείνεξ πναηηζηέξ ηδξ κεονμθοζζμθμβίαξ, 

δ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ πνμηείκεζ πςξ δ ιάεδζδ ζοκζζηά ιζα 

δζαδζηαζία πμο πνμηφπηεζ ςξ απμηέθεζια απυ ηδκ «εμεηδηθεπκέλε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξόκελεο δπλαηόηεηαο
14

ηνπ πεξηβάιινληνο». 

                                                           
12

 Ο υνμξ ηδξ «εκενβδηζηήξ δεηηζηυηδηαξ» πενζβνάθεζ ηδ δοκαιζηή φπανλδ ημο αηυιμο ιέζα ζημ 

πθαίζζυ ημο, υπμο δεκ παναιέκεζ αδνακέξ αθθά αοημζπεδζάγεζ ηαζ εκενβεί ζηα ενεείζιαηα πμο δέπεηαζ. 

Ζ εκενβδηζηή δεηηζηυηδηα παναπέιπεζ ζε ιζα ζπέζδ αθθδθμελανηχιεκδ ακάιεζα ζημ οπμηείιεκμ, ημκ 

μίημ, ημ ζχια ηαζ ημ αίςια (Πμονηυξ, 2000: 71-73). 
13

 Μζαξ ηαζ ζηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ οθίζηακηαζ έκημκεξ μζ επζννμέξ ηδξ 

μζημθμβζηήξ ροπμθμβίαξ ημο J. Gibson, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ άπμρδ ημο αιενζηακμφ ροπμθυβμο βζα 

ηδκ αοημακηίθδρδ. ημ ένβμ ημο βίκεηαζ ακαθμνά ζηα ακηζθδπηζηά ζοζηήιαηα ηςκ γχςκ –ζηα μπμία 

ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ μ άκενςπμξ-, ηα μπμία πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζημ πενζαάθθμκ 

(εμσδεθηηθέο εκπεηξίεο) ηαζ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζημκ εαοηυ (ηδηνδεθηηθέο εκπεηξίεο). Σα δφμ 

εημφηα είδδ ειπεζνζχκ ανίζημκηαζ αθθδθέκδεηα, ιε απμηέθεζια ηα έιαζα υκηα κα έπμοκ επίβκςζδ ημο 

εαοημφ ημοξ. Ζ «αοημακηίθδρδ» ή «ζδζμδεηηζηή εοαζζεδζία» ιεηααάθθεηαζ ηάεε θμνά πμο ηάηζ 

αθθάγεζ ζημ ζχια ημο οπμηεζιέκμο ιε απμηέθεζια  κα επζθένεζ ιζα δοκαιζηή, εοιεηάαθδηδ ηαζ 

αδζάημπδ ελέθζλδ ζημκ ηνυπμ πμο ημ έιαζμ μκ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ εαοηυ ημο (Gibson, 2002).  
14

 Ο υνμξ «πνμζθενυιεκδ δοκαηυηδηα» εζζήπεδ απυ ημκ J.Gibson, βζα κα ιπμνέζεζ κα πενζβνάρεζ ηδ 

ζπέζδ ακάιεζα ζηα υκηα ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημοξ. Παναεέημοιε αηνζαχξ ημ απυζπαζια: «Οη 

επηθάλεηεο θαη νη νπζίεο απηνύ ηνπ  πεξηβάιινληνο παξέρνπλ ηηο επθαηξίεο δηαθόξσλ εηδώλ γηα ηηο 
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φιθςκα ιε ηδκ αξρή ηνπ νηθνινγηθνύ επηπέδνπ πεξηγξαθήο ησλ αληηιεπηηθώλ 

θαηλνκέλσλ, δ πενζβναθή ηςκ ροπμθμβζηχκ θαζκμιέκςκ πνεζάγεηαζ κα 

πναβιαημπμζείηαζ ζε έκα επίπεδμ υπμο ζοκδέεηαζ ημ ίδζμ ημ άημιμ ιε ημ πενζαάθθμκ 

ημο. Με άθθα θυβζα, ηα ροπμθμβζηά ηαζ ακηζθδπηζηά θαζκυιεκα πνεζάγεηαζ κα 

ακαθφμκηαζ ηαζ κα ενιδκεφμκηαζ ιέζα απυ ηδ ζφκδεζή ημοξ ιε ημ πθαίζζμ ηαζ ημκ 

ηνυπμ γςήξ ημο οπμηεζιέκμο. Καηαθδηηζηά, δ αξρή ηεο πιαηζηνζεηεκέλεο γλώζεο 

οπμζηδνίγεζ πςξ δ βκχζδ εκοπάνπεζ πάκηα ιέζα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ. Γίπςξ 

ηδ ιεθέηδ ημο πθαζζίμο, δεκ ιπμνεί ηακείξ κα ηαηακμήζεζ ηδ βκχζδ, αθμφ δ ίδζα 

πνμηφπηεζ πάνδ ζηδκ αθθδθεπζδναζηζηή δζαδζηαζία ιε ημ πενζαάθθμκ ηδξ (Πμονηυξ, 

2016: 269-274).   

  

2.3. Βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθό θόζκν 

 

Ζ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή απμηεθεί ιζα πνμζέββζζδ μθζζηζηή ηαζ ζπεζζαηή 

ζηδκ μπμία μ μίημξ, δδθαδή ημ πθαίζζμ, ημ ζχια ηαζ ημ αίςια είκαζ υνμζ 

αθθδθέκδεημζ ηαζ άννδηηα ζοκοθαζιέκμζ. Με άθθα θυβζα, δ ιία έκκμζα ζοιπθδνχκεζ 

ηδκ άθθδ ηαζ δ ηαιζά δεκ ιπμνεί κα ελεηαζηεί απμιμκςιέκδ, αθθά απμηθεζζηζηά ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ηζξ άθθεξ δομ.   

 

2.3.1. Ο νίθνο ή ην πιαίζην 

 

Ο μίημξ
15

, πμο αθθζχξ ακαθένεηαζ ηαζ ςξ πθαίζζμ (context), ζοκζζηά αθεκυξ 

ημ πεδίμ δνάζδξ ημο οπμηεζιέκμο, ημκ πχνμ πμο ημ πενζαάθθεζ ηαζ ημο πνμζθένεζ 

ενεείζιαηα, αθεηένμο απμηεθεί έκα δοκαιζηυ ηαζ εκενβδηζηυ πεδίμ, ημ μπμίμ 

δζαιμνθχκεζ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ απυ ηζξ ροπμθμβζηέξ ηαζ βκςζηζηέξ δζενβαζίεξ ημο 

αηυιμο (Πμονηυξ, 2015α: 90). ημκ μίημ εζζένπμκηαζ ελςηενζηά ηίκδηνα ημο 

πενζαάθθμκημξ ηα μπμία ιεηαζπδιαηίγμκηαζ ζε εζςηενζηά ηίκδηνα ηςκ οπμηεζιέκςκ, 

ιέζα απυ ιζα δζαδζηαζία εζσηεξίθεπζεο ηαηά ημκ L.S. Vygotsky (1988) ή 

νηθνεηνπνίεζεο (appropriation) ιε υνμοξ ημο M. Bakhtin (1981). 

Πανάθθδθα, ημ πθαίζζμ δζαεέηεζ ζοβηεηνζιέκα πςνμ-πνμκζηά υνζα, εκχ 

θεζημονβεί ακελάνηδηα απυ ηδκ οπμηεζιεκζηή ειπεζνία ημο αηυιμο, υκηαξ δζαηνζηυ 

ηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ ιεηαλφ ημοξ παναηδνδηέξ (Πμονηυξ, 1997α: 89). Πανάθθδθα, 

μ μίημξ έπεζ ηδ δζηή ημο, ιμκαδζηή ελέθζλδ ζημ πνυκμ, ιε απμηέθεζια, εάκ ηάπμζμξ 

επζεοιεί κα ιάεεζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο, κα πνεζάγεηαζ κα ιεθεηήζεζ δζαπνμκζηά 

ηδκ ζζημνζηή ημο πμνεία. οκεπχξ, ιπμνεί ηακείξ κα ιζθήζεζ βζα ηζηνξηθόηεηα ηνπ 

νίθνπ(Πμονηυξ, 2016: 275). 

Δπζπνυζεεηα, μ μίημξ απμηεθεί ημ πνςηανπζηυ ηίκδηνμ ημο αηυιμο βζα 

ιάεδζδ, δνάζδ ηαζ επζημζκςκία, δίπςξ κα θεζημονβεί ακελάνηδηα απυ ημ ζχια ηαζ ημ 

αίςια. Σαοηυπνμκα υιςξ, πνυηεζηαζ βζα ιζα δζαδζηαζία αιθίδνμιδ, ηαεχξ ημ 

οπμηείιεκμ απμηεθεί ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ημο πθαζζίμο πμο ιε ηδ δνάζδ ημο 

επδνεάγεζ ηα άθθα ιέθδ ημο ίδζμο πθαζζίμο, άνα ηαζ ηδ ζοκμθζηυηενδ θεζημονβία ημο. 

Μζαξ ηαζ μ μίημξ ακαδφεηαζ ςξ απμηέθεζια πμθοάνζειςκ αθθδθελανηήζεςκ, έκα 

οπμηείιεκμ ημο πθαζζίμο δεκ δφκαηαζ κα ιεηααάθθεζ μθυηθδνδ ηδ θεζημονβία ημο, 

                                                                                                                                                                      
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έκβηνπ όληνο, πξνζθέξνληάο ηνπ ππνζηήξημε γηα κηα επηηπρή δσή ζηνλ θόζκν». 

Αοηέξ μζ εοηαζνίεξ ζοκζζημφκ ηζξ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ (affordances) (Πμονηυξ, 2002: 134). 
15

 ηδ εεςνία ηδξ μζημθμβζηήξ ροπμθμβία ημο J. Gibson εκοπάνπεζ μ υνμξ «εχημξ», μ μπμίμξ ανίζηεηαζ 

ζε ζοκάθεζα ιε ημκ μίημ. Δζδζηυηενα, μ εχημξ ηαεαοηυξ ακαθένεηαζ ζηδ θςθζά, εκχ ηάεε γχμ –ιέζα 

ζε αοηά ηαζ μ άκενςπμξ- δζαεέηεζ ημκ δζηυ ημο, λεπςνζζηυ εχημ. Ο εχημξ, υιςξ, δεκ πενζβνάθεζ ιυκμ 

ημ μζηζζηζηυ πενζαάθθμκ, αθθά υθεξ ηζξ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ πμο πενζηθείεζ. Πενζβνάθεζ, 

δδθαδή, υπζ ιυκμκ ημ πμφ γεζ ημ γχμ, αθθά ηαζ ημ πχξ γεζ (Gibson, 2002: 225).     
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μφηε ιπμνεί κα είκαζ οπεφεοκμ βζα εηείκδ. Βεααίςξ, υθα ηα οπμηείιεκα πμο 

απανηίγμοκ ημκ μίημ νοειίγμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ιε αάζδ ημοξ άννδημοξ, πμθθέξ 

θμνέξ, ηακυκεξ ημο. Έηζζ, μ μίημξ, ςξ ιζα «ακχηενδξ ηάλδξ δοκαιζηή δμιή» δζαεέηεζ 

ηδ δφκαιδ κα εθέβλεζ ηδ δνάζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ (Πμονηυξ, 2016: 274, 275). 

Καηαθδηηζηά, μζ μίημζ ζοκζζημφκ ζοζηήιαηα ηα μπμία ηαηαθένκμοκ κα 

νοειίγμκηαζ εζςηενζηά, απυ ηα ίδζα ημοξ ηα οπμηείιεκα. Καηά ζοκέπεζα, μζ αθθαβέξ 

ηαζ μζ ακαδζαηάλεζξ απμθεφβμκηαζ, εκχ ηάεε πθαίζζμ δζαηδνεί ηδ δζηή ημο δοκαηυηδηα 

βζα αηεναζυηδηα. Άθθςζηε, δ δοκαιζηή ηςκ μνίςκ ημο πθαζζίμο ελανηάηαζ απυ ηδκ 

ζζπφ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ακάιεζα ζηα ζημζπεία πμο ημ απανηίγμοκ (Πμονηυξ, 

2016: 274). 

 

2.3.2. Σν ζώκα 

 

Κάεε άκενςπμξ βζα κα οπάνλεζ, κα ακαπηοπεεί, κα επζημζκςκήζεζ ιέζα ζημ 

μζημθμβζηυ ηαζ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ ημο πθαίζζμ, πνεζάγεηαζ ημ ζχια ημο, δίπςξ ημ 

μπμίμ δεκ κμείηαζ οπυζηαζδ. Πένακ, υιςξ, ηδξ αζμθμβζηήξ φπανλδξ ημο αηυιμο, ημ 

ζχια ζοκζζηά ιζα πδβή έηθναζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ιε ημ πενζαάθθμκ εκηυξ ημο 

μπμίμο ακαπηφζζεηαζ, ηαζ ιε ηα άημια πμο ημ απανηίγμοκ. Δκ ημφημζξ, οθίζηακηαζ 

επζζηδιμκζηέξ πνμζεββίζεζξ-υπςξ δ ηανηεζζακή εεχνδζδ- μζ μπμίεξ πνμααίκμοκ ζε 

έκακ δοζζιυ ιεηαλφ ζχιαημξ ηαζ πκεφιαημξ, οπμζηδνίγμκηαξ πςξ πνυηεζηαζ βζα δφμ 

λεπςνζζηέξ μκηυηδηεξ. Σέημζμο είδμοξ πνμζεββίζεζξ έπμοκ αζηήζεζ ζμαανή επζννμή 

ζημκ ηνυπμ δνάζδξ ηςκ ημζκςκζχκ, ια ηαζ ζημ ηνυπμ  πμο βαθμοπμφκηαζ ηα παζδζά 

απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Έηζζ, ζηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ 

βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ «απμφζα πανμοζία ημοξ ζχιαημξ», υπςξ εα ακαθοεεί 

παναηάης (Πμονηυξ, 2008, 2013, 2015α).    

Σμ ζχια ηαηέπεζ εειεθζχδδ ζδιαζία ζηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή 

πνμζέββζζδ. Χζηυζμ, δεκ βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ζχια (body) ιε ηδκ ζηεκή έκκμζα ημο 

υνμο ηδξ οθζηήξ οπυζηαζδξ αθθά πενζθαιαάκεζ  έκκμζεξ υπςξ δ ζςιαημπμίδζδ 

(embodiment) ηαζ δ εκζχιαηδ βκχζδ (embodied cognition), ιε ζαθείξ επζννμέξ απυ 

ηδκ ροπμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ James ηαζ Eleanor Gibson (Πμονηυξ, 2016). 

φιθςκα ιε ηδκ μζημθμβζηή ροπμθμβία ηςκ Gibson, ηυζμ μζ άκενςπμζ υζμ ηαζ ηα 

γχα ακηζθαιαάκμκηαζ άιεζα ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο εκοπάνπμοκ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ 

πνμζανιυγμκηαξ ηαηάθθδθα ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ. Έηζζ δ ιάεδζδ ηαζ δ ακάπηολδ 

πνμηφπημοκ ιέζς ηδξ δνάζδξ, ιέζς ηδξ ηίκδζδξ, ιέζς ηδξ ακαηάθορδξ ηςκ 

πνμζθενυιεκςκ δοκαημηήηςκ πμο εζςηθείμοκ ηα ζημζπεία ημο πενζαάθθμκηυξ ημοξ. 

οκεπχξ, δ ιάεδζδ ηαζ δ ακάπηολδ ανίζημκηαζ ζε ιζα ζπέζδ ζοκελάνηζζδξ ιε ηδκ 

ακηίθδρδ 
16

ηαζ ηδ δνάζδ, εκχ δ ηίκδζδ  απμηεθεί ημκ ηνυπμ, βζα κα ελενεοκήζμοκ ηαζ 

ακαηαθφρμοκ μζ άκενςπμζ ηαζ ηα γχα ημκ ηυζιμ ημοξ (Gibson & Pick, 2005). 

φιθςκα ιε ηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ «Χο αλζξώπηλα όληα 

είκαζηε ελζώκαηεο δσληαλέο ππάξμεηο επξηζθόκελεο πάληα ζε ζπγθεθξηκέλα νηθνινγηθά 

πιαίζηα». Καηά ζοκέπεζα, ημ ζχια έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα απμζπά πθδνμθμνίεξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ ίδζμ, ζε ζπέζδ ιε ημ πενζαάθθμκ αθθά ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εέζδ ημο ζε 

αοηυ
17

. Ζ δοκαηυηδηα εημφηδ ακαθένεηαζ ςξ ηδηνδεθηηθόηεηα ηαζ αμδεά ημ άημιμ κα 

                                                           
16

 Ζ έκκμζα ηδξ αληίιεςεο ζηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή εεςνία ηαείζηαηαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή 

ηαζ έπεζ επδνεαζηεί ηαηαθοηζηά απυ ηδκ εεςνία ημο James Gibson (2002), μ μπμίμξ ζηνάθδηε ζηζξ 

δμζιέκεξ απυ ημ πενζαάθθμκ πθδνμθμνίεξ, ηζξ «πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ», υπςξ ηζξ μκυιαζε. ηδκ 

εεςνία ημο Gibson δ ακηίθδρδ δεκ δζαπςνίγεηαζ απυ ηδ δνάζδ, ηδκ ηίκδζδ ή ηζξ βκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ 

αθθά επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ πνμζανιμβή ημο ακενχπμο ή ημο γχμο ζημ πενζαάθθμκ ημο. 
 

17
 φιθςκα ιε ημκ Husserl, μ άκενςπμξ ιπμνεί κα αζχζεζ ημ ζχια ημο ιε δφμ ηνυπμοξ. Ανπζηά, ημ 

ζχια ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηυ ςξ οθζηυ, ελςηενζηυ ακηζηείιεκμ  ημ μπμίμ ημ άημιμ αζχκεζ ιε ηζξ 
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επζημζκςκήζεζ ηυζμ ιε ημ ζχια ημο υζμ ηαζ ιε ημ πθαίζζμ πμο ημ πενζαάθθεζ 

(Πμονηυξ, 2015α: 74). 

Δκημφημζξ, δεκ είκαζ δφζημθμ κα παναηδνήζεζ ηακείξ πςξ ζηδ μ ηνυπμξ γςήξ 

πμο αημθμοεείηαζ αθεκυξ ζηδκ ημζκςκία αθεηένμο ζηδκ εηπαίδεοζδ, θδζιμκεί ημκ 

νυθμ ημο ζχιαημξ ηαζ ηδξ εκζχιαηδξ βκχζδξ. πςξ οπμζηήνζλε δ βηζιπζμκζηή 

ροπμθμβία, δ βκχζδ απμηηάηαζ εκζχιαηα, οπμβναιιίγμκηαξ ιάθζζηα ημκ νυθμ ηδξ 

ηίκδζδξ.  Χζηυζμ, ζπακίςξ αθέπμοιε κα αλζμπμζείηαζ δ ζδζμδεηηζηυηδηα ηαζ δ γςηζηή 

εκένβεζα ημο ζχιαημξ ζηζξ εεζιμεεηδιέκεξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ακηζιεηςπίγμκηαξ 

ημ ζχια ζακ φθδ  πμο δεκ πνδζζιμπμζείηαζ, ηαεχξ δ έιθαζδ δίδεηαζ ζηδκ 

ηαθθζένβεζα ημο πκεφιαημξ. Δπμιέκςξ, δ «απμφζα πανμοζία ημο ζχιαημξ» ημκίγεζ ημ 

βεβμκυξ πςξ ημ ζχια είκαζ ιεκ πανυκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ, αθθά ακεκενβυ ηαζ 

αιέημπμ ζηδκ πνάλδ (Πμονηυξ, 2008, 2015α).  

Mζα έκκμζα ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ πμο ελεηάγεζ ημκ αζυημζιμ ημο αηυιμο οπυ ημ 

πνίζια ημο ζχιαημξ, είκαζ εηείκδ ημο «habitus» («έμηο» υπςξ ιεηαθνάγεηαζ ζοπκά 

ζηα εθθδκζηά), δ μπμία εζζήπεδ απυ ημκ βάθθμ θζθυζμθμ Pierre Bourdieu ηδ δεηαεηία 

ημο 1970
18

 (Nash, 1990: 431).   

φιθςκα ιε ημκ Bourdieu, ημ habitus πενζθαιαάκεζ έκα ζφζηδια εκζχιαηςκ 

ηάζεςκ πμο δζαπθέημκηαζ, χζηε ημ άημιμ κα ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ημζκςκζηυ ηυζιμ 

βφνς ημο ηαζ κα αθθδθεπζδνά ιε αοηυκ. Σα habitus δδιζμονβμφκηαζ ιέζς ιζαξ 

ημζκςκζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ έπμοκ δζάνηεζα ζημ πνυκμ, εκχ ιπμνμφκ κα ιεηαθένμκηαζ 

ζε υθα ηα πθαίζζα δναζηδνζμπμίδζδξ ημο αηυιμο δζαηδνχκηαξ, υιςξ, ηδ δοκαηυηδηα 

κα ιεηααάθθμκηαζ. Έηζζ, ημ habitus δεκ είκαζ ηάηζ ζηαηζηυ, ια έκα ζημζπείμ εοέθζηημ 

πμο δζαηνέπεζ ημ πνυκμ ηαζ ημκ ηυπμ (King, 2000: 417).  

Οζ έλεζξ, υπςξ ηαζ μ αζυζημζιμξ, ανίζημκηαζ ζε έκα πνμ-ζοκεζδδηυ επίπεδμ, 

ηαεχξ ημ άημιμ ηα ακαπανάβεζ πςνίξ κα ημ ζηέθηεηαζ. Αηυιδ, ειθακίγμκηαζ πμθφ 

κςνίξ ζηδ γςή ημο αηυιμο, απυ ηδκ παζδζηή ηζυθαξ δθζηία, εκχ δ εηπαίδεοζδ 

δζαδναιαηίγεζ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ εδναίςζή ημοξ ιέζα ζηδκ ακενχπζκδ ζοκείδδζδ 

(Smith, 2003:465). Πανάθθδθα, ηα  habitus δζαπκέμκηαζ απυ ημ πκεφια ηδξ ημζκςκίαξ 

υπμο εκοπάνπμοκ, ιε απμηέθεζια κα παναηδνείηαζ άημια πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 

ίδζα ημζκςκζηή ηάλδ κα εκενβμφκ ιε παναπθήζζμ ηνυπμ (Nash, 1990: 432). 

Οζ έλεζξ δεκ επδνεάγμοκ ιμκάπα ηδ ζηέρδ αθθά ηαζ ημ ζχια, υπςξ θυβμο πάνδ 

ηζξ ηζκήζεζξ, ηζξ πεζνμκμιίεξ, ηδκ έκδοζδ, ηδκ πενζπμίδζή ηαζ ημκ ηαθθςπζζιυ ημο 

(Bourdieu, 2000). Πανάθθδθα, μζ έλεζξ απμηοπχκμκηαζ ηαζ ζηδκ πνμθμνά ηαζ ηδκ 

εηθμνά ημο θυβμο, υπςξ οπμζηδνίγεζ ηαζ μ Habermas. Έηζζ, εα ιπμνμφζε κα πεζ 

ηακείξ πςξ ημ habitus απμηοπχκεηαζ ζημ ζχια ηαζ ηαηεοεφκεζ ημκ ηνυπμ έηθναζήξ 

ημο (Collins, 1998·Hanks, 2005).   

οκμρίγμκηαξ, ημ habitus ηαηά ημκ Bourdieu είκαζ βναιιέκμ ζημ ζχια ημο 

οπμηεζιέκμο, εκχ ακηακαηθά ηδκ ημζκςκζηή ημο ειπεζνία. Κάηζ ακάθμβμ ζοιααίκεζ 

ηαζ ιε ηδκ εκενβδηζηή δεηηζηυηδηα ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ, δ 

μπμία ζοκζζηά ηδ δοκαιζηή ηάζδ ημο αηυιμο κα δνα ιε αάζδ ηζξ ημζκςκζημ-

πμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημκ μίημ ημο, πνμζανιυγμκηαξ ηδκ 

ζςιαηζηή ημο έηθναζδ. Δπμιέκςξ, μ Bourdieu εκηάζζεζ ζηδ εεςνία ημο ημ ζχια ηαζ 

ηδ ζοιαμθή ημο ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ πθαίζζμ. Χζηυζμ, δ εεςνία ημο 

δζαηνέπεηαζ απυ ιζα ημζκςκζηή ζημπζά, δ μπμία δεκ εζηζάγεζ ζηδκ μζημθμβζηή 

οπυζηαζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ θαζκμιέκςκ.   

                                                                                                                                                                      
αζζεήζεζξ ημο. Γεφηενμκ, ημ ζχια ιπμνεί κα αζςεεί ςξ ημ δζηυ ημο ζχια, ςξ «γςκηακυ ζχια» ημ 

μπμίμ είκαζ πανυκ ζε ηάεε αίςια (Εαπάαδ, 2010: 207, 208).    
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 Αλίγεζ, αέααζα, κα ζδιεζςεεί πςξ δ έμηο ακαθένεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Ανζζημηέθδ ζηα 

Δζηθά Νηθνκάρεηα. Ζ έλζξ απμηεθμφζε βζα ημκ έθθδκα θζθυζμθμ ιζα ανεηή, ιζα επίηηδηδ ηθίζδ, δ 

μπμία ηαηαηηάηαζ ζοκεζδδηά πάνδ ζηδκ πνμζπάεεζα ημο ίδζμο ημο αηυιμο.  
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2.3.3. Σν βίσκα  

 

Ο υνμξ αίςια ακαθένεηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ, υπμο ημ άημιμ επζηοβπάκεζ 

ηαοηυπνμκα ιζα εκενβδηζηή βκςζηζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάηηδζδ ζηδκ 

πθδνμθμνία ιε ηδκ μπμία ένπεηαζ ζε επαθή. Ο άκενςπμξ ακηζθαιαάκεηαζ, 

ηαηαζηεοάγεζ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ημκ ηυζιμ βφνς ημο πάνδ ζηδκ αζςιαηζηή ζπέζδ πμο 

απμηηά ιε ημ πενζαάθθμκ ημο (Πμονηυξ, 2011: 90).   

ηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ βίκεηαζ δζάηνζζδ ακάιεζα 

ζημπνςημβεκέξ αίςια (primary lived experience) ηαζ ημ δεοηενμβεκέξ αίςια 

(secondary lived experience). Ανπζηά, ημ αίςια «απυ πνχημ πένζ», υπςξ αθθζχξ 

μκμιάγεηαζ, πνμένπεηαζ απυ ηδκ άιεζδ ακηίθδρδ ηαζ δζεκενβείηαζ ζε έκα ιδ-

ζοκεζδδηυ επίπεδμ.  Οζ μζημθμβζηέξ πθδνμθμνίεξ, δδθαδή, απμζπχκηαζ άιεζα ιέζς 

ηδξ ακηίθδρδξ απυ ηζξ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ημο πενζαάθθμκημξ (Πμονηυξ, 

2011: 90). 

φιθςκα ιε ημκ Gibson, υθεξ μζ πθδνμθμνίεξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ 

ακηίθδρδ ανίζημκηαζ ιέζα ζημκ ίδζμ ημκ ηυζιμ, ιέζα ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ημο 

αηυιμο. Δίκαζ, υιςξ, ζπμοδαίμ πςξ δ πμζυηδηα ηδξ ειπεζνίαξ δεκ είκαζ πμηέ αηνζαχξ 

ίδζα βζα ηάεε άημιμ (Campbell, 1985: 196, 197).  

Ακηζεέηςξ, ημ δεοηενμβεκέξ αίςια ειπενζέπεζ πάκημηε ηδκ ενιδκεία ηαζ ηδκ 

δζαιεζμθάαδζδ απυ ημοξ άθθμοξ. Δζδζηυηενα, μζ πθδνμθμνίεξ δεκ απμζπχκηαζ άιεζα 

απυ ημ πενζαάθθμκ αθθά αοηέξ ιεηαθένμκηαζ ιέζς δζαθυνςκ ακαπαναζηάζεςκ, μζ 

μπμίεξ ιπμνμφκ θάαμοκ πμζηίθεξ ιμνθέξ, υπςξ θυβμο πάνδ μζ εζηυκεξ, ηα βναπηά 

ηείιεκα ή δ βθχζζα (Πμονηυξ, 2011: 90, 91).  

Ακάθμβεξ παναηδνήζεζξ πναβιαημπμίδζε ηαζ μ J. Gibson. Δζδζηυηενα, δ 

έκκμζα ηδξ πθδνμθμνίαξ ακηθείηαζ απυ ηδκ ειπεζνία ηδξ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ άθθμοξ 

ακενχπμοξ. Σείκμοιε κα εεςνμφιε πςξ δ πθδνμθμνία βζα κα ιεηαδμεεί πνεζάγεηαζ 

έκακ απμζημθέα ηαζ έκακ παναθήπηδ, ιε ηδ πνήζδ ηδξ μιζθίαξ, ημο βναπημφ 

ιδκφιαημξ ή αηυιδ ηαζ ηδ δδιζμονβία εζηυκςκ πάκς ζε ιζα επζθάκεζα. Χζηυζμ, μζ 

εζηυκεξ 
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ηαζ ηα βθοπηά δζαεέημοκ πθδνμθμνίεξ πμο είκαζ πνμζζηέξ ζε μπμζμκδήπμηε 

ηα ημζηάγεζ, μζ μπμίεξ υιςξ είκαζ δζαιεζμθααδιέκεξ απυ ηδκ ακηίθδρδ ημο 

δδιζμονβμφ. Δκ ημφημζξ, δεκ ζοιααίκεζ ημ ίδζμ ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ανίζημκηαζ 

ζημ πενζαάθθμκ δζυηζ εηεί δεκ οπάνπεζ μφηε απμζημθέαξ μφηε παναθήπηδξ. Ο ηυζιμξ 

πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ δμιή ημο θςηυξ πμο θηάκεζ ζε ειάξ , ιε ηδκ απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ κα είιαζηε ζε εέζδ ειείξ μζ ίδζμζ κα ηα ακηζθδθεμφιε (Gibson, 2002: 

138, 139). 

Σα δεοηενμβεκή αζχιαηα ειπενζέπμοκ ηδ δεοηενμβεκή δζοπμηεζιεκζηυηδηα, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ακαπαναβςβή ηςκ πθδνμθμνζχκ θζθηνάνεηαζ απυ ηζξ 

ακηζθδπηζηέξ δζαδζηαζίεξ εκυξ οπμηεζιέκμο, πνμημφ ιεηαδμεμφκ ζε έκα άθθμ
20

. 

Βεααίςξ, δεκ εα πνέπεζ κα θδζιμκμφιε πςξ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ακηίθδρδξ είκαζ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ημζκςκζηυ ζοιαάκ, εκχ μ πμιπυξ, μ δέηηδξ, ημ ηαεεαοηυ ζοιαάκ αθθά 

ηαζ ηα ακαπαναζηαηζηά ζοζηήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζαιεζμθάαδζδ  

ακήημοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ. Βεααίςξ, ηα δεοηενμβεκή 
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 Ο Gibson επζπείνδζε κα μνίζεζ ηδκ έκκμζα ηδξ εζηυκαξ, ηαηαθήβμκηαξ ζημ ζοιπέναζια πςξ 

πνυηεζηαζ βζα ιζα πανάηαλδ απυ ζηαεενέξ ηδξ δμιήξ πμο δζαηδνμφκηαζ. Δπμιέκςξ, ζε ιζα εζηυκα πμο 

θαίκεηαζ κα ακαπανζζηά ιμνθέξ ιπμνμφκ κα ακζπκεοεμφκ άιμνθεξ δμιέξ (Gibson, 2002: 418, 419). 
20

 ημ ζδιείμ εημφημ, ζηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ ακαδφμκηαζ ηα δηακεζνιαβεηηθά 

κέζα αλαπαξάζηαζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ βηώκαηνο θαη ηεο δξάζεο ηα μπμία απμηοπχκμοκ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ημζκςκζηυ ζοιαάκ. οβηεηνζιέκα, δ δζαιεζμθάαδζδ ζοκηεθείηαζ πάνδ ζηα 

ηεπκμονβήιαηα (artifacts) ζηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα ζοιπενζθδθεμφκ ηα ενβαθεία, δ ημζκςκζηή 

αθθδθεπίδναζδ, δ ηέπκδ ηαζ δ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ή βεκζηυηενα ηςκ ζδιεζςηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

(Πμονηυξ, 2015α: 91, 92).    



[43] 
 

αζχιαηα δεκ δνμοκ ακαζηαθηζηά βζα ηα πνςημβεκή, ιε ηδκ έκκμζα πςξ ημ οπμηείιεκμ 

δεκ ζηαιαηά κα ακαγδηά ιε ηδκ ακηίθδρή ημο ηζξ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ημο 

πενζαάθθμκημξ (Πμονηυξ, 2016: 40, 41).  

Καηαθδηηζηά, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ βάθθμξ θαζκμιεκμθυβμξ Maurice 

Merleau-Ponty απέννζρε ημκ δοζζιυ ακάιεζα ζε ζχια ηαζ πκεφια, εκχ οπμζηήνζλε 

πςξ δ βκχζδ έπεζ ηζξ ηαηααμθέξ ηδξ ζηδ αζςιέκδ ειπεζνία. φιθςκα ιε ημκ Merleau-

Ponty (1962), ημ ζχια ζοκζζηά ηδ αάζδ βζα ηάεε αίςια. Δπμιέκςξ ημ αίςια είκαζ 

πάκημηε εκζχιαημ ηαζ δδιζμονβεί ηζξ ζοκεήηεξ βζα πενεηαίνς ηαηακυδζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ.  

 

2.4. Ζ έλλνηα ηνπ βηόθνζκνπ 

 

ε ζοκάθεζα ιε ημκ υνμ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ανίζηεηαζ μ 

βηόθνζκνο, ιζα έκκμζα πμο απακηάηαζ ηυζμ ζηδ Βζμθμβία, υζμ ηαζ ζηδ 

Φαζκμιεκμθμβία, δ μπμία έπεζ επδνεάζεζ ηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ. 

Έηζζ, ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα ζοκηεθεζηεί ιζα επζζηυπδζδ ζημκ εκ θυβς υνμ, ηαεχξ  δ 

απμζαθήκζζή ημο εα ακαδείλεζ ιε ιεβαθφηενδ εοηνίκεζα ηα ημζκά ζδιεία πμο 

οθίζηακηαζ ιε ηδκ ααζζηή πνμζέββζζδ ηδξ ένεοκάξ ιαξ, ηδκ μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζηή πνμζέββζζδ.   

Χξ υνμξ, μ βηόθνζκνο (lifeworld/ lebenswelt) έπεζ πνδζζιμπμζδεεί εηηεκχξ  

ζημοξ ηθάδμοξ ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ 
21

ηαζ ηδξ ημζκςκζμθμβίαξ, εκχ ςξ έκκμζα 

πνμένπεηαζ απυ ημκ πχνμ ηδξ αζμθμβίαξ
22

. Ο αζυημζιμξ έπεζ ηαοηζζηεί ςξ επί ημ 

πθείζημκ ιε ηα μκυιαηα δφμ ιεβάθςκ δζακμδηχκ, ημο Σζέπμο εειεθζςηή ηδξ 

θαζκμιεκμθμβίαξ, Edmund Husserl (1859-1938) ηαζ ημο βενιακμφ ημζκςκζμθυβμο 

Jürgen Habermas (βεκκδιέκμξ ημ 1929). Δονέςξ δζαδεδμιέκμξ, είκαζ αέααζα, ηαζ μ 

υνμξ habitus, ημο βάθθμο ημζκςκζμθυβμο Pierre Bourdieu (1930-2002), μ μπμίμξ 

πανμοζζάγεζ ημζκά ζδιεία ιε ημκ αζυημζιμ, υπςξ εα ακαθοεεί παναηάης.  

Ο αζυημζιμξ πνδζζιμπμζήεδηε ανπζηά απυ ημκ Γαθζθαίμ, ημκ Κανηέζζμ ηαζ 

ημκ Newton, μζ μπμίμζ πνμζπάεδζακ κα απμδείλμοκ πςξ μ ηυζιμξ πμο 

ακηζθαιαακυιαζηε ιε ηζξ αζζεήζεζξ, δεκ είκαζ πναβιαηζηυξ, ηαεχξ δ φθδ απμηεθείηαζ 

απυ ζςιαηίδζα ζηα μπμία αζημφκηαζ δοκάιεζξ. Οζ εεςνίεξ ημοξ δζέεεηακ έκημκδ 

επζννμή απυ ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ αιθζζαδημφζακ εκ βέκεζ ηδκ φπανλδ ημο 

ηυζιμο πμο βίκεηαζ ακηζθδπηυξ ιέζα απυ ηδκ υναζδ, ηδκ αημή, ηδκ αθή, ηδκ ηίκδζδ 

(Sokolowski, 2012: 146, 147). 

Ζ πνχηδ ικεία ημο E. Husserl βζα ημκ αζυημζιμ εκημπίγεηαζ ημ 1936 ζημ 

φζηενμ ένβμ ημο The Crisis of European Sciences and Transcendental 

Phenomenology, ημ μπμίμ πναβιαηεφεηαζ ζηδκ ηνίζδ πμο επήθεε ζημκ 

επζζηδιμθμβζηυ ημιέα θυβς ημο εεηζηζζιμφ. Ο Husserl ηαηέηνζκε ημ εεηζηζζηζηυ 

πανάδεζβια, ηαεχξ εεςνμφζε πςξ απμιάηνοκε ημοξ επζζηήιμκεξ απυ ηδκ ακαγήηδζδ 

ηδξ αθήεεζαξ ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, δίπςξ κα πνμζθένεζ δεζηά ηαζ θζθμζμθζηά 

εειέθζα. Χξ απάκηδζδ ζημκ ηονίανπμ ακηζηεζιεκζζιυ, μ ίδζμξ οπμζηήνζλε ηδκ έκκμζα 

ημο αζυημζιμο, μ μπμίμξ είπε θδζιμκδεεί ηαζ παναβηςκζζηεί ηαηά ηα πνυκζα εηείκα 

(Husserl, 1965, 1970·Rouse, 1987: 222).   
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 Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ είκαζ δ ιεθέηδ ηςκ θαζκμιέκςκ υπςξ αηνζαχξ 

πανμοζζάγμκηαζ, δίκμκηαξ ηδκ εκηφπςζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. Ζ θαζκμιεκμθμβία δζαθένεζ απυ ηζξ 

άθθεξ πνμζεββίζεζξ ηςκ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ, ηαεχξ πνμααίκεζ ζε δζαπςνζζιυ ακάιεζα ζηδκ 

ειθάκζζδ, ζημ ηαεεαοηυ θαζκμιέκμο (appearance) ηαζ ημ κμήιά ημο (essence) (Edie, 1964: 56). 
22

 ηδ Βζμθμβία μ βηόθνζκνο ακαθένεηαζ ζηδ πθςνίδα ή/ηαζ ζηδκ πακίδα πμο οπάνπεζ ζε ιζα 

βεςβναθζηή πενζμπή ηαζ ζηα αββθζηά εηθνάγεηαζ ζοκήεςξ ιε ημκ  υνμ biota.  
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Γζα ηδκ έκκμζα ημο αζυημζιμο δεκ είκαζ δζυθμο εφημθμ κα δζαηοπςεεί έκαξ 

αοζηδνά ηαηαβεβναιιέκμξ μνζζιυξ, βζ‟ αοηυ ηαζ μ ίδζμξ ημο μ εζζδβδηήξ ημκ απέδςζε 

πενζβναθζηά. φιθςκα ιε ημκ Husserl, μ αζυημζιμξ ζοκζζηά έκα ζοκμκεφθεοια ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ ημο ηυζιμο βφνς ημ άημιμ, υπςξ ηα αζχκεζ ημ ίδζμ, ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ 

ειπεζνία πμο ημ άημιμ ηαηέπεζ βζα ημκ εαοηυ ημο, ημ ζχια ημο ηαζ ημκ ηυζιμ πμο ημ 

πενζαάθθεζ. Έηζζ, μ αζυημζιμξ παναπέιπεζ ζηα αζχιαηα ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ αθθά δεκ πνμτπμεέηεζ ηδκ εκδμζηυπδζδ, ηδκ ακαγήηδζδ εκηυξ ημο 

αηυιμο (Πμονηυξ, 2010: 374, 375·Υμφζενθ, 2012). οκεπχξ, οθίζηαηαζ ιζα 

εζδμπμζυξ δζαθμνά ιε ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ, υπμο ημ πνςημβεκέξ 

αίςια είκαζ απμηέθεζια ακηίθδρδξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ δοκαημηήηςκ ημο 

πενζαάθθμκημξ. 

Δπζπνυζεεηα, μ αζυημζιμξ είκαζ πξν-ζηνραζηηθόο (pre-reflective) ιε ηδκ 

έκκμζα πςξ εκοπάνπεζ πνμημφ ημκ ζηεθηεί ηακείξ ή εηθναζηεί βζα αοηυκ θεηηζηά. Ο 

ηαεδιενζκυξ ηυζιμξ είκαζ πανχκ ηαζ πενζθαιαάκεζ κμήιαηα ηαζ αθθδθεπζδνάζεζξ, μζ 

μπμίεξ δεκ ηαείζηακηαζ πάκημηε ζοκεζδδηέξ απυ ημ άημιμ (Moran, 2002: 12). Αλίγεζ, 

δε, κα ζδιεζςεεί πςξ δ ζοκείδδζδ ζηδκ θαζκμιεκμθμβία είκαζ πάκημηε ειπνυεεηδ ηαζ 

οπμηεζιεκζηή (ζπλείδεζε ηηλόο), ηαεχξ ιέζα ζημ αζυημζιμ οπάνπμοκ ακηζηείιεκα, 

ηαεέκα απυ ηα μπμία απμηηά  κυδια βζα ημ οπμηείιεκμ. ηδ εεςνία ημο Husserlδ 

αθθδθελάνηδζδ ακάιεζα ζημ οπμηείιεκμ ηαζ ηα ακηζηείιεκα ημο αζυημζιμο 

εηθνάγεηαζ ιε ημκ υνμ ηδξ απνβιεπηηθόηεηαο
23

(intentionality), ηαεχξ ηάεε ειπεζνία 

πμο αζχκεζ ημ άημιμ εεςνείηαζ ζηυπζιδ  (Husserl, 2005: 170, 171·Sokolowski, 2012: 

8, 9, 10).  

πςξ οπμζηδνίγεζ δ θαζκμιεκμθμβία, ημ άημιμ ηαεαοηυ θένεζ ιέζα ημο ηδκ 

αθήεεζα, ηδ δζηή ημο οπμηεζιεκζηή, αθήεεζα ααζζζιέκδ ζηδ βησκέλε εκπεηξία ημο 

(lived experience). Ο αζυημζιμξ εηθνάγεζ ηδκ ακηίθδρδ ημο οπμηεζιέκμο βζα ημκ 

ηυζιμ υπςξ εηείκμ ακηζθαιαάκεηαζ ημ ζχια ημο, ηζξ ζπέζεζξ ημο ηαζ εκ ηέθεζ ημκ ίδζμ 

ημο ημκ εαοηυ ςξ ιένμξ ημο ηυζιμο. οκεπχξ, ημ άημιμ ηαζ μ ηυζιμξ δεκ είκαζ δφμ 

λεπςνζζηέξ εκυηδηεξ, αθθά οθίζηαηαζ ιζα αθθδθελάνηδζδ ιεηαλφ ημοξ, ιε ζδιείμ 

επαθήξ ηδκ οπμηεζιεκζηή, αζςιέκδ ειπεζνία (Εαπάαδ, 2010: 254, 255).  

O Jürgen Habermas αζπμθήεδηε εηηεκχξ ζηδκ ημζκςκζηή ημο εεςνία ιε ηδκ 

έκκμζα ημο αζυημζιμο, ηδκ μπμία δακείζηδηε απυ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή πανάδμζδ. Γζα 

ημκ ίδζμ, μ αζυημζιμξ θεζημονβεί ςξ οπυααενμ, ςξ θυκημ, ςξ ζηδκζηυ ημ μπμίμ 

οθαίκεηαζ απυ ημκ βκςζηζηυ μνίγμκηα ημο αηυιμο, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηδ 

κμμηνμπία, ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ημο. Ο αζυημζιμξ πενζθαιαάκεζ εεζιμφξ, 

ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ ηαζ κμήιαηα, ηα μπμία πνμτπάνπμοκ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ 

ηδξ αημιζηήξ επζθμβήξ ημο οπμηεζιέκμο. Ο Habermas εζηζάγεζ πενζζζυηενμ ζηδκ 

επζημζκςκία, εκχ ζοιπενζθαιαάκεζ ζηδ εεςνία ημο ημ νυθμ ηδξ βθχζζαξ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημκ Edmund Husserl, μ μπμίμξ, υπςξ θάκδηε παναπάκς, δίκεζ αανφηδηα 

ζηδκ ειπεζνία  (Κανπμφγμξ, 2010: 73).   

φιθςκα ιε ημκ Habermas (1981: 209) μ αζυημζιμξ ζοκηίεεηαζ απυ ηνεζξ 

δμιζηέξ ζοκζζηχζεξ: ηδκ ημζκςκία, δ μπμία μνβακχκεηαζ ιε κυιμοξ, ημκ πμθζηζζιυ, 

πμο ελαζθαθίγεζ ημζκά ενιδκεοηζηά ζπήιαηα ηαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα, πμο 

πενζθαιαάκεζ ηδκ ζηακυηδηα επζημζκςκίαξ. Καζ μζ ηνεζξ αοηέξ ζοκζζηχζεξ 

θεζημονβμφκ άννδηα, ιε θακεάκςκ ηνυπμ, δίπςξ ημ άημιμ κα ηζξ ζοκεζδδημπμζεί, αθθά 

ακαδφμκηαζ αημφζζα ιέζς ηδξ βθχζζαξ. Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε ημκ βενιακυ 
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 Ο Husserl οπήνλε ιαεδηήξ ημο βενιακμφ θζθμζυθμο Franz Bretano, μ μπμίμξ εζζήβαβε ηδκ έκκμζα 

ηδξ απνβιεπηηθόηεηαο.  
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ημζκςκζμθυβμ, δ επζημζκςκία δζαιεζμθααείηαζ απυ ημκ αζυημζιμ ηαζ ιέζα απυ ηδ 

βθχζζα επένπεηαζ δ δζοπμηεζιεκζηυηδηα
24

.     

Ζ εεςνία ημο Habermas –δ μπμία είκαζ κευηενδ, άνα πζμ ημκηά ζηδ ζφβπνμκδ 

πναβιαηζηυηδηα- είβεζ ημκ «ελμνεμθμβζζιυ»(rationalization) (Thompson, 1983) ηαζ 

ηδκ «απμζηζμπμίδζδ» (colonization)πμο οπμδαοθίγμοκ ημκ αζυημζιμ δζαιέζμο ηδξ 

βναθεζμηναηίαξ ηαζ ηςκ αβμνχκ
25

(Sergiovanni, 2007: 149). ε ζπέζδ ιε ημκ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ, μ αζυημζιμξ ημο Habermas θαίκεηαζ κα δίκεζ 

ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζηα δεοηενμβεκή, δζαιεζμθααδιέκα αζχιαηα, αβκμχκηαξ ηδ 

ζοιαμθή ηδξ εκζχιαηδξ ακηίθδρδξ.    

Πανυθμ πμο μ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ ηαζ μ αζυημζιμξ δζαεέημοκ 

ημζκέξ ηαηααμθέξ ζημκ ημιέα ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ, δζαηδνμφκ ςζηυζμ, ιζα ειθακχξ 

δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ. Μζαξ ηαζ μ αζυημζιμξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ςξ επί ημ 

πθείζημκ απυ θαζκμιεκμθυβμοξ ηαζ ημζκςκζμθυβμοξ, ιε άλζμοξ εηπνμζχπμοξ ημκ 

Husserl ηαζ ημκ Habermas, δεκ οθίζηαηαζ μοζζαζηζηή δζείζδοζδ ζηδ ζπέζδ ημο 

ζχιαημξ ιε ημ μζημθμβζηυ πενζαάθθμκ πανααθέπμκηαξ, έηζζ, ηδκ αθθδθεπζδναζηζηή 

ζπέζδ ιε ημ πθαίζζμ.   

 

2.5. Οη αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ε ηδηαηηεξόηεηα ηεο θάζε αλζξώπηλεο ύπαξμεο 

 

Βαζζγυιεκδ ζηδκ παναδμπή πςξ ημ ηάεε ακενχπζκμ μκ ζοκζζηά ιζα ζδζαίηενδ, 

ιμκαδζηή ηαζ ακεπακάθδπηδ φπανλδ, δ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ 

ακαδφεδηε ζημ επζζηδιμκζηυ πνμζηήκζμ πνμηεζιέκμο κα εζηζάζεζ ζημ οπμηείιεκμ ηαζ 

ηζξ δοκαιζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο εηείκμ ακαπηφζζεζ. Ακηθχκηαξ επζννμέξ ηαζ 

ζοκεέημκηαξ δδιζμονβζηά ζημζπεία απυ ηδ θαζκμιεκμθμβία, ηδκ μζημθμβζηή 

ροπμθμβία, ηδκ ημζκςκζηή ζδιεζςηζηή ηαζ ηζξ αθδβδιαηζηέξ, δζαθμβζηέξ ηαζ 

ημζκςκζημ-ζζημνζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ πνμζεββίζεζξ,  δ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή 

πνμζέββζζδ πανέπεζ ιζακ απάκηδζδ ζηζξ εεηζηζζηζηά ηαζ βκςζηζηζζηζηά 

πνμζακαημθζζιέκεξ εεςνίεξ ηδξ ροπμθμβίαξ, μζ μπμίεξ ηείκμοκ κα παναβκςνίγμοκ ηδκ 

αλία ηδξ εκζχιαηδξ βκχζδξ (Πμονηυξ, 2016: 35).  

Ρδλζηέθεοεδ εζζήβδζδ ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ ζοκζζηά δ 

εεςνδηζηή εειεθίςζδ ηςκ αημιζηχκ δζαθμνχκ ημο εηάζημηε αηυιμο
26

. Γζα πμζμκ 

θυβμ, υιςξ, μ ηάεε άκενςπμξ απμηεθεί λεπςνζζηή μκηυηδηα; Πμφ έβηεζηαζ δ 

ιμκαδζηυηδηα ηδξ φπανλήξ ημο; 

Ακ ηαζ πμθοάνζειεξ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ έπμοκ απμπεζναεεί έςξ ζήιενα κα 

δζαπςνίζμοκ ημκ κμο απυ ηδ ιάεδζδ, δ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ 

ένπεηαζ κα εέζεζ ιζα κέα πνυηαζδ, δ μπμία ελεηάγεζ ημ άημιμ ςξ υθμκ, ςξ 

θεζημονβζηυ ιένμξ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο. Δζδζηυηενα, δ βκχζδ πμο δζαεέηεζ ημ 

άημιμ βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημ πθαίζζυ ημο ζοκζζηά απυννμζα ιζαξ αιμζααίαξ 

αθθδθεπίδναζδξ ακάιεζα ζηδκ εκενβδηζηή δεηηζηυηδηα ημο εβηεθάθμο ηαζ ηζξ 
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 Γζα ημκ αοζηνζαηυ θζθυζμθμ Alfred Schütz (1899-1959) δ έκκμζα ηδξ δζοπμηεζιεκζηυηδηαξ ζοκζζηά 

ηδκ αζςιαηζηή πανείζθνδζδ εκυξ οπμηεζιέκμο ζημκ ειπεζνζηυ ηυζιμ ηάπμζμο άθθμο, ζφιθςκα ιε ημκ 

Μ. αααάηδ (2013: 123). 
25

 Ο Habermas ακέπηολε ηζξ ζδέεξ ημο ζημ ένβμ ιε ηίηθμ The Theory of Communicative Action, ημ μπμίμ 

ηοηθμθυνδζε ημ 1981 ηαζ ζημ μπμίμ επζπεζνεί ιζα ζφκδεζδ ακάιεζα ζηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ, ηδκ 

επζημζκςκζαηή δζαδζηαζία ηαζ ηδ βθχζζα. 
26

Ζ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ ακμίβεζ κέμοξ μνίγμκηεξ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ, 

ηαεχξ εζζάβεζ ημ πεδίμ ηςκ αημιζηχκ δζαθμνχκ ηαζ ςξ εη ημφημο ηςκ απενζυνζζηςκ δοκαημηήηςκ 

ιάεδζδξ βζα ημκ ιαεδηή. Έηζζ, δ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ ιμκαδζηχκ δμιζηχκ ηαζ θεζημονβζηχκ 

ζογεφλεςκ ημο ηάεε αηυιμο, επεηηείκεηαζ ηαζ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ εα ελεηάζμοιε ζημ 

ηεθάθαζμ 3 ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ιε ηδκ εεςνδηζηή εειεθίςζδ ηδξ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ, 

Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ.  
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απενζυνζζηεξ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ημο θοζζημφ ηαζ ζζημνζημ-ημζκςκζημ-

πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο ημο. Καηά ζοκέπεζα, μζ δμιζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ ζογεφλεζξ 

πμο ζοκηεθμφκηαζ ακάιεζα ζε άημιμ ηαζ πθαίζζμ, ειθακίγμκηαζ ιμκαδζηέξ ηαζ 

ζδζαίηενεξ βζα ηάεε ακενχπζκμ μκ (Πμονηυξ, 1997α: 420) . 

Ζ βκχζδ βζα ηδκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή  πνμζέββζζδ δεκ πνμτπάνπεζ ημο 

ακενχπμο μφηε ανίζηεηαζ ακελάνηδηδ απυ εηείκμκ. Ακηζεέηςξ, δ ζφκεεζδ ηδξ 

βκχζδξ – ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ηδξ πνμζςπζηήξ αθήεεζαξ- δζαεέηεζ πςνμ-πνμκζηά 

πθαίζζα ηαζ επαθίεηαζ ζηδκ εκενβδηζηή δεηηζηυηδηα ημο εβηεθάθμο, χζηε κα 

αθθδθεπζδνάζεζ ιε ηζξ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ημο πενζαάθθμκημξ (Πμονηυξ, 

1997α: 421). Έηζζ, μ άκενςπμξ κμδιαημδμηεί ημκ ηυζιμ βφνς ημο, πςνίξ κα 

εκζηενκίγεηαζ άαμοθα ηδκ ηαη‟ επίθαζδ πνμτπάνπμοζα βκχζδ.  

οκμρίγμκηαξ, μ άκενςπμξ ζοκάπηεζ ακεπακάθδπηεξ θεζημονβζηέξ  ζογεφλεζξ 

ιε ημ πενζαάθθμκ ημο, δζαιμνθχκμκηαξ ηζξ βκχζεζξ ημο ιέζα απυ ηδ δδιζμονβία 

αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ. Έηζζ, μ ηαεέκαξ απυ ειάξ ζοκζζηά ιμκαδζηή μκηυηδηα 

ιε ηζξ δζηέξ ηδξ εζδζηέξ ακάβηεξ. Καη‟ ακαθμβία ηα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, 

δεκ δφκακηαζ κα ελεηαζημφκ ιαγζηά ή κα ζοβηνζεμφκ ιε άθθα άημια, ηαεχξ ιπμνμφκ 

ιμκάπα κα ιεθεηδεμφκ ζηδκ πνμμπηζηή ακάδεζλδξ ηδξ εηάζημηε ζδζαίηενδξ 

πενίπηςζδξ. Με άθθα θυβζα, δ ηάεε ακενχπζκδ φπανλδ –ακελάνηδηα απυ ηδκ 

ζςιαηζηή δζάπθαζδ– δζαηδνεί ηδκ ιμκαδζηυηδηά ηδξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα 

παναθθδθζζηεί ιε ηαιζάκ άθθδ.  

Βεααίςξ, μφηε ηαζ μζ πάζπμκηεξ απυ εβηεθαθζηή δφκακηαζ κα ζοβηνζεμφκ 

ιεηαλφ ημοξ (ζακ κα απμηεθμφζακ ιζα λεπςνζζηή ηαηδβμνία) αθθά μφηε ιε ηακέκακ 

άθθμ άκενςπμ. Οζ ένεοκεξ πμο παναηίεεκηαζ ζημ πανυκ ηεθάθαζμ έπμοκ ζημπυ κα 

πνμζδχζμοκ ηάπμζα ημζκά παναηηδνζζηζηά ιε αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, χζηε 

κα εκημπζζημφκ παναπθήζζεξ εκδείλεζξ ζηδκ ζηζαβνάθδζδ ημο μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζημφ ημοξ ηυζιμο.    

 

2.6. Ο νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθόο θόζκνο παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

κέζα από δηεμαρζείζεο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηε 

θηιία 

 

φιθςκα ιε υζα εζπχεδηακ παναπάκς, ημ ηάεε ακενχπζκμ μκ δεκ ζοκζζηά 

ιζα αοεαίνεηδ μκηυηδηα, ακελάνηδηδ απυ ηδκ οπυζηαζή ηδξ. Ακηζεέηςξ, ημ άημιμ 

δζαιμνθχκεηαζ ηαζ εκενβεί ιέζα ζε έκα πθαίζζμ, απμηηά αζχιαηα ηαζ ζςιαημπμζεί 

εκζοκείδδηα ή αζοκείδδηα ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο θαιαάκεζ απυ ημκ μίημ ημο. Καηά 

ζοκέπεζα, ηαεέκαξ ιαξ δζαεέηεζ ημκ δζηυ ημο, ιμκαδζηυ ηζ ακεπακάθδπημ, μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ηαζ, θοζζηά, δεκ ελαζνμφκηαζ ηα άημια ακαπδνία, ηςκ 

μπμίςκ ημ ζχια δζαεέηεζ ηάπμζμκ λεπςνζζηυ ηνυπμ θεζημονβίαξ.  

Με αάζδ ηδκ ανπή ηδξ ειθχθεοζδξ πμο ζοκζζηά ααζζηή παναδμπή ηδξ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ, ηα ζοζηήιαηα ζηα μπμία ζοβηαηαθέβεηαζ ημ 

άημιμ ανίζημκηαζ εκζςιαηςιέκα ημ έκα ιέζα ζημ άθθμ δδιζμονβχκηαξ ιζα δοκαιζηή 

δμιή (Πμονηυξ, 2016: 270). Σα ζοζηήιαηα εημφηα εκδέπεηαζ κα αθμνμφκ ημ 

ακενχπζκμ ζχια ή ηα εονφηενα οπενζοζηήιαηα ημο πθαζζίμο ζηα μπμία ακήηεζ 

ηακείξ, υπςξ θυβμο πάνδ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηδξ ημζκςκίαξ, η.ά.   

Ζ ανπή ηδξ ειθχθεοζδξ έπεζ ηδξ ηαηααμθέξ ηδξ ζηδ ζοζηδιζηή πνμζέββζζδ. 

φιθςκα ιε ηδ εεςνία πμο εζζδβήεδηε μ αζμθυβμξ Ludwig von Bertalanffy ηαηά ηδ 

δεηαεηία ημο 1940
27

, ημ ζφζηδια απμηεθείηαζ, ιεκ, απυ έκα πθέβια ζημζπείςκ αθθά 

                                                           
27

 Ακ ηαζ μ von Bertalanffy πανμοζίαζε βζα πνχηδ θμνά ηδκ ζδέα ημο βζα ιζα «Γεληθή ζεσξία 

ζπζηεκάησλ» (2001) ζε έκα θζθμζμθζηυ ζειζκάνζμ ζημ πακεπζζηήιζμ ημο ζηάβμ ημ 1937, ιυκμ ιεηά 
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είκαζ ηαοηυπνμκα ηάηζ πενζζζυηενμ απυ αοηυ. Δίκαζ ζοκάια ηαζ μζ ζηαεενέξ αθθά ηαζ 

απνμζδυηδηεξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ημο, μζ μπμίεξ 

ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θεζημονβίαξ ημο (Παπαδζχηδ-Αεακαζίμο, 2000: 

40, 41). Κάεε ζφζηδια ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ οπμζφζηδια εκυξ εονφηενμο 

ζοζηήιαημξ ηαζ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αθθδθεπζδνά ιε ηαεέκα απυ ηα επζιένμοξ 

οπμζοζηήιαηα πμο ημ απανηίγμοκ (Willke, 1996: 330). 

ηδκ πανμφζα ενβαζία ηαζ ένεοκα-υπςξ εα ακαθοεεί αιέζςξ παναηάης- 

επζθέπεδηακ ηάπμζα ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ πθαίζζα ζηα μπμία δναζηδνζμπμζμφκηαζ 

ηα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ: δ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ, μζ θζθίεξ
28

. 

Πνμζεββίγμκηαξ αοημφξ ημοξ ηνεζξ άλμκεξ, ανπζηά εεςνδηζηά ηαζ εκ ζοκεπεία 

ενεοκδηζηά, επζπεζνείηαζ ιζα ζφκεεζδ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ 

παζδζχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Βεααίςξ, θαιαάκμοιε πάκηα οπυρδ πςξ μ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ δεκ απμηεθεί ιζα έκκμζα ζηαηζηή, δεδμιέκδ ηαζ 

παβζςιέκδ βζα ηδκ μπμία ιπμνεί κα δζαηοπςεεί ιζα ηαεμθζηήξ ζζπφμξ εεςνία. 

οκεπχξ, ιε αάζδ ηζξ ένεοκεξ πμο έπμοκ ζοκηεθεζηεί έςξ ηχνα ηυζμ ζημ ελςηενζηυ, 

υζμ ηαζ ζηδκ Δθθάδα
29

, εα πνμζπαεήζμοιε κα ηαηαεέζμοιε ηάπμζεξ ημζκέξ 

ζοκζζηαιέκεξ  ακαθμνζηά ιε ηα πθαίζζα ηδξ μζημβέκεζαξ, ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ θζθίαξ, 

υπςξ αοηέξ δζαθαίκμκηαζ απυ ηζξ ενεοκδηζηέξ απυπεζνεξ ηαζ ηζξ εεςνδηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ ζηζξ μπμίεξ ααζίζηδηακ. Μζαξ ηαζ ημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ 

επζδνά ηαεμνζζηζηά ζημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ, ηνίεδηε ζηυπζιμ κα 

ακαθενεμφκ ηάπμζεξ παναηηδνζζηζηέξ ένεοκεξ, μζ μπμίεξ ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ επζννμή 

ηαζ ηδ ζηάζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ απέκακηζ ζηα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ.     

 

2.6.1. Ζ νηθνγέλεηα σο πιαίζην δηακόξθσζεο ηνπ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθνύ 

θόζκνπ ησλ αηόκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

 

Ζ μζημβέκεζα, δ μπμία ζηδκ πονδκζηή ιμνθή ηδξ απμηεθείηαζ απυ ημοξ βμκείξ 

ηαζ ηα παζδζά, ζοκζζηά ημ πνςηανπζηυ ηαζ, ζοκήεςξ, ημ πζμ ζηαεενυ ζφζηδια ζημ 

μπμίμ ιπμνεί κα ακήηεζ έκα άημιμ. Δζδζηυηενα, μ υνμξ ζφζηδια
30

πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

κα βίκεζ ακαθμνά ζε ιζα μιάδα αηυιςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ ςξ έκα θεζημονβζηυ υθμκ. 

Συζμ ηα ίδζα υζμ ηαζ μζ ζπέζεζξ ημοξ ανίζημκηαζ ζοκοθαζιέκεξ ιε εονφηενα 

ζοζηήιαηα εη ηςκ μπμίςκ ημ πζμ ααζζηυ είκαζ δ μζημβέκεζα (McGoldrick & Gerson, 

1999: 26). 

Σα ιέθδ ιέζα ζηα μζημβεκεζαηά ζοζηήιαηα μνβακχκμκηαζ ιε αάζδ ηδκ δθζηία 

ηαζ ημ θφθμ, ημπμεεηχκηαξ ημ ηάεε ιέθμξ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηδξ 

μζημβεκεζαηήξ δμιήξ. Ο Walter Toman (1976) ηυκζζε πυζμ ζπμοδαίμ νυθμ 

δζαδναιαηίγεζ δ ζεζνά βέκκδζδξ ηαζ ημ θφθμ υπζ ιυκμ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ζπέζεςκ 

ηςκ αδεθθχκ αθθά ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο ακενχπμο 

βεκζηυηενα (McGoldrick & Gerson, 1999: 27).   

                                                                                                                                                                      
ημκ Β΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ πανμοζζάζηδηακ μζ πνχηεξ ημο δδιμζζεφζεζξ ζπεηζηά ιε ημ εέια εημφημ 

(Laszlo & Krippner, 1998: 5, 6).     
28

 Ζ ένεοκα ηςκ Lawlor, et. al. (2005) ακαπηφζζεζ ηδ ζδιαζία ημο πθαζζίμο, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ημ 

θοζζηυ πενζαάθθμκ, ημ ημζκςκζηυ ηαζ ημ πθαίζζμ ζοιπενζθμνχκ ηαζ ακηζδνάζεςκ πμο επδνεάγμοκ ηα 

παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ.   
29

Πμθφ πενζεηηζηυ είκαζ ημ άνενμ ηςκ Livingston, et. al. (2007), υπμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ 

ακαθφμκηαζ είημζζ ένεοκεξ ακαθμνζηά ιε ηδκ εοδιενία ηαζ ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ αηυιςκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ.  
30

 Σμ ζφζηδια μνίζηδηε απυ ημκ Bertalanffy ςξ έκα ζφκμθμ ζημζπείςκ πμο ανίζημκηαζ ζε 

αθθδθεπίδναζδ. Έκα ζφζηδια ιπμνεί κα εκημπζζηεί ιμκάπα υηακ δζαπςνίγεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο, 

ηαεζζηχκηαξ ακαβηαία ηδκ φπανλδ εκυξ παναηδνδηή, μ μπμίμξ δζαηνίκεζ ηζ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ 

ζφζηδια ηαζ ηζ ςξ πθαίζζμ (Schlippe & Schweitzer, 2008: 68). 
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2.6.1.1. Οη γνλείο 

 

Ζ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ επζθένεζ πάκημηε αθθαβέξ ζημ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια, 

ηαεχξ επδνεάγεζ ααεζά ημοξ δεζιμφξ ηαζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ υθςκ ηςκ ιεθχκ, ηυζμ 

ιεηαλφ ημοξ, υζμ ηαζ ιε ημ κεμβέκκδημ. Οζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ εκδέπεηαζ κα 

νοειίζμοκ ηδ ζηάζδ ηςκ βμκέςκ απέκακηζ ζημ παζδί ιε ακαπδνία πμζηίθθμοκ (Garth 

& Aroni, 2010). Ανπζηά, δ ζεζνά βέκκδζδξ ημο  παζδζμφ θαίκεηαζ κα επδνεάγεζ ηδκ 

ροπμθμβία ηςκ βμκέςκ, εζδζηά υηακ ημ παζδί ιε ζςιαηζηυ έθθεζιια απμηεθεί ημ 

πνχημ κέμ ιέθμξ πμο ένπεηαζ ζηδκ μζημβέκεζα. Αηυιδ, δ φπανλδ ή ιδ άθθςκ παζδζχκ 

δζαιμνθχκεζ ηδ ζηάζδ ημο παηένα ηαζ ηδξ ιδηέναξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ απμδμπήξ. 

Δπζπθέμκ, ζδιακηζηυ νυθμ θαίκεηαζ κα δζαδναιαηίγεζ ηαζ δ πνμδβμφιεκδ ημζκςκζηή 

γςή ηςκ βμκέςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ μζ πνμτπάνπμοζεξ ειπεζνίεξ πμο δζέεεηακ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ακαπδνία. Βεααίςξ, δεκ εα πνέπεζ κα παναβκςνίγεηαζ δ 

ζδζμζοβηναζία ηςκ βμκέςκ αθθά ηαζ δ ροπζηή ημοξ ακεεηηζηυηδηα (Heward, 

2011·Υνδζηάηδξ, 2011: 59, 60). 

Γίπςξ αιθζαμθία, δ ειθάκζζδ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ ακαπδνίαξ ζημ ανέθμξ 

πνμηαθεί ζηνεξ ηαζ έκημκδ ακδζοπία ζημοξ βμκείξ ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, 

αθμφ ηαθμφκηαζ κα ιενζικήζμοκ ζπεηζηά ιε έκα βεβμκυξ πμο πζεακυηαηα δεκ είπακ 

πνμαθέρεζ. οκεπχξ, δ ακαημίκςζδ ηαζ ιυκμκ ηδξ ειθάκζζδξ ιζαξ ηζκδηζηήξ 

δοζημθίαξ ζημ παζδί, επζθένεζ έκημκμ άβπμξ ζε υθδ ηδκ μζημβέκεζα (Eiser, 2000: 32).  

Ζ φπανλδ εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία επδνεάγεζ ημκ νοειυ γςήξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ, ιζαξ ηαζ δ ακάβηδ βζα αολδιέκδ θνμκηίδα ή μζ δοζημθίεξ πνυζααζδξ ζε 

ημπμεεζίεξ, εέημοκ ειπυδζα ζηζξ δοκαηυηδηεξ δζαζηέδαζδξ ηςκ βμκέςκ ηαζ ηςκ 

παζδζχκ ημοξ. Λυβμο πάνδ, έπεζ παναηδνδεεί πςξ ιεζχκμκηαζ μζ εοηαζνίεξ βζα 

δζαημπέξ, δ ζοιιεημπή ζε ημζκςκζηέξ εηδδθχζεζξ ή δ φπανλδ εθεφεενμο πνυκμο 

(Εχκζμο-ζδένδ, 2011: 50).  

Σδκ άπμρδ εημφηδ επζαεααζχκμοκ μζ πμζμηζηέξ ένεοκεξ ηςκ Davis, et. al. 

(2009) ηαζ Mihaylov, et. al. (2004), μζ μπμίμζ δζαπίζηςζακ πςξ δ εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ ηςκ παζδζχκ επδνέαγε ηδ θοζζηή εοελία ηςκ βμκέςκ, ηδκ ημζκςκζηή 

εοδιενία, ηδκ εθεοεενία, ηδκ ακελανηδζία ημοξ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ζηαεενυηδηα ηδξ 

μζημβέκεζαξ.  

οπκά μζ βμκείξ ηςκ παζδζχκ ιε ακαπδνία αζχκμοκ εκμπέξ, άνκδζδ, ηαηάεθζρδ 

ή δοζημθίεξ απμδμπήξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ. Μάθζζηα εκοπάνπεζ έκημκμ άβπμξ βζα 

ηδκ ελέθζλδ ημο παζδζμφ ζηδκ εκήθζηδ γςή ημο ηαζ ηδκ ακάθδρδ ηδξ ηάθορδξ ηςκ 

αζμηζηχκ ημο ακαβηχκ. Πανάθθδθα, δ θνμκηίδα ημο  αηυιμο ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα 

επζθμνηίγεζ ζοκήεςξ ημοξ βμκείξ ή ηα αδένθζα, ιε απμηέθεζια κα πνεζάγεηαζ έκαξ 

ηαθυξ πνμβναιιαηζζιυξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ (Buscaglia, 1993).   

Πανάθθδθα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ημ άβπμξ πμο αζχκμοκ μζ βμκείξ παζδζχκ 

ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ελανηάηαζ απυ πμζηίθμοξ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ιπμνεί κα 

ζπεηίγμκηαζ είηε ιε ηδκ ηαεαοηή ακαπδνία ή ιε ημκ πενίβονμ πμο αθθδθεπζδνά ιαγί 

ημοξ. Δζδζηυηενα,  ηα παναηηδνζζηζηά ημο παζδζμφ επδνεάγμοκ ηα επίπεδα άβπμοξ ηςκ 

ηδδειυκςκ, ηαεχξ υζμ πζμ ζμαανή είκαζ δ ηθζκζηή ημο εζηυκα, ηυζμ πενζζζυηενμ 

θαίκεηαζ κα ακδζοπμφκ μζ βμκείξ, μζ μπμίμζ πνέπεζ κα πανάζπμοκ ζημ παζδί ημοξ 

ηαηηζηή ηαζ ελεζδζηεοιέκδ θνμκηίδα. Πανάθθδθα, μζ ημζκςκζηέξ πανμπέξ θαίκεηαζ κα 

ακαημοθίγμοκ ημ άβπμξ ηςκ βμκέςκ, ηαεχξ δ πμζυηδηα αθθά ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ 

πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ αμδεμφκ οπμζηδνζηηζηά ηδκ ηζκδηζηή ακαπδνία ημο παζδζμφ 

(Heward, 2011·Κμονημφηαξ, 2010).  

φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηςκ McCormick, Charney ηαζ Stemmler (1986), μζ 

βμκείξ 201 παζδζχκ ιε δζζπζδή νάπδ δήθςζακ πςξ μζ θεζημονβζηέξ ακαπδνίεξ ημο 

παζδζμφ ημοξ πνμαθδιάηζγακ πενζζζυηενμ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ακαπδνία. Πζμ 
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ζοβηεηνζιέκα, δ αδοκαιία ημο κα πενπαηήζεζ, κα αοημελοπδνεηδεεί, κα παίλεζ ή κα 

ζοιιεηέπεζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ζοκμιδθίηςκ βειίγεζ ημοξ βμκείξ ιε άβπμξ, ημ 

μπμίμ ιάθζζηα ημνοθχκεηαζ  ζε ζοκάνηδζδ  ιε ηα δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

μζημβέκεζαξ. ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο δ μζημβέκεζα είκαζ ιμκμβμκεσηή, δεκ οθίζηαηαζ 

βάιμξ ιεηαλφ ηςκ βμκέςκ ή ημ αζμηζηυ επίπεδμ ηαείζηαηαζ παιδθυ, οπάνπεζ δ ηάζδ 

βζα αολδιέκα επίπεδα ζηνεξ.  

Οζ Parkes, et. al. (2008) δζελήβαβακ ιζα ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ένεοκα αθμφ 

ιεθέηδζακ μηηαηυζζα δεηαμηηχ παζδζά δθζηίαξ 8 έςξ 12 εηχκ ζε μπηχ δζαθμνεηζηέξ 

εονςπασηέξ πυθεζξ πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρμοκ ημκ ροπμθμβζηυ ακηίηηοπμ ηδξ 

εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ζηα ίδζα ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ 

πςξ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ πμο ακέθενακ υηζ ημ παζδί ημοξ ειθάκζζε έκημκεξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ, ημ 95% δήθςζακ υηζ είπακ δζήνηεζε πάκς απυ έκα 

πνυκμ. Πανάθθδθα, ημ 37% ηςκ βμκέςκ παναδέπηδηε πςξ μζ ροπμθμβζηέξ δοζημθίεξ 

πνμηαθμφζακ άβπμξ ηαζ ζηεκαπχνζα ζημ παζδί ημοξ, εκχ ημ 42% δήθςζε υηζ μζ δ 

ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάπηςζδ  ημο παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ επζαάνοκε ηδκ 

μζημβέκεζα ημοθάπζζημκ «ανηεηά». 

Μζα επζπθέμκ ένεοκα πμο αζπμθήεδηε ιε ηζξ μζημβέκεζεξ -ηαζ εζδζηυηενα ιε 

ημοξ βμκείξ- παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ήηακ εηείκδ ηςκ Lawlor, Mihaylov, 

Welsh, Jarvis ηαζ Colver (2005). Ζ ενεοκδηζηή ημοξ πνμζπάεεζα απμηεθείηαζ απυ 

δεηαηνείξ ζοκεκηεφλεζξ, μζ μπμίεξ δπμβναθήεδηακ ηαζ εκ ζοκεπεία 

απμιαβκδημθςκήεδηακ. Σμ ηονζυηενμ εέια πμο πνμέηορε απυ ηζξ ακαθφζεζξ ήηακ δ 

ζδιαζία ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ, δδθαδή ηςκ ιεηαθμνχκ ημοξ απυ ημοξ 

βμκείξ. Πανάθθδθα, είπηδηε ημ γήηδια ηδξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ άθθςκ ακενχπςκ αθθά 

ηαζ ηςκ δζαθυνςκ εεζιχκ απέκακηζ ζηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, πςνίξ υιςξ 

ζαθείξ πμθζηζηέξ ή κμιμεεηζηέξ αζπιέξ. Οζ βμκείξ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ πμο ιεθεηήεδηακ ακέθενακ πςξ  ηα ααζζηυηενα πνμαθήιαηα ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ ηυζμ ζημ ζπίηζ, υζμ ηαζ έλς έβηεζκηαζ ζε πανάβμκηεξ οπμδμιήξ, 

υπςξ  δ έθθεζρδ ακεθηοζηήνςκ ηαζ ναιπχκ ή δ  ακχιαθδ επζθάκεζα ηςκ ιμκμπαηζχκ  

πμο ηαεζζηά ηδ πνήζδ ηςκ ακαπδνζηχκ αιαλζδίςκ δφζημθδ ή αδφκαηδ. 

Ζ ένεοκα ηςκ Α. Βθάπμο ηαζ Α. Μαηνίδμο (2002) πενζεθάιαακε 12 άημια ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ζημπυ είπε ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ αηυιςκ 

ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ εθδαείαξ (11-18 έηδ). Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ εκ υρεζ απμοζίαξ 

ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ υπμο γμφζακ, υθμζ ακελαζνέηςξ μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ πςξ δ μζημβέκεζα ζοκζζηά ηδκ ιμκαδζηή «ηαη‟ ακάβηδ πδβή 

ζηήνζλδξ».  οκεπχξ, αηυιδ ηζ ακ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ είπακ 

ηδκ εέθδζδ βζα ακελανηδημπμίδζδ, εκ ημφημζξ, δεκ οπήνπε δ απαζημφιεκδ ημζκςκζηή 

ζηήνζλδ ηαζ μζ οπμδμιέξ. 

Οζ Manuel et. al. (2003) δζελήβαβακ ιεθέηδ ζηδκ μπμία ζοιιεηείπακ ιμκάπα 

ιδηένεξ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ 

ακαθένεηαζ πςξ μζ ιδηένεξ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πανμοζζάγμοκ 

αολδιέκμ ηίκδοκμ ηαηάεθζρδξ. Μάθζζηα, ηαηά ηδ δζελαβςβή ηδξ ενεοκδηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, ημ 30% ηςκ ιδηένςκ ειθάκζγε ζδιάδζα ηαηάεθζρδξ.   

ε ιζα απυ ηζξ ένεοκεξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πζθζεηίεξ, μζ Kogan, Tylerηαζ Turner 

(1974) ιεθέηδζακ ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζε παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ηζξ 

ιδηένεξ ημοξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ. ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία 

ζοιιεηείπακ 10 παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, υθα ημοξ ηάης απυ ηα πέκηε έηδ, 

εκχ δ ένεοκα δζήνηδζε βζα δέηα ιήκεξ. φιθςκα ιε ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ Kogan, 

Tylerηαζ Turner, ηαζ μζ δέηα ιδηένεξ έβζκακ θζβυηενμ δζαποηζηέξ ιε ηα παζδζά ημοξ ιε 

ημ πέναζια ημο πνυκμο. Ζ ελήβδζδ πμο έδςζακ μζ ενεοκδηέξ βζα ηδκ ζοβηναηδιέκδ 
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ηνοθενυηδηα ηςκ ιδηένςκ έβηεζηαζ ζηδκ ιείςζδ ηδξ αζζζμδμλίαξ ημοξ βζα ηδκ ελέθζλδ 

ηςκ παζδζχκ ημοξ.  

φιθςκα ιε ηδκ πμζμηζηή ένεοκα πμο δζελήβαβακ μζ Πμονηυξ ηαζ Γαζηαθάηδ 

(2000α: 39) ιεθεηχκηαξ 3 ιδηένεξ παζδζχκ ιε ακαπηολζαηέξ δζαηαναπέξ, μζ ιδηένεξ 

ηςκ παζδζχκ ιε ζφκδνμιμ Rett αίςζακ πυκμ, απεθπζζία ηαζ μδφκδ ηδξ απχθεζαξ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ δζάβκςζδξ. Χζηυζμ, ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ανήηακ ηδκ δφκαιδ 

κα ακηαπελέθεμοκ ηαζ κα θνμκηίζμοκ ημ παζδί ημοξ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ ηαζ 

μζ 3 ιδηένεξ ζπμθίαζακ ηδκ ακηίδναζδ ημο παηένα, εεςνχκηαξ πςξ εηείκμζ αίςζακ 

ιεβαθφηενμ άβπμξ ηαζ κηνμπή απυ ηζξ ίδζεξ.     

ημκ ακηίθμβμ ανίζηεηαζ δ ένεοκα ηςκ Spaulding  ηαζ Morgan (1986) δ μπμία 

ένπεηαζ κα  εέζεζ οπυ αιθζζαήηδζδ ημ μζημβεκεζαηυ άβπμξ ηαζ ηδ εθίρδ ηςκ βμκέςκ. 

Οζ Spaulding  ηαζ Morganιεθέηδζακ ηαζ ζοκέηνζκακ βμκείξ παζδζχκ ιε δζζπζδή νάπδ, 

πςνίξ κμδηζηή ηαεοζηένδζδ, βζα κα ηαηαθήλμοκ ζημ ζοιπέναζια πςξ δεκ 

εκημπίζηδηακ απμηθίζεζξ ή ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα ζηζξ ιδηένεξ ηαζ ημοξ 

ιπαιπάδεξ ηςκ παζδζχκ ιε ηζκδηζηή δοζημθία. θεξ μζ μζημβέκεζεξ πμο ζοιιεηείπακ 

ζηδκ ένεοκα είπακ ηαζ ημοξ δφμ βμκείξ, μζ μπμίμζ γμφζακ ιαγί ζηδκ ίδζα ηαημζηία. 

 

2.6.1.2. Σα αδέξθηα 

 

ημ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια πένακ απυ ημοξ βμκείξ, δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηαζ ηα 

αδένθζα ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηα μπμία εηθαιαάκμοκ ηαζ 

επελενβάγμκηαζ ιε ημκ δζηυ ημοξ ηνυπμ ημ γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ακαπδνίαξ. Ζ ροπμζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ ηςκ αδενθζχκ ηςκ παζδζχκ ιε 

ακαπδνία θαίκεηαζ κα επδνεάγεηαζ, ηαεχξ δ πνμζμπή ηςκ βμκέςκ πνεζάγεηαζ κα 

επζιενίγεηαζ δζανηχξ. Μζαξ ηαζ δ θνμκηίδα εκυξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

πνεζάγεηαζ πμθφ πνυκμ ηαζ πνμζπάεεζα, μζ βμκείξ ζοπκά δεκ ηαηακέιμοκ ζζυπμζα ημ 

πνυκμ ημοξ, ηαεχξ θνμκηίγμοκ πενζζζυηενμ ημ παζδί ιε ακαπδνία. Αηυιδ, εκδέπεηαζ 

μζ βμκείξ κα γδημφκ απυ ηα αδένθζα κα θνμκηίγμοκ εηείκα ηα παζδζά ιε ακαπδνία, κα 

ηα πνμζηαηεφμοκ ή κα ηα αμδεμφκ ζηδκ ημζκςκζηή ημοξ έκηαλδ. Έηζζ, ηα αδένθζα 

ιπμνμφκ κα κζχζμοκ παναιέθδζδ, εβηαηάθεζρδ, ιμκαλζά ή αηυια ηαζ εοιυ πνμξ ημκ 

πάζπμκηα (Υνδζηάηδξ, 2011: 63, 64).   

Δζδζηυηενα, ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ βμκέςκ ακαιθίαμθα επδνεάγμοκ ηδκ 

δοκαιζηή μθυηθδνμο ημο μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ. Σα αδένθζα ηςκ παζδζχκ ιε 

ακαπδνία εκδέπεηαζ κα κζχεμοκ ζηεκαπχνζα ηαζ απμβμήηεοζδ βζα ηδκ θφπδ πμο 

αζχκμοκ μζ  βμκείξ ημοξ. οπκά ιάθζζηα ηα αδένθζα ηςκ παζδζχκ ιε ακαπδνία 

παναηηδνίγμκηαζ ςξ «μιάδα ορδθμφ ηζκδφκμο», οπυ ηδκ έκκμζα πςξ εεςνμφκηαζ 

εοάθςηα βζα ηδκ ειθάκζζδ ροπζηχκ δζαηαναπχκ, ηαεχξ ημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ 

θμνηίγεηαζ απυ πμθφ κςνίξ ιε ηδκ ακαηνμθή ηαζ ηδκ πενίεαθρδ ημο παζδζμφ ιε 

ακαπδνία. Πμθθέξ θμνέξ, ηα αδένθζα επςιίγμκηαζ ηζξ πμθφ ορδθέξ πνμζδμηίεξ ηςκ 

βμκέςκ βζα επζηοπία ζημ ζπμθείμ ή ζηδκ επαββεθιαηζηή ηανζένα ημοξ. οκεπχξ, 

εκδέπεηαζ κα πζέγμκηαζ ζοκαζζεδιαηζηά απυ ηζξ ορδθέξ πνμζδμηίεξ ηςκ βμκέςκ βζα 

επζηοπία (Εχκζμο-ζδένδ, 2011: 60-62). 

Ζ ένεοκα ηςκ Mophosho, Widdows ηαζ Gomez (2010) πενζέθααε 4 αδένθζα 

παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. ημπυξ ήηακ κα ιεθεηδεεί δ αθθδθεπίδναζδ ηαζ δ 

ζηάζδ ακάιεζα ζηα αδένθζα. Σαοηυπνμκα, μζ Mophosho, Widdows 

ηαζGomezεπεδίςλακ κα απμηοπχζμοκ ημκ ακηίηηοπμ ηδξ ακαπδνίαξ ζηδ γςή ηαζ ζηζξ 

ακηζθήρεζξ ηςκ αδενθζχκ ηαηδβμνζμπμζχκηαξ ημ οθζηυ ζε εειαηζηέξ εκυηδηεξ: 

απμδμπή, επζεοιίεξ, ελοπδνεηζηυηδηα, εοεφκδ βζα ηδ θζθία ηαζ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα. 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα, πανυθμ πμο ηα παζδζά δήθςκακ πςξ δεκ παναηδνμφκ 

ηάηζ αζοκήεζζημ ζηα αδένθζα ημο ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, εκημφημζξ  εφπμκηακ ηα 
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αδένθζα ημοξ κα ηαηαθένμοκ δελζυηδηεξ υπςξ κα πενπαηήζμοκ ηαζ κα ιζθήζμοκ. 

Καηαθδηηζηά, υθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ πςξ πνεζάγεηαζ κα αμδεμφκ ηα 

αδένθζα ημοξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ αζζεάκμκηαζ ιαηαίςζδ υηακ αημφκε 

ζπυθζα απμδμηζιαζίαξ βζα εηείκα.  

ηδκ ένεοκα ηςκ Dallas, Stevenson ηαζ McGurk (1993) ζοιιεηείπακ 64 

παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δθζηίαξ 2 έςξ 13 εηχκ ηαζ ηα αδένθζα ημοξ, ιε 

ζημπυ κα δζεκενβδεεί παναηήνδζδ ημο διζ-δμιδιέκμο παζπκζδζμφ ημοξ. Με άθθα 

θυβζα δ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ζοκηεθέζηδηε ζε δοάδεξ παζδζχκ πμο πενζεθάιαακακ 

έκα παζδί ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ημ αδενθάηζ ημο. ηα ζοιπενάζιαηα 

δζαθαίκεηαζ πςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ ηα αδενθάηζα είπακ ηαεμδδβδηζηυ 

νυθμ ηαζ θάιαακακ ζοπκυηενα πνςημαμοθία ακελάνηδηα απυ ηδκ δθζηία ηαζ ηδ ζεζνά 

βέκκδζήξ ημοξ, ιε απμηέθεζια κα δζαηνίκεηαζ ιζα ζενανπζηή ζπέζδ ακάιεζά ημοξ 

ζηδκ μπμία ημ οβζέξ παζδί οπενίζποε. οκεπχξ, ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

ειθακίγμκηακ πζμ παεδηζηά ηαζ ιε θζβυηενα αοημπεπμίεδζδ ζημ παζπκίδζ ιε ηα 

αδένθζα ημοξ.       

φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα πμο δζελήβαβακ μζ Sharpe ηαζ Rossiter (2002) 

ακαθμνζηά ιε ηα αδένθζα παζδζχκ ιε πνυκζεξ αζεέκεζεξ, δ ζοκαζζεδιαηζηή 

επζαάνοκζδ οπήνπε ζε υθα ηα αδένθζα αθθά ημ ιέβεεμξ ηδξ πανμοζίαγε ζδιακηζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ απυ παζδί ζε παζδί. Χζηυζμ, ζηδκ ένεοκα ηςκ Lobato ηαζ Kao 

(2005) ζε 43 αδένθζα παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζημπυξ ήηακ δ εκδιένςζδ 

ημοξ ακαθμνζηά ιε ηδ θφζδ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ πάεδζδξ. Έηζζ, θάκδηε πςξ ιεηά 

απυ πανέιααζδ ηα αδένθζα έδεζλακ ιεβαθφηενδ εοελία ηαζ αοημεηηίιδζδ.    

 

2.6.2. Σν ζρνιείν σο πιαίζην δηακόξθσζεο ηνπ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθνύ 

θόζκνπ 

 

Σα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δζαεέημοκ πνυζααζδ ζημ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια εδχ ηαζ πενίπμο 100 πνυκζα ζηδκ Δθθάδα ηαζ 200 πενίπμο πνυκζα ζηδ 

Γενιακία, δ μπμία ήηακ απυ ηζξ πνχηεξ πχνεξ πμο έθααακ ιένζικα βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα. ηδκ Δθθάδα μ θμνέαξ ηδξ 

ΔΛΔΠΑΠ ήηακ μ πνςηενβάηδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ «ακαπήνςκ παίδςκ» ήδδ απυ ημ 

1937, ηάης απυ ακηίλμεξ ζοκεήηεξ. ηζξ ιένεξ ιαξ μζ ιαεδηέξ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ θμζημφκ ηυζμ ζηα εκζαία υζμ ηαζ ζηα εζδζηά ζπμθεία, πςνίξ ςζηυζμ κα 

έπμοκ δζεκενβδεεί μοζζαζηζηέξ ηζκήζεζξ απυ ηδκ πμθζηεία βζα εοημθυηενδ πνυζααζδ 

ζηα ζπμθζηά ηηίνζα.    

 

2.6.2.1.Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε  

 

Σα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ έπμοκ ακαιθίαμθα δζηαίςια ζηδκ 

εηπαίδεοζδ υπςξ μζ ζοκμιήθζημί ημοξ, χζηε κα ακαπηφλμοκ ηζξ δελζυηδηεξ ηαζ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηά ημοξ. Δλάθθμο, μζ ζηυπμζ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ παζδζχκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ δεκ πανμοζζάγμοκ μοζζαζηζηή δζαθμνά απυ εηείκμοξ ηςκ 

άθθςκ ιαεδηχκ (Wade&Moore, 1987: 19) ηαζ βζα ημκ θυβμ εημφημ ηαηά ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα αημθμοεείηαζ δ ηάζδ ηδξ ζοκεηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ζοιπενίθδρδξ
31

.  

                                                           
31

 Ζ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε(inclusive education) ζοκζζηά έκακ υνμ πμο απακηάηαζ ζοπκά ζηδ 

αζαθζμβναθία ηδξ Παζδαβςβζηήξ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα, πςνίξ κα  ακαθένεηαζ ζηεκά ζημ πχνμ ηδξ 

εζδζηήξ αβςβήξ. Ζ θζθμζμθία, ημ ζηεπηζηυ ηδξ ζοιπενζθδπηζηήξ εηπαίδεοζδξ έβηεζηαζ ζηδκ εκενβή 

ζοιιεημπή απυ υθμοξ ακελανηήηςξ ημοξ ιαεδηέξ ζε υθεξ ηζξ  δναζηδνζυηδηεξ ημο ζπμθζημφ αίμο 

(Ainscow, 2005).  



[52] 
 

Σμ πθαίζζμ θμίηδζδξ επζθέβεηαζ ζοκήεςξ ιε αάζδ ηζξ βκςζηζηέξ δελζυηδηεξ 

ημο ιαεδηή, ιε απμηέθεζια ηα παζδζά ιε ορδθυ βκςζηζηυ δοκαιζηυ κα 

παναημθμοεμφκ ημ βεκζηυ ζπμθείμ, εκχ ηα παζδζά πμο είηε πανμοζζάγμοκ ζμαανή 

κμδηζηή ηαεοζηένδζδ είηε δζαεέημοκ έκημκεξ ηάπμζεξ απυ ηζξ ζφκμδεξ δζαηαναπέξ 

(απμοζία πνμθμνζημφ θυβμο, ζοπκή επζθδρία, ζμαανά πνμαθήιαηα υναζδξ ή αημήξ) 

κα θμζημφκ ζε εζδζηυ πθαίζζμ (ηαζζκυξ, 2013: 223). 

Ζ θμίηδζδ εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ζημ ηοπζηυ ζπμθείμ 

πνμτπμεέηεζ ηαθή μνβάκςζδ ηαζ ηαηάθθδθεξ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ, χζηε δ 

ηζκδηζηυηδηα ημο ιαεδηή κα δζεοημθφκεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ. Δζδζηυηενα, 

βζα κα ηαηαζηεί πζμ εφημθδ ηαζ ακενχπζκδ δ ηαεδιενζκυηδηα ημο παζδζμφ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζημ ζπμθείμ πνεζάγμκηαζ νάιπεξ ηαζ εονφπςνεξ ζπμθζηέξ 

αίεμοζεξ  ζημ ζζυβεζμ, χζηε ημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ
32

 κα ηζκείηαζ άκεηα, πςνίξ κα 

πανειπμδίγεηαζ απυ ηα ενακία ηαζ ηζξ ηανέηθεξ. Πανάθθδθα, μζ αίεμοζεξ ζε μνυθμοξ 

ηαζ ημ ακζζυπεδμ έδαθμξ δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ηαζ παναηςθφμοκ ηδκ 

ηζκδηζηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ζημ πχνμ. ε πενίπηςζδ, αεααίςξ, πμο ηάπμζμζ απυ ημοξ 

πχνμοξ δζδαζηαθίαξ ανίζημκηαζ ζε υνμθμ, ηαείζηαηαζ ακαβηαία δ ημπμεέηδζδ 

ακεθηοζηήνα, πμο εα επζηνέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ κα ιεηααμφκ 

ζημ επάκς πάηςια ιε αζθάθεζα (Γδιδηνυπμοθμξ, 2012: 315, 316).  

Πανάθθδθα, μζ ημοαθέηεξ είκαζ ακαβηαίμ κα δζαεέημοκ ζηδνίβιαηα πεζνχκ  

ηαζ κα είκαζ εονφπςνεξ, χζηε μ ιαεδηήξ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ κα ιπμνεί κα ηζκδεεί 

υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ακελάνηδηα. Δάκ μ πάζπςκ απυ εβηεθαθζηή πανάθοζδ πνεζάγεηαζ 

εζδζηυ ηάεζζια ιέζα ζηδκ ηάλδ ή  ηάπμζμ αμήεδια υπςξ αοηυιαημ ζηνμθέα ζεθίδςκ 

ή δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή εεςνείηαζ ζηυπζιμ μ δάζηαθμξ ηδξ ηάλδξ κα δείλεζ 

ηαηακυδζδ ηαζ κα οπμζηδνίλεζ ηδ πνήζδ ημο ελμπθζζιμφ (Πμθοπνμκμπμφθμο, 2012: 

754). 

Σαοηυπνμκα, μζ ιαεδηέξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πμο θμζημφκ ζημ ηοπζηυ 

πθαίζζμ, εκδέπεηαζ κα έπμοκ ακάβηδ απυ ηαηακυδζδ ςξ πνμξ ημ θυνημ ενβαζίαξ. 

Γεδμιέκμο υηζ ίζςξ κα πνεζάγμκηαζ πενζζζυηενμ πνυκμ βζα κα βνάρμοκ ή κα 

δζααάγμοκ –θυβς δοζημθζχκ ζηδκ θεπηή ηζκδηζηυηδηα ή ημκ ζοκημκζζιυ ηςκ ιαηζχκ- 

μ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ ηαθυ κα δείπκεζ εοεθζλία πανέπμκηάξ ημοξ ηάπμζα  επζπθέμκ 

θεπηά βζα κα μθμηθδνχζμοκ ηα ιαεήιαηά ημοξ (Μεζζανζηάηδξ & Γμοδήναξ, 

2013·Vaughn, Bos & Schumm, 2007: 199). Σαοηυπνμκα, ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ πνεζάγεηαζ πμθθέξ θμνέξ κα ζοιιεηέπμοκ ζε έκα εκηαηζηυ πνυβναιια 

εεναπεζχκ (υπςξ θοζζημεεναπείεξ ή ενβμεεναπείεξ), κα επζζηέπημκηαζ ζοπκά 

βζαηνμφξ, κα κμζδθεφμκηαζ βζα ηάπμζα δζαζηήιαηα ζε ηέκηνα απμηαηάζηαζδξ ή 

κμζμημιεία είηε κα ακαπαφμκηαζ ζημ ζπίηζ, υπμηε ημ ζχια ημοξ πνεζάγεηαζ 

λεημφναζδ. οκεπχξ, δ ζηάζδ ημο ζπμθείμο πνεζάγεηαζ κα οπμζηδνίγεζ ημ ιαεδηή ηαζ 

ηζξ ζδζαίηενεξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ημο (ηαζζκυξ, 2013: 223). 

Ζ εηπαίδεοζδ ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζηδκ Δθθάδα 

πανμοζίαζε ιζα ηαεοζηένδζδ πενίπμο ηνζάκηα εηχκ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ιένζικα πμο 

οπήνλε βζα ηα άημια ιε δοζημθίεξ υναζδξ ηαζ αημήξ. Ήδδ απυ ημ 1906 είπε 

λεηζκήζεζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ αηυιςκ ιε ηφθθςζδ ηαζ πνμαθήιαηα υναζδξ, εκχ ημ 

1907  θήθεδηε ιένζικα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ιε αανδημΐα.   

                                                           
32

φιθςκα ιε ηδκ μζημθμβζηή ροπμθμβία ημο J. Gibson, ημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ εα ιπμνμφζε κα 

εεςνδεεί ςξ έκα είδμξ ενβαθείμο, βζα ημκ άκενςπμ πμο ημ πνδζζιμπμζεί. Σα ενβαθεία ζοκζζημφκ ιζα 

επέηηαζδ ημο ζχιαημξ βζα υζμ πνυκμ ημ άημιμ ηα πνδζζιμπμζεί. Πνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα ιζα 

«δοκαηυηδηα πνμζάνηδζδξ εκυξ ακηζηεζιέκμο ζημ ζχια», εκχ ιυθζξ μθμηθδνςεεί δ πνήζδ, ημ 

ενβαθείμ ηαείζηαηαζ λακά έκα ελςηενζηυ, αδέζιεοημ ακηζηείιεκμ ημο πενζαάθθμκημξ (Gibson, 2002: 

110). 
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2.6.2.1. ηελ Διιάδα 

 

ηδ πχνα ιαξ δ εεζιμεεηδιέκδ εηπαίδεοζδ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηά 

πνμαθήιαηα πανμοζζάζηδηε ηαηά ηδκ ηέηανηδ δεηαεηία ημο 20
μο

 αζχκα, μπυηε ηαζ 

ζδνφεδηε δ Δθθδκζηή Δηαζνία Πνμζηαζίαξ Ακαπήνςκ Παίδςκ, εκ ζοκημιία 

ΔΛΔΠΑΠ. Σμ 1937 δ ΔΛΔΠΑΠ θεζημφνβδζε βζα πνχηδ θμνά ςξ ιδ-ηενδμζημπζηυ 

ζςιαηείμ ιε ζηυπμ κα αμδεήζεζ παζδζά έςξ 16 εηχκ ιε ζςιαηζηέξ (ηζκδηζηέξ) 

ακαπδνίεξ. Ζ θεζημονβία ηδξ ΔΛΔΠΑΠ άθθαλε παναηηήνα ηαηά ημκ Β΄ παβηυζιζμ 

πυθειμ, πνμηεζιέκμο κα πνμζθένεζ θνμκηίδα ζημκ ιεβάθμ ανζειυ ηναοιαηζζιέκςκ 

ηαζ αηνςηδνζαζιέκςκ Δθθήκςκ, αθθά επακήθεε ζημ ένβμ ηδξ ημ 1942, μπυηε ηαζ 

αολήεδηακ μζ πενζπηχζεζξ ναπίηζδαξ ηαζ πμθζμιοεθίηζδαξ (πεηζζχηδξ & 

ηαευπμοθμξ, 2003: 21-23).   

 ήιενα δ ΔΛΔΠΑΠ ζοκεπίγεζ ηδ θεζημονβία ηδξ ζε Αεήκα, Θεζζαθμκίηδ, 

Ηςάκκζκα, Υακζά, Βυθμ ηαζ Αβνίκζμ. Πένακ ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ, θζθμλεκεί 

παζδζά ιε ηχθςζδ ηαζ ακαπηολζαηέξ δζαηαναπέξ ηαζ ιεηά ηδκ εκδθζηίςζή ημοξ. ηζξ 

ιένεξ ιαξ πάκς απυ 1000 παζδζά ζοιιεηέπμοκ διενδζίςξ ζηα εεναπεοηζηά, 

ζοιαμοθεοηζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ηδξ ΔΛΔΠΑΠ ζε πακεθθαδζηυ 

επίπεδμ, εκχ πθέμκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εηαζνείαξ ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ ηαζ 

άημια πμο θένμοκ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ θυβς αηοπδιάηςκ, ηζ υπζ βεκεηήζζεξ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ
33

. 

Σμ 1937, πανάθθδθα ιε ηδκ ΔΛΔΠΑΠ ζδνφεδηε ηαζ ημ Αζηθδπζείμκ  Βμφθαξ, 

υπμο θμζημφζακ «ζςιαηζηά ακάπδνα παζδζά», ηα μπμία ιάθζζηα ιπμνμφζακ κα 

δζακοηηενεφμοκ ζημ κμζμημιείμ, χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα βζα εκηαηζηέξ 

εεναπεοηζηέξ πανειαάζεζξ. Δπζπνυζεεηα, ζημ  Αζηθδπζείμκ  Βμφθαξ οπήνπακ 

αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ, υπμο αημθμοεμφκηακ ημ επίζδιμ ακαθοηζηυ πνυβναιια. Σμ 

ζπμθείμ επζπμνδβμφκηακ ηαζ ανζζηυηακ οπυ ηδκ επμπηεία ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ 

(πεηζζχηδξ & ηαευπμοθμξ, 2013: 23, 24).  

Σμ 1972 ζδνφεηαζ απυ είημζζ βμκείξ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δ 

Δηαζνεία Πνμζηαζίαξ παζηζηχκ, ιε ζημπυ ηυζμ ηδκ εηπαίδεοζδ υζμ ηαζ ηδκ πανμπή 

εεναπεζχκ ζε παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Ζ Δηαζνεία Πνμζηαζίαξ παζηζηχκ  

δδιζμονβήεδηε πνμηεζιέκμο κα πνμαζπζζημφκ ηα δζηαζχιαηα ηςκ αηυιςκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ, αθθά ηαοηυπνμκα κα πνμζθενεεί ζηήνζλδ ζηα ίδζα ηαζ ηζξ 

μζημβέκεζέξ ημοξ. Αλίγεζ, ηέθμξ κα ζδιεζςεεί πςξ δ Δηαζνεία Πνμζηαζίαξ παζηζηχκ 

ήηακ δ πνχηδ δμιή πμο έεεζε ζε εθανιμβή πνμβνάιιαηα εεναπεοηζηήξ ζππαζίαξ ηαζ 

ημθφιαδζδξ, ίδνοζε ημ πνχημ ηοπμβναθείμ βζα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ 

εεζιμεέηδζε ημ πνχημ Γοικάζζμ ηαζ Λφηεζμ βζα κα θμζηήζμοκ ιαεδηέξ πμο 

δοζημθεφμκηακ κα παναημθμοεήζμοκ ηα ιαεήιαηα ημο εκζαίμο ζπμθείμο. Πένα απυ 

Γθχζζα ηαζ Μαεδιαηζηά, ημ πνυβναιια πενζεθάιαακε πεζνμηεπκίεξ, επζηναπέγζα 

παζπκίδζα, ιαβεζνζηή ηαζ ιμοζζηή (πεηζζχηδξ & ηαευπμοθμξ, 2013: 41-45).   

ηζξ ιένεξ ιαξ μζ ιαεδηέξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ιπμνμφκ κα θμζηήζμοκ 

είηε ζηα εζδζηά είηε ζηα εκζαία ζπμθεία, ακάθμβα ιε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ημοξ. 

Ζ κμιμεεζία πμο εεζπίζηδηε ημ 2008 επζηνέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ κα δέπμκηαζ οπμζηήνζλδ απυ εζδζηυ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ πμο 

πνμζθαιαάκεζ ημ Τπμονβείμ, βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

αοημελοπδνέηδζήξ ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ ςνανίμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 6 ημο κυιμο 3699 πμο εηδυεδηε ημκ 

Οηηχανζμ ημο 2008, μζ «καζεηέο πνπ δελ απηνεμππεξεηνύληαη θνηηνύλ ή ζε απηνηειείο 
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Οζ πθδνμθμνίεξ ηδξ παναβνάθμο πνμήθεακ απυ ηδκ επίζδιδ ζζημζεθίδα ηδξ ΔΛΔΠΑΠ 

www.elepap.gr, ιε ηεθεοηαία διενμιδκία ακάηηδζδξ ηδξ 14
δ
 Μανηίμο 2017.   

http://www.elepap.gr/


[54] 
 

ΜΒΏΒ ή ζε ζρνιεία ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ή ζε Σκήκαηα Έληαμεο κε ηελ αλάινγε 

ζηήξημε θαη ηελ παξνπζία Βηδηθνύ ΐνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ
34

, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπο θαη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ από απηή». 

ήιενα ζηδ πχνα ιαξ δ έθθεζρδ οπμδμιχκ ηαθακίγεζ ημοξ ιαεδηέξ ιε 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ πμο εα απμθαζίζμοκ κα θμζηήζμοκ ζε ηοπζηυ ζπμθζηυ πθαίζζμ, 

χζηε κα παναημθμοεμφκ ημ διενήζζμ ζπμθζηυ πνυβναιια.  Πμθοάνζεια πνμαθήιαηα 

ηαζ ηίκδοκμζ παναιμκεφμοκ, ηαεχξ ηα ζπμθζηά ηηίνζα ζηδκ ζοκηνζπηζηή ημοξ 

πθεζμρδθία δεκ είκαζ έημζια κα θζθμλεκήζμοκ ιαεδηέξ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. 

Αηυιδ ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 21
μο

 αζχκα  θζβμζηά είκαζ ηα ζπμθζηά ηηίνζα πμο πθδνμφκ 

ηζξ οπμδμιέξ, ιε εθάπζζηα παναδείβιαηα ζηζξ επανπζαηέξ πυθεζξ. 

 

2.6.2.3. ην εμσηεξηθό 

 

Ζ πνυκμζα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ βεκκήεδηε 

πενίπμο έκακ αζχκα κςνίηενα ζημ ελςηενζηυ ηαζ πνμήθεε απυ ηζξ ενδζηεοηζηέξ 

ημζκυηδηεξ ή απυ βζαηνμφξ-παζδαβςβμφξ
35

. Οζ ΖΠΑ ηαζ δ Γενιακία οπήνλακ απυ ηζξ 

πνχηεξ πχνεξ υπμο δδιζμονβήεδηακ θζθακενςπζηά πθαίζζα απαζπυθδζδξ βζα άημια 

ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα, ζηα μπμία ηδκ επμπή εηείκδ δ εηηθδζία είπε ιεβάθδ 

ακάιεζλδ. Φοζζηά αημθμφεδζακ ηαζ άθθεξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ, ιε ηδκ Δθθάδα κα 

μνβακχκεηαζ ηαηά ηζξ ημο 20
μο

 αζχκα, υπςξ ακαπηφπεδηε παναπάκς (πεηζζχηδξ & 

ηαευπμοθμξ, 2013: 60, 61).   

Ανπζηά, ημ 1816 ζδνφεδηε ζηδκ πυθδ Wurzburg ηδξ Γενιακίαξ ημ πνχημ 

ζπμθείμ βζα παζδζά ιε μνεμπεδζηέξ παεήζεζξ, εκχ ημ 1832 ζοζηάεδηε ζημ Μυκαπμ 

«εεναπεοηήνζμ αβςβήξ ηαζ ιυνθςζδξ βζα ακάπδνα αβυνζα». Ακάθμβεξ πνμζπάεεζεξ 

δζεκενβήεδηακ ζηδκ Κμπεβπάβδ ηαζ ηδ Βζέκκδ,  πάκημηε οπυ ηδκ επίαθερδ ηςκ 

ηθδνζηχκ. Χξ πνμξ ηζξ ΖΠΑ, ημ πνχημ ζπμθείμ βζα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

θεζημφνβδζε ημ 1906 ζημ ζηάβμ, εκχ αημθμφεδζακ αλζυθμβεξ πνμζπάεεζεξ ζε πυθεζξ 

υπςξ δ Φζθαδέθθεζα, υπμο μζ οπδνεζίεξ απμηαηάζηαζδξ αλζμπμζμφζακ ηα ηαζκμηυια 

επζηεφβιαηα ηδξ Ηαηνζηήξ (πεηζζχηδξ & ηαευπμοθμξ, 2013: 60, 61).  

Μζα δζαδεδμιέκδ αθθά ηαζ αιθζθεβυιεκδ εηπαζδεοηζηή πνμζέββζζδ βζα παζδζά 

ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ακαπηφπεδηε ζηδκ Οοββανία ζηα ηέθδ ημο 20
μο

 αζχκα. 

Καηά ηδ δεηαεηία ημο 1980, μ μοββνζηήξ ηαηαβςβήξ ηαεδβδηήξ Andras Peto εζζήβαβε 

έκα εηπαζδεοηζηυ ιμκηέθμ βζα ηα παζδζά ηαζ ημοξ εκήθζηεξ ιε ηζκδηζηέξ δζαηαναπέξ 

κεονμθμβζηήξ πνμέθεοζδξ, υπςξ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ (Cochrane, 2000: 592). Ζ 
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Σμ εζδζηυ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ ζοκμδεφεζ ημ παζδί ιε ακαπδνία ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ 

πνμβνάιιαημξ, ημ οπμζηδνίγεζ ζηδκ ηίκδζδ ηαζ ημ αμδεά ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηυ-

ελοπδνέηδζδξ, υπςξ δ ζίηζζδ ηαζ δ πνήζδ ηδξ ημοαθέηαξ. πςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ 18 ημο κυιμ 

3699 ημο 2008, ημ εζδζηυ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ είκαζ ανιυδζμ «Γηα ζέκαηα απηνεμππεξέηεζεο, 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη ιεηηνπξγηθώλ δηεπθνιύλζεσλ ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία θαη κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνύλ ζηα γεληθά ζρνιεία πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε από εθπαηδεπηηθό ΒΏΒ ή πνπ θνηηνύλ ζε ΜΒΏΒ, 

πξνζιακβάλεηαη Βηδηθό ΐνεζεηηθό Πξνζσπηθό». 
35

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ οπήνλακ ζπμοδαίμζ βζαηνμί, μζ μπμίμζ αζπμθήεδηακ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ 

αηυιςκ ιε ακαπδνία βεκζηά, ήδδ απυ ημκ 18
μ
 αζχκα. Ο βάθθμξ Philippe Pinel (1745-1826) 

πνςημπυνδζε, ηαεχξ ζηαιάηδζε κα αθοζμδέκεζ ημοξ κμδηζηά πάζπμκηεξ αζεεκείξ πμο δεκ ιπμνμφζακ 

κα οπαημφζμοκ, εκχ έεεζε ηα εειέθζα ηδξ ενβμεεναπείαξ ιε ζημπυ ηδκ ελάζηδζδ ηδξ θεπηήξ 

ηζκδηζηυηδηαξ. Μαεδηήξ ημο Pinel οπήνλε μ Jean-Marc-Gaspard Itard (1774-1838), ημο μπμίμο ημ 

υκμια ζοκδέεδηε ιε ηδ θνμκηίδα ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο «θοηυπαζδμο» ηδξ Aveyron. Ο ιαεδηήξ ημο, 

Édouard Séguin (1812-1880), ακέπηολε ιζα ζεζνά απυ πνμηάζεζξ βζα ηα παζδζά ιε ακαπηολζαηέξ 

δζαηαναπέξ, υπςξ πνμζανιμζιέκμ δζδαηηζηυ οθζηυ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ αζηήζεζξ βζα 

ελέθζλδ ηςκ ζςιαηζηχκ δελζμηήηςκ δίκμκηαξ πάκηα έιθαζδ ζηδκ ακελανηδζία ηαζ ηδκ 

αοημελοπδνέηδζδ. 
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μκμιαζία πμο πνμζδυεδηε ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνυηαζδ ημο Peto ήηακ conductive 

education
36

ηαζ πανμοζζάζηδηε ανπζηά ζηα πθαίζζα ημο Δεκζημφ Ηκζηζημφημο 

Θεναπείαξ ηδξ Κίκδζδξ (National Institute of Motor Therapy). Πνμηεζιέκμο κα 

επζηεοπεεί ημ αέθηζζημ απμηέθεζια, πνμηεζκυηακ δ έκανλδ ηδξ conductive 

educationπνζκ ηδκ ζοιπθήνςζδ ημο έηημο έημοξ ηδξ δθζηίαξ, εκχ ζδζαίηενδ έιθαζδ 

δζκυηακ ζηδκ εηηέθεζδ δναζηδνζμηήηςκ αοημελοπδνέηδζδξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ 

υπςξ δ ζίηζζδ, δ πνμζςπζηή οβζεζκή, ημ κηφζζιμ, η.ά. Έηζζ, μ πάζπςκ εα ιπμνμφζε 

κα βίκεζ ακελάνηδημξ ζε υθα ηα πθαίζζα δναζηδνζμπμίδζήξ ημο, απυ ημ ζπίηζ έςξ ημ 

ζπμθείμ (Kozma, 1995) .  

ηδκ conductive education ζημπυξ δεκ είκαζ δ ιαηνμπνυεεζιδ, εζαεί 

πανέιααζδ αθθά δ δζδαζηαθία ηαζ δ ηαηάηηδζδ δελζμηήηςκ πμο εα επζηνέρμοκ ζημ 

παζδί κα γήζεζ ηαζ κα αοημελοπδνεηδεεί δίπςξ πνμζανιμβέξ, υπςξ αηνζαχξ ηαζ ηα 

οπυθμζπα ιέθδ ηδξ ημζκςκίαξ. Μάθζζηα δ conductive education οπμζηδνίγεζ ηδκ 

ζοιιεημπή ημο παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζηζξ ίδζεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζημοξ 

ίδζμοξ πχνμοξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηα παζδζά ηδξ δθζηίαξ ημο
37

(Cochrane, 2000: 

592).ηδκ πνμζέββζζδ ημο βζαηνμφ Peto πνδζζιμπμζείηαζ ηαηάθθδθμξ ελμπθζζιυξ πμο 

πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο ηάεε οπμηεζιέκμο, υπςξ παηενίηζεξ, μνεμζηάηεξ, 

ηανέηθεξ βζα ημ ιπάκζμ, πενζπαηδηήνεξ αθθά ηαζ οθζηυ ροπαβςβζημφ παναηηήνα, 

υπςξ ημφκζεξ ηαζ ιπάθεξ (Robinson, et. al., 1989).  

Ακ ηαζ δ conductive education εεεςνείημ πμθθά οπμζπυιεκδ, εκ ημφημζξ, δεκ 

δζεκενβήεδηε ηάπμζα ένεοκα πμο κα απέδεζλε λεηάεανα ηα μθέθδ ηδξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ 

ηςκ παζδζχκ πμο ηδ πνδζζιμπμίδζακ εκ ζοβηνίζεζ ιε ηζξ αημθμοεμφιεκεξ έςξ ηυηε 

πανειαάζεζξ. Οζ Reddihough, King, Coleman ηαζ Catanese (1998) ιεθέηδζακ 66 

παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ βζα ηαηά ιέζμ υνμ 22 ιήκεξ ηαζ ηαηέθδλακ ζημ 

ζοιπέναζια πςξ ηα μθέθδ πμο απμηυιζζακ ηα οπμηείιεκα ήηακ ακάθμβα εηείκα  πμο 

ακαιέκμκηακ ζηζξ παναδμζζαηέξ πανειαάζεζξ. Ακάθμβα απμηεθέζιαηα είπε ηαζ δ 

ένεοκα ημο R. Cochrane (2000) μ μπμίμξ απμπεζνάεδηε κα ζοβηνίκεζ ηδκ εηπαίδεοζδ 

πμο δέπμκηακ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζηδκ Αββθία ιε ηδκ πανέιααζδ πμο 

εθανιμγυηακ ζημ Ηκζηζημφημ Peto ηδξ Βμοδαπέζηδξ.  Καηαθδηηζηά, ιε ηζξ παναπάκς 

ένεοκεξ ζοιθςκεί ηαζ εηείκδ ηςκ Stiller, Marcoux ηαζOlson (2003) μζ μπμίμζ πανά 

ηδκ ιεθέηδ πμο ζοκηέθεζακ ζε 19 παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, αιθζζαδημφκ ηδκ 

οπενμπή ηδξ conductive educationζε ζπέζδ ιε ηα οθζζηάιεκα πνμβνάιιαηα 

εηπαίδεοζδξ ηςκ παζδζχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. 

 

2.6.2.4. Ζ άπνςε ηνπ Lev Vygotsky γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία 

 

Ο ζμαζεηζηυξ ροπμθυβμξ Lev Vygotskyενβάζηδηε, ιίθδζε ηαζ έβναρε βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία, δδιζμονβχκηαξ ιζα εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ 

ζημ γήηδια ηδξ εζδζηήξ αβςβήξ ηαζ εηπαίδεοζδξ. Δπδνεαζιέκμξ απυ ηδκ νςζζηή πνμ-

επακαζηαηζηή πναβιαηζηυηδηα, μ Vygotsky έεζλε ηδ θεηζπμπμίδζδ ηςκ ηεπκζηχκ 

πεζναιαηζηήξ ένεοκαξ πμο ζημπυ είπακ κα ελεηάζμοκ ηα παζδζά απυ ηδκ ζημπζά ηδξ 

εθθεζιιαηζηυηδηαξ, χζηε κα «εγγξαθεί θαη ην ηειεπηαίν δεθαδηθό ςεθίν σο απάληεζε 

ζε έλα δήηεκα πνπ έρεη ηεζεί κε ιαλζαζκέλν ηξόπν». Έηζζ, αβκμμφκηακ ηάεε 
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 Ο υνμξ conductive educationαπμδίδεηαζ ζηα εθθδκζηά ςξ «αγώγηκε εθπαίδεπζε» αθθά ζηδ 

αζαθζμβναθία ηείκεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ μ αββθζηυξ υνμξ, μ μπμίμξ εα παναηίεεηαζ ηαζ ζηδκ πανμφζα 

ενβαζία.  
37

 Ο υνμξ «orthofunction» πνδζζιμπμζήεδηε απυ ηδκ conductive education βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ 

ζηακυηδηα ημο αηυιμο ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ κα ζοιιεηάζπεζ θεζημονβζηά ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ 

ημζκςκίαξ (Robinson, et. al., 1989: 1145).  
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δδιζμονβζηή πηοπή ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ ιε ιμκαδζηυ ζημπυ ηδ δζάβκςζδ 

(Γαθένιμξ, 2002: 98, 112). 

Ο ίδζμξ οπμζηήνζλε πςξ δ θμίηδζδ ζε εζδζηά ζπμθεία δεκ αμδεά ηα παζδζά ιε 

ακαπδνία, ηαεχξ ημοξ δδιζμονβεί αζζεήιαηα ηαηςηενυηδηαξ, επδνεάγεζ ηδκ 

αοημεηηίιδζή ημοξ ηαζ ηα ςεεί κα εκζηενκζζημφκ ηδκ άπμρδ ηδξ ημζκςκίαξ, πςξ 

ιεζμκεηημφκ. οκεπχξ, ηα εζδζηά ζπμθεία απμιμκχκμοκ ηα παζδζά ιε ακαπδνία απυ 

ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ πενζμνίγμκηάξ ηα ζε έκα πενζαάθθμκ ακηζημζκςκζηυ. Γζα ημκ 

Vygotsky ηυζμ δ βεκζηή υζμ ηαζ δ εζδζηή αβςβή εα έπνεπε κα είπακ ημζκμφξ ζηυπμοξ 

ηαζ δ ιυκδ ημοξ δζαθμνμπμίδζδ εα έπνεπε κα ήηακ ηα ιέζα ηαζ μζ ιέεμδμζ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ μζ  εηπαζδεοηζημί
38

 (Γαθένιμξ, 2002: 102).  

Καηαθδηηζηά, μ Lev Vygotskyδεκ πανέθεζρε κα ζδιεζχζεζ ηδ ζδιαζία ηδξ 

ημζκςκίαξ ζηδκ αβςβή ηςκ παζδζχκ ιε ακαπδνία. Μάθζζηα, μ ίδζμξ δζέηνζκε δφμ 

πηοπέξ ζηδκ ακαπδνία, ηζξ πνςημβεκείξ, θυβς ζςιαηζηήξ αηέθεζαξ ηαζ ηζξ 

δεοηενμβεκείξ, θυβς αδοκαιίαξ δζαπείνζζδξ απυ ηδκ ημζκςκία. Με αάζδ ηδκ 

δεοηενμβεκή πηοπή, δ ημζκςκία δεκ απμδέπεηαζ, απμιμκχκεζ ηαζ απμννίπηεζ ημοξ 

δζαθμνεηζημφξ, ηαεζζηχκηαξ ημοξ ςξ ακάπδνμοξ. πςξ ζδιείςζε: «Δ νξγαληθή 

αηέιεηα δελ είλαη δπλαηόλ λα αληηκεησπηζηεί νπζηαζηηθά, αλ δελ κεηαζρεκαηηζηεί ξηδηθά 

ε θνηλσληθή αληηκεηώπηζε ησλ αλαπήξσλ». φιθςκα, θμζπυκ, ιε ημκ ζμαζεηζηυ 

ροπμθυβμ δ ημζκςκία είκαζ εηείκδ πμο πνέπεζ κα αθθάλεζ ηδ ζηάζδ ηδξ απέκακηζ ζηζξ 

ζςιαηζηέξ αηέθεζεξ ηαζ κα εκηάλεζ ημοξ πάζπμκηεξ ηυζμ ζηδκ ηοπζηή εηπαίδεοζδ, υζμ 

ηαζ ζηα ημζκςκζηά δνχιεκα (Γαθένιμξ, 2002: 101-103).    

πςξ ακαθένεδηε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηδκ εκυηδηα 1.9, δ επίδμζδ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δεκ 

πανμοζζάγεζ μιμζμβέκεζα, εκχ δ θμίηδζδ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ επδνεάγεηαζ ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ απυ ηδκ ηηδνζαηή οπμδμιή ημο ζπμθείμο (ηαζζκυξ, 2013: 223, 

224).   

Σμ ζπμθείμ ζοκζζηά έκα γςκηακυ ηαζ ακμζπηυ ζφζηδια, δδθαδή έκα πθέβια 

ζημζπείςκ πμο ανίζημκηαζ ζε δοκαιζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημοξ. Σμ ζφζηδια 

είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ ημ απθυ άενμζζια ηςκ ιενχκ ημο ηαζ δ αθθαβή ζε έκα 

ζημζπείμ ημο πνμηαθεί αοημιάηςξ ιεηααμθή ηαζ ζηα οπυθμζπα. Σμ ζπμθείμ 

πενζθαιαάκεζ δζάθμνα οπμζοζηήιαηα υπςξ μζ ιαεδηέξ ή μ ζφθθμβμξ δζδαζηυκηςκ, 

αθθά ηαζ δ ηάεε ζπμθζηή ηάλδ ζοιαάθθμκηαξ ηαεμνζζηζηά ζηδκ ροπζηή ακάπηολδ 

ηςκ παζδζχκ. οκεπχξ, είκαζ  ακαιεκυιεκμ κα πνμηφπημοκ πνμαθήιαηα ζηζξ ζπέζεζξ 

ηςκ ιεθχκ ή ηςκ οπμζοζηδιάηςκ, πμο απμηεθμφκ έκδεζλδ ηςκ εκηνμπζηχκ 

δζενβαζζχκ ημο ζοζηήιαημξ (Γαθακάηδ, 2000: 7,8). 

Χξ πνμξ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ιε ζςιαηζηέξ αηέθεζεξ μ 

Vygotskyοπμζηήνζγε πςξ δεκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ θμίηδζδ ζε εζδζηά ζπμθεία, ηαεχξ 

έηζζ ηα παζδζά απμιμκχκμκηαζ, ζηζβιαηίγμκηαζ ηαζ ιεζχκεηαζ δ αοημεηηίιδζή ημοξ. Οζ 

ζηυπμζ ακάιεζα ζε βεκζηή ηαζ εζδζηή αβςβή πνέπεζ κα είκαζ ημζκμί, αθθά κα 

πνμζεββίγμκηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ
39

. Μζα ηέημζα άπμρδ ηαείζηαηαζ 
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 Αξ ιδκ λεπκάιε πςξ μ ζμαζεηζηυξ ροπμθυβμξ Lev Vygotsky ήηακ εηείκμξ πμο εζζήβαβε ηδκ Γώλε ηεο 

Βπηθείκελεο Ώλάπηπμεο (Zone of proximal development), δ μπμία ζοκζζηά ηδκ απυζηαζδ ακάιεζα ζημ 

πναβιαηζηυ επίπεδμ δζακμδηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ημ επίπεδμ δοκδηζηήξ ακάπηολδξ ημο αηυιμο, υπςξ 

ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί ιέζα απυ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο εκήθζημο ή ηδ 

ζοκενβαζία ιε ημοξ ζοκμιήθζημοξ (Vygotsky, 2000: 147). οκεπχξ, δ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ 

δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ηζξ αημιζηέξ ακάβηεξ ημο ηάεε παζδζμφ, ακελανηήηςξ εάκ πανμοζζάγεζ 

κμδηζηυ έθθεζιια ή υπζ. 
39

Υαναηηδνζζηζηυ ίζςξ πανάδεζβια ζοκζζηά δ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ημοξ Μ. Πμονηυ 

ηαζ Κ. Γαζηαθάηδ (2000α) ζε ιαεδηέξ ιε αοηζζιυ ηαηά ηδκ μπμία ζδιεζχεδηακ ηα μθέθδ απυ ηδκ 

πμθοηνμπζηυηδηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, υπςξ δ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, δ 

εκαζπυθδζδ ιε θοζζηά οθζηά αθθά ηαζ δ αλζμπμίδζδ ημο ζχιαημξ ηαζ ηδξ ηίκδζδξ ζηδκ ιάεδζδ. 
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νζγμζπαζηζηή ηυζμ βζα ηδκ επμπή πμο δζαηοπχεδηε, υζμ ηαζ βζα ζήιενα (Γαθένιμξ, 

2002: 102, 103 ˙ Σγμονζάδμο, 1995: 25-27).      

Σμ ζπμθείμ ζοκζζηά ακαιθίαμθα έκα ζδιακηζηυ πθαίζζμ δναζηδνζμπμίδζδξ 

βζα ηάεε παζδί. Ζ θμίηδζδ ηςκ παζδζχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ απμηεθεί ζοπκά ιζα 

πνυηθδζδ, αθμφ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ οπάνπεζ δ ηάζδ κα ηαοηίγεηαζ αοεαίνεηα δ 

ηζκδηζηή εζηυκα ημο παζδζμφ, ιε ηδ κμδηζηή ημο. Δκ ημφημζξ, ζηδκ εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ δεκ οθίζηακηαζ ηέημζμο είδμοξ ζοζπεηζζιμί, αθμφ έκα παζδί ιε ζμαανά 

ηζκδηζηά πνμαθήιαηα ιπμνεί κα βίκεζ άνζζημξ ιαεδηήξ, εκχ ακηίεεηα ηάπμζμ άθθμ ιε 

πμθφ ήπζεξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ εκδέπεηαζ κα πανμοζζάγεζ ςξ ζφκμδδ δζαηαναπή ηδκ 

κμδηζηή ηαεοζηένδζδ, ιε απμηέθεζια κα ειθακίγεζ ειπυδζα ζηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ (Πμθοπνμκμπμφθμο, 2012: 752). 

οιπεναζιαηζηά, ηα ζδιακηζηυηενα ειπυδζα ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ ηίεεκηαζ 

απυ ημκ ακενχπζκμ πανάβμκηα ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ αδοκαιία ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ κα πνμεημζιάζεζ ημοξ ιαεδηέξ βζα έκακ πζμ 

ακενςπμηεκηνζηυ ηνυπμ γςήξ. Σμ ακαθοηζηυ πνυβναιια είκαζ ζαθχξ 

πνμζακαημθζζιέκμ πνμξ ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα, ιε απμηέθεζια κα παναβηςκίγεηαζ  

δ δεζηή δζάπθαζδ ηςκ ιαεδηχκ, ιέζα απυ ζογδηήζεζξ ηαζ εκδιενχζεζξ βζα γδηήιαηα 

υπςξ μζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, δ ζπέζδ ημο αηυιμο ιε ημ ζχια ημο, μζ δζαθοθζηέξ 

ζπέζεζξ η.ά. Πανάθθδθα, δ απμοζία ζοιαμοθεοηζηήξ ηαζ ροπμθμβζηήξ ζηήνζλδξ 

ζημοξ ιαεδηέξ ηαεζζηά δοζημθυηενδ ηδκ μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα πανέιααζδξ ημο 

ζπμθείμο  ζημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ παζδζχκ ιε ή πςνίξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ 

(Γδιδηνυπμοθμξ, 2012: 316). 

Ζ ένεοκα ηςκ Roberts ηαζ Smith (2010) πενζεθάιαακε δείβια 188 ιαεδηχκ 

Γδιμηζημφ ζπμθείμο δθζηίαξ 8 έςξ 12 εηχκ, εκχ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε 

ήηακ πμζμηζηή. φιθςκα ιε ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ Roberts ηαζ Smith, ηα παζδζά 

ηοπζηήξ ακάπηολδξ παναδέπμκηαζ πςξ δεκ πενκμφκ ανηεηυ πνυκμ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ 

ημοξ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Σαοηυπνμκα, ημ 47% ηςκ ενςηδεέκηςκ παζδζχκ δήθςζε 

πςξ δεκ αθθδθεπζδνμφκ ηαευθμο ιε ηα παζδζά ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα, μφηε ζημ 

δζάθεζιια.   

Ζ ένεοκα ηςκ Nadeau ηαζ Tessier (2006) είπε ζημπυ κα ενεοκήζεζ ηζξ 

ζοιπενζθμνέξ απέκακηζ ζημοξ ιαεδηέξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ιέζα ζηζξ ηάλεζξ ημο 

βεκζημφ ζπμθείμο. Ζ ένεοκα δζελήπεδ ζημκ Κακαδά ζε ελήκηα οπμηείιεκα, εκχ ηα 

ζημζπεία ζοθθέπεδηακ ιέζα ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ. πςξ θάκδηε απυ ηα 

ζοιπενάζιαηα, ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ είπακ θζβυηενεξ θζθίεξ ηαζ 

ιεζςιέκεξ εοηαζνίεξ βζα δβεηζηυ νυθμ ζηδκ  μιάδα ηςκ ζοκμιδθίηςκ. Συζμ ηα 

αβυνζα, υζμ ηαζ ηα ημνίηζζα ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ έιμζαγακ απμιμκςιέκα απυ ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ημοξ πςνίξ ακαπδνία ιέζα ζημ ζπμθείμ.   

Με αθμνιή ηέημζμο είδμοξ εονήιαηα, μζ Hilderley ηαζ Rhind (2012)  

ιεθέηδζακ ηδκ έκηαλδ ηνζχκ εθήαςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζημ βεκζηυ ζπμθείμ. 

ίβμονα ηα μθέθδ ηδξ ζοκεηπαίδεοζδξ είκαζ πμζηίθα  βζα ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ 

ημο πάζπμκημξ, ςζηυζμ βζα ηδκ μιαθυηενδ ηαζ αζθαθέζηενδ έκηαλδ  πνεζάγεηαζ ημ 

εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ κα οπμζηδνίλεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζςιάηςζδξ.  

Με ακδζοπία ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ ηακείξ πςξ μ ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ 

αθμνά υθα ηα παζδζά πμο θμζημφκ ζηα εηπαζδεοηζηά πθαίζζα, ζοκεπχξ ηαζ ημοξ 

ιαεδηέξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. ηδκ πμζμηζηή ένεοκα ηςκ Lindsay ηαζ Mcpherson 

(2011) ζοιιεηείπακ 15 ιαεδηέξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, μζ μπμίμζ δήθςζακ πςξ μ 

απμηθεζζιυξ ζημ ζπμθείμ ένπεηαζ ηυζμ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ, υζμ ηαζ απυ ημοξ 

                                                                                                                                                                      
Δζδζηά βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ πανέιααζδ ιέζς 

δναιαημπμίδζδξ πμο δζελήβαβε δ Α. Γναιπμοηάηδ (1997) ζε παζδζά ηδξ ΔΛΔΠΑΠ Υακζχκ. 
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δαζηάθμοξ ημοξ. Μάθζζηα, ακέθενακ πςξ ζε  ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δ ζοιπενζθμνά 

ηςκ δαζηάθςκ εκζζπφεζ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ, εκχ μ 

ζπμθζηυξ εηθμαζζιυ ιπμνεί κα πάνεζ ηδ ιμνθή ροπμθμβζηήξ ή ζςιαηζηήξ αίαξ.    

 

2.6.3. Ζ θηιία σο ζηνηρείν δηακόξθσζεο ηνπ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθνύ θόζκνπ 

 

«Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ θη απηά κηα ζπγθηλεζηαθή θαη 

επηθνηλσληαθή δσή, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπλαηζζάλνληαη ηνπο 

άιινπο, νη παξνξκήζεηο θαη νη απζόξκεηεο δηαζέζεηο ηεο αηνκηθήο ηνπο ζπλείδεζεο 

κπνξνύλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ζεηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ζπλαηζζεκαηηθό 

κνίξαζκα» (Πμονηυξ, 1997α: 399). Σα παζδζά ιε ακαπδνία –υπςξ ηαζ υθα ηα παζδζά– 

επζεοιμφκ ηαζ επζγδημφκ ηδκ πανέα ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηαζ ημ παζπκίδζ ιαγί ημοξ. 

Συζμ βζα ημοξ εκήθζηεξ υζμ ηαζ βζα ημοξ ακήθζημοξ, δ θζθία ηαζ μζ δοκαηέξ 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ δζαδναιαηίγμοκ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ ροπμζφκεεζδ, αθμφ 

ημ αίζεδια εββφηδηαξ, απμδμπήξ ηαζ μζηεζυηδηαξ πμο εηπμνεφεηαζ απυ ηδκ 

ζοκακαζηνμθή ιε ημοξ θίθμοξ δδιζμονβεί αζθάθεζα ηαζ εοθμνία. Χζηυζμ, δ ζφκαρδ 

θζθίαξ δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ πάκημηε εφημθδ οπυεεζδ, ηαεχξ ηα ζηενευηοπα ηαζ μζ 

πνμηαηαθήρεζξ απέκακηζ ζηα άημια ιε ακαπδνία ακαδφμκηαζ απυ πμθφ κςνίξ ζηδ 

γςή ηςκ παζδζχκ (Buysse, et, al., 2002).        

Οζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ απμηεθμφκ ίζςξ ηδ ιυκδ μιάδα ακαπδνίαξ υπμο δ 

ζςιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα ηαείζηαηαζ εφημθα ειθακήξ, είηε βζαηί μζ πάζπμκηεξ 

πνδζζιμπμζμφκ εζδζηυ ελμπθζζιυ, υπςξ αιαλίδζμ, ιπαζημφκζα ή πενζπαηδηήνα είηε 

βζαηί ηάπμζμ ιέθμξ ημο ζχιαηυξ ημοξ δεκ  πανμοζζάγεζ ανιμκζηυηδηα ζηδκ ηίκδζή 

ημο. Καηά ζοκέπεζα, μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηαείζηαηαζ ακαβκςνίζζιεξ απυ ημκ 

πενίβονμ, εβείνμκηαξ πμθθέξ θμνέξ ηδκ ακάδοζδ ζηενεμηφπςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ 

απέκακηζ ζηα άημια ιε ακαπδνία (Γδιδηνυπμοθμξ, 2012: 312).   

ηδκ ακηίθδρδ ημο άθθμο βζα ηα παζδζά, θαίκεηαζ πςξ ηαηαθοηζηυ νυθμ 

δζαδναιαηίγεζ ζοπκά δ ελςηενζηή ειθάκζζδ. φιθςκα ιε ηδκ Lewis (1995), ηα παζδζά 

πμο θμζημφκ ζημ κδπζαβςβείμ ηαζ ηζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο, 

πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθχζμοκ εζηυκα βζα ημοξ άθθμοξ, λεηζκμφκ απμηοπχκμκηαξ ηα 

ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ελεηάγμοκ ημκ εζςηενζηυ ηυζιμ. 

Δκημφημζξ, ηαηά ηδκ δθζηία ηςκ 10 ιε 11 εηχκ παναηδνείηαζ ιζα ιεηαζηνμθή, υπμο δ 

ζοιπενζθμνά, μ παναηηήναξ ηαζ ηα επζηεφβιαηα ημο άθθμο αηυιμο ιεηαηνέπμκηαζ ζε 

πζμ ζζπονά ηνζηήνζα, βζα κα πνμαμφκ ζηδκ πενζβναθή ημο . 

Οζ Magiati, Dockrell ηαζ Logotheti (2002) επζζδιαίκμοκ πςξ ηα παζδζά, απυ 

πμθφ ιζηνή δθζηία, υπζ ιυκμκ παναηδνμφκ ηδκ ακαπδνία αθθά πνμαάθθμοκ ζδζαίηενμ 

εκδζαθένμκ, ηαεχξ δ δζαθμνεηζηυηδηα ελάπηεζ ηδκ πενζένβεζά ημοξ. Μάθζζηα, ζοπκά 

ηα παζδζά έπμοκ ηδκ ηάζδ κα εκημπίγμοκ πνχηα ηζξ δζαθμνέξ ηζ έπεζηα ηζξ μιμζυηδηέξ 

ημοξ ιε ημοξ άθθμοξ, ιε απμηέθεζια μζ ακαπδνίεξ πμο είκαζ μναηέξ, υπςξ μζ 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, κα βίκμκηαζ πμθφ βνήβμνα ακηζθδπηέξ ηαζ ζοκάια εφημθα 

ηαηακμδηέξ.  

  ε πανυιμζα απμηεθέζιαηα ηαηέθδλε ηαζ δ ένεοκα ηδξ Δ. Norowicki (2006), 

δ μπμία ιεθέηδζε εηαηυ ιαεδηέξ δθζηίαξ 4 έςξ 10 εηχκ. Δκδζαθένμκ ζε αοηήκ ηδκ 

ένεοκα πανμοζζάγεζ δ δζαπίζηςζδ πςξ ζε υθεξ ηζξ δθζηίεξ ηα ημνίηζζα δζαηδνμφζακ 

πζμ εεηζηή άπμρδ βζα ηα άημια ιε ακαπδνία, ζε ζπέζδ ιε ηα αβυνζα. 

Ζ ένεοκα ηςκ Diamond ηαζ Tu (2009) ζπεηζηά ιε ηδκ ακηίθδρδ ηςκ παζδζχκ 

πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ βζα ηδκ ακαπδνία, απέδεζλε πςξ ζηζξ πενζβναθέξ ημοξ απμδίδμοκ 

ζοπκυηενα ηάπμζα ειθακή παναηηδνζζηζηά, υπςξ ημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, ημ 

ιπαζημφκζ ή ακηίζημζπμξ αμδεδηζηυξ ελμπθζζιυξ.  
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Ζ ένεοκα ηςκ Tamm ηαζ Prellwitz  (2002) δζελήπεδ ζηδ μοδδία ζε ζανάκηα 

μπηχ παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ. Χξ πνμξ ημ ενχηδια, εάκ εα 

ήηακ δζαηεεεζιέκα κα ζοκάρμοκ θζθία ιε έκα άημιμ ιε ακαπδνία, μζ απυρεζξ ήηακ 

εεηζηυηενεξ υζμ ιεβάθςκε δ δθζηία ηςκ ενςηχιεκςκ, εκχ ζηδκ ένεοκα ηςκ Diamond 

ηαζ Tu (2009), μζ ιαεδηέξ εα πνμηζιμφζακ κα έηακακ έκακ θίθμ δίπςξ ακαπδνία. 

οιπεναίκμοιε, θμζπυκ, πςξ μζ απυρεζξ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ βζα ηα 

άημια ιε ακαπδνία δεκ ηαείζηακηαζ εοκμσηέξ, ιε απμηέθεζια κα οπάνπεζ δ ακάβηδ 

βζα πανέιααζδ.   

 Μζα αηυιδ ένεοκα πμο ζοκηεθέζηδηε ζημκ εθθαδζηυ πχνμ απυ ημοξ Kalyva 

ηαζ Agaliotis (2009) ζοιπενζέθααε 60 ιαεδηέξ ηδξ Σ‟ Γδιμηζημφ, δδθαδή 12 εηχκ. 

Οζ ιζζμί απυ αοημφξ  θμζημφζακ ζε ζπμθείμ υπμο οπήνπε ηάπμζμξ ζοιιαεδηήξ ημοξ 

ιε ηζκδηζηή δοζημθία, εκχ μζ άθθμζ ιζζμί θμζημφζακ ζε ζπμθείμ πςνίξ ιαεδηέξ ιε 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Απυ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ ιπμνεί ηακείξ κα 

δζαπζζηχζεζ πςξ δ εοηαζνία βζα ημζκςκζηή ζοκακαζηνμθή ακάιεζα ζηα παζδζά ιε 

ηοπζηή ακάπηολδ ηαζ ζημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ιπμνεί κα 

εκδοκαιχζεζ ηδκ ημζκςκζηή απμδμπή ημοξ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ, χζηε κα ακαπηοπεεί 

θζθία. 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ παναπάκς ενεοκχκ θαίκεηαζ κα επζαεααζχκμκηαζ απυ 

ηδκ ένεοκα ηδξ Κ. Παπμοηζάηδ (2011) δ μπμία ιεθέηδζε 154 ιαεδηέξ ιε ήπζα 

κμδηζηή ηαεοζηένδζδ. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα, ημ 71,4% ηςκ παζδζχκ αζχκεζ 

ιμκαλζά ζημ πενζαάθθμκ ημο ζπμθείμο πάκηα ή ιενζηέξ θμνέξ.  

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ένεοκα πμο δζεκενβήεδηε ζηδ πχνα ιαξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηα κδζζά Λήικμ ηαζ Λέζαμ απυ ημοξ Παπάκδ, Γζαανίιδ ηαζ Βίηδ 

(2011). ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ μζ εηπαζδεοηζημί 50 ιαεδηχκ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζημοξ μπμίμοξ πμνδβήεδηε 

ενςηδιαημθυβζμ ιε ηδκ ηνίηδ ημο εειαηζηή εκυηδηα κα ακαθένεηαζ ζηδκ ημζκςκζηή 

δζηηφςζδ ηςκ ιαεδηχκ. φιθςκα πάκηα ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, μζ ιαεδηέξ ιε 

ηζκαζζεδηζηέξ δοζημθίεξ δδιζμονβμφκ εοημθυηενα έκα οπμζηδνζηηζηυ ημζκςκζηυ 

δίηηομ βφνς ημοξ εκ ζοβηνίζεζ ιε ηζξ άθθεξ ιμνθέξ εζδζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ 

πμο ελεηάζηδηακ (μνζαηή  κμδηζηή ηαεοζηένδζδ, πνμαθήιαηα θυβμο ηαζ μιζθίαξ, 

εζδζηέξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, ζφκεεηεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δοζημθίεξ).  

φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηςκ S. Pijl, P. Frostad ηαζ A. Flem (2008) ηα παζδζά ιε 

ακαπδνία είκαζ θζβυηενμ δδιμθζθή, δζαεέημοκ θζβυηενεξ θζθίεξ εκχ ζοιιεηέπμοκ 

θζβυηενμ ζοπκά ςξ ιέθδ ιζαξ μιάδαξ. ε ζοιθςκία ανίζηεηαζ ηαζ δ ένεοκα ηςκ 

Lawet. al. (2006), μζ πμίμζ ιεθέηδζακ 427 παζδζά έςξ 14 εηχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ 

απμδεζηκφμκηαξ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ πμο οθίζηακηαζ θυβς ιδ ζοιιεημπήξ ζηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ. Γεδμιέκμο πςξ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πανμοζζάγμοκ 

δοζημθίεξ ζηδ ζοιιεημπή ζηα ηζκδηζηά παζπκίδζα ηδξ αοθήξ (ππ. ηνέλζιμ, ζημζκάηζ, 

ημοηζυ, ηοκδβδηυ) ή ζηζξ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ημκ ηνυπμ πμο αοηέξ 

δζελάβμκηαζ ζημ ιάεδια ηδξ Γοικαζηζηήξ, ζοπκά ιέκμοκ ζημ πενζεχνζμ ιδκ έπμκηαξ 

ηδ δοκαηυηδηα κα αθθδθεπζδνάζμοκ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Έηζζ, δεκ είκαζ θίβεξ 

μζ θμνέξ πμο ηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ακαπηφζζμοκ πνμαθήιαηα 

ζοιπενζθμνάξ ή ηθείκμκηαζ ζημκ εαοηυ ημοξ (αθ. ηδκ ένεοκα ηςκ McDermott, et. al., 

1996).   

Καηά ημοξ Parkes, et. al. (2008) ημ 32% ηςκ οπυ ιεθέηδ παζδζχκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ απυ 8 έςξ 12 εηχκ παναδέπεηαζ πςξ ακηζιεηςπίγεζ 

πνμαθήιαηα ζηζξ ζοκακαζηνμθέξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ.   

Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε ηδκ Α. Εχκζμο-ζδένδ (2011: 52, 53) ηα άημια ιε 

ακαπδνία εκδέπεηαζ κα απμθεφβμοκ κα ζοκακαζηνέθμκηαζ ιε άθθα άημια ιε 

ακαπδνία. Ζ ζηάζδ αοηή εηπμνεφεηαζ απυ ηδκ άνκδζδ ημο αηυιμο ιε ακαπδνία κα 
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απμδεπεεί ηδκ πάεδζή ημο, ιε απμηέθεζια κα πνμααίκεζ ζε απυννζρδ ηδξ (ζοκ) 

ηαφηζζδξ ιαγί ημοξ. Χξ εη ημφημο, ηα άημια ιε ακαπδνία πνμηζιμφκ κα ηάκμοκ 

θίθμοξ μζ μπμίμζ δεκ δζαεέημοκ ηδκ ίδζα ζςιαηζηή πάεδζδ
40

.  

Σμ πενζαάθθμκ ημο ζπζηζμφ θαίκεηαζ κα ηαηέπεζ ηονίανπμ νυθμ ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηαεχξ πένακ απυ πθαίζζμ 

δζααίςζδξ ζοκζζηά ηαζ πχνμ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ροπαβςβίαξ. πςξ θάκδηε απυ ηδκ 

ένεοκα ηςκ Majnemer,et, al. (2008) ηα παζδζά ζπμθζηήξ δθζηίαξ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ δήθςζακ πςξ μζ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ ηαηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ 

θάιαακακ πχνα ζημ ζπίηζ.   

Ζ ένεοκα ηςκ Geisthardt, Brotherson ηαζ Cook (2002) ααζίζηδηε ζε 

παναηήνδζδ ηαζ ζοκεκηεφλεζξ ιε παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ άθθεξ 

δοζημθίεξ πνμηεζιέκμο κα ιεθεηήζεζ ηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηα 

πθαίζζα ημο ζπζηζμφ ηαζ ηδξ βεζημκζάξ. πςξ έδεζλακ ηα απμηεθέζιαηα, ηα παζδζά ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ πενκμφκ θίβμ ή ηαευθμο πνυκμ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ, 

αθμφ επζζηνέρμοκ απυ ημ ζπμθείμ. Δκ ημφημζξ, ζηδκ ακάπηολδ θζθίαξ θάκδηε κα 

παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ δ ημπμεεζία ηδξ ηαημζηίαξ, αθμφ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο ημ 

παζδί ιε ηζκδηζηή δοζημθία ηαημζημφζε ζε απμιμκςιέκδ πενζμπή, μζ εοηαζνίεξ βζα 

αθθδθεπίδναζδ ήηακ θζβυηενεξ ζε ζπέζδ ιε ηα παζδζά πμο έιεκακ ζε 

πμθοζφπκαζημοξ δνυιμοξ. Πανάθθδθα, ζπμοδαίμ νυθμ δζαδναιαηίγεζ δ ζηάζδ ηςκ 

βμκέςκ ημο παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ αθθά ηαζ δ ζοιπενζθμνά ημο ίδζμο.  

Ζ δοζημθία ζφκαρδξ θζθζηχκ ζπέζεςκ ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ημ αίζεδια 

ιμκαλζάξ, αββίγμκηαξ ηυζμ ηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, υζμ ηαζ ημοξ εκήθζηεξ. 

Μάθζζηα ζε ένεοκα πμο δζεκενβήεδηε απυ ημοξ Balandin, Berg ηαζ Waller (2006) 

ζδιεζχεδηε πςξ ηα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δθζηίαξ απυ 40 εηχκ ηαζ άκς 

αίςκακ εκημκυηενα ηδ ιμκαλζά, ζε ζπέζδ ιε ημοξ οβζείξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ. πςξ 

είκαζ ίζςξ ακαιεκυιεκμ, ημ αίζεδια ιμκαλζάξ αολακυηακ, υηακ μζ ενςηχιεκμζ 

γμφζακ ζε άζοθα ή μίημοξ εοβδνίαξ.  

 

2.6.4. Ο ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ-πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ ζηε δηακόξθσζε ηνπ νηθν-

ζσκαηηθν-βησκαηηθνύ θόζκνπ ησλ αηόκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

 

Ζ ηάεε ημζκςκία ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ ακηζιεηςπίγεζ ηα άημια ιε ακαπδνία ιε 

έκακ λεπςνζζηυ ηνυπμ, οπμζηδνίγμκηαξ ή απμννίπημκηαξ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ. 

φιθςκα ιε ημκ Μ. Πμονηυ, πένακ απυ ηζξ ημζκςκίεξ πμο εακάηςκακ ηα άημια ιε 

ακαπδνία, υπςξ θυβμο πάνδ μζ πανηζάηεξ ή μζ Ηκδζάκμζ Μαζάζ, ακαπηφπεδηακ 

πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ μζ μπμίεξ ημοξ απέδςζακ θνμκηίδα ηαζ ζεααζιυ, θέν‟ εζπείκ μζ 

ει Ακβη ζηδ Μαθαζζία  ηαζ δ θοθή Αγάκη (Πμονηυξ, 1997α: 394). Μάθζζηα, ηαηά 

ημκ Μεζαίςκα μζ ζςιαηζηέξ δοζπθαζίεξ εεςνμφκηακ απμηέθεζια ιαβείαξ ή ζδιάδζ 

απυ ημκ εευ. Έηζζ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ βίκμκηακ ακηζηείιεκμ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ 

πθεοαζιμφ ζε εεάιαηα, υπςξ ημ ηζίνημ ή μζ γςμθμβζημί ηήπμζ (Haring & 

McCormick, 1986: 5).   

Σμ ζοββναθζηυ ένβμ ημο ζμαζεηζημφ ροπμθυβμο Lev Vygotsky οπήνλε 

ελαζνεηζηά πθμφζζμ υζμκ αθμνά ζηα γδηήιαηα ιάεδζδξ, εκχ δ εοαζζεδζία ηαζ ημ 

εονφ πκεφια ημο ημκ χεδζακ κα πνμζεββίζεζ ημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ αηυιςκ 
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 φιθςκα ιε ηδκ Εχκζμο-ζδένδ (2011: 52) δ ζηάζδ ημο αηυιμο απέκακηζ ζηδκ ακαπδνία ημο 

επδνεάγεηαζ απυ ηδ ζηάζδ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο, ηδξ μζημβέκεζάξ ημο αθθά ηαζ ηδκ δζηή ημο 

πνμζςπζηυηδηα. Μάθζζηα, δζαηνίκμκηαζ ηνία είδδ ζοιπενζθμνχκ ακάθμβα ιε ηδκ ζηάζδ ημο 

πάζπμκημξ: δ εκηαβιέκδ, υπμο ημ άημιμ ιε ακαπδνία απμδέπεηαζ ηδκ δοζημθία ημο, ηδκ αιθζεοιζηή, 

ηαηά ηδκ μπμία ηα ζοκαζζεήιαηά ημο εκαθθάζζμκηαζ ηαζ ηδκ ιδ εκηαβιέκδ υπμο μ πάζπςκ αζχκεζ 

ζοκαζζεήιαηα εοιμφ, θφπδξ ηαζ απμδμηζιαζία βζα ηδκ ακαπδνία ημο. 
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ιε ακαπδνία, πμο, υπςξ θάκδηε ζε παναπάκς οπμηεθάθαζμ (1.9.3), δεκ ακηζιεηχπζγε 

ςξ «εζδζηή αβςβή», ιε ηδ ζηεκή έκκμζα ημο υνμο. Σαοηυπνμκα, υιςξ, δεκ πανέθεζρε 

κα πνμζδχζεζ ημζκςκζηυ παναηηήνα ζηδ εεςνία ημο είβμκηαξ ηδ ζηάζδ απέκακηζ ζημ 

γήηδια ηδξ ακαπδνίαξ.  

Ανπζηά, μ Lev Vygotsky πνμέαδ ζε έκακ εκδζαθένμκ ηαζ πνςημπμνζαηυ βζα 

ηδκ επμπή ημο δζαπςνζζιυ ηςκ αζηζχκ ηδξ ακαπδνίαξ, δζαηνίκμκηάξ ηα ζε πξσηνγελή, 

θυβς ηδξ ζςιαηζηήξ αηέθεζαξ 
41

 ηαζ ζε δεπηεξνγελή, θυβς αδοκαιίαξ ηδξ ημζκςκίαξ 

κα απμδεπηεί ηδκ ακαπδνία. Γίπςξ κα οπμαζαάγεζ ηδ ζςιαηζηή ακαπδνία, μ 

ζμαζεηζηυξ ροπμθυβμξ, εεςνεί πςξ δ ζηάζδ ηδξ ημζκςκίαξ είκαζ εηείκδ πμο 

δδιζμονβεί ηδκ αίζεδζδ ημο πνμαθήιαημξ, ιέζα απυ ηδκ ηνζηζηή ηαζ ημκ ζηζβιαηζζιυ 

ηςκ αηυιςκ ακαπδνία (Γαθένιμξ, 2002: 101·Gindis, 1999).  

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ  δ δζαπίζηςζδ ημο  Vygotsky πςξ δ ηάεε ημζκςκία 

ακηζιεηςπίγεζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ηδκ ακαπδνία πνμηαθχκηαξ ακηίζημζπα 

ζοκαζζεήιαηα ζημοξ πάζπμκηεξ. Μάθζζηα, ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια πςξ «Δ 

αλαπεξία είλαη θνηλσληθή θαηεγνξία» (Γαθένιμξ, 2002: 100). Λυβμο πάνδ οπάνπμοκ 

ημζκςκζηά πθαίζζα ζηα μπμία δ ακαπδνία ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ αννχζηζα ηαζ 

εθάηηςια, ιε απμηέθεζια κα πνμηαθμφκηαζ αζζεήιαηα ιεζμκελίαξ ζημκ αζεεκή. Απυ 

ηδκ άθθδ, οθίζηακηαζ ημζκςκζηά πθαίζζα ζηα μπμία δ ακαπδνία ηαζ δ 

δζαθμνεηζηυηδηα ακάβμκηαζ ζε πάνζζια, ιε απμηέθεζια κα βίκμκηαζ απμδεηηέξ ηαζ κα 

αλζμπμζμφκηαζ ιέζα ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ
42

.  

ηζξ ιένεξ ιαξ, ζημκ δοηζηυ ηυζιμ οθίζηακηαζ ηζκδημπμζήζεζξ ηαζ 

δζεηδζηήζεζξ βζα ηα δζηαζχιαηα ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία, δίπςξ εημφημ κα ζδιαίκεζ 

πςξ έπεζ ελαζθαθζζηεί πνυκμζα ή ζζυηδηα εοηαζνζχκ, αηυιδ ηαζ ζε γδηήιαηα υπςξ δ 

εηπαίδεοζδ, δ ενβαζία, δ ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ. φιθςκα ιε ημκ ροπμθυβμ 

Λέμ Μπμοζηάθζα, πανά ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ πθδνμθυνδζδ πμο οπάνπεζ βζα ηα αίηζα ηδξ 

ζςιαηζηήξ ακαπδνίαξ, ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ ζηδκ πθεζμρδθία ημο ακηζδνά ιε θυαμ, 

ζοζημθή ή απμζηνμθή βζα ηδ δζαθμνεηζηυηδηα. Δπδνεαγυιεκμζ εκδεπμιέκςξ απυ ηα 

ζηενευηοπα πμο ιεηαθένεδηακ απυ πνμδβμφιεκεξ βεκζέξ,  δεκ είκαζ θίβα ηα άημια 

πμο ζοκεπίγμοκ κα πζζηεφμοκ πςξ δ ακαπδνία είκαζ ηθδνμκμιζηή, ιεηαδμηζηή ή 

ζοκζζηά ηζιςνία ηςκ βμκέςκ ιε απμηέθεζια κα δνμοκ απμννζπηζηά ηαζ κα 

ζηζβιαηίγμοκ ηα άημια ιε ζςιαηζηέξ ή κμδηζηέξ δοζημθίεξ (Buskaglia, 1993: 212, 

213).     

Πμθοάνζειμζ είκαζ μζ ιεθεηδηέξ, μζ μπμίμζ είβμοκ ηζξ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηέξ 

ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζε ηάεε πθαίζζμ βζα ημκ ζηζβιαηζζιυ
43

 ηδξ ακαπδνίαξ
44

. 
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Ο Lev Vygotsky  πνδζζιμπμίδζε ηδκ έκκμζα defectology (ληεθεθηνινγία), βζα κα ακαθενεεί ζηδκ 

ακαπδνία, ηδ δζαηαναπή, ηαεχξ ηαζ ηδκ πανμπή αμήεεζαξ ζημ άημιμ ιε ακαπδνία. Χζηυζμ, μ υνμξ 

εημφημξ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ πθέμκ (Kozulin & Gindis, 2007: 333, 334).   
42

 Δλαζνεηζηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ αζαθίμ ηςκ Yasmin Hussain, Karl Atkin ηαζ Waqar Ahmad 

ιε ηίηθμ «South Asian disabled young people and their families» (2002), ημ μπμίμ πναβιαηεφεηαζ ηαζ 

ακαθφεζ ηδ ζηάζδ δζαθυνςκ ημζκςκζχκ ηδξ κυηζαξ Αζίαξ απέκακηζ ζηα άημια ιε ακαπδνία. ε βεκζηέξ 

βναιιέξ, ιπμνεί ηακείξ κα παναηδνήζεζ πςξ δ ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ ακαπδνίαξ επδνεάγεηαζ πμθφ απυ 

ηζξ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ. Έηζζ, πμθθέξ θοθέξ εεςνμφκ ηδκ ακαπδνία ςξ ηζιςνία απυ ημκ εευ, ιε 

απμηέθεζια μ απμηθεζζιυξ πμο οθίζηακηαζ ηυζμ ηα άημια ιε ακαπδνία υζμ ηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ κα 

είκαζ πμθφ ζηθδνυξ-έςξ ηαζ αηναίμξ. Χζηυζμ, ζε ηάπμζεξ θοθέξ δ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε ακαπδνία 

εεςνείηαζ εεσηυ ζδιάδζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ εημφηδ, ημ άημιμ ιε ακαπδνία παίνεζ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

πνμζηαζίαξ απυ υθδ ηδκ μιάδα.   
43

 Ο ημζκςκζμθυβμξ Erving Goffman επζπείνδζε ήδδ απυ ημ 1963 ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ημο 

ζηίβιαημξ (stigma). Ακελάνηδηα απυ ημ ακ ηάπμζμξ είκαζ ηοθθυξ, ηςθυξ, ζςιαηζηά δφζιμνθμξ, 

μιμθοθυθζθμξ, ροπζηά πάζπςκ, ακήηεζ ζε ενδζηεοηζηή ιεζμκυηδηα ή δζαθένεζ θυβς ηδξ εεκζηυηδηάξ 

ημο, ακηζιεηςπίγεηαζ απμννζπηζηά απυ ηδκ ημζκςκία. Αθεκυξ, δεκ ηνίκεηαζ ιε βζα ηδκ πνμζςπζηυηδηά 

ημο, αθεηένμο ζηζβιαηίγεηαζ, δζυηζ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηα ζηενευηοπα ηαζ ζηδκ δοκδηζηή ημζκςκζηή 

ηαοηυηδηα πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ, εάκ δεκ δζέθενε (Goffman, 1986).  
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Δζδζηυηενα, ηα γδηήιαηα εηπαίδεοζδξ, πνυκμζαξ, δζεηδίηδζδξ δζηαζςιάηςκ, 

ημζκςκζηήξ έκηαλδξ, πνμζααζζιυηδηαξ ελανηχκηαζ απυ ηδκ δζάεεζδ ηαζ ηδκ εοεθζλία 

ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ ιπμνμφκ κα επζθοεμφκ απυ ηα άημια ιε ακαπδνία 

ςξ ιμκάδεξ (Hodkinson, 2007: 58). Καηά ζοκέπεζα, ημ ημζκςκζηυ ιμκηέθμ 

πνμζεββίγεζ ηδκ ακαπδνία ςξ έκα γήηδια πμο εηπμνεφεηαζ απυ ηδκ ζηάζδ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ πμθζηείαξ. Δζδζηυηενα, δ ημζκςκία απμπμζείηαζ ηδκ εοεφκδ ηδξ 

έκηαλδξ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ ηαζ δζακμδηζηέξ δοζημθίεξ, εκχ ηαοηυπνμκα ηδκ 

ιεηααζαάγεζ ζηα άημια ιε ακαπδνία ηα μπμία ηαθμφκηαζ κα αεθηζχζμοκ ηα ίδζα ηζξ 

ζοκεήηεξ δζααίςζήξ ημοξ (Oliver, 1996: 34, 35). 

Δλαζνεηζηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ένεοκα ημο Shen (2016) μ μπμίμξ 

αζπμθήεδηε ιε ημ ζηίβια ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ηαζ ηδξ κμδηζηήξ 

ηαεοζηένδζδξ ζηδκ Κίκα. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ πμο 

αημθμφεδζε  έδεζλακ πςξ μζ βμκείξ δοζακαζπεημφκ ιε ηα ηενάζηζα μζημκμιζηά αάνδ, 

ηζξ ακεπανηείξ εηπαζδεοηζηέξ ηαζ ζαηνζηέξ οπδνεζίεξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ δζαηνίζεζξ πμο 

οθίζηακηαζ πνμξ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο πάζπμκημξ. Μάθζζηα, δ ημζκςκία 

θαίκεηαζ κα ήηακ πμθφ αοζηδνή απέκακηζ ζημοξ εεναπεοηέξ πμο δμφθεοακ ιε παζδζά 

ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ακηζιεηςπίγμκηάξ ηα ςξ υκηα δίπςξ αλία.  

πςξ επεζήιακε δ ένεοκα ηςκ Hammal, Jarvis ηαζ Colver (2004), δεκ πνέπεζ 

ηακείξ κα παναβκςνίγεζ ηδ ζδιαζία ημο πθαζζίμο ιέζα ζημ μπμίμ γεζ ημ άημιμ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ εζδζηυηενα ηδξ βεςβναθζηήξ πενζμπήξ υπμο δζαιέκεζ. ηδκ 

ένεοκα ζοιιεηείπακ εκεκήκηα δφμ άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ βεκκδιέκα ιεηαλφ 

ημο 1991-1996 δζαιέκμκηα υθα ζηδκ αυνεζα Αββθία. ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ 

ακαθένεηαζ πςξ δ ζοιιεημπή ημο πάζπμκημξ ζηα ηεηηαζκυιεκα δζαδναιαηίγεζ 

ηαηαθοηζηυ νυθμ δ ημπζηή ημζκςκία. Ζ ημζκςκία είκαζ εηείκδ πμο ηαεζζηά ηα άημια 

ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ιδ-ζηακά βζα ζοιιεημπή ηαζ ςξ εη ημφημο, εάκ εέθμοιε κα 

επζηεοπεεί  ιεβαθφηενμξ ααειυξ έκηαλδξ ηαζ εκζςιάηςζδξ ημοξ, είκαζ ακάβηδ δ 

ημζκςκία κα επζδείλεζ ηδκ απαναίηδηδ ιένζικα.  

 

2.6.4.1.Σν δήηεκα ηεο θηλεηηθόηεηαο κέζα ζην θνηλσληθό πιαίζην 

 

Σμ γήηδια ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ απμηεθεί ιείγμκ εέια βζα ηα άημια ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηαεχξ ηα ειπυδζα ζηδκ ηίκδζδ, ζοκζζημφκ ηαοηυπνμκα 

ηνμπμπέδδ ζηδκ επζημζκςκία, ηδ ζοιιεημπή, ηδ δναζηδνζμπμίδζή ημοξ. οκεπχξ, μζ 

ένεοκεξ πμο αζπμθήεδηακ ιε ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

ηαηέδεζλακ ηδ δοζανέζηεζα ηςκ ίδζςκ ηαζ ηςκ βμκζχκ ημοξ, αθεκυξ ςξ πνμξ ηδκ 

έθθεζρδ οπμδμιχκ, αθεηένμο ςξ πνμξ ηδκ ιεζςιέκδ ζηήνζλδ απυ ημ ηνάημξ 

πνυκμζαξ.   

φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηςκ McCormick, Charney ηαζ Stemmler (1986), ιζα 

απυ ηζξ εζδμπμζμφξ δζαθμνέξ ηδξ ηζκδηζηήξ ακαπδνίαξ, είκαζ δ  ακάβηδ βζα αβμνά 

ηαηάθθδθμο ελμπθζζιμφ, υπςξ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, ιπαζημφκζα, κάνεδηεξ ή 

μνεμπεδζηά παπμφηζζα. Σζξ  πενζζζυηενεξ θμνέξ μζ δαπάκεξ εημφηεξ δεκ ηαθφπημκηαζ 

ελμθμηθήνμο απυ ημ ζφζηδια πενίεαθρδξ, ιε απμηέθεζια κα επζαανφκμοκ ημκ 

μζημβεκεζαηυ πνμτπμθμβζζιυ. 

Ζ πμζμηζηή ένεοκα ηςκ Davis, et. al. (2009) πενζεθάιαακε 24 ιδηένεξ ηαζ 31 

παηενάδεξ εθήαςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, απέδεζλε πςξ μζ ίδζμζ αζζεάκμκηαζ 

ζοπκά υηζ δεκ οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ ζηζξ μπμίεξ έπμοκ 

                                                                                                                                                                      
44

 Ο P. Abberley (1987) πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ «oppression», ηαηαπίεζδ, βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ 

επίδναζδ πμο αζηεί δ ημζκςκία ζηα άημια ιε ακαπδνία. 
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πνυζααζδ, εκχ μζ μζημκμιζηέξ δαπάκεξ βζα ηδκ οβεία ηςκ παζδζχκ ημοξ ζοπκά 

οπενααίκμοκ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ μζημβέκεζαξ. 

Βεααίςξ, μζ δοζημθίεξ πνυζααζδξ δεκ πενζμνίγμκηαζ ιμκάπα ζημοξ δδιυζζμοξ 

πχνμοξ, αθθά επεηηείκμκηαζ αηυια ηαζ ζηα ζπμθεία υπμο θμζημφκ ηα παζδζά ιε 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Ζ ένεοκα ηςκ Tamm ηαζ Prellwitz (2002) δζελήπεδ ζηδ μοδδία 

ζε ζανάκηα μπηχ παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ 

επζηεκηνχεδηε ζηδκ πνμζααζζιυηδηα ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ βζα  παζδζά ιε 

ακαπδνία. Σα παζδζά πμο ελεηάζηδηακ ζζπονίγμκηακ πςξ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ δεκ 

ηαείζηαηαζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμ, εκχ δζαηφπςζακ ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία πνμξ 

αεθηίςζδ.  

Ζ δοζημθία πνήζδξ ηςκ ακαπδνζηχκ αιαλζδίςκ επζαεααζχκεηαζ απυ ιζα 

αηυιδ ένεοκα, ζηδκ μπμία ελεηάζηδηακ ηυζμ ηα πεζνμηίκδηα υζμ ηαζ ηα 

δθεηηνμηίκδηα αιαλίδζα. Οζ Berry et. al. (1996) δζαπίζηςζακ ηδ δοζημθία πνήζδξ 

μπμζμοδήπμηε ηφπμο αιαλζδίμο, θυβς ηςκ ζηεκχκ δζαδνυιςκ ηαζ ηδκ έθθεζρδ πχνμο 

ζηα ζπίηζα ηαζ ηζξ δδιυζζεξ ημοαθέηεξ πανειπμδίγμκηαξ ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ 

αηυιςκ ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα.  

 

2.7. Δπίινγνο  

 

Ο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ ζοκζζηά ιζακ έκκμζα πμθοδζάζηαηδ, 

ζπεζζαηή, ζοζηδιζηή ηαζ μζημθμβζηή ζηδ αάζδ ηδξ, δ μπμία ελεηάγεζ ημ άημιμ 

μθζζηζηά, ζε ζοκάθεζα ιε ημ πενζαάθθμκ ημο. πςξ δδθχκεζ ηαζ δ μκμιαζία ηδξ 

πνμζέββζζδξ ημο Μ. Πμονημφ, ημ πθαίζζμ, ημ ζχια ηαζ ηα αζχιαηα ημο οπμηεζιέκμο 

ζοκεέημοκ ημκ ηυζιμ ημο, μ μπμίμξ δεκ ζοκζζηά ιμκάπα ιζακ απυννμζα ηςκ 

αζζεήζεςκ. Σμ οπμηείιεκμ, ιέζς ηδξ εκενβδηζηήξ δεηηζηυηδηαξ αθθδθεπζδνά ιε ημκ 

μίημ ημο, μ μπμίμξ δζαεέηεζ πςνμ-πνμκζηά πθαίζζα, εκχ ιπμνεί κα απανηίγεηαζ απυ 

πενζζζυηενα ημο εκυξ άημια. Χξ πνμξ ημ ζχια, μ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ 

δζαιμνθχκεηαζ απυ ηδκ ζδζμδεηηζηυηδηα ηαζ ηδκ εκζχιαηδ βκχζδ ημο οπμηεζιέκμο, 

ηαεχξ ημ ίδζμ ηαημνεχκεζ κα ακαηαθφρεζ, κα ακηζθδθεεί ηαζ κα δεπηεί εκενβδηζηά ηζξ 

πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ πμο ημο πανέπεζ ημ μζημθμβζηυ ημο πενζαάθθμκ. 

Μάθζζηα, ημ άημιμ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ηυζιμ βφνς ημο ακαπηφζζμκηαξ ιζα 

αζςιαηζηή ζπέζδ ιαγί ημο, υκηαξ βκςζηζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά εκενβμπμζδιέκμ. Σα 

αζχιαηα ηα μπμία πενζθαιαάκεζ μ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ εκδέπεηαζ κα 

είκαζ πνςημβεκή ή δεοηενμβεκή, ακάθμβα ιε ημ ακ ηα έπεζ ακηζθδθεεί ημ ίδζμ ημ άημιμ 

ιε ηζξ αζζεήζεζξ ημο ή εάκ ημο έπμοκ δζαιεζμθααδεεί απυ ηάπμζμ άθθμ άημιμ ιέζς 

ηςκ ακαπαναζηαηζηχκ ζοζηδιάηςκ. 

Παναπθήζζμξ ιε ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ειθακίγεηαζ μ 

αζυημζιμξ, ιζα έκκμζα πμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζηδ αζμθμβία, ηδ θαζκμιεκμθμβία ηαζ 

ηδκ ημζκςκζμθμβία. Ακαθμνζηά ιε ημκ επζζηήιμκα πμο ιεηαπεζνίγεηαζ ηάεε θμνά ηδκ 

έκκμζα, μ αζυημζιμξ θαιαάκεζ ηαζ ιζα δζαθμνεηζηή απυπνςζδ, δίπςξ, υιςξ, κα 

απμδίδεηαζ δ αθθδθεπζδναζηζηή ζπέζδ ημο εκζχιαημο υκημξ ιε ημ μζημθμβζηυ ημο 

πενζαάθθμκ, υπςξ απμηοπχκεζ μ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ.  

Ο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

ειθακίγεηαζ πμθοπμίηζθμξ, ηαεχξ θαιαάκεζ έκημκεξ επζννμέξ απυ ηδκ μζημβέκεζα, ημ 

ζπμθζηυ πθαίζζμ, ηζξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ 

ημζκςκζηυ πθαίζζμ. πςξ θάκδηε απυ ηζξ δζελαπεείζεξ ένεοκεξ πμο πανμοζζάζηδηακ 

ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, δ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ βζα ημοξ βμκείξ ηαζ ηα αδένθζα ηςκ 

παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ είκαζ ιεβάθδ. Σμ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια ηαθείηαζ 

κα ακαθάαεζ ηδ θνμκηίδα ημο ιέθμοξ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, νοειίγμκηαξ ηδ δνάζδ 
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ηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο. Οζ πνμηεναζυηδηεξ αθθάγμοκ, μ πνυκμξ επζιενίγεηαζ,  μζ 

δναζηδνζυηδηεξ ακαδζανενχκμκηαζ ηαζ μζ ζπέζεζξ, πμθθέξ θμνέξ, δμηζιάγμκηαζ.  

Σα ζπμθζηά πθαίζζα, υπςξ θάκδηε απυ ηζξ παναπάκς ένεοκεξ δεκ είκαζ 

ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα, βζα κα δεπημφκ ημοξ ιαεδηέξ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, 

αθμφ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ δεκ δζαεέημοκ πνμζανιμζιέκεξ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ. 

Οφηε, υιςξ, ηαζ μζ ιαεδηέξ είκαζ εκδιενςιέκμζ ηαζ εοαζζεδημπμζδιέκμζ ακαθμνζηά 

ιε ημ γήηδια ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ακαπηφζζμοκ 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ πμο ειθακίγμοκ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ. 

Πανάθθδθα, δ ζφκαρδ θζθζηχκ ζπέζεςκ απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ πεδίμ ημο 

μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ημ μπμίμ 

εβείνεζ έκημκδ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ. φιθςκα ιε ηζξ ένεοκεξ πμο 

πανμοζζάζηδηακ, ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ δζαεέημοκ ζοκήεςξ ιεζςιέκεξ 

εοηαζνίεξ βζα κα ηάκμοκ θίθμοξ, είηε βζαηί δ ηζκδηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ηα απμηνέπεζ 

απυ ηδ ζοιιεημπή ζε δναζηδνζυηδηεξ, είηε βζαηί μζ ζοκμιήθζημί ημοξ δεκ επζδζχημοκ 

ηδκ ζοκακαζηνμθή ιαγί ημοξ. 

πςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί απυ επζθακείξ ημζκςκζμθυβμοξ ηαζ ροπμθυβμοξ, δ 

ακαπδνία ζοκζζηά έκα γήηδια ημζκςκζηυ, ηζ υπζ αημιζηυ. Με άθθα θυβζα, πνυηεζηαζ 

βζα άνκδζδ ακάθδρδξ εοεφκδξ ή αθθαβήξ ζηάζδξ απυ ηδκ ημζκςκία, δ μπμία εκ ηέθεζ 

ζηζβιαηίγεζ ηαζ πενζεςνζμπμζεί ηάεε είδμξ δζαθμνεηζηυηδηαξ. ζμ ηζ ακ ηα 

ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα έπμοκ ακείζεζ ηαηά ημοξ ηεθεοηαίμοξ δφμ αζχκεξ, δ ζηάζδ 

ηςκ ημζκςκζχκ παβημζιίςξ απέκακηζ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα δεκ θακηάγεζ ελίζμο 

εκηοπςζζαηή. Πανυθμ πμο έπεζ ζπεδζαζηεί ελμπθζζιυξ μ μπμίμξ δζεοημθφκεζ ηαηά 

πμθφ ηδκ ηίκδζδ ηαζ ηδκ αοηυ-ελοπδνέηδζδ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ημ 

πνυαθδια ζοκεπίγεζ κα εηπμνεφεηαζ απυ ημκ ακενχπζκμ πανάβμκηα, απυ ηδκ άνκδζδ 

βζα μοζζαζηζηή έκηαλδ ηαζ απμδμπή ηςκ «δζαθμνεηζηχκ». 

 

 

 

 

 

 



[65] 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΝΣΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

ΚΑΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ ΜΔΑ ΑΠΟ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ: Ζ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ OLIVERSACKSΚΑΗ ΣΖ  

ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ, ΔΤΡΔΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ-ΓΗΑΛΟΓΗΚΖ 

ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 
 
 

3.1. Δηζαγσγή  

 

φιθςκα ιε ημ ηεθάθαζμ 2 πμο ιυθζξ ακαπηφπεδηε, μ μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζηυξ ηυζιμξ ημο ηάεε αηυιμο ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πανμοζζάγεζ ηδ δζηή 

ημο ζδζαζηενυηδηα, υπςξ άθθςζηε ζοιααίκεζ ιε ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ  

ημο ηαεεκυξ ακενχπζκμο υκημξ. Ζ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ επζζδιαίκεζ 

ηδ δδιζμονβία δμιζηχκ ηαζ θεζημονβζηχκ ζογεφλεςκ ακάιεζα ζημκ ακενχπζκμ 

εβηέθαθμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο (θοζζηυ ηαζ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ). Έηζζ 

ζοβηνμημφκηαζ «πνάλεζξ κμήιαημξ» πμο ζοκεέημοκ ηδκ πμζδηζηή ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ  βζα ημ ηάεε ακεπακάθδπημο ακενχπζκμ μκ.  

Δφθμβα εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ακανςηδεεί ιε πμζμκ ηνυπμ ιζα 

ροπμπαζδαβςβζηή δζάζηαζδ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ πνμζέββζζδ ημο αηυιμο; Ζ 

φπανλδ ηάπμζμο είδμοξ ζςιαηζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ είκαζ ανηεηή, βζα κα ελαπεμφκ 

ζοιπενάζιαηα βζα ημκ αζυημζιυ ημο; Πμθθέξ είκαζ μζ εεςνίεξ πμο ηείκμοκ κα 

ελεηάγμοκ ιαγζηά ηαζ ηοπμθμβζηά ηα άημια ιε ηάπμζμοξ είδμοξ ζςιαηζηή 

δζαθμνεηζηυηδηα, ςζηυζμ, δεκ θείπμοκ ηαζ μζ επαΐμκηεξ ηςκ ακενςπζζηζηχκ 

επζζηδιχκ, μζ μπμίμζ δζαπνμκζηά έπμοκ απμπμζδεεί ηδκ «ηακμκζηυηδηα» ηδκ 

ακενχπζκδξ θφζδξ πναβιαημπμζχκηαξ ιζα ζηνμθή πνμξ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ αημιζηήξ 

οπυζηαζδξ.  

Ακαθμνζηά ιε ημ ηεθάθαζμ εημφημ, επζθέπεδηακ δφμ νδλζηέθεοεεξ, 

ακενςπμηεκηνζηέξ πνμζεββίζεζξ μζ μπμίεξ, αιθυηενεξ δζαεέημοκ πνμεηηάζεζξ ζημκ 

μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ηςκ αηυιςκ ιε ζςιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα. 

Ανπζηά, πνυηεζηαζ κα ελεηαζηεί δ εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ημο ανεηακμφ 

κεονμθυβμο, Oliver Sacks, εκχ αημθμοεεί δ πενζβναθή ηδξ  ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο, 

Ώθεγεκαηηθήο-Αηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο, δ μπμία πνμηείκεζ έκακ κέμ ηνυπμ 

εέαζδξ ηδξ αβςβήξ, αλζμπμζχκηαξ πμθφπθεονα ημ ζχια, ημ αίςια ηαζ ηδ 

δζαθεηηζηυηδηα. Κμζκή ζοκζζηαιέκδ ηςκ δφμ ιεευδςκ απμηεθεί μ ζεααζιυξ ζηδ 

ιμκαδζηυηδηα ημο αηυιμο, υπςξ επίζδξ ηαζ δ μθζζηζηή, μζημθμβζηή ιαηζά ζημ 

αζυημζιυ ημο. έηζζ, μζ ηθίιαηεξ ηαζ μζ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ πενζηηεφμοκ ηαζ ζηζξ δφμ 

αηυθμοεεξ εκαθθαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ. 
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3.2. Ζ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Oliver Sacks 

 

Ο Oliver Sacks (1933-2015) οπήνλε ακαιθίαμθα έκαξ κεονμθυβμξ ααεζά 

αθμζζςιέκμξ ζημοξ αζεεκείξ ημο, ιε δζεζζδοηζηή ιαηζά ζημκ ηυζιμ ημο ηάεε 

ακενχπμο λεπςνζζηά, πμο ηαηάθενκε κα δεζ ιαηνζά απυ ηδκ ζοιπηςιαημθμβία ηαζ 

ηζξ δζαβκχζεζξ ηδξ Νεονμθμβίαξ. Μέζα απυ ηζξ πενζβναθέξ ηςκ αζαθίςκ πμο ελέδςζε, 

δζαθαίκεηαζ πςξ μ ανεηακυξ κεονμθυβμξ πνμζέββζγε ημοξ κμζδθεουιεκμοξ ιε 

εαοιαζιυ βζα ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ εζηζάγμκηαξ ζε υζα ιπμνμφζακ κα ηάκμοκ, 

πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα ιε αλζμπνυζεηημ ηνυπμ. Ζ πνμζέββζζδ ημο Sacks οπήνλε ηυζμ 

εοαίζεδηδ ηαζ ζοκάια ακενςπμηεκηνζηή πμο εεςνείηαζ εκαθθαηηζηυξ ζημκ ημιέα ηδξ 

Ηαηνζηήξ. Μδ απμδεηηυξ απυ ιεβάθδ ιενίδα ηδξ ζαηνζηήξ ημζκυηδηαξ πμο ημκ 

πθεφαγε, δίπςξ ιυκζιδ εέζδ ενβαζίαξ ηαζ απαθθαβιέκμξ απυ ηδ θαβκεία ηςκ 

πνδιάηςκ ηαζ ηδξ δυλαξ, μ Sacksήηακ εθεφεενμξ κα πνμζθένεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο 

μπμοδήπμηε ημκ μδδβμφζε ημ εκδζαθένμκ ημο. Γζέεεηε ημ πνυκμ ημο βζα κα ιεθεηά, κα 

ζογδηά ιε ζοκαδέθθμοξ πμο εηηζιμφζε, κα αθθδθμβναθεί ηαζ κα αθθδθεπζδνά ιε 

ημοξ αζεεκείξ ημο ηυζμ ιέζα ζηζξ ηθζκζηέξ,  υζμ ηαζ έλς απυ αοηέξ. 

Γεκ είκαζ ιυκμ δ επζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ημο Oliver Sacks πμο ημκ ηάκεζ κα 

λεπςνίγεζ ηαζ κα αθήκεζ ημ ζηίβια ημο, ια ηαζ μθάηαζνδ δ πνμζςπζηυηδηα ηαζ δ 

πνμζέββζζή ημο πνμξ ηδ γςή. πςξ βνάθεζ μ ίδζμξ ζηδκ αοημαζμβναθία ημο Βλ 

Κηλήζεη: Μηα Γσή (2016), δεκ ημκ απαζπμθμφζακ γδηήιαηα πμθζηζηά ή ζελμοαθζηά. 

Σα εκδζαθένμκηά ημο πενζζηνέθμκηακ βφνς απυ ηδ Φοζζηή, ηδ Υδιεία ηαζ ηδκ 

Ηαηνζηή, εκχ πανάθθδθα ήηακ θάηνδξ ηδξ ηαπφηδηαξ, ηδξ ημθφιαδζδξ ηαζ ηδξ 

πεγμπμνίαξ ζηδ θφζδ.   

Ο Oliver Sacks έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ μ «πμζδηήξ ηδξ Ηαηνζηήξ» ηζ υπζ άδζηα, 

αθμφ μζ πενζβναθέξ ηςκ αζεεκχκ πμο ηαηαβνάθμκηαζ ζηα αζαθία ημο είκαζ ζδζαίηενα 

βθαθονέξ, εκχ δζαηνέπμκηαζ απυ έκακ θονζζιυ, ιαηνζά απυ ημ ζαηνζημπμζδιέκμ 

ιμκηέθμ. Σα ζοκαζζεήιαηα εκδζαθένμκημξ ηαζ ηαηακυδζδξ πνμξ ηάεε αζεεκή είκαζ 

πνμθακή. Γεκ οπάνπεζ μίηημξ, αθθά εαοιαζιυξ –ίζςξ ηαζ δέμξ- βζα ηζξ αθθυημηα 

λεπςνζζηέξ ζηακυηδηεξ ηςκ αζεεκχκ ημο Sacks. Μέζα απυ ημ εεναπεοηζηυ ζπήια, μ 

ανεηακυξ κεονμθυβμξ πνμζπαεμφζε κα ανεζ εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ εεναπείαξ, 

πανμηνφκμκηαξ ημοξ αζεεκείξ ημο κα εκηνοθήζμοκ ζηζξ ζδζαίηενεξ ηθίζεζξ ημοξ. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θανιαηεοηζηή αβςβή ιυκμ ςξ ζημζπείμ πμο ηαηαπναΰκεζ ημκ 

ζςιαηζηυ πυκμ, μ Sacks πνμζπάεδζε κα «λοπκήζεζ» ηαζ κα αλζμπμζήζεζ ηάεε 

ζπζεαιή ηςκ δοκαημηήηςκ ηαζ ηδξ  πνμζςπζηυηδηαξ ημο αζεεκμφξ, ζοκεέημκηαξ ζηδκ 

μοζία ιζα κέα, ιμκαδζηή εεναπεοηζηή πνμζέββζζδ βζα ημκ ηαεέκα.   

Ο θυβμξ πμο επζθέπεδηε κα ζοκηεθεζηεί ιζα εηηεκήξ ακαθμνά ζηδκ 

πνμζέββζζδ ημο Oliver Sacks ζηδκ πανμφζα ένεοκα είκαζ δζηηυξ. Αθεκυξ, μ ηνυπμξ 

ιεεμδμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ ηςκ αζεεκχκ ημο -μ μπμίμξ ζοκάδεζ ιε ημ πκεφια ηδξ 

μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ- απέπεζ παναζάββαξ απυ ημ ζαηνζημπμζδιέκμ 

ιμκηέθμ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία πμο επζηναηεί εδχ ηαζ πμθθά 

πνυκζα. Αθεηένμο, μ ίδζμξ μ Oliver Sacks απέηηδζε ηζκδηζηή δοζημθία, υπςξ εα 

ακαθοεεί ζε παναηάης οπμηεθάθαζμ, ηαεχξ ηναοιαηίζηδηε ζμαανά ζημ ανζζηενυ 

ημο πυδζ, ιε απμηέθεζια κα αζχζεζ ημκ ηυζιμ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία εη 

ηςκ έζς. Έηζζ, μζ πενζβναθέξ πμο δίκεζ βζα ηδκ ειπεζνία ημο ςξ ηζκδηζηά πάζπςκ, 

αθθά ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηαηάθενε, εκ ηέθεζ, κα ακαηηήζεζ ηδκ ηζκδηζηυηδηά 

ημο, πανέπμοκ έκα ελαζνεηζηυ πανάδεζβια βζα ιζα εκαθθαηηζηή εέαζδ ηδξ ακαπδνίαξ 

ηαζ ημο ηνυπμο πμο ιπμνεί αοηή κα ηαηαζηεί δζαπεζνίζζιδ.   

Ο ανεηακυξ κεονμθυβμξ έθοβε απυ ηδ γςή ζηζξ 30 Αοβμφζημο ημο 2015, θυβς 

ιζαξ ζπάκζαξ ιμνθήξ  ηανηίκμο, ημ μθεαθιζηυ ιεθάκςια, ημ μπμίμ πνμζέααθε ζηδ 

ζοκέπεζα ημ ζοηχηζ ημο. Ο Oliver Sacks ήηακ εκήιενμξ ημο επζηείιεκμο εακάημο ημο. 
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Έηζζ, επέθελε κα βνάρεζ μ ίδζμξ έκακ επίθμβμ βζα ηδ γςή ημο, πνμααίκμκηαξ ζε έκακ 

πνμζςπζηυ ημο απμθμβζζιυ, υπμο οπμβναιιίγεζ ηδ ιμκαδζηυηδηα ηδξ ηάεε φπανλδξ, 

ηδ ζδιαζία ηδξ αβάπδξ, ηδξ αιμζααίαξ ζοκδζαθθαβήξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ. Σν 

θείκελν δεκνζηεύηεθε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζηελ εθεκεξίδα New York Times θαη 

ζπληάρζεθε από ηνλ ίδην ην ΐξεηαλό λεπξνιόγν, αλαθνηλώλνληαο ηαπηόρξνλα υηζ ημο 

απέιεκακ ιυκμ θίβμζ ιήκεξ γςήξ. Έκα απυζπαζια ηδξ επζζημθήξ παναηίεεηαζ 

αοημφζζμ, ηαεχξ εεςνείηαζ εκδεζηηζηυ ηδξ εζνδκζηήξ, δμηζηήξ, εκδυιοπα εζθζηνζκμφξ 

θοζζμβκςιίαξ ημο Oliver Sacks, εκυξ αθδεζκμφ «πμζδηή ηδξ Ηαηνζηήξ»: Ο θαζέλαο 

καο είλαη κηα κνλαδηθή νληόηεηα πνπ ςάρλεη ην δηθό ηνπ δξόκν γηα λα δήζεη ηε δηθή ηνπ 

δσή, λα πεζάλεη ηνλ δηθό ηνπ ζάλαην. Αελ κπνξώ λα πξνζπνηεζώ όηη δελ θνβάκαη. 

Ώιιά ην θπξίαξρν ζπλαίζζεκά κνπ είλαη ε επγλσκνζύλε. Έρσ αγαπήζεη θαη έρσ 

αγαπεζεί. Μνπ δόζεθαλ πνιιά θαη έρσ δώζεη θάηη σο αληάιιαγκα. Έρσ δηαβάζεη θαη 

ηαμηδέςεη θαη ζθεθηεί θαη γξάςεη. Βίρα κηα ζπλνκηιία κε ηνλ θόζκν, ηελ ηδηαίηεξε 

ζπλνκηιία ησλ ζπγγξαθέσλ θαη αλαγλσζηώλ.  

 

3.2.1. Ζ κεζνδνινγηθή πξννπηηθή ηνπ Oliver Sacks 

 

Ο Oliver Sacks ακέπηολε έκημκδ ζοββναθζηή δναζηδνζυηδηα, ηαεχξ έβναρε 

πενί ηα δεηαπέκηε αζαθία, εκχ δζαηδνμφζε πμθοεηή αθθδθμβναθία ιε επζθακείξ 

επζζηήιμκεξ ηδξ Ηαηνζηήξ ηαζ ηδξ Φοπμθμβίαξ. Σα πενζζζυηενα απυ ηα αζαθία ημο 

Oliver Sacks ζοκζζημφκ ιεθέηεξ πενζπηχζεςκ, ααζζζιέκεξ ζε οπμηείιεκα πμο 

απμηέθεζακ αζεεκείξ ημο κεονμθυβμο, βζα ημοξ μπμίμοξ ακέπηολε ιζα έκημκδ 

πενζένβεζα, έκα ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ (Fahn, 2016).  

 

3.2.1.1. Σα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηνπ Oliver Sacks 

 

ηα ένβα ημο μ Sacks πενζβνάθεζ ηζξ ζοκακηήζεζξ ηαζ ηζξ ζογδηήζεζξ ημο ιε 

ημοξ αζεεκείξ πμο ζοκακαζηνάθδηε ζε ηθζκζηά πθαίζζα υπςξ ροπζαηνζηέξ ηθζκζηέξ, 

κμζμημιεία ηαζ μίημοξ εοβδνίαξ. ημκ ανεηακυ κεονμθυβμ άνεζε πάκηα κα παναηδνεί 

πχξ μζ αζεεκείξ ημο μζημδμιμφκ ηζξ γςέξ ημοξ ιε έκακ ηνυπμ ιδ παναδμζζαηυ ηζ 

ακαιεκυιεκμ, ζπεδυκ ακηζζοιααηζηυ, υπμο δ δζαθμνεηζηυηδηα ακάβεηαζ ζε αλζυθμβμ 

ζδιείμ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ (Jurecic & Marchalic, 2016: 835).  

Ο Oliver Sacks δζέεεηε εοαζζεδζία ζε ζοκδοαζιυ ιε έκα θζθμπενίενβμ, 

δζεζζδοηζηυ ενεοκδηζηυ πκεφια, εκχ ζζπονυ ενβαθείμ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ημο ήηακ δ 

παναηήνδζδ. Δζδζηυηενα, μ ανεηακυξ κεονμθυβμξ αθζένςκε πνυκμ ζημ κα παναηδνεί 

ελμκοπζζηζηά ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ αζεεκχκ ημο, ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ζοκεδνζχκ ημοξ, υζμ ηαζ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ. Πενκμφζε χνεξ ιε ηάεε 

οπμηείιεκμ, χζπμο κα ακαηαθφρεζ ημ ηάεε ρήβια, ηδκ ηάεε ακεπαίζεδηδ βζα άθθμοξ 

βζαηνμφξ ζοιπενζθμνά πμο ζοκέεεηε ημ πάγθ ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ημο αηυιμο. 

Μάθζζηα, δεκ δίζηαγε κα οπμδέπεηαζ ημοξ αζεεκείξ ημο ζημ ζπίηζ ημο, βζα κα 

απμθαφζεζ ιαγί ημοξ έκα θθζηγάκζ ηζάζ ή κα ζογδηήζμοκ ζε πενζπάημοξ ηαζ αυθηεξ 

εηηυξ κμζμημιείμο. Έηζζ, μSacks επεδίςηε κα παναηδνήζεζ ημοξ αζεεκείξ ημο ζε πζμ 

ημζκςκζηά ηαζ ακενχπζκα πθαίζζα, εηηυξ ημο απμζηεζνςιέκμο ηαζ θηςπμφ ζε 

ενεείζιαηα πενζαάθθμκημξ εκυξ κμζμημιείμο (Berger, 2005: 348, 349). 

Ο ανεηακυξ κεονμθυβμξ πνδζζιμπμζμφζε ζοπκά ηάιενα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ζοκεδνζχκ ή ηςκ ελεηάζεςκ, βζα κα αζκηεμζημπεί ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ αζεεκχκ ημο, 

χζηε κα ιπμνεί κα ηζξ λακααθέπεζ ηαζ κα ηζξ ακαθφεζ ζημκ ηαηάθθδθμ πνυκμ. Ζ πνήζδ 

αζκηεμηάιεναξ εεςνμφκηακ πμθφ πνςημπμνζαηυ ιέζμ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ 

Νεονμθμβίαξ ζηα ιέζα ημο 20μο αζχκα,  μπυηε ηαζ μ Sacks λεηίκδζε ηδκ ηανζένα ημο 

(Sacks, 2016: 306).  
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Πανάθθδθα, ζδιακηζηυ ενβαθείμ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ημο οπήνλε δ ζοθθμβή 

πθδνμθμνζχκ βζα μθυηθδνμ ημ πθαίζζμ ηαζ ημκ ηυζιμ ημο πάζπμκημξ. Μζαξ ηαζ μ 

Sacks ακηζιεηχπζγε ημοξ αζεεκείξ ςξ ακενχπζκεξ μκηυηδηεξ ηζ υπζ ιμκάπα ςξ 

ηθζκζηέξ πενζπηχζεζξ, πνμζπαεμφζε κα ζοκεέζεζ μθυηθδνμ ημ παγθ ηδξ γςήξ ηαζ ημο 

πθαζζίμο υπμο γμοκ ηαζ εκενβμφκ. οκέθεβε πθδνμθμνίεξ βζα ηα αζχιαηα ηςκ 

αζεεκχκ, βζα ηδκ πνμζςπζηή ημοξ γςή, ηα εκδζαθένμκηά ημοξ ηαζ ηαηέααθε 

πνμζπάεεζα, χζηε κα ηαηακμήζεζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ημο ηαεεκυξ ηαζ ιε αάζδ 

εημφηδ κα πνμηείκεζ ιμκαδζηέξ θφζεζξ ή «εεναπείαξ» (Berger, 2005: 348, 349).  

Ζ εζδμπμζυξ δζαθμνά ηδξ ιεεμδμθμβζηήξ πνμμπηζηήξ ημο Sacks, εκ ζοβηνίζεζ ιε 

ημοξ πενζζζυηενμοξ κεονμθυβμοξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ, έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ πςξ δεκ 

πνμζέββζζε ημοξ αζεεκείξ ημο ιε ημ φθμξ ημο ζαηνμφ-πακημβκχζηδ, αθθά ιε ημ 

εκδζαθένμκ εκυξ επζζηήιμκα κα ιάεεζ απυ ηδ ιμκαδζηυηδηα ηδξ ηάεε πενίπηςζδξ. 

Έηζζ, οπήνπε ιζα αίζεδζδ ζζυηδηαξ ζημ εεναπεοηζηυ γεφβμξ, υπμο μ ίδζμξ 

αλζμπμζμφζε υπζ ιυκμ ηζξ ζαηνζηέξ ημο βκχζεζξ, αθθά ηαζ ηδκ πνμτπάνπμοζα ειπεζνία 

ημο ιε ακάθμβεξ πενζπηχζεζξ αζεεκχκ (Jurecic & Marchalic, 2016: 835).Πανάθθδθα, 

ιε ηζξ πενζβναθέξ ηςκ αζεεκχκ ημο ζηα αζαθία ημο, μ Sacksελέεεηε ζοπκά ηαζ ηα 

πνμζςπζηά ημο, αζοκήεζζηα εκδζαθένμκηα ηα μπμία ημο πνμηαθμφζακ έκημκμ 

εκεμοζζαζιυ, απμηαθφπημκηαξ ηδκ ακηζζοιααηζηή ημο ηαοηυηδηα, ηυζμ ςξ βζαηνυξ 

υζμ ηαζ ςξ άκενςπμξ (Howarth, 1990).  

Παναηδνχκηαξ ηδ ζπμοδαζυηδηα ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ακάιεζα ζε βζαηνυ ηαζ 

αζεεκή, μ J. Bruner ηάκεζ θυβμ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ αθδβδιαηζηήξ ζαηνζηήξ, δ 

μπμία επδνεάζηδηε απυ ημ ένβμ ημο Sacks. Δζδζηυηενα, ακαθενυιεκμξ ζε ιεθέηεξ 

πμο ζοκηεθέζηδηακ απυ ημ Κμθέβζμ Παεμθμβίαξ ηαζ Υεζνμονβζηήξ ηδξ Ηαηνζηήξ 

ζπμθήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Columbia ηαζ ημ Σιήια Δνβμεεναπείαξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο ηδξ Νυηζαξ Καθζθυνκζαξ, θάκδηε πςξ οπήνλε ιεβαθφηενδ πνυμδμξ 

ζημοξ αζεεκείξ, υηακ είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα ζογδηήζμοκ ιε ημοξ βζαηνμφξ ημοξ. Ζ 

αθδβδιαηζηή ζαηνζηή πνμέηορε απυ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ απμβμήηεοζδξ πμο 

δδιζμονβείηαζ ζημοξ πάζπμκηεξ, υηακ αζζεάκμκηαζ υηζ μζ βζαηνμί δεκ δίκμοκ ζδιαζία 

ζε υζα έπμοκ κα πμοκ μζ ίδζμζ βζα ηδ κυζμ ημοξ. Έηζζ, δ πναηηζηή πμο αημθμοεείηαζ 

απυ ηδκ εκ θυβς πνμζέββζζδ είκαζ μζ εενάπμκηεξ κα αημφκε πνμζεηηζηά υζα έπεζ κα 

πεζ μ αζεεκήξ ηζ έπεζηα κα απμθαζίγεηαζ πμζα ιέηνα εα θδθεμφκ βζα ημ γήηδια πμο 

ημκ απαζπμθεί (Bruner, 2009: 159-162). 

Ακαιθίαμθα, δεκ έθεζρακ ηαζ μζ ζηθδνέξ, ανκδηζηέξ ηνζηζηέξ πνμξ ημ ένβμ ηαζ 

ημ ήεμξ ημο ανεηακμφ κεονμθυβμο. Λυβμο πάνδ, μ Σ. Shakespeare (1996) ηαηδβυνδζε 

ημκ Sacks πςξ εηιεηαθθεφεηαζ ημοξ αζεεκείξ ημο πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζήζεζ μ 

ίδζμξ ηανζένα ζοββναθέςξ. Δπίζδξ, μ Μ. Yamaguchi (2009) εεςνμφζε πςξ μ 

ανεηακυξ κεονμθυβμξ οπενέααθε ζημοξ εηεεζαζιμφξ ηάπμζςκ αζεεκχκ ημο, υπςξ βζα 

πανάδεζβια «Οζ δίδοιμζ
45

» ιε ηζξ αλζμπνυζεηηεξ ιαεδιαηζηέξ ζηακυηδηεξ πμο 

πενζβνάθμκηαζ ζημ αζαθίμ ημο «Ο άλζξσπνο πνπ κπέξδεςε ηε γπλαίθα ηνπ κε έλα 

θαπέιν  θη άιιεο θιηληθέο ηζηνξίεο».  
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 Οζ δίδοιμζ John ηαζ Michael ήηακ 26 εηχκ, υηακ ζοκακηήεδηακ ιε ημκ Sacks. Δίπακ πενάζεζ υθδ 

ημοξ ηδ γςή ζε ζδνφιαηα, έπμκηαξ θάαεζ δζάθμνεξ δζαβκχζεζξ, απυ αοηζζιυ έςξ ζμαανή κμδηζηή 

ηαεοζηένδζδ. Ζ πενίπηςζδ ηςκ δζδφιςκ είπε, ιάθζζηα, πανμοζζαζηεί ζηδκ ηδθευναζδ, αθμφ 

ιπμνμφζακ κα ανμοκ ζηζβιζαία ηζ ιένα εα είκαζ βζα μπμζαδήπμηε διενμιδκία ζημ πανεθευκ ή ζημ 

ιέθθμκ. Αηυιδ, δζέεεηακ απίζηεοηεξ ικδιμκζηέξ ζηακυηδηεξ, ηαεχξ ιπμνμφζακ κα ζοβηναηήζμοκ ζηδ 

ικήιδ ημοξ πμθορήθζμοξ ανζειμφξ ηαζ βκχνζγακ απέλς ημοξ πνχημοξ ανζειμφξ (Sacks, 2011: 307-

335). 
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3.2.1.2. Οη κειέηεο πεξηπηώζεσλ ηνπ Oliver Sacks 

 

Ο Sacks απέννζρε απυ πμθφ κςνίξ ηδκ έκκμζα ημο ηακμκζημφ, αοημφ πμο δ 

ημζκςκία ηείκεζ κα παναηηδνίγεζ ςξ «κμνιάθ». Έηζζ επζηεκηνχεδηε ιε ζεααζιυ ζε 

ηάεε κεονμθμβζηή πενίπηςζδ, εκχ δεκ ζηαιαημφζε κα οπμζηδνίγεζ πςξ μζ βζαηνμί 

πνεζάγεηαζ κα είκαζ πνυεοιμζ κα ιάεμοκ απυ ημοξ αζεεκείξ ημοξ (Jurecic & 

Marchalic, 2016: 835).    

Χξ απυθμζημξ ηδξ Ηαηνζηήξ ηαζ θάηνδξ ηδξ Υδιείαξ, μ Sacks δεκ παναβκχνζγε 

ηδκ πανέιααζδ ηςκ θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ζημ ζχια. Μεθεημφζε πμθφ ηζξ 

επζδνάζεζξ ηςκ μοζζχκ ζηδκ πμνεία ηδξ ηάεε αζεέκεζαξ ηαζ ζοπκά πεζναιαηζγυηακ ιε 

ηζξ δμζμθμβίεξ (Howarth, 1990). ιςξ, μζ εεναπεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο πνυηεζκε 

ήηακ ααζζζιέκεξ ζηζξ ιμκαδζηέξ ζηακυηδηεξ ημο ηάεε αζεεκμφξ, εκεαννφκμκηάξ ημοξ 

ιάθζζηα κα αημθμοεήζμοκ ηα ηαθέκηα ηαζ ηζξ ζδζαίηενεξ ηθίζεζξ ημοξ, πμο απυ άθθμοξ 

βζαηνμφξ ίζςξ κα ακηζιεηςπίγμκηακ ςξ ημοζμφνζα ή εθαηηχιαηα
46

.  

Έηζζ, δ ακενςπμηεκηνζηή ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο δζαηδνμφζε μ Oliver 

Sacks ακαβκςνίζηδηε απυ ζδιακηζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ημζκυηδηαξ. Έηζζ, ημ αζαθίμ A leg to stand on αθζενχεδηε ζηδ ικήιδ ημο A.R. Luria, 

μ μπμίμξ ζε ιζα επζζημθή ημο πνμξ ημκ Sacksημκ πνμέηνερε κα ηαηαβνάρεζ ηδκ 

ειπεζνία βζα ημ πθδβςιέκμ ημο πυδζ, ιε ηδκ εθπίδα κα ακμίλεζ ημκ δνυιμ βζα ιζα πζμ 

ακενχπζκδ ζαηνζηή
47

. Πμθφ ιεβάθμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ δφμ ακηζπνμζςπεοηζηά 

παναδείβιαηα ηδξ ιεεμδμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ ημο Oliver Sacksηα μπμία 

παναηίεεκηαζ ζημ αζαθίμ ημο ιε ηίηθμ «Ο άλζξσπνο πνπ κπέξδεςε ηε γπλαίθα ηνπ κε 

έλα θαπέιν θη άιιεο θιηληθέο ηζηνξίεο».  

Ανπζηά, βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ ζζημνία δ μπμία έδςζε ημ υκμιά ηδξ ζημ 

δδιμθζθέζηενμ, ίζςξ, αζαθίμ ημο ανεηακμφ κεονμθυβμο. Ο άκενςπμξ πμο ιπένδερε 

ηδ βοκαίηα ημο ιε έκα ηαπέθμ ήηακ έκαξ ιμοζζηυξ, μ μπμίμξ ιεηά απυ ιζα αθάαδ ζημ 

θθμζυ ημο εβηεθάθμο ημο έπαρε κα ακαβκςνίγεζ πνυζςπα. Ακ ηαζ πνμζπάεδζε κα 

θμνέζεζ ημ πνυζςπμ ηδξ βοκαίηαξ ημο βζα ηαπέθμ, μζ ιμοζζηέξ ημο ζηακυηδηεξ δζυθμο 

είπακ επδνεάζηδηακ. Έηζζ, μ Oliver Sacks ημκ ζοιαμφθερε κα επακαπνμζδζμνίζεζ ηδ 

γςή ημο εζηζάγμκηαξ ζηδκ ηθίζδ ημο, ηδ ιμοζζηή. Υαναηηδνζζηζηά, ημο είπε πςξ «Δ 

κνπζηθή ππήξμε ην θέληξν ηεο δσήο ζαο, ηώξα πξέπεη λα γίλεη ην όινλ» (Sacks, 2011: 

44 ). 

ηδ ζοκέπεζα, ν Υακέλνο Ναπηηθόο (The lost mariner) ήηακ ιυθζξ 49 εηχκ αθθά 

ανζζηυηακ ζε έκακ μίημ εοβδνίαξ, ηαεχξ έπαζπε απυ ημ ζφκδνμιμ Κυνζαημθ
48

, ημ 

μπμίμ παναηδνείηαζ ζε πνυκζα αθημμθζημφξ. Ο Υαιέκμξ Ναοηζηυξ αδοκαημφζε κα 

δχζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ γςή ημο ιεηά ηδκ δθζηία ηςκ 19, εκχ αηυιδ ηαζ ηα πνυκζα 

πμο οπδνέηδζε ζημ Ναοηζηυ θαίκεηαζ κα είπακ δζαβναθεί απυ ηδ ικήιδ ημο. Πανά ηδ 
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 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ Oliver Sacks πενζέβναρε ζημ αζαθίμ ημο ιε ηίηθμ “An anthropologist on 

Mars: Seven paradoxical tales” (1996α) ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Temple Grandin, ιζαξ απυ ηζξ πθέμκ 

δζάζδιεξ πνμζςπζηυηδηεξ ιε αοηζζιυ. Ζ αιενζηακίδα Temple Grandin, πάνδ ζηδκ ελαζνεηζηή 

εοαζζεδζία ηαζ παναηδνδηζηυηδηα βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ γχςκ πμο δζαεέηεζ, ηαηάθενε κα αεθηζχζεζ 

ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ηςκ ηηδκμηνμθζηχκ ιμκάδςκ, εκχ ηαηαζηεφαζε ηαζ ιδπακήιαηα αβνμηζημφ 

ελμπθζζιμφ. ηζξ ιένεξ ιαξ, δ Temple Grandin ιάπεηαζ οπέν ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ 

ακαθμνζηά ιε ημκ αοηζζιυ.  
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 Υαναηηδνζζηζηά, μ Α. R. Luria έβναρε: αο παξαθαιώ εθ βαζέσλ λα κνηξαζηείηε ηελ εκπεηξία ζαο, 

δεκνζηεύνληαο θαη θνηλνπνηώληαο ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. Βλδερνκέλσο λα ζπκβάιιεηε  κε ηνλ ηξόπν 

απηό ζην λα αιιάμεη ε «θηεληαηξηθή πξνζέγγηζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ δηαηαξαρώλ» θαη λα αλνίμεηε ην 

δξόκν ζε κηα βαζύηεξε θαη πην αλζξώπηλε ηαηξηθή (Sacks, 2016: 279).    
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 ημ ζφκδνμιμ Κυνζαημθ πναβιαημπμζεί ακαθμνά ηαζ μ αιενζηακυξ ροπμθυβμξ J. Bruner (2009: 

138) μ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ πςξ δ «δοζαθδβδζία», δ δοζημθία, δδθαδή, ημο αηυιμο κα θέεζ ή κα 

ηαηακμεί ζζημνίεξ, απμδζμνβακχκεζ ηδκ αίζεδζδ ημο εαοημφ. 



[70] 
 

δοζημθία ημο κα αοημ-πνμζδζμνζζηεί, κα αοημελοπδνεηδεεί ηαζ κα ζοβηναηήζεζ 

μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ημο πανυκημξ ζηδ ικήιδ ημο, μ Σγίιιο, υπςξ μκμιαγυηακ, 

ήηακ πμθφ επζδέλζμξ ζηδ δαηηοθμβνάθδζδ ζε βναθμιδπακή ηαζ ζημκ ηχδζηα Μμνξ. 

Ο Oliver Sacksπνμαθδιαηζγυηακ, εάκ μ Υαιέκμξ Ναοηζηυξ είπε αηυια ροπή, ιε ηδκ 

έκκμζα ημο πκεφιαημξ. Πανυθμ πμο μ Σγίιιο έιμζαγε παιέκμξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά 

ημο, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναημθμφεδζδξ ηδξ εείαξ θεζημονβίαξ ιεηαιμνθςκυηακ 

ζε έκακ άκδνα πμο θαζκυηακ κα έπεζ πθήνδ ζοκείδδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ. 

Παναημθμοεμφζε ηδκ ραθιςδία, βμκάηζγε βζα κα πάνεζ ηδ εεία ιεηάθδρδ ζημ ζηυια 

ημο, έιμζαγε πνμζεηηζηυξ ηαζ ζοβηεκηνςιέκμξ, ζακ ημ πκεφια ημο κα ήηακ απμθφηςξ 

εοεοβναιιζζιέκμ ιε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ θεζημονβίαξ. οκεπχξ, πανά 

ηδκ βεκζηεοιέκδ δζαηαναπή ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο Σγίιιο ελαζηίαξ ημο ζοκδνυιμο 

Κυνζαημθ, έκα ημιιάηζ ημο εαοημφ ημο ηαηάθενκε κα δζαζςεεί ηαζ κα ζοιιεηέπεζ 

θεζημονβζηά (Sacks, 2011: 52-83).  

Σα θυβζα ημο Oliver Sacksζημ ηέθμξ ηδξ εκ θυβς ζζημνίαξ πανμοζζάγμοκ 

ζοιποηκςιέκδ ηδ θζθμζμθία ηδξ πνμζέββζζδξ ημο ανεηακμφ κεονμθυβμ: «Ίζσο θαη 

λα ππάξρεη εδώ έλα θηινζνθηθό καδί κε ην θιηληθό κάζεκα: όηη ζην ζύλδξνκν 

Κόξζαθνθ, ή ζηελ άλνηα, ή ζε άιιεο ηέηνηεο θαηαζηξνθέο, όζν κεγάιε θαη αλ είλαη ε 

νξγαληθή βιάβε, παξακέλεη ακείσηε ε πηζαλόηεηα ηεο επαλέληαμεο κέζσ ηεο ηέρλεο, 

ηεο ζπκκεηνρήο, ηνπ αγγίγκαηνο ηνπ αλζξσπίλνπ πλεύκαηνο, ην νπνίν θαίλεηαη λα 

δηαηεξείηαη ζε ό,ηη αξρηθά θαίλεηαη ζαλ κηα απέιπηδα πεξίπησζε λεπξνινγηθνύ 

νιέζξνπ» (Sacks, 2011: 77). Καηά ζοκέπεζα, ηαιζά κεονμθμβζηή αζεέκεζα δεκ είκαζ 

ακοπέναθδηδ, ανηεί κα ανεεεί δ δζέλμδμξ πμο ιζθά ζηδκ ροπή ημο ηάεε αζεεκμφξ. 

Καζ ζε αοηή ηδ ιέεμδμ δεκ οπάνπμοκ ζοκηαβέξ.   
 

3.2.2. Ο Oliver Sacks θαη νη θηλεηηθέο δπζθνιίεο  

 

Ζ ζπέζδ ημο Oliver Sacks ιε ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ εδνάγεηαζ αθεκυξ ζε 

επαββεθιαηζηυ επίπεδμ, ηαεχξ ςξ βζαηνυξ ενβάζηδηε παναηεηαιέκα ιε κεονμθμβζηά 

πάζπμκηεξ, αθεηένμο ζε αζςιαηζηυ, πνμζςπζηυ επίπεδμ, αθμφ βζα έκα ζφκημιμ 

πνμκζηυ δζάζηδια οπέζηδ ηαζ μ ίδζμξ ηζκδηζηή αθάαδ. ηα αζαθία ηαζ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ 
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ημο μ ανεηακυξ κεονμθυβμξ πναβιαημπμίδζε ηάπμζεξ ακαθμνέξ ζημ αηφπδια πμο 

έγδζε ζηα αμοκά ηδξ Νμναδβίαξ, ημ μπμίμ είπε ςξ απμηέθεζια ιζα πεζνμονβζηή 

επέιααζδ ζημ ανζζηενυ ημο πυδζ αθθά ηαζ ιζα πνςηυβκςνδ ειπεζνία ακηίθδρδξ ημο 

ζχιαηυξ ημο. Έηζζ, ααεζά εοαζζεδημπμζδιέκμξ  ηαζ ελμπθζζιέκμξ ιε ημ πνμζςπζηυ 

ημο αίςια, αζπμθήεδηε εηηεκχξ ιε ηζξ κεονμθμβζηέξ δζαηαναπέξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ 

ηζκδηζηυηδηα, υπςξ ημ ζφκδνμιμ Tourette, ημ ζφκδνμιμ Parkinson ηαζ ηδκ θδεανβζηή 

εβηεθαθίηζδα.  

 

3.2.2.1. Ο Oliver Sacks, σο άηνκν κε θηλεηηθή αλαπεξία 

 

Σμ 1974 μ Oliver Sacks έιεθε κα γήζεζ ιζα ειπεζνία δ μπμία εα ημο άκμζβε 

κέμοξ μνίγμκηεξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αίςκε ημ ζχια ημο. Ο ίδζμξ ηαηέζηδ βζα έκα 

ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ηζκδηζηά αδνακήξ ζημ ανζζηενυ ημο πυδζ, αθθά ιέζα απυ 

ηδ ιμοζζηυηδηα πμο εκοπάνπεζ ζε ηάεε ζχια, ηαηυνεςζε κα λεπενάζεζ ηα ηζκδηζηά 

ειπυδζα. Σδκ ειπεζνία ημο εημφηδ ακέθοζε ζημ αζαθίμ ιε ηίηθμ “A leg to stand on”, ημ 

μπμίμ απμηεθεί ιζα αοηυ-αζμβναθζηή πνμζπάεεζα ημο ανεηακμφ κεονμθυβμο, 

ακαθμνζηά ιε ημ ζδιακηζηυ εηείκμ αηφπδια. Ακ ηαζ πνυηεζηαζ βζα ημ ηνίημ ζε ζεζνά 
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Ο ανεηακυξ κεονμθυβμξ πανμοζζάγεζ ημκ ηναοιαηζζιυ ημο ζημ αηυθμοεμ αίκηεμ: 

https://www.webofstories.com/play/oliver.sacks/152;jsessionid=E92A45DE970C2BBC4A2387643A5

37D05 
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αζαθίμ πμο λεηίκδζε κα βνάθεζ μ Sacks, ιεηά ηδκ ιεβάθδ ημο επζηοπία “Awakings”, μ 

ίδζμξ πνεζάζηδηε εκκέα μθυηθδνα πνυκζα πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθχζεζ ηδκ ηεθζηή 

ιμνθή ημο “A leg to stand on” ηαζ κα ημ εηδχζεζ ζημ ημζκυ
50

. 

 

3.2.2.1.1. Ο ηξαπκαηηζκόο 

 

Ο Sacks οπήνλε θάηνδξ ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ πεγμπμνίαξ, εκχ ανεζηυηακ ζημοξ 

ιμκαπζημφξ πενζπάημοξ ζε άβκςζηα ιένδ. Έηζζ, έκα πνςζκυ αααάημο ημο 1974 μ 

Sacks απμθάζζζε κα πναβιαημπμζήζεζ πεγμπμνία ζηδκ ημπμεεζία Hardangerfjord, 

δίπςξ κα έπεζ εκδιενχζεζ ηάπμζμκ βζα ηδκ πενζμπή υπμο πνυηεζηαζ κα ανίζηεηαζ. 

Αβκμχκηαξ ηδκ πνμεζδμπμζδηζηή πζκαηίδα ζηδκ είζμδμ ηδξ πενζμπήξ, εζζήθεε ζηδκ 

γχκδ υπμο γμφζακ ηαφνμζ, ιε απμηέθεζια κα δεπεεί επίεεζδ απυ ημ άβνζμ γχμ ηαζ 

ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα βθζηχζεζ, κα ηναοιαηζζηεί. Ο Sacks έιεζκε ααμήεδημξ κα 

πενπαηά ιεηά αίαξ βζα χνεξ ζένκμκηαξ ημ ανζζηενυ ημο πυδζ. Ζ πνχηδ αημφζζα 

ζηέρδ ημο Sacks ηαηά ηδκ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο ιεβέεμοξ ηδξ αθάαδξ πμο είπε 

πνμηθδεεί ζημ πυδζ ημο, ήηακ πςξ ηάπμζμξ άθθμξ είπε πάεεζ αοηυ ημ αηφπδια ηζ υπζ μ 

ίδζμξ. Πνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα έκα είδμξ ακηίδναζδξ πμο παναπέιπεζ ζημ ιδπακζζιυ 

ηδξ άνκδζδξ (Sacks, 2012).  

ηδ ζοκέπεζα, πνμζπάεδζε κα ακηζιεηςπίζεζ ημ ηναφια ημο ςξ βζαηνυξ, 

ελεηάγμκηάξ ημ πνμζεηηζηά ηαζ πνμζπαεχκηαξ κα δζαβκχζεζ ηζ αηνζαχξ ζοκέααζκε 

ζημ ιο. Έηζζ, ηαηάθενε κα δχζεζ ημονάβζμ ζημκ εαοηυ ημο κα ζοκεπίζεζ ημ 

πενπάηδια, χζπμο, βζα ηαθή ημο ηφπδ, ημκ εκηυπζζακ έκαξ ηοκδβυξ ιε ημκ βζμ ημο 

(Sacks, 2012: 19). 

Μέζα απυ εημφημκ ημκ ηναοιαηζζιυ μ Sacks ιεηέαδ απνυζιεκα ζηδ εέζδ ημο 

αζεεκμφξ. Χζηυζμ, ημ δζάζηδια ιεηά απυ ημ αηφπδια δεκ ζοκζζηά βζα εηείκμκ 

ιμκάπα ιζα πενίμδμ ακάννςζδξ, ια έκακ μθυηθδνμ επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ πμο αζχκεζ. ηακ πζα μ Sacks δεκ αζζεάκεηαζ ημ πυδζ ημο, λεηζκά 

ιζα ζαηνζηή πενζπέηεζα, ια ηονίςξ έκα ηαλίδζ ελέηαζδξ ηδξ εζςηενζηήξ θφζδξ ηδξ 

αζεέκεζαξ ηαζ ελενεφκδζδξ ηδξ θοζζηήξ αάζδξ ηδξ ηαοηυηδηαξ.  

 

3.2.2.1.2.Μεηά ηελ επέκβαζε 

 

Μεηά ημ αηφπδια ζηα αμοκά ηδξ Νμναδβίαξ, μ Oliver Sacks ιεηαθένεδηε ζημ 

Λμκδίκμ υπμο ηαζ επεαθήεδ ζε πεζνμονβζηή επέιααζδ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ 

ιοσηήξ αθάαδξ ημο ανζζηενμφ πμδζμφ ημο. Μεηά ημ πεζνμονβείμ πανέιεζκε  ιε ημ πυδζ 

αηζκδημπμζδιέκμ ζημ βφρμ βζα δφμ εαδμιάδεξ ηαζ ηαηά ημ δζάζηδια εηείκμ δεκ είπε 

αίζεδζδ ημο πμδζμφ ημο, μφηε ιπμνμφζε κα ημ ηζκήζεζ (Berger, 2005: 348). Μάθζζηα, 

παναηηδνζζηζηά ηαηέβναρε ζηδκ αοηυ-αζμβναθία ημο υηζ έκζςεε ημ ανζζηενυ ημο 

ηάης άηνμ ζακ «λέκμ ζχια», εκχ αηυιδ ηζ υηακ αθαζνέεδηε μ βφρμξ ιεηά απυ 

δχδεηα διένεξ, ημο έιμζαγε πενζζζυηενμ ζακ έκα «ηένζκμ μιμίςια», πανά ζακ 

ιένμξ ημο ζχιαηυξ ημο. Δκ ηέθεζ, ηα κεφνα ημο πμδζμφ ημο απμηαηαζηάεδηακ ηαζ 

ιπυνεζε λακά κα ημ ηζκήζεζ, αθθά πνεζάζηδηε έκα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, χζπμο 

κα ακαηηήζεζ ηδκ παθζά ημο δφκαιδ ηαζ ηδκ πνμβεκέζηενδ ηζκδηζηυηδηα (Sacks, 

2012: 45, 46).  

φιθςκα ιε ημκ Oliver Sacks, ημ πνχημ δζάζηδια πμο λεηίκδζε ηαζ πάθζ κα 

ζηέηεηαζ υνεζμξ, ήηακ βζα εηείκμκ ελαζνεηζηά πανάλεκμ. Κεκηνζηυ νυθμ ζηζξ 
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 Σμ αζαθίμ ιε ηίηθμ Awakings εηδυεδηε ημ 1973. Πανυθμ πμο ημ A leg to stand on λεηίκδζε κα 

βνάθεηαζ ημ 1974, ηοηθμθυνδζε βζα πνχηδ θμνά ημ 1984.  
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πενζβναθέξ ημο ηαηέπεζ μ υνμξ ηδξ «ζδζμδεηηζηυηδηαξ
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», ηαεχξ πνμζπαεμφζε κα 

ακαηηήζεζ ηδκ αίζεδζδ ημο ηαηεζηναιιέκμο ημο ιο. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ 

απυζπαζια ζημ μπμίμ μ ανεηακυξ κεονμθυβμξ αθδβείηαζ πςξ έκζςεε ημ πυδζ ημο 

άθθμηε πμθφ ιεβάθμ ηζ άθθμηε πμθφ ιζηνυ, άθθμηε πμθφ αανφ ηζ άθθμηε πμθφ 

εθαθνφ, ςξ ζοκέπεζα ακαπνμζανιμβήξ ημο ζδζμδεηηζημφ ζοζηήιαημξ. Μεηά απυ δφμ 

εαδμιάδεξ αηζκδζίαξ, μ Sacksέκζςεε ημ πυδζ ημο ζακ νμιπμηζηυ ιέθμξ ιε δοζημθία 

κα εθέβλεζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο (Sacks, 2016: 274).  

Μέζα απυ ηδκ ειπεζνία ημο ηναοιαηζζιμφ, μ Oliver Sacks επεζήιακε ηδ 

ζμθία πμο δζαεέηεζ ημ ζχια. Δζδζηυηενα, ζημκ εβηέθαθμ πανημβναθμφκηαζ ηυζμ ημ 

ζχια ημο αηυιμο, υζμ ηαζ μ πχνμξ πμο ημ πενζαάθεζ. Χζηυζμ, δ παναηεηαιέκδ 

αηζκδζία ή ιζα αθάαδ πμο ειπμδίγεζ ηδκ ηίκδζδ ιπμνεί κα δζαηανάλεζ ηδ 

πανημβνάθδζδ εημφηδ. Σμ αηφπδια ηαζ δ δζαηαναπή ημο ζδζμδεηηζημφ ζοζηήιαημξ 

επέθενακ ιζα βεκζηυηενδ ζφβποζδ ζημκ Oliver Sacks, ιε απμηέθεζια  κα ιδκ ιπμνεί 

κα ακηζθδθεεί πμφ είκαζ ημ ανζζηενυ ημο πυδζ πςνίξ πνχηα κα ημ ημζηάλεζ. οκεπχξ, 

δεκ ημ αζζεακυηακ δζηυ ημο, ιένμξ ημο ζχιαηυξ ημο, ιε απμηέθεζια κα βνάρεζ 

παναηηδνζζηζηά: «Βλ νιίγνηο, ε ηδηνδεθηηθόηεηα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα λα 

κπνξνύκε λα αληηιακβαλόκαζηε ηελ ίδηα ηελ ύπαξμή καο»(Sacks, 2016: 287). 

Σμ αίςιά ημο ακαθμνζηά ιε ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία πμο απέηηδζε, 

ακαπηφζζεηαζ απυ ημκ ανεηακυ κεονμθυβμ ζημ αζαθίμ ιε ηίηθμ  “A leg to stand on”. 

πςξ υιςξ ζδιείςζε μ ίδζμξ, μ ηίηθμξ πμο εκαθθαηηζηά εα έδζκε ζημ ζφββναιιά ημο 

επνυηεζημ κα είκαζ «Βπηηαρύλζεηο». Οζ επζηαπφκζεζξ ζοκζζημφκ ιεηάθναζδ ημο 

αββθζημφ υνμο quickening (Sacks, 2012: 101). Ακ ηαζ δ ιεηάθναζδ είκαζ αηνζαήξ, μ 

υνμξ «επζηαπφκζεζξ» παναπέιπεζ πενζζζυηενμ ζηδ Φοζζηή, δίπςξ κα απμηοπχκεζ ηδκ 

εκζχιαηδ δζάζηαζδ πμο αημθμοεμφζε μ Sacks ζημ ένβμ ημο. Δπμιέκςξ, αλίγεζ ίζςξ 

κα ζδιεζςεεί πςξ o υνμξ  quickening πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ηζξ πνχηεξ 

ηζκήζεζξ ημο ειανφμο πμο αζζεάκεηαζ δ ιδηένα ηαηά ηδκ ηφδζδ. Ίζςξ έηζζ κα ιπμνεί 

κα απμδμεεί ζαθέζηενα δ αίζεδζδ ημο ζοββναθέα, υηακ άνπζζε κα απμηηά ηαζ πάθζ 

ηδκ αίζεδζδ ημο πμδζμφ ημο, ιεηά απυ ιζα ιαηνά πενίμδμ αηζκδζίαξ. Πνυηεζηαζ βζα 

ιζα εκζχιαηδ επζηάποκζδ, ιζα ηίκδζδ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ημ ζςιαημπμζδιέκμ 

αίςια πμο δίκεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ γςηζηυηδηαξ, ηζ υπζ ιζα αυνζζηδ αφλδζδ ηδξ 

ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ.    

 

3.2.2.1.3. Ζ κνπζηθόηεηα 
Every disease is a musical problem, every cure a musical solution. 

Novalis (1772-1801)  

 

Σμ ζχια ιαξ απμηεθεί έκα πεδίμ βειάημ απυ αοημ-παναβυιεκμοξ νοειμφξ ηαζ 

ιμοζζηέξ. Ανπζηά, μ ιεθςδία ηδξ γςήξ ιαξ λεηζκά ιε ημκ πνχημ παθιυ ηδξ ηανδζάξ 

ημο ειανφμο, δ μπμία πηοπά νοειζηά. Έπεζηα, λεηζκά μ νοειυξ ηδξ ακαπκμήξ, ηα 

πνχηα αήιαηα, μζ ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ πμο δζέπμκηαζ απυ ανιμκία, δ άνενςζδ ηςκ 

θέλεςκ ηαζ μ ήπμξ ηδξ θςκήξ πμο εηπέιπμοκ ηδ ιεθςδζηυηδηα ημο ημνιζμφ (Riess, 

1985: 146).   

Χζηυζμ, έκα ηναφια είκαζ ζηακυ κα δζαηυρεζ  ή κα απμζοκημκίζεζ ημ νοειυ 

ημο ζχιαημξ, υπςξ ζοιααίκεζ ζε ιζα μνπήζηνα υπμο λαθκζηά ζηαιαηά έκα υνβακμ. 

Κάηζ ακάθμβμ αίςζε ηαζ μ ανεηακυξ κεονμθυβμξ έπεζηα απυ ημκ ζμαανυ ηναοιαηζζιυ 
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Εδηνδεθηηθόηεηα (proprioception) είκαζ δ αίζεδζδ ζοκεζδδημπμίδζδξ ηςκ ιοχκ, πάνδ ζηδκ μπμία ημ 

άημιμ ακηζθαιαάκεηαζ πμφ ανίζηεηαζ ημ ζχια ημο ζημ πχνμ ηαζ πχξ ηζκείηαζ ιέζα ζε αοηυκ. 

Πνυηεζηαζ βζα πθδνμθμνίεξ πμο θαιαάκεζ μ εβηέθαθμξ ακαθμνζηά ιε ημοξ ιφεξ, ημοξ ηέκμκηεξ ηαζ 

ημοξ ζοκδέζιμοξ. Ο υνμξ εζζήπεδ ημ 1906 απυ ημκ Sherrington, εκχ μ Charles Bell παναηηήνζζε ηδκ 

ζδζμδεηηζηυηδηα ςξ «έηηδ αίζεδζδ» (Evarts, 1981).  
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ημο ζημκ ανζζηενυ ηεηναηέθαθμ. Μεηά απυ ηδκ παναηεηαιέκδ αηζκδζία, μ Oliver 

Sacks δοζημθεουηακ κα ακαηηήζεζ ηδ αάδζζή ημο, ηαεχξ είπε απμθέζεζ ηδκ «ηζκδηζηή 

ιεθςδία» ημο πενπαηήιαηυξ ημο.  

πςξ ακαθένεζ ζημ άνενμ ηδξ δ D. Riess (1985), ιεθεηχκηαξ ημ αζαθίμ ιε 

ηίηθμ “A leg to stand on”, o Dr. Sacks ακαηάθορε πχξ κα ακαηηήζεζ ηδ πνήζδ ημο 

ηναοιαηζζιέκμο ημο πμδζμφ ιέζα απυ ηδκ εη κέμο ακαηάθορδ ημο ηνυπμο ιε ημκ 

μπμίμ ζοκημκίγεηαζ ιε ηδ δζηή ημο ηζκδηζηή ιεθςδία.  

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μ υνμξ “kinetic melody” ακήηεζ ζημκ A. Luria, ημκ 

μπμίμ μ Sacks εαφιαγε ηαζ οπμζηήνζγε ιε ζεέκμξ πναβιαημπμζχκηαξ πμθοάνζειεξ 

ακαθμνέξ ζημ ένβμ ημο.  Ζ ηζκδηζηή ιεθςδία, υπςξ πενζέβναρε μ Luria (1984: 36, 

179), ακαθένεηαζ ζηδκ επζδέλζα, εκζαία εηηέθεζδ ζφκεεηςκ ηζκήζεςκ. Μέζα απυ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ηζκδηζηχκ δελζμηήηςκ, μζ αοευνιδηεξ πανμνιήζεζξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε 

ζοκμθζηέξ ηζκαζζεδηζηέξ δμιέξ ή ηζκδηζηέξ ιεθςδίεξ, μζ μπμίεξ εκδέπεηαζ κα 

ακαθένμκηαζ ζε δναζηδνζυηδηεξ υπςξ πενπάηδια, μ πμνυξ ή ημ βνάρζιμ
52

 (Stuart & 

Thibault,  2015: 116). 

Σδ ιμοζζηυηδηα ζηδ αάδζζή ημο ηδκ ανήηε λακά πάνδ ζε έκα  ημκζένημ ιε 

αζμθί ημο Μέκηεθζμκ, ημ μπμίμ άημοβε ζοπκά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ ημο 

ζημ κμζμημιείμ
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. Σμ ηθεζδί βζα ηδκ ζηαδζαηή απμηαηάζηαζή ημο ανέεδηε ζηδ 

ιμοζζηή ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδ ιμοζζηυηδηα πμο εκοπάνπεζ ζημ ακενχπζκμ ζχια. 

Ο Sacks πενπαημφζε υζμ οπήνπε ζημ κμο ημο δ νοειζηή ιεθςδία, εκχ, ιυθζξ αοηή 

ζηαιαημφζε, δζέημπηε ηζ μ ίδζμξ ημ πενπάηδια. Έηζζ, ζημ ιεηαααηζηυ ζηάδζμ 

ζηεθηυηακ ηαζ πάθζ ηδ ιεθςδία ημο Μέκηεθζμκ, ηαζ ημ πυδζ ημο ζοκέπζγε ημ 

αδιαηζζιυ. Μεηά απυ χνεξ ελάζηδζδξ, μ Sacks ηαηάθενε κα ανεζ ηαζ πάθζ ηδκ 

ηζκδηζηή ημο ιεθςδία ηαζ κα ακαηηήζεζ ηδκ αάδζζή ημο (Sacks, 2012: 94, 95).Ακ ηαζ 

ανπζηά πνεζαγυηακ κα ημζηά αοηυ ημ λέκμ, ελςβήζκμ άηνμ πμο δεκ αζζεακυηακ δζηυ 

ημο, βζα κα αεααζςεεί υηζ ηζκείηαζ, ιέζς ηδξ ιμοζζηυηδηαξ ηαηάθενε κα ηαθςζμνίζεζ 

ημ πυδζ ημο ηαζ κα ημ εκανιμκίζεζ ιε ημ νοειυ ημο οπυθμζπμο ζχιαημξ (Sacks, 2012: 

120). 

 

3.2.3. Ο Oliver Sacks, γηα ηνπο αζζελείο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα  

 

Ο Oliver Sacks δμφθερε βζα πνυκζα πθάζ ζε αζεεκείξ ιε κεονμθμβζηέξ 

δζαηαναπέξ, πανυθμ πμο πμθθέξ θμνέξ δ δζάβκςζή ημοξ δεκ ήηακ ζαθήξ. Οζ αζεεκείξ 

ιε κεονμθμβζηέξ δζαηαναπέξ έιμζαγακ ζοπκά απμηνααδβιέκμζ, ιδ ημζκςκζημί, πςνίξ 

δζάεεζδ βζα επζημζκςκία, άθθμηε πάθζ αοεζζιέκμζ ζηζξ ζηέρεζξ ή ηζξ ζδζαίηενεξ 

ζηακυηδηέξ ημοξ. Πανυθα αοηά, μ Sacks δεκ δίζηαγε κα εζζέθεεζ ζημ πχνμ ημοξ 

πνμζπαεχκηαξ κα ηαηακμήζεζ ημκ ηνυπμ δνάζδξ ηαζ  ζηέρδξ ημοξ (μοθθένδ, 2015). 
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Πνζκ απυ ημκ Luria, μ Merleau-Ponty οπμζηήνζγε πςξ δ ηζκδηζηή ιεθςδία οπάνπεζ έιθοηδ ζηδ κυδζή 

ιαξ. φιθςκα ιε ιζα πζμ ζφβπνμκδ ιαηζά, μ υνμξ «enkinaesthesia» ηςκ Stuart ηαζ Thibault, ααζίγεηαζ 

ιεκ ζηδκ έκκμζα ηδξ ηζκδηζηήξ ιεθςδίαξ ημο Luria, αθθά πνμζεέηεζ ηδκ δζαθμβζηή αιμζααζυηδηα 

ακάιεζα ζημ άημιμ πμο πνυηεζηαζ κα ηζκδεεί ηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημο, υπμο εκδέπεηαζ κα οπάνπμοκ 

έιαζα ή άαζα υκηα, ηα μπμία ηζκμφκηαζ ή υπζ. Έηζζ δ ηάεε ηίκδζδ δεκ ιμζάγεζ απμημιιέκδ ηαζ 

αοηυκμιδ, αθθά δζαιμνθχκεηαζ ιε αάζδ ηα ενεείζιαηα πμο εκοπάνπμοκ πνμημφ αηυια δ ίδζα 

ζοκηεθεζηεί (Stuart & Thibault,  2015: 116). 
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 Μάθζζηα μ Sacks ακαθένεζ πςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμζπάεεζάξ ημο, εοιήεδηε ηδκ πενίπηςζδ 

εκυξ άκδνα πμο πενζβνάθεηαζ ζημ ηεθάθαζμ ιε ηίηθμ «The Turning Point» ημο αζαθίμο «The Man with 

a Shattered World: The History of a Brain Wound» (1987) ημο Α. Luria. Πανυθμ πμο μ άκδναξ έπαζε 

ηδκ ζηακυηδηά ημο κα βνάθεζ, ηαηάθενε κα ηδκ ακαηηήζεζ αοευνιδηα ιέζς ηδξ ακεφνεζδξ ηδξ 

ηζκδηζηήξ ημο ιεθςδίαξ.  
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Καηά ηδκ πμθοεηή ηανζένα ημο μ ίδζμξ ενβάζηδηε ιε αζεεκείξ πμο δζέεεηακ 

παεήζεζξ ιε άιεζμ ακηίηηοπμ ζηδκ ηζκδηζηυηδηά ημοξ, υπςξ ημ ζφκδνμιμ Tourette
54

, 

ημParkinson
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ή δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ. πςξ μ ίδζμξ επεζήιακε, ιζα κυζμξ δεκ 

ζοκζζηά πμηέ έκα απθυ έθθεζιια, ηαεχξ μ ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ ηαηααάθεζ ηάεε 

δοκαηή πνμζπάεεζα βζα κα ημ απμηαηαζηήζεζ ή, αηνζαέζηενα, βζα κα ημ 

ακηζζηαειίζεζ. Έηζζ, ημ ζχια επζζηναηεφεζ ηζξ άθθεξ ημο αζζεήζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ 

πνμηεζιέκμο κα δζαηδνήζεζ ηδκ ηαοηυηδηα ημο (Sacks, 2011: 26). 

φιθςκα ιε ημκ Sacks, μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ είκαζ ελαζνεηζηά επχδοκεξ βζα 

ημοξ αζεεκείξ. Μάθζζηα, πμθθμί απυ αοημφξ δήθςκακ πςξ άκηεπακ κα γήζμοκ ιε 

ροπζηέξ δζαηαναπέξ, αθθά υπζ ιε ηα ηζκδηζηά πνμαθήιαηα (Sacks, 2016: 264). Έηζζ, 

αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ, μ Sacksπνμέααθε υθδ  ημο ηδ 

δζάεεζδ βζα ηαηακυδζδ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο ηςκ αζεεκχκ, εκχ δεκ έηνοαε ημκ 

εαοιαζιυ ημο βζα ηα ακηζζηαειζζηζηά παναηηδνζζηζηά πμο μζ ίδζμζ ακέπηοζζακ-ή 

εθεφνζζηακ- χζηε κα δχζμοκ δζέλμδμ ζηδκ έηθναζή ημοξ. 

Αλζμπνυζεηηεξ είκαζ δφμ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηα ζημ 

αζαθίμ «Ο άλζξσπνο πνπ κπέξδεςε ηε γπλαίθα ηνπ κε έλα θαπέιν θη άιιεο θιηληθέο 

ηζηνξίεο». Κμζκυ ζδιείμ ηδξ Μακηθέκ ηαζ ημο Ρέο, υπςξ εα ακαπηοπεεί παναηάης, 

απμηεθεί δ εοεθζλία ηαζ ζοκάια δ εθεονεηζηυηδηά ημοξ κα ζηνέρμοκ ηδκ ηζκδηζηή 

ημοξ δζαθμνεηζηυηδηα ζε ιέζμ αοηυ-έηθναζδξ, εηηυκςζδξ, δδιζμονβζηυηδηαξ.   

Ζ ζζημνία ιε ηίηθμ Υέξηα ακαθένεηαζ ζηδκ Μακηθέκ, ιζα ημπέθα πμο έπαζπε 

απυ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ηφθθςζδ εη βεκεηήξ. Ζ Μακηθέκ δεκ πνδζζιμπμζμφζε 

ηαευθμο ηα πένζα ηδξ, αθμφ, πανυθμ πμο ιπμνμφζε κα ηα ηζκήζεζ, δεκ ήηακ ζε εέζδ 

κα ηαοημπμζήζεζ ηίπμηε απυ υηζ άββζγε. Έηζζ, δ ίδζα ηα παναηηήνζγε ςξ «ημιιάηζα απυ 

γοιάνζ» ή «ημιιάηζα απυ βφρμ» ηαζ δεκ πνμζπαεμφζε κα ελαζηήζεζ ηδ 

θεζημονβζηυηδηά ημοξ. Μεηά απυ πανυηνοκζδ ημο ανεηακμφ κεονμθυβμο, λεηίκδζε κα 

πεζναιαηίγεηαζ ρδθαθίγμκηαξ οθζηά ηαζ ηυηε δ ακαηνμπή έβζκε. Ζ Μακηθέκ, πμο έςξ 

ηυηε ήηακ ελαζνεηζηή αηνμάηνζα  ζζημνζχκ, υπζ ιυκμ ηαηυνεςζε κα δδιζμονβήζεζ απυ 

ημ ιδδέκ έκα ικδιμκζηυ εονεηήνζμ οθχκ, αθθά ιε δζηή ηδξ επζεοιία αζπμθήεδηε 

ηαθθζηεπκζηά ιε ημκ πδθυ. Οζ θζβμφνεξ πμο έθηζαπκε ααζίγμκηακ ζηζξ 

ακαπαναζηάζεζξ πμο δδιζμφνβδζε ιέζς ηδξ ρδθάθδζδξ, ηαεχξ δεκ δζέεεηε εζηυκεξ, 

θυβς ηδξ ηφθθςζδξ. οκεπχξ, δ Μακηθέκ, δ μπμία έςξ ηυηε είπε ηαημνεχζεζ κα 

ακηζζηαειίζεζ ημ ηζκδηζηυ ηδξ έθθεζιια ιε ηδκ πνμζεηηζηή αηνυαζδ ζζημνζχκ, 

ηαηάθενε ιεηά απυ ελήκηα πνυκζα κα δδιζμονβήζεζ ιε ηα πένζα ηδξ, επζκμχκηαξ ιυκδ 

ηδξ ηάπμζμο είδμοξ εεναπεία βζα ηδκ ζςιαηζηή ηδξ ακαπδνία (Sacks, 2011: 107-117). 

ηδκ ζζημνία Οπίηηπ Σίθη Ρέπ μ Ρέο είκαζ έκαξ εζημζζηεηνάπνμκμξ κεανυξ μ 

μπμίμξ έπαζπε απυ ιζα πμθφ αίαζδ ιμνθή ημο ζοκδνυιμο Σμονέη πμο πμθθέξ θμνέξ 

ημκ ςεμφζε κα αβαίκεζ εηηυξ εαοημφ, κα θένεηαζ αίαζα ή κα βεθμζμπμζείηαζ. Ο Ρέο είπε 

ηαηαθένεζ κα ζηνέρεζ ηδκ ηζκδηζηή ημο δζαθμνεηζηυηδηα ζε πνμηένδια, αθμφ ήηακ 

ελαζνεηζηυξ ζημ πζκβη-πμκβη. Γζα ηδκ αηνίαεζα, μζ ηζκήζεζξ ημο ήηακ ηυζμ απυημιεξ, 

αζθκζδζαζηζηέξ ηαζ απνυαθεπηεξ, πμο μζ ζοιπαίηηεξ ημο αδοκαημφζακ κα ηζξ 
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 Σμ ζφκδνμιμ Tourette (ΣS) ή αθθζχξ ζφκδνμιμ Εζθ κηε θα Σμονέη (GTS) ειθακίγεηαζ ζοκήεςξ απυ 

ηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ πμθθαπθά, αημφζζα, επακαθαιαακυιεκα, ιζηνήξ δζάνηεζαξ 

ηζκδηζηά ή θςκδηζηά ζημζπεία, βκςζηά ςξ ηζη. Σα ηζη εκηείκμκηαζ ζε πενζυδμοξ ζοκαζζεδιαηζηήξ 

θυνηζζδξ, εκχ μ πάζπςκ ιπμνεί ιέζς ηδξ ελάζηδζδξ κα πενζμνίζεζ ηδκ ειθάκζζή ημοξ. Σμ ζφκδνμιμ 

Σμονέη δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ δείηηδ κμδιμζφκδξ ημο αηυιμο ή ιε ημ πνμζδυηζιμ γςήξ ημο (Singer & 

Walkup, 1991).  
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 Ζ κυζμξ ημο Parkinson ή ηνμιχδδξ πανάθοζδ ζοκζζηά ιζα δζαηαναπή ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ, εκχ ζημζπεία πμο ηδκ ζοκμδεφμοκ είκαζ μ ηνυιμξ, δ αηαιρία, δ αναδφηδηα ζηδκ ηίκδζδ 

ηαζ ηδ αάδζζδ. Ζ κυζμξ ημο Parkinson εεςνείηαζ εηθοθζζηζηή ηαζ ζε πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ επζθένεζ 

άκμζα (Clarke, 2007: 441).  ημ αζαθίμ ιε ηίηθμ Musicophilia (2007), μ Oliver Sacks ελδβεί πςξ δ 

κυζμξ ημο Parkinson πνμηαθεί έκα ηζκδηζηυ ηναφθζζια, πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ έθθεζρδ κημπαιίκδξ.   
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απμηνμφζμοκ. Δπζπθέμκ, μ Ρέο δζέεεηε άνζζηα ακηακαηθαζηζηά ηαζ ημο άνεζε κα 

παίγεζ ιε αοηά. Λυβμο πάνδ, ανεζηυηακ κα εζζένπεηαζ ζακ αζηναπή ζε 

πενζζηνεθυιεκεξ πυνηεξ, αηνζαχξ ηδ ζηζβιή πμο ηθείκμοκ ηαηαθένκμκηαξ πάκημηε κα  

ηζξ απμθφβεζ. Μεηά απυ ιζα θανιαηεοηζηή δμηζιή πμο δεκ ςθέθδζε ημκ Ρέο, ηαεχξ 

απμδοκάιςζε ηα ακηακαηθαζηζηά ημο, μ ίδζμξ εηθνάζηδηε ιε απμδμπή βζα ηδκ 

ηζκδηζηή ημο δζαθμνεηζηυηδηα: «Τπνζέζηε όηη ζα κπνξνύζαηε λα κνπ αθαηξέζεηε ηα 

ηηθ. Ση ζα απέκελε»; Ο «ζπίεαξ ιε ηα ηζη», υπςξ απμηαθμφζε μ ίδζμξ ημκ εαοηυ ημο, 

δήθςζε πςξ δεκ ιπμνμφζε κα θακηαζηεί ημκ εαοηυ ημο δίπςξ ημ ζφκδνμιμ Σμονέη ηζ 

μφηε ήεεθε κα ζοιαεί ηάηζ ηέημζμ. Δκ ηέθεζ, μ Ρέο αημθμφεδζε ηδ πνήζδ ιζαξ μοζίαξ 

πμο μκμιάγεηαζ αθμπενζδυθδ, ιε απμηέθεζια κα κζηήζεζ ηζξ αθθυημηεξ ζοιπενζθμνέξ 

ημο ηαζ κα απμηηήζεζ ιζα ήνειδ γςή, ανίζημκηαξ δμοθεζά ηαζ δδιζμονβχκηαξ 

μζημβέκεζα (Sacks, 2011: 157-173).             

οκμρίγμκηαξ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζοιπενάκεζ πςξ μ Oliver Sacks 

απεοεφκεηαζ ζηα άημια ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα ιε ζδζαίηενδ εοαζζεδζία, 

εζηζάγμκηαξ ιε εαοιαζιυ ζε υθα εηείκα πμο ιπμνμφκ κα ηαημνεχζμοκ, δίπςξ κα 

ζηέηεηαζ ζημ βεβμκυξ πςξ δ ηζκδηζηυηδηά ημοξ δζαθένεζ απυ εηείκδ ηςκ 

πενζζζυηενςκ ακενχπςκ. Ακαβκςνίγμκηαξ πςξ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ιπμνεί κα 

είκαζ πζμ επχδοκεξ απυ ηα ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα, μ Sacks εαφιαγε ηδκ 

πνμζπάεεζά ημοξ κα ακηζζηαειίζμοκ ημ ηζκδηζηυ έθθεζιια ιε εοθάκηαζημοξ πμθθέξ 

θμνέξ ηνυπμοξ (Berger, 2005: 34).  

 

3.3. H Βησκαηηθή, Δπξεηηθή, Αθεγεκαηηθή-Γηαινγηθή Φπρνπαηδαγσγηθή 

 

Ζ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή ζοκζζηά 

ιζακ εκαθθαηηζηή, νζγμζπαζηζηή πνμζέββζζδ ζηδ ιάεδζδ, ια ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ 

αβςβή ημο ακενχπμο, δ μπμία εειεθζχκεηαζ ζημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ (Πμονηυξ, 2016: 693).  

Ζ ηαηεφεοκζδ εημφηδ δζαιμνθχεδηε απυ ηδκ ακάβηδ ακεφνεζδξ ιζαξ κέαξ 

πνμζέββζζδξ ζημκ ημιέα ηδξ παζδαβςβζηήξ ροπμθμβίαξ, δ μπμία εα πνμάβεζ ηδ 

δδιζμονβζηυηδηα ζηδ ιάεδζδ ζεαυιεκδ ηαοηυπνμκα ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ημο ηάεε 

παζδζμφ. Πένα απυ ημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υιςξ, δ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, 

Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή δφκαηαζ κα ανεζ εθανιμβέξ ζε ηάεε 

είδμοξ αθθδθεπζδναζηζηή δζαδζηαζία, ιέζα ή έλς απυ ηα πθαίζζα ηδξ εκζοκείδδηδξ 

ιάεδζδξ, εέημκηαξ ηα εειέθζα βζα εκενβδηζηή, δζαθεηηζηή επζημζκςκία ακάιεζα ζηα 

άημια ή ακάιεζα ζημ άημιμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο.    

 

3.3.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο, Αθεγεκαηηθήο-Γηαινγηθήο 

Φπρνπαηδαγσγηθήο  

 

3.3.1.1. Αξρή πιεξόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ  

 

Βαζζηή παναδμπή ηδξ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ, Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ 

Φοπμπαζδαβςβζηήξ απμηεθεί δ «πθδνυηδηα ημο ακενχπμο». Χξ εη ημφημο, δ εκ θυβς 

πνμζέββζζδ οπμζηδνίγεζ πςξ ημ ηάεε ακενχπζκμ μκ ζοκζζηά ιζα πθήνδ μθυηδηα, δ 

μπμία ειθακίγεζ ιεκ ημ ζημζπείμ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ, αθθά δζαηδνεί, πανάθθδθα, ιζα 

δοκαιζηή ζηάζδ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ημκ υνμ ηδξ εκενβδηζηήξ 

δεηηζηυηδηαξ. Καηά ζοκέπεζα δ εηπαίδεοζδ πνεζάγεηαζ κα δζαεέηεζ ςξ ζηυπμ ηδκ 
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πμθοδζάζηαηδ ακάπηολδ ημο εαοημφ 
56

ημο ιαεδηή, δ μπμία εα εκζζπφζεζ ηδκ πμζδηζηή 

ηδξ ηαεδιενζκυηδηάξ ημο (Πμονηυξ, 2016: 693).  

 

3.3.1.2. Αξρή ηνπ δσηηθνύ θαη θελνύ επέιηθηνπ ρώξνπ  

 

ηδ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή μ 

πχνμξ ζοκζζηά ηαηαθοηζηυ πανάβμκηα, ηαεχξ είκαζ εηείκμξ πμο πανέπεζ ημ ζφκμθμ 

ηςκ πνμζθενυιεκςκ δοκαημηήηςκ, ηυζμ ζημκ παζδαβςβυ, υζμ ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ
57

. Ο 

ηυπμξ υπμο ελεθίζζεηαζ δ ηάεε αθθδθεπζδναζηζηή δναζηδνζυηδηα επδνεάγεηαζ απυ 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ πενζαάθθμκ είκαζ δμιδιέκμ, υπςξ θυβμο πάνδ, απυ ηα 

οθζηά πμο πενζθαιαάκεζ, ημ ζπήια ημο, ημ ιέβεευξ ημο ή αηυιδ ηαζ ηδ βεκζηυηενδ 

βεςβναθζηή ημπμεεζία ημο
58

. οκζζηά, ηνυπμκ ηζκά, έκακ μζημθμβζηυ εχημ βζα ηα 

πθάζιαηα πμο πενκμφκ ιέζα ζε αοηυκ ηάπμζεξ χνεξ ηδξ διέναξ ημοξ, πνμζπαεχκηαξ 

κα ακαηαθφρμοκ, κα δδιζμονβήζμοκ, κα επζημζκςκήζμοκ ιε ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ ημοξ. Μάθζζηα, δεκ εα πνέπεζ κα θδζιμκά ηακείξ πςξ ημ ηάεε πθαίζζμ 

πένακ απυ ηα θακενά παναηηδνζζηζηά ημο, πενζθαιαάκεζ ηαζ θακεάκμκηα ιδκφιαηα 

ηα μπμία εηπμνεφμκηαζ αθεκυξ απυ ηδκ δυιδζδ ημο πχνμο, αθεηένμο απυ ζπέζεζξ 

πμο ακαπηφζζμκηαζ ιέζα ζημ πεδίμ. Καηά ζοκέπεζα μ ηυπμξ υπμο θαιαάκμοκ πχνα μζ 

ροπμπαζδαβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκζζηά έκα δοκαιζηυ πεδίμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα 

επδνεάζεζ ηδ ζηέρδ, ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηαζ ηζξ εκζχιαηεξ πναηηζηέξ 

ιάεδζδξ (Πμονηυξ, 2016: 694).  

 

3.3.1.3. Αξρή ηεο θπζηθήο επαθήο, δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

 

Ζ ανπή ηδξ θοζζηήξ επαθήξ, δναζηδνζμπμίδζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ημο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ, δ μπμία ηαεζζηά αηνμβςκζαίμ θίεμ βζα ηδ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, 

Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή, απμηεθεί ζηδκ μοζία ηδκ εζδμπμζυ 

δζαθμνά ηδξ εκ θυβς πνμζέββζζδξ απυ ηζξ ιαγζηέξ, δαζηαθμηεκηνζηέξ πνμζεββίζεζξ 

ιάεδζδξ. Δζδζηυηενα, ηα θοζζηά οθζηά δφκακηαζ κα απμηεθέζμοκ ιζα ελαζνεηζηή 

εοηαζνία βζα αζςιαηζηή ιάεδζδ, εζηαζηζηέξ δδιζμονβίεξ ηαζ παζπκίδζ. Σμ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ πνμζθένεζ δοκαηυηδηεξ βζα ιδ-ηοπζηή ιάεδζδ, βζα ελενεφκδζδ ηςκ 

πνςημβεκχκ οθζηχκ, υπςξ ημ λφθμ, ημ πχια, ηα θοηά, ημ κενυ, εκχ πανάθθδθα 

εκζζπφεζ ηδ δναζηδνζμπμίδζδ ηαζ ηδ ζφκαρδ κέςκ δμιζηχκ ηαζ θεζημονβζηχκ 

ζογεφλεςκ ακάιεζα ζημ άημιμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο. πςξ ζδιεζχεδηε απυ ημκ 

εζζδβδηή ηδξ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ, Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ, 

Μ. Πμονηυ «δ ααζζηή εέζδ ηδξ μζημροπμθμβίαξ είκαζ υηζ μ άκενςπμξ ςξ ιένμξ ηδξ 
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 Χξ πνμξ ημκ εκκμζμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο εαοημφ, δεκ είκαζ θίβεξ μζ απυπεζνεξ πμο έπμοκ 

ζοκηεθεζηεί βζα ηδκ ζηζαβνάθδζδ ημο. Ζ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή 

Φοπμπαζδαβςβζηή θαίκεηαζ κα έπεζ επδνεαζηεί πενζζζυηενμ απυ ηδκ εεςνία ημο Neisser (1988), 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ ηάεε άκενςπμξ δζαεέηεζ πέκηε είδδ εαοημφ: ημκ μζημθμβζηυ, ημκ 

δζαπνμζςπζηυ, ημκ αζμβναθζηυ, ημκ ζδζςηζηυ ηαζ ημκ εκκμζμθμβζηυ.  
57

 Χξ πνμξ ηδ ζπέζδ ημο παζδζμφ ιε ηζξ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ, μ Gibson επζζδιαίκεζ πςξ ημ 

παζδί ακηζθαιαάκεηαζ ιυκμ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο οπάνπμοκ βφνς ημο. Χζηυζμ, πνέπεζ κα ιάεεζ ηδ 

ζδιαζία πμο έπμοκ ηα πνάβιαηα ηαζ βζα ημοξ άθθμοξ μνβακζζιμφξ, πένα απυ ημκ εαοηυ ημο, χζηε κα 

ακαηαθφρεζ ηζξ ημζκέξ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ, αθμφ ιμκάπα οπυ εημφηδ ηδ ζοκεήηδ ανπίγεζ 

αθδεζκά δ ημζκςκζημπμίδζδ ημο παζδζμφ (Gibson, 2002: 243).   
58

 Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ ζφββναιια ημο Γ. Γενιακμφ (2001) Υώξνο θαη δηαδηθαζίεο αγσγήο, 

υπμο επζζδιαίκεηαζ πςξ μ πχνμξ οπενααίκεζ ηδ βεςιεηνζηή ημο δζάηαλδ ηαζ ημκ ηαεαοηυ οθζηυ ηυπμ, 

ηαεχξ ημο απμδίδεηαζ ιζα παζδαβςβζηή πμζυηδηα, δ μπμία δφκαηαζ κα αλζμπμζδεεί ζηζξ δζαδζηαζίεξ 

αβςβήξ ηαζ ιάεδζδξ.     



[77] 
 

θφζδξ ενπυιεκμξ ζε επαθή ιαγί ηδξ ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ημο 

ηαζ ηδκ ροπμζςιαηζηή ημο ζζμννμπία, γςηζηυηδηα ηαζ εοελία πμο ζοκεπχξ 

δζαηανάζζεηαζ απυ ηζξ απμλεκςηζηέξ ζοκεήηεξ ημο ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ ηαζ ηνυπμο 

γςήξ» (Πμφνημξ, 2016: 698,699). Καηά ζοκέπεζα, ηαεειζά ειπεζνία ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ, ιέζα ή έλς απυ ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, ζοκζζηά εοηαζνία βζα ιάεδζδ, 

αθθδθεπίδναζδ, επζημζκςκία, ελενεφκδζδ ημο ακενχπζκμο ηυζιμο, ανηεί ημ άημιμ 

κα είκαζ εθεφεενμ κα πνμζεββίζεζ απνυζημπηα ηζξ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ημο 

πενζαάθθμκημξ.  

 

3.3.1.4. Αξρή ηνπ ελζώκαηνπ βηώκαηνο  

 

πςξ ημκίζηδηε απυ ηζξ παναπάκς ανπέξ, μ ηυπμξ υπμο θαιαάκεζ πχνα δ  

ιάεδζδ δίκεζ ημ ζηίβια ημο ζε μθυηθδνδ ηδ δζαδζηαζία. Δκ ημφημζξ, ζε ηαιζά 

πενίπηςζδ δεκ εα πνέπεζ κα θδζιμκάιε ηδ ζοιαμθή ηδξ ακενχπζκδξ οπυζηαζδξ ζηδκ 

απυηηδζδ ηδξ βκχζδξ. Με άθθα θυβζα, μ πχνμξ πνμζθένεζ δοκαηυηδηεξ, αθθά 

απαναίηδηδ ηαείζηαηαζ δ εκενβδηζηή δεηηζηυηδηα ημο αηυιμο, ημ μπμίμ εα 

δδιζμονβήζεζ ζημκ εβηέθαθυ ημο ζογεφλεζξ ηαζ ιεηαθμνέξ, χζηε κα αθθδθεπζδνάζεζ 

ιε ημ πθαίζζμ. οκεπχξ, δ βκχζδ πνμτπμεέηεζ ημ ζχια ηαζ ηδκ ηίκδζδ, ημ εκζχιαημ 

αίςια πμο δεκ δφκαηαζ κα πναβιαηςεεί ιέζς ηδξ απμφζαξ πανμοζίαξ ημο ζχιαημξ. 

Αλίγεζ, αέααζα, κα ζδιεζςεεί πςξ μζ πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ημο πενζαάθθμκημξ 

–ηαζ ςξ εη ημφημο ηαζ δ ιάεδζδ- δζαηδνμφκ έκακ παναηηήνα ζπεζζαηυ. Δκχ, δδθαδή, 

οθίζηακηαζ ζημ πενζαάθθμκ δεκ πνμζθαιαάκμκηαζ απυ υθα ηα έιαζα υκηα ιε ημκ ίδζμ 

ηνυπμ, ιε απμηέθεζια ημ ηαεέκα  οπμηείιεκμ κα ζοκεέηεζ ημκ δζηυ ημο βκςζηζηυ 

ηυζιμ (Πμονηυξ, 2016: 699).        

Ζ αζςιαηζηή εεςνία ιάεδζδξ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ενβαζίεξ επζζηδιυκςκ ημο 20μο 

αζχκα, μζ μπμίμζ αζπμθήεδηακ ζηζξ ιεθέηεξ ημοξ ιε ηδκ ακενχπζκδ ιάεδζδ ηαζ 

ακάπηολδ. Βαζζημί εζζδβδηέξ ηδξ οπήνλακ, ηονίςξ, μ John Dewey ηαζ μ Kurt Lewin. 

Ζ αζςιαηζηή ιάεδζδ (experiential learning) έθααε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ μκμιαζία 

πνμηεζιέκμο κα δμεεί έιθαζδ ζημκ ηεκηνζηυ νυθμ ηδξ ειπεζνίαξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ιάεδζδξ, ιε ζημπυ κα δζαπςνζζηεί απυ ηζξ βκςζζμηεκηνζηέξ εεςνίεξ, πμο ηείκμοκ κα 

αζπμθμφκηαζ ιμκάπα ιε ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ (Kolb, 1984: 20).Δπζπνυζεεηα, 

ζφιθςκα ιε ημκ Zimmer (1973), ζπμοδαίεξ ηαείζηακηαζ ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

εκζζπφμοκ ηδκ αοημκμιία ημο παζδζμφ, ιε ζημπυ κα επζηεοπεεί δ πεζναθέηδζδ ηαζ δ 

αοημ-έηθναζδ. Σμ αίςια ζηδ ιάεδζδ πνυηεζηαζ κα αμδεήζεζ ημ ιαεδηή κα 

ακαηαθφρεζ πένα απυ ηδ βκχζδ ηαζ ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ. 

 

3.3.1.5. Αξρή ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ θαη εηεξόηεηαο 

 

Με αάζδ ηδκ ανπή ημο εκζχιαημο αζχιαημξ, οπμζηδνίπεδηε πςξ δ 

αθθδθεπίδναζδ ιε ηζξ πνμθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ημο πθαζζίμο δζαεέηεζ έκακ 

παναηηήνα ζπεζζαηυ, ιμκαδζηυ, ελαημιζηεοιέκμ. Καηά ζοκέπεζα, ζηδ Βζςιαηζηή, 

Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή, ακαβκςνίγεηαζ ηαζ παίνεζ 

ζεααζιμφ δ ζδζμζοβηναζζαηή
59

 εηενυηδηα ημο ηάεε αηυιμο.   

                                                           
59

 Ζ  έκκμζα ηδξ ζδζμζοβηναζίαξ λεηίκδζε κα ιεθεηάηαζ απυ ημκ 5μ ηζυθαξ αζχκα π.Υ., υηακ μ 

Ηππμηνάηδξ έηακε θυβμ βζα ημοξ ηέζζενζξ ααζζημφξ «ποιμφξ» πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημ ζχια (αίια, 

θθέβια, ηίηνζκδ πμθή ηαζ ιαφνδ πμθή). Ζ ακαθμβία ηςκ ηεζζάνςκ ποιχκ ζημκ μνβακζζιυ ηαευνζγε 

ηδκ πνμδζάεεζδ ημο αηυιμο. Βαζζζιέκμξ ζημκ Ηππμηνάηδ, ημκ 2
μ
 π.Υ. αζχκα μ Γαθδκυξ δζέηνζκε 

ηέζζενζξ ζδζμζοβηναζζαημφξ ηφπμοξ: ημκ αζιαηχδδ, ημκ ιεθαβπμθζηυ, ημκ πμθενζηυ ηαζ ημκ 

θθεβιαηζηυ. Οζ εεςνίεξ εημφηεξ παναιέκμοκ βκςζηέξ έςξ ηζξ ιένεξ ιαξ, εκχ έπμοκ ακαδοεεί πζμ 

ζφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ζδζμζοβηναζία, υπςξ εηείκδ ημο Pavlov (αθ. Πμονηυξ, 
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ηα πθαίζζα ιζαξ εεςνίαξ πμο δεκ θδζιμκά μφηε ημ αίςια, μφηε ηδ 

ιμκαδζηυηδηα ημο αηυιμο αθθά μφηε ηαζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημο ηάεε ημζκςκζημ-

πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο, ακηαπμηνίκεηαζ δ μζημ-ζςιαηζηή- αζςιαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

ιάεδζδξ. Οζ εεςνίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ αίςια ηαείζηαηαζ ακαβηαίμ κα 

εκημπίγμοκ ηαζ κα ακαδεζηκφμοκ ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Σμ ηάεε παζδί ζοκζζηά ιζα λεπςνζζηή μκηυηδηα, ιεβαθχκεζ 

ζε δζαθμνεηζηυ πθαίζζμ απυ ημ μπμίμ θαιαάκεζ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ ενεεζζιάηςκ, γεζ 

ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ οπυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ. θεξ αοηέξ μζ πανάιεηνμζ 

ζοβηνμημφκ έκακ ακεπακάθδπημ ζοκδοαζιυ ζογεφλεςκ πμο δζαιμνθχκμοκ 

ηαεμνζζηζηά ηδκ πμνεία ηδξ αζςιαηζηήξ ιάεδζδξ. οκεπχξ, δ αλζμπμίδζδ ημο 

αημιζημφ δδιζμονβζημφ δοκαιζημφ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ιζαξ 

μοζζαζηζηυηενδξ δεηηζηυηδηαξ ζημ θάζια ηδξ εηπαίδεοζδξ (Πμονηυξ, 1997α: 420, 

421).     

 

3.3.1.6. Αξρή ηεο πεξηέξγεηαο 

 

ηυπμ ηδξ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ, Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ 

Φοπμπαζδαβςβζηήξ δεκ απμηεθεί δ ακαπαναβςβή πθδνμθμνζχκ αθθά δ δδιζμονβία 

ζογεφλεςκ ιε ημ πενζαάθθμκ πμο πνμτπμεέημοκ ηδκ εκενβδηζηή δεηηζηυηδηα ημο 

αηυιμο. Καζ θοζζηά, βζα κα ηαηαζηεί δοκαηή δ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ πενζαάθθμκ, 

απαναίηδηδ ηαείζηαηαζ δ εκενβμπμίδζδ ημο πανςεδηζημφ ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ 

ενεείγεζ ηα ακηζθδπηζηά ζοζηήιαηα. Ζ πανχεδζδ παναηζκεί ημ άημιμ κα 

ελενεοκήζεζ, κα ακαγδηήζεζ, κα εέζεζ ενςηήιαηα, εκχ ιεζχκεζ ημ θυαμ ημο ιπνμζηά 

ζημ άβκςζημ (Πμονηυξ, 2016: 703).  

οκεπχξ, ιζα απυ ηζξ πνςηανπζηέξ ακάβηεξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ιάεδζδξ είκαζ δ πενζένβεζα (curiosity), δ μπμία ηναηάεζ ημκ μνβακζζιυ ζε 

εκενβδηζηυηδηα, αηυιδ ηζ υηακ δεκ οπάνπμοκ ζοκεήηεξ έκηαζδξ. Δπζπθέμκ 

πανάβμκηαζ οπμεεηζηέξ, δμηζιαζηζηέξ δζαηοπχζεζξ πάκς ζε έκα γήηδια, εκχ 

ζοκίζηαηαζ απυ δδιζμονβζηέξ οπμεέζεζξ πμο εειεθζχκμκηαζ ζηζξ  πνμτπάνπμοζεξ 

βκχζεζξ ημο αηυιμο, επζηνέπμκηάξ ημο κα πνμαεί ζε δοκδηζηέξ πνμαθέρεζξ (Bigge, 

2008: 331). 

ηα πθαίζζα ηδξ εηπαίδεοζδξ, μ δάζηαθμξ πνεζάγεηαζ κα ανεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ 

ενςηήζεζξ ηςκ μπμίςκ δ απάκηδζδ εα λεηθεζδχζεζ ημ δζαζζεδηζηυ πκεφια ηςκ 

ιαεδηχκ ηαζ εα ημοξ επζηνέρεζ κα θηάζμοκ ιέζς ηςκ δζηχκ ημοξ ζοθθμβζζιχκ ζημ 

ακηζηείιεκμ
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. Σμ λφπκδια ηδξ πενζένβεζαξ ζοκζζηά απαζηδηζηή δζαδζηαζία ηαζ 

ζίβμονα πνεζάγεηαζ εοεθζλία ηαζ πνμζεηηζηή πνμεημζιαζία απυ ηδκ πθεονά ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. 

 

3.3.1.7. Αξρή ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο  

 

Ζ δδιζμονβζηυηδηα ανίζηεηαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ πνςηυηοπδ ζηέρδ αθθά 

ηαζ ηδκ βκςζηζηή εημζιυηδηα, δ μπμία δζαθένεζ απυ άημιμ ζε άημιμ. Αηυιδ, δ 

δδιζμονβζηυηδηα πνδζζιμπμζεί ςξ εθαθηήνζμ ημ πνμτπάνπμοκ οθζηυ πνμηεζιέκμο κα 

                                                                                                                                                                      
2016) πμο ιίθδζε βζα ημοξ ηέζζενζξ ηφπμοξ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ή ηςκ Thomasηαζ Chess (1986), μζ 

μπμίμζ ιεηά απυ ιαηνμπνυκζα ένεοκα δζέηνζκακ ηνεζξ ααζζημφξ ζδζμζοβηναζζαημφξ ηφπμοξ.  
60

 ε ηάεε πενίπηςζδ, δ ακαηάθορδ, υπςξ ηαζ δ έηπθδλδ, απαζημφκ έκα ηαθά πνμεημζιαζιέκμ ιοαθυ 

ημ μπμίμ εα έπεζ ακαγδηήζεζ πνχηα ηαζ εα βκςνίγεζ ήδδ ηάπμζα ζημζπεία. Οζ οπμεέζεζξ πμο ηάκεζ, 

ηαεμδδβμφκ πνμξ πμζα ηαηεφεοκζδ κα πθεφζεζ δ ζηέρδ. Δάκ ημ παζδί αθεεεί πςνίξ ηαεμδήβδζδ, 

ζίβμονα εα ακαηαθφρεζ ιε αάζδ ηδ δζηή ημο νμπή. Δάκ, υιςξ, ημο παναπεμφκ ζηυπζια επζπθέμκ 

ενεείζιαηα, ηυηε είκαζ πμθφ πζεακυ ημ παζδί κα πνμαεί ζε ζπμοδαίεξ ακαηαθφρεζξ (Bruner, 1961: 1). 
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δδιζμονβήζεζ ηάηζ κέμ, κα δχζεζ ιζα ηαζκμηυια ηαηεφεοκζδ ή κα ζοβηενάζεζ ηάζεζξ 

πμο έςξ εηείκδ ηδ ζηζβιή πανέιεκακ θαζκμιεκζηά ιδ-ζοζπεηζγυιεκεξ (Sternberg, 

2012). Χζηυζμ, ηνςηυ ζδιείμ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ απμηεθεί δ 

πνμζηυθθδζδ ζηδκ ζοβηθίκμοζα ζηέρδ ηαζ ηδκ άηνζηδ ακαπαναβςβή  πθδνμθμνζχκ 

πμο μφηε θζβμζηά ρήβιαηα δδιζμονβζηυηδηαξ δεκ δζαεέηεζ.     

 

3.3.1.8. Αξρή ηεο αθήγεζεο  

 

Ζ αθήβδζδ παναιέκεζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ενβαθεία ηδξ εκ θυβς 

ροπμπαζδαβςβζηήξ πνμζέββζζδξ. Γεδμιέκμο υηζ ηα ακενχπζκα υκηα δζαεέημοκ έκημκμ 

ημ ζημζπείμ ηδξ αθδβδιαηζηυηδηαξ, ηείκμοκ κα ενιδκεφμοκ ηυζμ ημκ εαοηυ ημοξ υζμ 

ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημοξ ιέζα απυ ηδ πνήζδ ζζημνζχκ. Έηζζ, μζ αθδβδιαηζηέξ δμιέξ 

δεκ θεζημονβμφκ απμπθαζζζςιέκα αθθά δζαεέημοκ ρήβιαηα αοηυ-ακαθμνζηυηδηαξ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα αζχιαηα, ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ 

ημο μιζθμφκημξ (Πμονηυξ, 2016: 703, 704).   

 

3.3.1.9. Αξρή ηνπ παηρληδηνύ 

 

Σα παζδζά δεκ παίγμοκ ιε ζημπυ κα ακαπηοπεμφκ βκςζηζηά, κα ελεθζπεμφκ 

ημζκςκζηά ή κα ηαηαηηήζμοκ δελζυηδηεξ. Σμ παζπκίδζ
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ακαδφεηαζ αοευνιδηα 

ελεθίζζμκηαξ ηδ δδιζμονβζηυηδηα, ηδκ ροπαβςβία, ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηαζ 

ημκ βεκζηυηενμ μνίγμκηα ζηέρδξ ημοξ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, ζοκζζηά ηαζ έκα ζπμοδαίμ 

ενβαθείμ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, αθμφ αθεκυξ ελαζθαθίγεζ ηδ ζοιιεημπή  

ημο παζδζμφ ζηδκ παζδαβςβζηή δζαδζηαζία αλζμπμζχκηαξ δδιζμονβζηά ηδ πνήζδ 

ηακυκςκ αθεηένμο ζοιαάθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ αοημννφειζζδξ. Σμ παζπκίδζ είκαζ 

απαναίηδημ ζημζπείμ, χζηε κα μδδβδεεί ηακείξ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ενβαζίαξ ζηδκ 

έηζηαζδ ηδξ δδιζμονβίαξ υπμο δ νμή εκηυξ ημο ζχιαημξ επζθένεζ ηδκ εοηοπία. 

Ζ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ, πενζβνάθεζ ιε βθαθονυηδηα ηδκ 

αλία ημο πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο ζημ παζπκίδζ, εκχ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ημ 

παζπκίδζ επεκδφμκηαξ ζηζξ ανπέξ ηδξ δζοπμηεζιεκζηυηδηαξ. Χξ πνμζέββζζδ έπεζ ζηυπμ 

ιάθθμκ ηδκ ενιδκεία ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ, πανά ηδκ πνυαθερδ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ηζξ 

ηαηαζηάζεζξ οπυ ημ πνίζια ημο πθαζζζμεεηδιέκμο παναηδνδηή (Πμονηυξ, 2000: 71).  

Πανάθθδθα, ημ παζπκίδζ δεκ ζοκζζηά ιζα δνάζδ απνμζδζυνζζηδ, αθθά 

επδνεάγεηαζ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζζημνζηυ ηαζ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, υπμο δνα ημ παζδί. 

Ο L. S. Vygotsky απέδςζε ζημ παζπκίδζ ιζα ιεηαιμνθςηζηή ζηακυηδηα, ηαηά ηδκ 

μπμία ηα παζδζά επεηηείκμοκ ηα πμθζηζζιζηά ζημζπεία ημο πθαζζίμο ημοξ, ζφιθςκα ιε 

ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ημ ααειυ ακάπηολήξ ημοξ ηαεζζηχκηαξ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ημζκςκζημπμίδζδξ ιζα ενιδκεοηζηή απυπεζνα ηδξ εκήθζηήξ ημοθημφναξ (Γαθένιμξ, 

2002: 130-133). οκεπχξ ημ παζπκίδζ απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ ημ μπμία 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ άκενςπμ, χζηε κα ηαηακμήζεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ζημ 

πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ. 
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 πμοδαίεξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βφνς απυ ημ παζπκίδζ ηαζ ηδ ζοιαμθή ημο ζηδκ ροπζηή 

ακάπηολδ έπμοκ ζοζηαεεί απυ ηα ιεβάθα νεφιαηα ηδξ Φοπμθμβίαξ. ηδκ ροπακαθοηζηή εεςνία ημο S. 

Freud (1991: 38), ημ παζπκίδζ θακενχκεηαζ ςξ ιέζμ εηπθήνςζδξ ηςκ επζεοιζχκ ημο παζδζμφ. ηδ 

βκςζηζηή εεςνία ημο J. Piaget (1979), ημ παζπκίδζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ βκςζηζηχκ δμιχκ 

ημο αηυιμο ηαζ αημθμοεεί ιζα ελεθζηηζηή πμνεία. Ζ ζζημνζημ-πμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ ημο L.S. 

Vygotsky (2000) οπμζηδνίγεζ υηζ ημ παζπκίδζ θαιαάκεζ πχνα ζημκ θακηαζηζηυ ηυζιμ ημο παζδζμφ, εκχ 

μζ ηακυκεξ πμο ημ δζέπμοκ ελαζθαθίγμοκ ηδκ δζαηήνδζδ ημο. Οζ ημζκςκζηέξ εεςνίεξ ηςκ Σ. Parsons 

(1991) ηαζ G.H. Mead (1967) ζοκδέμοκ ημ παζδζηυ παζπκίδζ ιε ηδκ ιίιδζδ ημο ηυζιμο ηςκ εκδθίηςκ, 

ζε ιζα πνμζπάεεζα ενιδκείαξ ηςκ ημζκςκζηχκ νυθςκ. 
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Σμ παζπκίδζ ζοκζζηά έκα ζοζηαηζηυ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ απυθοηα 

ελανηχιεκμ απυ ημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ υπμο εηηοθίζζεηαζ, πςνίξ 

εκημφημζξ κα θδζιμκά ηδ ιμκαδζηυηδηα ηςκ αζςιάηςκ ηαζ ημο ζχιαημξ ημο παίηηδ. 

Έηζζ, δ παζβκζχδδξ δναζηδνζυηδηα κμδιαημδμηείηαζ ιέζα ζημ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ 

υπμο δδιζμονβήεδηε ελεηάγμκηαξ πμθοπαναβμκηζηά ημ άημιμ ηαζ ημ ζοβηείιεκυ ημο.  

 

3.3.1.10. Αξρή ηεο πνιπηξνπηθήο-θαιιηηερληθήο έθθξαζεο 

 

Ζ ηαθθζηεπκζηή έηθναζδ, ςξ πνμέηηαζδ ηδξ παζβκζχδμοξ δζάεεζδξ, ζοκζζηά 

δζέλμδμ βζα ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ παζδζχκ αθθά ηαζ εοηαζνία βζα κα 

πεζναιαηζζημφκ ιε οθζηά, ιεθςδίεξ, ηζκήζεζξ, ζπήιαηα. Ζ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, 

Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή οπμζηδνίγεζ ηδκ πμθοηνμπζηή 
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πνμζέββζζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ αβςβήξ, ηαεχξ αλζμπμζμφκ ηζξ δδιζμονβζηέξ ηάζεζξ ημο 

αηυιμο, ειπθέημοκ ημ ζχια ηαζ μδδβμφκ ζημκ αοημζπεδζαζιυ.     

Ζ οζμεέηδζδ ιζαξ πμθοηνμπζηήξ πνμζέββζζδξ ακαδεζηκφεζ ηδ ζοκεεηυηδηα 

πμο οπάνπεζ ζηδ θοζζηή αθθδθεπίδναζδ εκηυξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ. Οζ δζαεέζζιμζ 

ζδιεζςηζημί πυνμζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ενιδκείαξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία ηαθθζενβμφκ έκα ηθίια ζοκενβαζίαξ, χζηε κα απμπεζναεεί δ ενιδκεία 

ημοξ. Ακηζεέηςξ, υηακ ιζθμφκ ιμκάπα μζ δάζηαθμζ ακαπηφζζμοκ ελμθμηθήνμο 

βθςζζζηέξ ζδιεζςηζηέξ πδβέξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή κμήιαημξ πμο μζ ιαεδηέξ ζοπκά δεκ 

πνμζπαεμφκ κα απμηςδζημπμζήζμοκ. Οζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ ηδκ ηάζδ κα 

πνδζζιμπμζμφκ πεζνμκμιίεξ πανάθθδθα ιε ημ θυβμ ημοξ  βζα κα επζζηήζμοκ ηδκ 

πνμζμπή ζε εζηυκεξ ηαζ άθθα ζημζπεία ιέζα ζηδκ ηάλδ ςξ ακαθμνέξ. Δπίζδξ, μ 

βναπηυξ θυβμξ ακαπηφζζεζ μπηζηή βναθμθμβζηή ηαζ ηοπμβναθζηή ζδιεζςηζηή. ημ 

πμθοηνμπζηυ πενζαάθθμκ δζδαζηαθίαξ ημ κυδια αοημφ πμο θέβεηαζ ή βνάθεηαζ δε 

ζηδνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ βθχζζα, αθθά ζηδ ζφκεεηδ δζαπθμηή ακάιεζα ζηζξ 

βθςζζζηέξ, μπηζηέξ ηαζ δναζηζηέξ  πδβέξ ζηζξ μπμίεξ μζ δάζηαθμζ ηαζ μζ ιαεδηέξ 

ααζίγμοκ ηδκ επζημζκςκία ημοξ. Δπμιέκςξ, δ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ 

επζημζκςκζαηχκ ηνυπςκ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοκδοαζιέκςκ ιε αιμζααίεξ εκένβεζεξ 

απυ ηδκ πθεονά ηςκ παζδζχκ, μδδβεί ζηδ δζαδζηαζία  δδιζμονβίαξ κμήιαημξ. Με άθθα 

θυβζα, δ επζθμβή κέςκ ηνυπςκ απυ δαζηάθμοξ ηαζ ιαεδηέξ ζηδκ δζδαζηαθία ιπμνεί 

κα βίκεζ ηαηακμδηή ζακ ιζα πηοπή ηδξ εκενβμφξ ημοξ εκαζπυθδζδξ ζηδ δζαδζηαζία 

ηαηαζηεοήξ ζοιαυθςκ (Kress, et al., 2001: 58). 

Οζ παναηδνήζεζξ ηςκ παζδζχκ, θυβς ηςκ δζαθμνεηζηχκ ειπεζνζχκ πμο 

δζαεέημοκ, δζαθένμοκ απυ εηείκεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, μζ μπμίμζ πμθθέξ θμνέξ δεκ 

ζοκεζδδημπμζμφκ πςξ μ ηνυπμξ ιεηάδμζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ δεκ πνμηαθεί 

εκδζαθένμκ ζημοξ ιαεδηέξ ημο. Πμθθέξ θμνέξ μζ εηπαζδεοηζημί γδημφκ απυ ηα παζδζά 

κα ζοκδέζμοκ ηδκ ειπεζνζηή παναηήνδζδ ιε ιζα επζζηδιμκζηή έκκμζα. Γεδμιέκμο 

υιςξ υηζ ηα παζδζά δεκ έπμοκ ηδκ ακηίζημζπδ ειπεζνία, αδοκαημφκ κα ακηαπελέθεμοκ. 

Έηζζ, δ πμθοηνμπζηή πνμζέββζζδ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηα παζδζά κα αζχζμοκ ηδ κέα 

βκχζδ απμηηχκηαξ ηδκ ειπεζνία, ιέζα απυ ζοκδοαζιυ ζδιεζςηζηχκ ηνυπςκ 

(Prosser, 2007:25).  
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Ζ πμθοηνμπζηυηδηα ζοκίζηαηαζ ζηδκ δζαδζηαζία ζοκδοαζιμφ πενζζζυηενςκ ημο εκυξ ζδιεζςηζηχκ 

πυνςκ, υπςξ ηδξ εζηυκαξ, ημο ήπμο, ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ημο βναπημφ ή πνμθμνζημφ θυβμο. Βαζζηή ανπή 

ηδξ πμθοηνμπζηυηδηαξ είκαζ υηζ δ επζημζκςκία ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε πμζηίθμοξ ζδιεζςηζημφξ 

ηνυπμοξ, ηζ υπζ ιμκάπα ιέζς ηςκ θέλεςκ. οκεπχξ, ειθακίγεηαζ ζπμοδαία ακηαπυηνζζδ ζημ πχνμ ηδξ 

παζδείαξ, δζυηζ δ ιάεδζδ επζηοβπάκεηαζ εοημθυηενα ιέζς πμθθχκ ιμνθχκ ακαπανάζηαζδξ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ –ηζ υπζ ιυκμ ιε ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, υπςξ παναδμζζαηά ζοιααίκεζ. Αηυιδ ηαζ μζ 

πεζνμκμιίεξ, ημ αθέιια ηαζ δ ζηάζδ ημο ζχιαημξ αλζμπμζμφκηαζ χζηε κα επζηεοπεεί ιζα πμθοηνμπζηή 

πνμμπηζηή (Jewitt, 2008: 246).  
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3.3.1.11. Αξρή ηεο πνιπηξνπηθήο-κεηαθνξηθήο δηαδηθαζίαο 

 

διακηζηυ ενβαθείμ ηδξ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ, Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ 

Φοπμπαζδαβςβζηήξ πανμοζζάγμοκ μζ ιεηαθμνέξ.  Δζδζηυηενα, ιε ημκ υνμ «ιεηαθμνά» 

εκκμμφιε «ην ζύλνιν ησλ λνεηηθώλ  δηαδηθαζηώλ, βάζεη ησλ νπνίσλ θάπνηεο όςεηο ή 

πηπρέο ελόο ζπζηήκαηνο κεηαθέξνληαη νη κεηαβηβάδνληαη ζ‟ έλα άιιν ζύζηεκα». 

Πανυθμ πμο ηα είδδ ηςκ ιεηαθμνχκ πμζηίθμοκ πνμξ ημοξ ηνυπμοξ ημοξ (θ.π. εζηυκα, 

ηίκδζδ, ιμοζζηή, η.ά.) μζ πμζυηδηεξ εκυξ ζοζηήιαημξ ιπμνμφκ κα ιεηααζααζημφκ ζε 

έκα άθθμ ζφζηδια. έηζζ, δ ιεηαθμνά ζοκζζηά ηδ αάζδ βζα ηδ θακηαζία ηαζ ηδ 

δδιζμονβζηυηδηα, αθμφ μ ιεηαζπδιαηζζιυξ εκυξ ενεείζιαημξ ζε ιζα κέα ζφκεεζδ 

απμηεθεί  ιζα δναζηδνζυηδηα πμο μδδβεί ζε κέα αζχιαηα (Πμονηυξ, 1997α: 423, 424, 

Πμονηυξ, 2011). 

Ζ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή δεκ 

ζοκζζηά ιμκάπα εεςνδηζηή εζζήβδζδ αθθά ιζα πνυηαζδ πνμξ ιζα κέα, ηαζκμηυια 

παζδαβςβζηή πνμζέββζζδ πμο επζηνέπεζ ζημκ ιαεδηή κα κζχζεζ, κα πεζναιαηζζηεί, κα 

δδιζμονβήζεζ. Δζδζηυηενα, ιέζα απυ ηδ ιεηαθμνζηή δναζηδνζυηδηα δδιζμονβμφκηαζ  

θεζημονβζηέξ ζογεφλεζξ ιεηαλφ ημο αηυιμο ηαζ ημ πενζαάθθμκηυξ ημο, μζ μπμίεξ 

δζαιμνθχκμοκ ιζα πζμ εζδζηή, ελαημιζηεοιέκδ ηαζ αζςιαηζηή ιάεδζδ. Σα αζχιαηα 

ηςκ ιαεδηχκ δφκακηαζ κα αλζμπμζδεμφκ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ, απμηεθχκηαξ 

ζηένεα αάζδ βζα ζφκαρδ ηαζκμφνβζςκ ιεηααζαάζεςκ
63

 (Πμονηυξ, 1997α: 424).  

 

3.3.1.12. Αξρή ηεο ελζώκαηεο θαξλαβαιηθήο δηαινγηθόηεηαο  

 

Ζ ανπή ηδξ εκζχιαηδξ ηαζ ηανκαααθζηήξ δζαθμβζηυηδηαξ είκαζ ηονίςξ 

επδνεαζιέκδ απυ ηζξ ζηέρεζξ ημο Ρχζμο θζθμζυθμο Μ. Bakhtin (1895-1975), 

ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μθυηθδνδ δ γςή ιαξ, απυ ηδκ ανπή ηδξ έςξ ημ ηέθμξ ηδξ, 

ζοιιεηέπεζ ζημκ δζάθμβμ ημο ηυζιμο. Ο ηαεέκαξ ιαξ θαιαάκεζ ιένμξ ιε ηα θυβζα, ηζξ 

πνάλεζξ, ημ πκεφια, ημ ζχια ημο ζημκ δζάθμβμ πμο δεκ δζαεέηεζ ζαθή ανπή ή 

πνμζδζμνζζιέκμ ηέθμξ (Emerson, 2000· Κζμονηζάηδξ, 2008: 115).  

πςξ ζημ ηανκααάθζ, ηδκ πζμ απθή ιμνθή δζαθυβμο,  υθμζ είκαζ εθεφεενμζ κα 

ζοιιεηάζπμοκ επί ίζμζξ υνμζξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ ζενανπζηή  ημοξ εέζδ ζηδκ 

ημζκςκία,  έηζζ ηαζ ζηζξ δνάζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηα πθαίζζα ηδξ Βζςιαηζηήξ, 

Δονεηζηήξ, Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ. Γεδμιέκμο πςξ ζημπυ δεκ 

απμηεθεί δ ακαπαναβςβή ηςκ ήδδ ηεηνζιιέκςκ ζοκεδηχκ ημο ημζκςκζημφ πθαζζίμο, 

ια δ βέκκδζδ ιζαξ πδβαίαξ, αοευνιδηδξ, απνμζπεδίαζηδξ, αθθδθεπίδναζδξ υπμο μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ εα δφκακηαζ κα ελςηενζηεφζμοκ εθεφεενα ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ. 

Μάθζζηα, ημ ζχια απεθεοεενχκεηαζ, κζχεεζ ηάεανζδ ηαζ εηηυκςζδ αθμφ έπεζ ηδκ 

εοηαζνία κα ειπθαηεί ζε ιδ-πενζμνζζηζηέξ ιμνθέξ επζημζκςκίαξ (Πμονηυξ, 

2016:709). Ακαιθίαμθα ζηζξ ηανκαααθζηέξ δζαδζηαζίεξ ημ ζχια ηαείζηαηαζ πανυκ 

ηαζ ιεηέπεζ απμαάθθμκηαξ ηζξ κυνιεξ ηαζ ημοξ ημζκςκζημφξ πενζμνζζιμφξ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ
64

(Bulavka & Buzgalin, 2008: 132). οκεπχξ ιζα ροπμπαζδαβςβζηή 
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 φιθςκα ιάθζζηα ιε ηδκ ένεοκα ημο Randy Garner (2005), ημ πζμφιμν, μζ ακαθμβίεξ ηαζ μζ 

ιεηαθμνέξ δφκακηαζ κα ιεζχζμοκ ημ άβπμξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ 

ιαεδηχκ. Δπίζδξ, δεκ πανέθεζρε κα ζδιεζχζεζ ηδ πνήζδ ηςκ ιφεςκ, ηςκ παναιοεζχκ, αηυιδ ηαζ ηςκ 

ενδζηεοηζηχκ πανααμθχκ, ηαεχξ ιέζα απυ ηδκ αθήβδζδ, αθθά ηαζ ηδκ ιεηαθμνζηή ενιδκεία ημοξ 

δζεοημθφκμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαηακυδζδξ. 
64

 Ο Bakhtin έηακε ακαθμνά ζε έκακ βηνμηέζημ νεαθζζιυ  πμο εηθνάγεζ ημ ζημζπείμ ηδξ οπεναμθήξ 

υπζ ιυκμκ ζημοξ ηνυπμοξ αθθά ηαζ ζηδ ζςιαηζηή ειθάκζζδ ή δζάπθαζδ. Με ζδιείμ ακαθμνάξ ηδκ 

ιεζαζςκζηή ημζκςκία πμο ιεθέηδζε, μ Bakhtin επεζήιακε ηδκ ηαηαπζεζηζηή ζμαανμθάκεζα απυ ηδκ 

ηαεεζηδηοία ηάλδ πναβιάηςκ, εκχ ελφικδζε ημ ζχια, ηαζ ιάθζζηα ημ βηνμηέζημ ζχια, ημ μπμίμ 
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πνμζέββζζδ υπςξ εημφηδ πμο ελεηάγμοιε ζημ πανυκ ηεθάθαζμ ζοκζζηά εθαθηήνζμ βζα 

απμδυιδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζηενεμηφπςκ, ηςκ ελμοζζαζηζηχκ ζπέζεςκ. Αηυιδ ηαζ 

ηα άημια ιε εζςηενζηέξ ζοζημθέξ δεκ εα ιπμνμφζακ κα ιείκμοκ βζα πάκηα αμοαμί 

παναηδνδηέξ ηςκ ηανκαααθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ιε απμηέθεζια δ εκ θυβς 

πνμζέββζζδ κα ζοιαάθεζ αθεκυξ ζηδκ οπένααζδ ηςκ δεζηχκ θναβιχκ ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ αθεηένμο ζηδ ζφζθζλδ ηςκ δεζιχκ ακάιεζα ζηα ιέθδ πμο 

απανηίγμοκ ιζα μιάδα (Πμονηυξ, 2016: 709, 710).  

 

3.3.1.13. Αξρή ηεο ξνήο θαη ηεο ζεηηθήο ελέξγεηαο 

 

Ζ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή ζοκζζηά 

ιζα πνμζέββζζδ μθζζηζηή πμο δεκ απμαθέπεζ ιμκάπα ζηδ ιάεδζδ αθθά ζηδκ ζοκμθζηή 

οβζή ακάπηολδ ημο αηυιμο. Πνμηεζιέκμο δ πνμζςπζηυηδηα ημο αηυιμο κα ελεθζπεεί 

ιε ζζμννμπία, αλζμζδιείςηδ ηαείζηαηαζ δ πνμζέββζζδ ηδξ εεηζηήξ ροπμθμβίαξ πμο 

οπμζηδνίγεζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ εεηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδξ νμήξ (flow) ιέζα ζημ 

ζχια (Πμονηυξ, 2016: 710). Ζ νμή ζηζαβναθείηαζ ςξ δ  κμδηζηή ηαηάζηαζδ υπμο δ 

ζοκεζδδηυηδηα εθέβπεηαζ ανιμκζηά  απυ ημ άημιμ ημ μπμίμ επζεοιεί κα μθμηθδνχζεζ 

μηζδήπμηε ηάκεζ, απθχξ ηαζ ιυκμκ βζα ηδ πανά ηδξ επίηεολδξ (Csikszentmihalyi, 

1990). 

Ζ ανπή εημφηδ ηδξ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ, Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ 

Φοπμπαζδαβςβζηήξ οπμζηδνίγεζ ηδκ ακάπηολδ εεηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ, υπςξ θυβμο πάνδ ημ οπμζηδνζηηζηυ ηθίια ακάιεζα ζηα 

ιέθδ ηδξ μιάδαξ, δ εκεάννοκζδ, δ αζθάθεζα, δ παζβκζχδδξ δζάεεζδ, δ αζζζμδμλία, ημ 

πζμφιμν. θα εημφηα ηα ζοκαζζεήιαηα εκζζπφμοκ ηδ νμή ηδξ εεηζηήξ εκένβεζαξ ιέζα 

ζημ ζχια, ιε απμηέθεζια κα επζηοβπάκεηαζ ροπζηή ζζμννμπία, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά 

ηδξ δδιζμονβεί έκα πνυζθμνμ έδαθμξ βζα πμθφπθεονδ ακάπηολδ (Πμονηυξ, 2016: 

711).         

Μάθζζηα, δ νμή ιπμνεί κα απμαεί ελαζνεηζηά βυκζιδ βζα ηδκ δδιζμονβζηή 

δζάεεζδ ημο αηυιμο, ηαεχξ οπμζηδνίγεζ ηδ δοκαιζηή αοηυ-έηθναζδ ηαζ ηδκ 

ζοκαζζεδιαηζηή ελςηενίηεοζδ. φιθςκα ιε ημκ ηαεδβδηή ροπμθμβίαξ Mihaly 

Csikszentmihalyi (1997) βζα ημοξ πμθζηζζιμφξ ημο πανεθευκημξ «βκςνίγμοιε ιμκάπα 

ηζξ εηζηάζεζξ ημοξ», υπςξ ικδιεία ηαζ ένβα πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. Με ηδκ 

έκκμζα ηδξ έηζηαζδξ οπμκμείηαζ δ πθήνδξ αθμζίςζδ ζηδ δδιζμονβία, υπμο ημ άημιμ 

ιμζάγεζ ζακ κα ανίζηεηαζ ζε ιζακ άθθδ πναβιαηζηυηδηα, ζακ κα μναιαηίγεηαζ ηαζ κα 

δδιζμονβεί ηαοηυπνμκα. Ξεπκά ημ ζχια, ηζξ αζμηζηέξ ακάβηεξ, ημκ εαοηυ ηαζ κζχεεζ 

ιένμξ απυ ηάηζ ιεβαθφηενμ, ιζαξ φρζζηδξ απμζημθήξ. οκεπχξ, δ νμή ηαζ δ εεηζηή 

ζηέρδ δφκακηαζ κα ζοιαάθμοκ μοζζαζηζηά ζηδ δδιζμονβζηή έηθναζδ ημο αηυιμο. 

 

3.3.2. Ο ξόινο ηνπ ελήιηθα ζηελ Βησκαηηθή, Δπξεηηθή, Αθεγεκαηηθή-Γηαινγηθή 

Φπρνπαηδαγσγηθή 

 

ε ιζα εεςνία υπςξ αοηή ηςκ πνμζθενυιεκςκ δοκαημηήηςκ, ηζ νυθμ 

δζαδναιαηίγμοκ μζ βμκείξ, μζ δάζηαθμζ ηαζ μζ εκήθζηεξ; Σζ ζπέζδ ιπμνεί κα έπεζ μ 

πενίβονμξ ημο παζδζμφ ιε ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ απυηηδζή ηδξ; 

Οζ βμκείξ, μζ δάζηαθμζ ηαζ ηα αζαθία πνμζθένμοκ ζηα παζδζά ιζα έιιεζδ 

βκχζδ ημο ηυζιμο ιέζα απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ, ζηενχκηαξ ημοξ ηδκ 

                                                                                                                                                                      
δζαεέηεζ ζημζπεία οπεναμθήξ ηαζ ακαδζαιμνθχκεηαζ δζανηχξ ζοιιεηέπμκηαξ ζημκ δζάθμβμ ημο ηυζιμο 

(Bakhtin, 1968). 
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εοηαζνία κα ηδκ ακαηαθφρμοκ ιυκα ημοξ
65

(Fodor & Pylsyn, 1981). Πνυηεζηαζ βζα 

έιιεζδ ή δζαιεζμθααδιέκδ βκχζδ, ιε ηδκ μπμία ηα παζδζά απθχξ απμηημφκ 

επίβκςζδ ηδξ ηςδζημπμζδιέκδξ πθδνμθμνίαξ πμο ημοξ πανέπεηαζ έημζιδ ιέζς ιζαξ 

εζηυκαξ, εκυξ αζαθίμο ή άθθςκ ενβαθείςκ. ηδκ πενίπηςζδ, υιςξ, ηδξ βθχζζαξ, δ 

πθδνμθμνία πανέπεηαζ ηςδζημπμζδιέκδ ηαζ θζθηνανζζιέκδ δζα ζηυιαημξ εκυξ άθθμο 

αηυιμο πμο ιεηαδίδεζ ημ ζοιπέναζιά ημο. οκεπχξ, δ πνμθμνζηή έιιεζδ ακηίθδρδ, 

δ μπμία πανέπεηαζ ηαηά ηυνμκ ζηα παζδζά («Κμίηαλε ηζ αοηυ εδχ!», «Πνυζελε αοηυ 

ημ ζδιείμ!») ηαεμδδβεί ηδκ ακηίθδρή ημοξ δίπςξ κα ημοξ ιεηαδίδεζ υθεξ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ. Χζηυζμ μ παναηδνδηήξ πμο αζχκεζ ηδκ άιεζδ ειπεζνία πάκηα 

παναηδνεί πενζζζυηενεξ ζδζυηδηεξ απυ υζεξ είκαζ ζε εέζδ κα πενζβνάρεζ ιε ηδ πνήζδ 

ηδξ βθχζζαξ (Πμονηυξ, 2002: 207).    

Καηά ζοκέπεζα, νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ, ειροπςηή, ζοκημκζζηή, δαζηάθμο 

(ή υπςξ αθθζχξ εα ιπμνμφζε κα μκμιαζηεί μ εκήθζηαξ πμο ηαεμδδβεί ηδ ιαεδζζαηή 

δζαδζηαζία), είκαζ κα πνμζθένεζ ενεείζιαηα, χζηε μζ ιαεδηέξ κα δδιζμονβήζμοκ 

εκηυξ ημοξ ιεηαθμνέξ, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζηα αζχιαηά ημοξ. Οζ έημζιεξ 

πθδνμθμνίεξ δεκ δφκακηαζ κα  μδδβήζμοκ ζηδ ιάεδζδ, εάκ ημ ίδζμ ημ άημιμ δεκ 

δδιζμονβήζεζ δμιζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ ζογεφλεζξ ιέζς ηδξ εκενβδηζηήξ ημο 

δεηηζηυηδηαξ (Πμονηυξ, 1997α: 422, 433).   

Γκςνίγμκηαξ ηδκ επίδναζδ ηδξ αζβημηζηζακήξ ροπμπαζδαβςβζηήξ ζηδκ 

Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή εα ιπμνμφζαιε κα 

εκημπίζμοιε ηαζ κα ζδιεζχζμοιε ημκ παναθθδθζζιυ πμο οθίζηαηαζ ζημκ νυθμ ημο 

εκήθζηα ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. Ζ εέζδ ημο Vygotsky πςξ δ ημζκςκζηή 

αθθδθεπζημζκςκία βεκκά ηδ βκςζηζηή ελέθζλδ, θαίκεηαζ λεηάεανα ζημ ζδµείμ, υπμο 

εζζάβεηαζ δ «Εχκδ ηδξ Δπζηείιεκδξ Ακάπηολδξ» (zone of proximal development) ςξ 

δ «απυζηαζδ ακάιεζα ζημ πναβιαηζηυ ακαπηολζαηυ επίπεδμ, υπςξ αοηυ ηαεμνίγεηαζ 

απυ ηδκ ακελάνηδηδ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ εκ δοκάµεζ 

ακάπηολδξ, υπςξ αοηυ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηάης απυ ηδκ 

ηαεμδήβδζδ εκδθίηςκ ή ζε ζοκενβαζία µε πζμ ζηακμφξ ζοκμιδθίημοξ» (Vygotsky, 

2000: 147). 

οκεπχξ, εάκ θάαεζ ηακείξ οπυρδ αθεκυξ ηδκ δζαθμνεηζηυηδηα ηάεε αηυιμο, 

αθεηένμο ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηάεε πθαζζίμο, είκαζ πνμθακέξ πςξ δ πνμζέββζζδ ηςκ 

ιαεδζζαηχκ δζενβαζζχκ δεκ ιπμνεί κα βίκεηαζ ιε εεηζηζζηζηυ πνμζακαημθζζιυ. Ζ 

πεζναιαηζηή ένεοκα ζε ζοκεήηεξ ενβαζηδνίμο, δ ζηαηζζηζηή, πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ 

δεδμιέκςκ ηαζ μζ ηθίιαηεξ ακάπηολδξ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ υπζ ιυκμ δεκ πανάβμοκ 

«ακηζηεζιεκζηή βκχζδ», αθθά ζηενμφκ ηάεε πενζεχνζμ απυηθζζδξ ή 

δζαθμνεηζηυηδηαξ απυ ημ παζδί. Φοζζηά, υηακ ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ ηθίιαηεξ ηδξ 

ακάπηολδξ, δζυθμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ ημ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ θάζια ιέζα 

ζημ μπμίμ ακαηνέθεηαζ ημ παζδί, παναβκςνίγμκηαξ έηζζ, ημ ζπμοδαίμ νυθμ ημο 

πθαζζίμο (Πμονηυξ, 1997β).    
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 Ζ ακαηαθοπηζηή/εονεηζηή ιάεδζδ επζηνέπεζ ζηα παζδζά κα θηάζμοκ ζηδ βκχζδ αοηεκενβχκηαξ, 

ιέζα απυ ιζα δζαδζηαζία δζενεφκδζδξ ηαζ ραλίιαημξ ααζζζιέκδ ζηδ δζηή ημοξ πενζένβεζα ηαζ ηζξ 

πνμζςπζηέξ ημοξ απμνίεξ ιαηνζά απυ ηζξ επζηαβέξ ημο ζπμθζημφ Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ. Ο υνμξ 

ηδξ βκςζηζηήξ «ζηαθςζζάξ» (scaffolding) εζζήπεδ ζηδκ Φοπμθμβία απυ ημοξ Wood, Bruner ηαζ Ross 

(1976). ε εηείκδ ηδκ πνχηδ ακαθμνά, δ ζηαθςζζά –ή επμζημδυιδια υπςξ ιενζηέξ θμνέξ ακαθένεηαζ- 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ οπμζηήνζλδ πμο πανέπεηαζ ζε έκα άημιμ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ 

ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, απυ ηάπμζμκ πζμ έιπεζνμ. Ζ ζηήνζλδ αοηή ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ 

εκδείλεζξ, οπεκεοιίζεζξ, εκεάννοκζδ, ακάθοζδ εκυξ πνμαθήιαημξ ζε αήιαηα, πανμπή παναδεζβιάηςκ. 
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3.3.3. Πξνζεγγίδνληαο ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηελ 

Βησκαηηθή, Δπξεηηθή, Αθεγεκαηηθή-Γηαινγηθή Φπρνπαηδαγσγηθή 

 

Πανυθμ πμο ζηδ αζαθζμβναθία υπμο ακαθφεηαζ δ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, 

Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή δεκ έπμοκ βναθηεί αηυιδ πμθοάνζειεξ 

ζεθίδεξ βζα ημκ πχνμ ηδξ εζδζηήξ αβςβήξ (αθ. βζα πανάδεζβια, Πμονηυξ & 

Γαζηαθάηδ, 2000α, 2000α), εκ ημφημζξ ημ οπάνπμκ οθζηυ αθθά ηαζ μζ βεκζηυηενεξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηδξ πνμζέββζζδξ, επζηνέπμοκ ζημκ ακαβκχζηδ κα ακηζθδθεεί ημκ άλμκα 

ενβαζίαξ πμο πνεζαεφεζ.  

Ακαιθίαμθα, δζαηδνχκηαξ ςξ αάζδ δφμ απυ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ εκ θυβς 

ροπμπαζδαβςβζηήξ πνμζέββζζδξ, εηείκδ ηδξ πιεξόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ ηαζ ηςκ 

αηνκηθώλ δηαθνξώλ θαη εηεξόηεηαο ιπμνεί ηακείξ κα επζαεααζχζεζ πςξ δ  Βζςιαηζηή, 

Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή δεκ έπεζ ζηυπμ κα ελεηάζεζ 

απμζπαζιαηζηά ηαζ απμημιιέκα ηα άημια ιε ηάπμζμο είδμοξ δζαθμνεηζηυηδηα. 

Ακηζεέηςξ, εειεθζχδδξ παναδμπή ηδξ εκ θυβς ροπμπαζδαβςβζηήξ πνμζέββζζδξ 

ζοκζζηά μ ζεααζιυξ ζηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ηδξ εηάζημηε ακενχπζκδξ φπανλδξ, 

δίπςξ δζάεεζδ ελάθεζρδξ ηςκ εηενμηήηςκ, αθμφ απυ ιυκδ ηδξ ζοκζζηά ιζα αηέναζδ 

μθυηδηα.  

Σα άημια ιε ακαπδνία ακαπηφζζμοκ ημοξ δζημφξ ημοξ ηνυπμοξ ζφγεολήξ ιε 

ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, αθμφ ιε υπθμ ηδκ εκενβδηζηή ημοξ 

δεηηζηυηδηα, νοειίγμοκ ηα εκζχιαηα ζοζηήιαηα ακηίθδρδξ ηαζ δνάζδξ ημοξ. Λυβμο 

πάνδ ηα άημια ιε ηφθθςζδ ή ηχθςζδ ζοπκά ακαπηφζζμοκ ζδζαίηενα ζοζηήιαηα 

επζημζκςκίαξ (θυβμο πάνδ βναθή Μπνάζβ, κμδιαηζηή βθχζζα, πεζθεακάβκςζδ) 

αλζμπμζχκηαξ ηζξ ζδζαίηενεξ ζογεφλεζξ ημο εβηεθάθμο ημοξ. Δλάθθμο ιε ακάθμβμ 

ηνυπμο δναζηδνζμπμζείηαζ ημ ηαεέκα ακενχπζκμ μκ αθθδθεπζδνχκηαξ ιε ηζξ 

πνμζθενυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ημο πενζαάθθμκημξ ημο ιέζα απυ ημ ιμκαδζηυ ημο 

ακηζθδπηζηυ ζφζηδια (Πμονηυξ, 2016: 713). 

 Πανά ημ ηεπκμηναηζηυ ηαζ ακαβκςζηζηυ ηθίια ημο εηπαζδεοηζημφ ιαξ 

ζοζηήιαημξ, πανά ημ μνεμθμβζζηζηυ, ιμκμδζάζηαημ πκεφια πμο επζηναηεί ζηδκ 

ημζκςκία, δ εοαζζεδζία δεκ θαίκεηαζ κα έπεζ παεεί. Μπμνεί μζ πνμζπάεεζεξ βζα 

ακαδζαιυνθςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ πχνμο κα είκαζ ιειμκςιέκεξ αθθά ζηαδζαηά εα 

ανμοκ ηδ θςκή ημοξ. Ζ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή 

Φοπμπαζδαβςβζηή πανέπεζ πνμηάζεζξ βζα ιζα ανιμκζηή ηαζ πμθοδζάζηαηδ αβςβή, 

υθςκ ηςκ παζδζχκ ακελανηήηςξ, ιε ζδιείμ ακαθμνάξ ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ηδ θφζδ. Ζ 

εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ή μπμζαδήπμηε ακαπδνία πνίγεζ 

εοεθζλίαξ, θακηαζίαξ, δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ δζάεεζδξ πνμηεζιέκμο μ εηπαζδεοηζηυξ 

κα ηαηαζηεί δ βέθονα ακάιεζα ζηδκ πανχεδζδ ημο παζδζμφ ηαζ ζηζξ πνμζθενυιεκεξ 

δοκαηυηδηεξ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο. Μμκάπα έηζζ πνυηεζηαζ κα θένεζ ημ παζδί πζμ 

ημκηά ζηζξ δζηέξ ημο ακαηαθοπηζηέξ ηάζεζξ.  

Δκ ηαηαηθείδζ, «βζα ηάεε ηαηδβμνία άθθδξ δζακμδηζηήξ ή/ηαζ ζςιαηζηήξ 

ζδζαζηενυηδηαξ (ππ. εβηεθαθζηή πανάθοζδ) πνεζάγεηαζ δ ακάπηολδ ηάπμζςκ 

ζδζαίηενςκ ζοζηδιάηςκ επζημζκςκίαξ ηαζ ακάθμβςκ οπμζηδνζηηζηχκ ημζκςκζηχκ 

εεζιχκ πνμζανιμζιέκςκ ζηζξ εηάζημηε εζδζηέξ αοηέξ ακάβηεξ, ακ εέθμοιε δ 

αοημπναβιάηςζή ιαξ κα θέβεηαζ ακενχπζκδ ηαζ πμθζηζζιέκδ» (Πμονηυξ, 2016: 713).   

 

3.4. Δπίινγνο  

 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ επζπεζνήεδηε δ πανμοζίαζδ δφμ 

ζφβπνμκςκ εκαθθαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ, μζ μπμίεξ ανίζημοκ εθανιμβή ζηδκ αβςβή 

ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία, ηαζ υπζ ιυκμκ. Φοζζηά ηαζ υπζ ιυκμκ, ηαεχξ μφηε μζ 
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ενβαζίεξ ημο Oliver Sacks αθθά μφηε δ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-

Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή, ειιέκμοκ ζημ ζημζπείμ ηδξ ακαπδνίαξ, ιε ηδκ ζηεκή 

έκκμζα ημο υνμο. Ακηζεέηςξ, δ ζςιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα απμηέθεζε ιμκάπα ημ 

έκαοζια βζα ααεφηενδ ενβαζία, βζα πενζζζυηενμ πνμαθδιαηζζιυ, βζα εέαζδ ημο 

ηυζιμο απυ ιζακ άθθδ μπηζηή, βζα ηδ βυκζιδ ακεφνεζδ ιεευδςκ πμο εα 

αλζμπμζήζμοκ ηζξ ιμκαδζηέξ ζηακυηδηεξ ημο ηάεε αηυιμο.   

Ανπζηά, μ Oliver Sacks οπήνλε ακαιθίαμθα ιζα ζδιαίκμοζα θοζζμβκςιία 

πμο έδναζε ζηα ηέθδ ημο 20
μο

 αζχκα πνμζδίδμκηαξ ιζα πνςηυβκςνδ, βζα ηα δεδμιέκα, 

δζάζηαζδ ζηδ ζπέζδ βζαηνμφ-αζεεκμφξ. Υαναηηδνζζιέκμξ απυ πμθθμφξ ςξ «μ 

πμζδηήξ ηδξ Ηαηνζηήξ», μ Sacks ζοκδφαγε ηδκ επζζηδιμκζηυηδηα ιε ηδκ ακενςπζά. 

Μεθεημφζε ζε αάεμξ ηα  βναπηά ηςκ παθαζυηενςκ ζοκαδέθθςκ ημο, εκχ πανέιεκε 

ηαθά πθδνμθμνδιέκμξ  βζα ηζξ ένεοκεξ πμο δζεκενβμφκηακ ζηα ζφβπνμκα ενεοκδηζηά 

ενβαζηήνζα απυ ημοξ κευηενμοξ επζζηήιμκεξ. Γεκ πανέθεζπε κα πνδζζιμπμζεί ζηδ 

δμοθεζά ημο ηα ηεπκμθμβζηά ιέζα, υηακ ημο ήηακ πνήζζια, ια ημ ζζπονυηενμ ενβαθείμ 

πμο πανέιεκε δ δεζκή ημο παναηδνδηζηυηδηα, ηδκ μπμία επζζηνάηεοε, βζα κα 

ηαηαθήλεζ ζηδκ εηάζημηε δζάβκςζδ. 

Οζ πενζβναθέξ ημο  Oliver Sacks βζα ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ δζαεέημοκ έκημκμ 

ημ ζημζπείμ ηδξ αοηυ-ακαθμνζηυηδηαξ, αθμφ μ ίδζμξ μ ανεηακυξ κεονμθυβμξ 

πηοπήεδηε ζμαανά ζημ ανζζηενυ ημο πυδζ ιεηά απυ έκα αηφπδια, ιε απμηέθεζια κα 

επδνεαζηεί δ ηζκδηζηυηδηά ημο βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Sacksπανμοζζάγεζ δ έκκμζα ηδξ ιμοζζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηζκδηζηήξ 

ιεθςδίαξ πμο παναηηδνίγμοκ ημ ηάεε ακενχπζκμ ζχια πνμζδίδμκηαξ έηζζ ιζα κέα 

δζάζηαζδ ζηα εκζχιαηα αζχιαηα, ιαηνζά απυ ηζξ ζαηνζημπμζδιέκεξ ακηζθήρεζξ. 

Αηυιδ, ενβαγυιεκμξ βζα πνυκζα ιε ηζκδηζηά πάζπμκηεξ, μ Sacks ελέθναζε ημκ 

εαοιαζιυ ημο βζα ηζξ πνςηυηοπεξ, λεπςνζζηέξ -ή αθθυημηεξ, βζα ηάπμζμοξ- 

δοκαηυηδηεξ πμο ηαηάθενακ κα ακαπηφλμοκ. Γζα ημκ ανεηακυ κεονμθυβμ δ ζςιαηζηή 

δζαθμνεηζηυηδηα δεκ ακηζιεηςπίζηδηε ςξ πνυαθδια, ια ςξ ιζα εοηαζνία βζα ημοξ 

πάζπμκηεξ κα επακαπνμζδζμνίζμοκ ηδ γςή ημοξ δνάηημκηαξ ηδ ιμκαδζηυηδηά ημοξ.   

Ακαθμνζηά ιε ηδ δεφηενδ εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ πμο πανμοζζάζηδηε ζημ 

ηεθάθαζμ, δ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή 

ζοκζζηά ιζα πνμζέββζζδ πμο πνδζζιμπμίδζε ςξ εθαθηήνζμ ηδκ εηπαίδεοζδ, βζα κα 

πανμοζζάζεζ ιζα ακηζζοιααηζηή πνυηαζδ αβςβήξ. Ζ εεςνία εημφηδ ζοκζζηά 

πνμέηηαζδ ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ, δ μπμία ακαθφεδηε ζημ 

ηεθάθαζμ 2 ηαζ, υπςξ ιπμνεί ηακείξ κα δζαπζζηχζεζ ήδδ απυ ημκ ηίηθμ πμο ηδξ 

απέδςζε μ εζζδβδηήξ ηδξ, Μ. Πμονηυξ, ζηδκ εκ θυβς εεχνδζδ δίδεηαζ ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ζηδκ αζςιαηζηή ιάεδζδ. Βεααίςξ, δ απυηηδζδ ηςκ αζςιάηςκ πνμτπμεέηεζ 

ηδ ζςιαηζηή, κμδηζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή αθθδθεπίδναζδ ημο αηυιμο ιε ημ 

πενζαάθθμκ ημο, πνμηεζιέκμο κα ζοκαθεμφκ ζογεφλεζξ, δζαδζηαζία πμο δζεοημθφκεηαζ 

απυ ηδ δδιζμονβία ιεηαθμνχκ. Οζ ιεηαθμνέξ ηαηέπμοκ ιζα ζδιαίκμοζα εέζδ ζηδ 

Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή, ηαεχξ έκα 

ζφζηδια πθδνμθμνζχκ ιεηααζαάγεηαζ ζε έκα κέμ ζφζηδια, αλζμπμζχκηαξ θοζζηά ηζξ 

πνμτπάνπμοζεξ βκςζηζηέξ δμιέξ ημο οπμηεζιέκμο.  

ε ακηίεεζδ ιε ηζξ κμδζζανπζηέξ εεςνίεξ, δ βκχζδ ακαηαθφπηεηαζ απυ ημ ίδζμ 

ημ άημιμ ιέζα απυ ηδκ ειπθμηή ημο ιε ηα θοζζηά οθζηά πμο πανέπμκηαζ άθεμκα ζημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο εβείνμοκ ηδ δδιζμονβζηυηδηα 

ηαζ ελάπημοκ ηδκ πενζένβεζα ημο ιαεδηή. Ρδλζηέθεοεμ ζδιείμ ηδξ Βζςιαηζηήξ, 

Δονεηζηήξ, Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ απμηεθεί δ εκζςιάηςζδ 

ηδξ παζβκζχδμοξ δζάεεζδξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ αβςβήξ, δ μπμία απεθεοεενχκεζ ηα 

οπμηείιεκα ηαζ δζεοημθφκεζ ηδ νμή ηαζ ηδ εεηζηή εκένβεζα. Καηαθδηηζηά, βζα ηδκ 

Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή ημ ηάεε άημιμ 
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είκαζ ιμκαδζηυ, δζαθμνεηζηυ απυ υθα ηα άθθα ια ηαζ πθήνεξ ςξ μθυηδηα. Καηά 

ζοκέπεζα ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ δεκ ζοκζζημφκ ιζακ άθθδ ηαηδβμνία 

ακενχπςκ, ια εκ βέκεζ δζαθμνεηζηέξ μκηυηδηεξ, ηαεειζά απυ ηζξ μπμίεξ πνεζάγεηαζ κα 

βαθμοπδεεί ζηδ αάζδ ηδξ ιμκαδζηυηδηάξ ηδξ, αλζμπμζχκηαξ θοζζηά ηζξ ααζζηέξ ανπέξ 

ηδξ ροπμπαζδαβςβζηήξ πνμζέββζζδξ πμο πανμοζζάγεηαζ. 

Ζ επζζηδιμθμβζηή πνμζέββζζδ ημο Oliver Sacks ηαζ δ μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζηή πνμζέββζζδ ημο Πμονημφ (ηιήια ηδξ μπμίαξ απμηεθεί δ Βζςιαηζηή, 

Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή, ηδκ μπμία ακαθφζαιε ζημ 

πανυκ ηεθάθαζμ) πανμοζζάγμοκ μιμζυηδηεξ πμο αλίγεζ κα επζζδιακεμφκ. Ακ ηαζ μζ 

δφμ πνμζεββίζεζξ εδνάγμκηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ πχνμοξ (ζηδκ Φοπζαηνζηή βζα ημκ 

Sacksηαζ ζηδκ Φοπμθμβία βζα ημκ Πμονηυ) εκ ημφημζξ ημ ζηεπηζηυ ημοξ αηεκίγεζ πνμξ 

ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ. Ανπζηά αιθυηενεξ μζ πνμζεββίζεζξ εεςνμφκ ηδκ ηάεε 

πενίπηςζδ ιμκαδζηή ηαζ ηδκ ελεηάγμοκ ιε αάζδ ηα λεπςνζζηά ηζ ακεπακάθδπηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ, θαιαάκμκηαξ πάκημηε οπυρδ ημ πθαίζζμ υπμο δναζηδνζμπμζείηαζ 

ημ οπμηείιεκμ. Αηυιδ, έηδδθεξ είκαζ μζ επζννμέξ ηδξ μζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ, εκχ 

αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ Sacks οπήνλε ιαεδηήξ ημο J. Gibson, ιε απμηέθεζια κα 

πναβιαημπμζεί ζοπκέξ ακαθμνέξ ζημ ένβμ ημο, εζδζηά ζηα γδηήιαηα ηδξ μπηζηήξ 

ακηίθδρδξ. Μζα αηυιδ μιμζυηδηα πμο εκημπίγεηαζ ζηζξ δφμ πνμζεββίζεζξ έβηεζηαζ 

ζηδκ απυννζρδ ηάεε ζαηνζημπμζδιέκμο ιμκηέθμο, ηάεε ηθίιαηαξ πμο επζπεζνεί απθχξ 

κα ηαηδβμνζμπμζήζεζ ημοξ ακενχπμοξ. Ακηζεέηςξ, ηαζ μζ δφμ πνμζεββίζεζξ ακαγδημφκ 

κέεξ, δδιζμονβζηέξ δζυδμοξ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ. Καηαθδηηζηά, ηυζμ 

μ Sacksυζμ ηαζ μ Πμονηυξ ιεθεημφκ ηδκ πμζδηζηή ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, υθα εηείκα 

ηα ακεπαίζεδηα ζημζπεία ημο ζοκεέημοκ ηδ ιεθςδία ηδξ γςήξ ημο ηάεε ακενχπζκμο 

υκημξ, ςξ μνβακζηυ ιέθμξ ημο πθαζζίμο ημο αθθά ηαζ ημο εονφηενμο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ. Ζ ζςιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα δεκ ζοκζζηά ηαηάνα, ηζιςνία ή 

ζημζπείμ ιμιθήξ, ια ιμκάπα ιζα εοηαζνία βζα κα ανεζ ηακείξ ηδ ιεθςδία ημο ζημ 

ηναβμφδζ ηδξ γςήξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 

ΟΗ ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΟΤ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 
4.1. Δηζαγσγή 

 

Σμ δεφηενμ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ πενζθαιαάκεζ ιζα ακάθοζδ ημο 

ιεεμδμθμβζημφ ηαζ ενεοκδηζημφ ζπεδζαζιμφ πμο δζεκενβήεδηε πνμηεζιέκμο κα 

εειεθζςεεί ηαζ κα οπμζηδνζπεεί δ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, δ μπμία ακαπηφζζεηαζ 

εκδεθεπχξ ζημ ηνίημ ηαζ ηέηανημ ιένμξ πμο έπμκηαζ. ημπυ ημο ηεθαθαίμο 4 απμηεθεί 

δ εεςνδηζηή ακάπηολδ ηςκ ιεεμδμθμβζηχκ ενβαθείςκ πμο αλζμπμζήεδηακ ηαηά ηδ 

δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ, εκχ ζημ ηεθάθαζμ 5 δ ζημπμεεζία επζηεκηνχκεηαζ ζημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζπεδζάζηδηε δ ενεοκδηζηή ιαξ απυπεζνα αήια πνμξ αήια, ιε ιζα 

δζάεεζδ ακαθοηζηή πμο πενζβνάθεζ ηάεε δναζηδνζυηδηα πμο δζεκενβήεδηε. 

Αθμνιή βζα ηδκ ένεοκα πμο δζελήπεδ ιε οπμηείιεκα δφμ ημνίηζζα ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ ήηακ ημ εκδζαθένμκ ηαζ δ πενζένβεζα βζα ηαηακυδζδ ημο μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ημοξ ηυζιμο, ημο πθαζζίμο ιέζα ζημ μπμίμ δνμοκ, κζχεμοκ ηαζ 

αθθδθεπζδνμφκ. Φοζζηά, ιζα ηέημζμο είδμοξ απυπεζνα δεκ εα ιπμνμφζε κα 

ζοκηεθεζηεί πνδζζιμπμζχκηαξ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία, αθμφ έκαξ ανζειυξ δεκ εα 

ιπμνμφζε ζε ηαιζά πενίπηςζδ κα απμηοπχζεζ ηδ ιμκαδζηυηδηα ημο ηάεε αζχιαημξ 

πμο ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα επέθελακ κα θένμοκ ζηδκ ενεοκδηή δζαδζηαζία.  

οκεπχξ, δ πνμζέββζζδ πμο αημθμοεήεδηε ήηακ δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία, ιε 

ηδ πνήζδ διζ-δμιδιέκςκ ή ιδ-δμιδιέκςκ ζοκεκηεφλεςκ, αζμβναθζηήξ-

αθδβδιαηζηήξ ζοκέκηεολδξ, παναηήνδζδξ ηαζ εζηαζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, υπςξ 

ζπκμβναθήιαηα, ημθθάγ ηαζ παζπκίδζ ιε πδθυ. Έηζζ, ζοκηέεδηε ιζα 

πμθοιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ δφμ πενζπηχζεςκ, υπμο ααζζηυ ιέθδια οπήνλε δ 

δζαηήνδζδ ηδξ παζβκζχδμοξ δζάεεζδξ πμο πνμζέδςζε έκακ αοεμνιδηζζιυ ηαζ ιζα 

πδβαία χεδζδ ζηζξ ελμιμθμβήζεζξ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ.   

Δκ ηαηαηθείδζ, δ πμζμηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ένεοκαξ πνμζέθενε ιζα 

δζενεοκδηζηή ιαηζά ζημκ αζυημζιμ ηςκ οπμηεζιέκςκ, θένκμκηαξ ζηδκ επζθάκεζα 

αζχιαηα ηςκ ημνζηζζχκ ηαζ δζαθςηίγμκηαξ πθεονέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ πμο 

ιεβάθμ ιένμξ ηδξ ημζκςκίαξ αβκμεί. Ζ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία ιαξ επέηνερε κα 

πνμζεββίζμοιε ιε ενιδκεοηζηή δζάεεζδ ημ οθζηυ πμο πνμέηορε απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ 

ηαζ κα απμπεζναεμφιε ηάπμζςκ ζοκδέζεςκ ηαζ ζοιπεναζιάηςκ, ακαθμνζηά ιε ηζξ 

δζαθυνςκ εζδχκ ζπέζεζξ ζηζξ μπμίεξ ειπθέημκηαζ ηα δφμ οπμηείιεκα.   

 

4.2. Ζ πνηνηηθή έξεπλα 

 

Ζ πμζμηζηή ένεοκα (qualitative research)ακαδφεδηε απυ ηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ 

ηαζ ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ οζμεεηχκηαξ ηζξ ανπέξ ημο ημκζηνμοηηζαζζιμφ, 

ζφιθςκα ιε ημκ  μπμίμ ηα ίδζα ηα άημια ηαηαζηεοάγμοκ ηδκ πναβιαηζηυηδηά ημοξ. 

Σμ εκδζαθένμκ ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ ζηνέθεηαζ πνμξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα 

άημια πηίγμοκ ηδκ πναβιαηζηυηδηά ημοξ, ιε εζηίαζδ ζημ πμζμξ είκαζ εκ ηέθεζ μ νυθμξ 

πμο ακαθαιαάκμοκ  ιέζα ζε αοηήκ (Roulston, 2016: 69).Ακ ηαζ παθαζυηενα δ 

πμζμηζηή ένεοκα είπε πνδζζιμπμζδεεί ηαηά ηυνμκ ςξ ιέζμ πνμζέββζζδξ δζαθυνςκ 

πμθζηζζιχκ, ιε ηδ πνήζδ ηδξ εεκμβναθίαξ ςξ επί ημ πθείζημκ, ζήιενα ζοκακηάιε ηδκ 



[89] 
 

πμζμηζηή ιεεμδμθμβία ζηδκ ελέηαζδ αηυιςκ, μιάδςκ ή ημζκςκζχκ ιε ιζα δζάεεζδ 

ακάθοζδξ ηαζ  αζηζμθυβδζδξ ηςκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ ηςκ πεπμζεήζεχκ ημοξ  (Denzin 

& Lincoln, 2000: 2). 

Ζ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία ένεοκαξ ηζκήεδηε πνμξ έκα ακενςπμηεκηνζηυ 

ιμκηέθμ, ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ηζξ θοζζμηναηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο πνμζεθηφμοκ 

πμθοάνζειμοξ ενεοκδηέξ. Με αθεηδνία ηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ, δ πμζμηζηή ένεοκα 

ακαπηφπεδηε ιε ζημπυ ηδκ ακάδεζλδ ηςκ αθδεζκχκ οπμηεζιέκςκ, ηζ υπζ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ δεζβιάηςκ ιέζα ζε έκα πκεφια δζενεοκδηζηυ ηαζ ενιδκεοηζηυ, υπμο δ 

ελαβςβή ηαεμθζηχκ ζοιπεναζιάηςκ δεκ ζοκζζηά αοημζημπυ (Denzin & Lincoln, 

2000: 8·Πμονηυξ, 2010α). 

Μάθζζηα, δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία ακαπηφπεδηε ςξ απάκηδζδ ζημ εεηζηζζηζηυ 

πανάδεζβια
66

 πμο οπμζηδνίγεζ υηζ δ πναβιαηζηυηδηα ιπμνεί κα ακαθοεεί απυ έκακ 

ενεοκδηή ιε ακηζηεζιεκζηυ ηνυπμ, ααζζγυιεκμ ζε εεςνίεξ. Έηζζ, μ εεηζηζζιυξ 

οπμζηδνίγεζ πςξ ηα απμηεθέζιαηά ιζαξ ένεοκαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα, θυβμο πάνδ, εηθνάγμοκ ηδ ιμκαδζηή αθήεεζα ηαζ δφκακηαζ κα 

βεκζηεοεμφκ (Ηςζδθίδδξ, 2003: 25· Πμονηυξ, 2010α).  

Κμζκή ζοκζζηαιέκδ ηςκ ενεοκδηχκ πμο αημθμοεμφκ ηδκ πμζμηζηή 

ιεεμδμθμβία είκαζ δ εκαζπυθδζή ημοξ ιε ηδκ ακενχπζκδ ειπεζνία, ηζξ πμζηίθεξ 

ιμνθέξ πμο ιπμνεί κα θάαεζ ηαζ ηδ ζφκεεηδ ιμνθή ηδξ. Οζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ 

θαζκμιεκμθμβίαξ ελεηάγμοκ αοηυ ημο μκμιάγμοκ ςξ «αζυημζιμ» ηςκ οπμηεζιέκςκ 

πνμζπαεχκηαξ κα ημκ πενζβνάρμοκ ηαζ κα ημκ ακαθφζμοκ (Πμονηυξ, 2010α·Πμονηυξ 

& Γαθένιμξ, 2010: 22).    

Χξ ιέεμδμξ ένεοκαξ, δ πμζμηζηή πνμζέββζζδ ζημπεφεζ ζηδκ πενζβναθή ηδξ 

αζςιαηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηςκ οπμηεζιέκςκ, ιέζα απυ ηδκ ηαηακυδζδ ημο ηάεε 

βεβμκυημξ, ελεηάγμκηάξ ημ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ μθυηδηα ηδξ ροπμθμβζηήξ γςήξ ημο 

αηυιμο. Μέζα απυ ημκ δζάθμβμ –ηζ υπζ απυ ηδκ πμζμζηζαία πανμοζίαζδ- ακηθμφκηαζ 

ζημζπεία ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ημο ηάεε αηυιμο 

αημθμοεχκηαξ ιζα ηαεανά ενιδκεοηζηή πνμζέββζζδ (Πμονηυξ, 2010β: 186, 187).  

 

4.3. Ζ κειέηε πεξίπησζεο  

 

Ζ ακαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ ιέζς ηδξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ (case study) ιπμνεί 

κα εκημπζζηεί ζε πμθοάνζειεξ ηαζ ακυιμζεξ ιεηαλφ ημοξ επζζηδιμκζηέξ πενζμπέξ, 

υπςξ δ ακενςπμθμβία, δ αζμπδιεία, δ ροπζαηνζηή, δ εηπαίδεοζδ, δ ζζημνία, δ 

εβηθδιαημθμβία, δ ακαημιία. Ζ εζδμπμζυξ δζαθμνά ηδξ απυ ηα οπυθμζπα ενβαθεία ηδξ 

πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ είκαζ υηζ ελεηάγεζ ζε ιεβάθμ αάεμξ ιζα πενίπηςζδ 

ακαδεζηκφμκηαξ ηδ ζδιαζία ημο πθαζζίμο.  

Ο R. Yin (1993, 2003), μ μπμίμξ ζοκέααθε ζηδκ εεςνδηζηή εειεθίςζδ ηδξ 

ιεθέηδξ πενίπηςζδξ, ηδκ πνμζδζυνζζε ςξ ελήξ: 

 
Ζ ιεθέηδ πενίπηςζδξ είκαζ ιζα ειπεζνζηή ένεοκα πμο ελεηάγεζ έκα ζφβπνμκμ 

θαζκυιεκμ ιέζα ζημ πναβιαηζηυ πθαίζζμ ηδξ γςήξ ημο, εζδζηά, υηακ ηα υνζα ιεηαλφ 

ημο θαζκμιέκμο ηαζ ημο πθαζζίμο δεκ είκαζ λεηάεανα πνμθακή (Yin, 2003: 13).    

 

Χξ ενβαθείμ ηδξ πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, δ ιεθέηδ πενίπηςζδξ ζοκζζηά ηδκ 

ζε αάεμξ ελέηαζδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμνθήξ εκυξ θαζκμιέκμο, εκηυξ ημο πθαζζίμο 

ημο (Stake, 1995: 6). Ο υνμξ «πενίπηςζδ» παναπέιπεζ ζε ιζηνυ ανζειυ οπμηεζιέκςκ 
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 Ο εεηζηζζιυξ οπμζηδνίπεδηε απυ ημκ βάθθμ ημζκςκζμθυβμ Auguste Conte (1798-1857) πνμηεζιέκμο 
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ή θαζκμιέκςκ, εκχ δ ιεθέηδ πενίπηςζδξ εκηάζζεηαζ ζηζξ πμζμηζηέξ πνμζεββίζεζξ, 

ηαεχξ ενεοκά ημ «πχξ», ιε ιζα δζάεεζδ ενιδκείαξ. Πανάθθδθα, παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

ιεθέηδξ πενίπηςζδξ απμηεθεί πςξ δεκ ζημπεφεζ ζηδ βεκίηεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ηδξ μφηε ζηδκ ηοπμπμζδιέκδ πανμοζίαζδ ηςκ εονδιάηςκ (Robson, 2010: 212).  

Ζ ιεθέηδ πενίπηςζδξ ζοκζζηά ηαηά αάζδ ιζα πμθοιεεμδμθμβζηή δζαδζηαζία, 

ηαεχξ μ ενεοκδηήξ ιπμνεί κα επζζηναηεφζεζ ιζα πμζηζθία απυ ενβαθεία, υπςξ δ 

ζοκέκηεολδ ή δ παναηήνδζδ (Bell, 1997: 32) εκχ έκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

ιεευδμο απμηεθεί μ αολδιέκεξ πνυκμξ πμο πνεζάγεηαζ κα δζαεέζεζ μ ενεοκδηήξ, βζα κα 

ειααεφκεζ ζημ ενεοκδηζηυ πεδίμ. Βεααίςξ, ζηδκ δζάεεζή ημο έπεζ ανπεία, ηεηιήνζα ή 

δδιζμονβήιαηα, ηα μπμία ιπμνεί κα αλζμπμζήζεζ ηαηά ηδ ιεθέηδ ηδξ πενίπηςζδξ 

(Torrance, 2005: 35). 

Ο Yin (2003: 5-7) δζέηνζκε ηνία ααζζηά είδδ βζα ηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ, 

ακάθμβα ιε ημκ εηάζημηε ζημπυ βζα ημκ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ. Πνχημκ, ηδ ιεθέηδ 

πμο ζοκήεςξ απμηαθείηαζ επεμεγεκαηηθή κειέηε πεξίπησζεο (explanatory case study), 

επζδζχηεζ ηδκ παναβςβή εεςνίαξ ή εθέβπεζ ιζα εεςνία ακαγδηχκηαξ ηαηά ηφνζμ θυβμ 

αζηζχδεζξ ζπέζεζξ, ιε εειεθζχδδ ενςηήιαηα ημ «πχξ» ηαζ ημ «βζαηί». Έπεζηα, οπάνπεζ 

δ ιεθέηδ πενίπηςζδξ πμο αθδβείηαζ ιζα ζζημνία ή πανμοζζάγεζ ιζα ηαηάζηαζδ, 

πανέπμκηαξ ηαοηυπνμκα αθδβδιαηζηέξ πενζβναθέξ. Δημφηδ μκμιάγεηαζ πεξηγξαθηθή 

κειέηε πεξίπησζεο (descriptive case study). Ζ ηνίηδ ηαηδβμνία είκαζ δ δηεξεπλεηηθή 

κειέηε πεξίπησζεο (exploratory case study) πμο θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά ιε 

ααζζηυ ενχηδια ημ «βζαηί». οκεπχξ, ημ εκ θυβς είδμξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ ιπμνεί 

κα πνμζθένεζ ελδβήζεζξ, πενζβναθέξ ηαζ δοκαηυηδηα ενιδκείαξ ηςκ ζοιπενζθμνχκ ή 

ηςκ πεπμζεήζεςκ ημο οπμηεζιέκμο. 

φιθςκα ιε ημκ Stake (1995) μ ενεοκδηήξ πνεζάγεηαζ κα ηαηαζηνχζεζ απυ 

πνζκ έκα ζπέδζμ, έκα «ενεοκδηζηυ πθάκμ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ» ημ μπμίμ 

δζανενχκεηαζ ζε επηά ιένδ. Ανπζηά, μ ενεοκδηήξ πνμζδζμνίγεζ ηδκ πενίπηςζδ πμο 

επζεοιεί κα ιεθεηήζεζ, εκχ ζηδ ζοκέπεζα δζαηοπχκεζ ηα ανπζηά ενςηήιαηα ηδξ 

ένεοκαξ.  ε ηνίηδ θάζδ, πνμζδζμνίγμκηαζ ηα οπμηείιεκα πμο εα θάαμοκ ιένμξ ζηδ 

ιεθέηδ, εκχ πνεζάγεηαζ κα ζοκηεθεζηεί ιζα επζθμβή ηςκ ενβαθείςκ πμο εα πνεζαζημφκ 

βζα ηδκ άκηθδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ. ηδ ζοκέπεζα, μ ενεοκδηήξ ιπμνεί κα 

δδιζμονβήζεζ έκα πνμκζηυ πθάκμ ηαζ κα ζοκοπμθμβίζεζ ηυζμ ηζξ απαζημφιεκεξ 

δαπάκεξ υζμ ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνμζδμηεί κα θάαεζ. Σμ ενεοκδηζηυ πθάκμ εα 

επζηνέρεζ ζημ άημιμ πμο δζελάβεζ ηδκ ένεοκα κα ηζκδεεί ιε ιεβαθφηενδ αζθάθεζα, κα 

μνβακχζεζ ημκ πνυκμ ηαζ ηα γδημφιεκα πμο επζδζχηεζ κα ιεθεηήζεζ (Stake, 1995: 51). 

 

4.3.1. Μειέηεο πνιιαπιήο πεξίπησζεο  

 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ηαζ δ ιεθέηδ πμθθαπθήξ πενίπηςζδξ, υπμο μ 

ενεοκδηήξ απμθαζίγεζ κα ελεηάζεζ πενζζζυηενα απυ έκα οπμηείιεκα, χζηε κα ιπμνεί 

κα δζεκενβδεεί ηάπμζμο είδμοξ βεκίηεοζδ ακαθμνζηά ιε έκακ πθδεοζιυ. Ο ζημπυξ 

ημο ενεοκδηή βζα κα μδδβδεεί ζε ιεθέηδ πμθθαπθήξ πενίπηςζδξ ιπμνεί κα πμζηίθθεζ. 

Ανπζηά, εκδέπεηαζ κα εέθεζ κα επακαθάαεζ αοημφζζα ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ζε 

ηαζκμφνζα οπμηείιεκα, βζα κα θάαεζ ζημζπεία απυ πενζζζυηενα ιέθδ εκυξ πθδεοζιμφ 

ή ίζςξ κα επζδζχηεζ κα επακαθάαεζ έκα ανπζηυ πείναια ζε κέα οπμηείιεκα, βζα κα 

παναηδνήζεζ ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζημ οθζηυ πμο πνμηφπηεζ. Πανάθθδθα, δεκ 

απμηθείεηαζ μ ενεοκδηήξ κα επζεοιεί κα ζοιπθδνχζεζ ηδκ πνχηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ 

ζε ιζα πενζμπή δ μπμία δεκ ηαθφθεδηε ζηακμπμζδηζηά ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ 

ένεοκαξ (Robson, 2010: 216, 217˙Yin, 2003).  

ε ηάεε πενίπηςζδ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζημπυξ ηδξ ιεθέηδξ πμθθαπθήξ 

πενίπηςζδξ δεκ είκαζ δ ζηαηζζηζηή βεκίηεοζδ, αθθά δ ακαθοηζηή βεκίηεοζδ ηςκ 
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ζοιπεναζιάηςκ. Δίηε ηα εονήιαηα επαθδεεφμοκ ηδκ εεςνία είηε υπζ, εέημοκ ιζα 

αάζδ βζα ελέθζλδ ηδξ εεςνίαξ, μδδβχκηαξ ηδκ ζε ειπθμοηζζιυ  (Robson, 2010: 217). 

 

4.4. Ζ ζπλέληεπμε 

 

Ζ ζοκέκηεολδ ζοκζζηά έκα απυ ηα πθέμκ δζαδεδμιέκα ενβαθεία ηδξ πμζμηζηήξ 

ιεεμδμθμβίαξ, ζδζαίηενα ζηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ. Οζ ζοκεκηεφλεζξ ιπμνμφκ κα 

απμηεθέζμοκ ηδκ ιμκαδζηή πδβή οθζημφ απυ ηα οπμηείιεκα ή κα ζοκδοαζημφκ ιε 

άθθεξ ιεευδμοξ, υπςξ δ παναηήνδζδ ή δ ζοιιεημπζηή παναηήνδζδ. οκήεςξ μζ 

ζοκεκηεφλεζξ πμο δζελάβεζ μ ενεοκδηήξ θαιαάκμοκ πχνα ιε έκα οπμηείιεκμ ηδ θμνά, 

αθθά ακάθμβα ιε ηδ ζημπμεεζία ηδξ ένεοκαξ, μ  ίδζμξ ιπμνεί κα επζθέλεζ  κα 

πανεονίζημκηαζ πενζζζυηενα ημο εκυξ οπμηείιεκα. Ζ ζοκέκηεολδ ζοκζζηά έκα 

εφπνδζημ ενβαθείμ, δίπςξ εημφημ κα ζδιαίκεζ πςξ δεκ απαζηεί αολδιέκεξ ζηακυηδηεξ 

απυ ηδ ιενζά ημο ενεοκδηή. Γζαεέηεζ, υιςξ, ημ πθεμκέηηδια κα πνμζανιυγεηαζ ηυζμ 

ζηζξ επζεοιίεξ ημο ζοκεκηεοηηή, υζμ ηαζ ζηζξ ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ ημο εηάζημηε 

επζζηδιμκζημφ πεδίμο.    

 

4.4.1. Σύπνη ζπλέληεπμεο 

 

Οζ ιμνθέξ ηδξ ζοκέκηεολδξ πμζηίθμοκ, ακάθμβα ιε ημ ααειυ δυιδζδξ απυ ημκ 

ενεοκδηή, ακάθμβα, δδθαδή, απυ ηδκ εοεθζλία πμο οπάνπεζ ςξ πνμξ ηδκ ημπμεέηδζδ 

ενςηήζεςκ ζημ οπμηείιεκμ. οκεπχξ, ακαθμνζηά ιε ημ επίπεδμ δυιδζδξ 

δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ ηφπμζ ζοκεκηεφλεςκ: μζ δμιδιέκεξ (structured interview), μζ  διζ-

δμιδιέκεξ (semi-structured interview) ηαζ μζ ιδ δμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ 

(unstructured interview) (Braun & Clarke, 2013: 78). Ανπζηά, ηαηά ηζξ δμιδιέκεξ 

ζοκεκηεφλεζξ οπάνπεζ έκαξ αοζηδνά πνμηαεμνζζιέκμξ ανζειυξ ενςηήζεςκ, μ μπμίμξ 

ηίεεηαζ εκζαία ζε υθα ηα οπμηείιεκα. Οζ ενςηήζεζξ δζαηοπχκμκηαζ ιε πνμεπζθεβιέκδ 

ζεζνά, εκχ μ ενεοκδηήξ δεκ δζαηοπχκεζ ζοιπθδνςιαηζηά ενςηήιαηα. Ζ διζ-

δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ εοεθζλία, ηαεχξ πενζθαιαάκεζ, ιεκ, 

έκα πνμηαεμνζζιέκμ κμφιενμ ενςηήζεςκ, αθθά επζηνέπεζ ζημκ ενεοκδηή κα 

παναθθάλεζ ηδ ζεζνά ημοξ ή ηδ δζαηφπςζδ ηςκ ενςηήζεςκ πνμξ ημκ ενςηχιεκμ, 

πνμζεέημκηαξ ηαζ κέα ενςηήιαηα, εάκ ηνίκεζ πςξ πνεζάγεηαζ. Χξ πνμξ ηδ ιδ-

δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ, απμοζζάγεζ δ φπανλδ ενςηήζεςκ, εκχ μ ενεοκδηήξ ζογδηά ιε 

ημκ ενεοκχιεκμ ακαθμνζηά ιε πνμεπζθεβιέκεξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ. Ζ ιδ-δμιδιέκδ 

ζοκέκηεολδ αθήκεζ ηδ ιέβζζηδ εθεοεενία ζημκ ενεοκδηή αθθά πνμτπμεέηεζ ειπεζνία 

ηαζ αολδιέκεξ δελζυηδηεξ απυ ηδκ πθεονά ημο (Fontana & Frey, 2005).        

Πανάθθδθα, υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Robson (2010: 321), μζ Powney ηαζ Watts 

(1987) επζπείνδζακ ιζα δζαθμνεηζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, ακάθμβα 

ιε ημκ ααειυ δυιδζδξ ηδξ ζοκέκηεολδξ. Σμ έκα είδμξ, είκαζ μζ ζπλεληεύμεηο 

απνθξηλόκελσλ ηαηά ηζξ μπμίεξ μ ενεοκδηήξ δζαεέηεζ ημκ έθεβπμ βζα ηδ νμή ηδξ 

δζαδζηαζίαξ. οκεπχξ μζ ζοκεκηεφλεζξ απμηνζκυιεκςκ πανμοζζάγμοκ ορδθυ ααειυ 

δυιδζδξ ηαζ μ νυθμξ ημο ζοκεκηεοηηή ηαείζηαηαζ ηονίανπμξ. ηζξ ζπλεληεύμεηο 

πιεξνθνξεηώλ ακηζεέηςξ, ημ εκδζαθένμκ ζηνέθεηαζ ζημ οπμηείιεκμ, ημ μπμίμ 

δζαεέηεζ δίπςξ πανειαάζεζξ ημ πενζεχνζμ κα εηθναζηεί, κα παναεέζεζ ηζξ απυρεζξ 

ημο ακαπηφζζμκηαξ ημκ εζνιυ ηδξ ζηέρδξ ημο. Ο ενεοκδηήξ δζαηδνεί ιζα εκενβή, ιεκ, 

ζηάζδ αθθά δεκ δζαηυπηεζ ημκ μιζθμφκηα ζοκεκηεολζαγυιεκμ. 

οκεπχξ, εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζοιπενάκεζ πςξ οθίζηαηαζ ιζα ακηζζημζπία 

ακάιεζα ζηζξ δφμ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ. Οζ ζοκεκηεφλεζξ 

απμηνζκυιεκςκ εα ιπμνμφζακ κα παναθθδθζζημφκ ιε ημκ ηφπμ ηςκ δμιδιέκςκ ή 
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διζ-δμιδιέκςκ ζοκεκηεφλεςκ, εκχ μζ ζοκεκηεφλεζξ πθδνμθμνδηχκ ιε ηζξ ιδ-

δμιδιέκεξ.  

 

4.4.2. Σύπνη εξσηήζεσλ ζηε ζπλέληεπμε 

 

Ακάθμβα ιε ημοξ ζημπμφξ ημο ενεοκδηή οθίζηακηαζ ενςηήζεζξ πμο ιπμνμφκ 

κα ηαηεοεφκμοκ ηζξ ζογδηήζεζξ, ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζοκέκηεολδξ. Ανπζηά, μζ 

εζζαβςβζηέξ (introductory) ηαζ ζοιπεναζιαηζηέξ ενςηήζεζξ (conclusive questions) 

πνδζζιμπμζμφκηαζ είηε ζηδκ ανπή είηε ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκέκηεολδξ ακηίζημζπα, εκχ μζ 

ενςηήζεζξ-βέθονα (bridge questions) αμδεμφκ ημκ ενεοκδηή κα ιεηαααίκεζ απυ ημ έκα 

εέια ζημ άθθμ. Οζ πενζβναθζηέξ ενςηήζεζξ (descriptive questions) ζημπεφμοκ ζηδκ 

ακεφνεζδ πθδνμθμνζχκ ημο οπμηεζιέκμο πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ δθζηία, ημ θφθμ, ηδκ 

διενμιδκία βέκκδζδξ, η.ά. Πανάθθδθα, ζημπυξ ηςκ ενςηήζεςκ βκχιδξ (opinion 

questions) απμηεθεί  δ δζενεφκδζδ ηςκ απυρεςκ ηαζ ηςκ πεπμζεήζεςκ ημο δείβιαημξ 

απέκακηζ ζηα ημζκςκζηά θαζκυιεκα, εκχ μζ δμιζηέξ νςηήζεζξ (structural questions) 

δζαεέημοκ έκακ επελδβδιαηζηυ παναηηήνα, χζηε κα ιεθεηδεμφκ ηα αίηζα ηδξ ηάεε 

άπμρδξ. Δπζπνυζεεηα, οθίζηακηαζ μζ οπμεεηζηέξ ενςηήζεζξ (hypothetical questions) 

πμο ελεηάγμοκ ηδκ άπμρδ ημο οπμηεζιέκμο ζε οπμεεηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ δεκ 

οθίζηακηαζ ζημ ενεοκδηζηυ πανυκ (Ηςζδθίδδξ, 2003: 42, 43).      

Χξ πνμξ ηδ ζηάζδ πμο δζαηδνεί μ ενεοκδηήξ, ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ 

ηαεμδδβδηζηέξ ενςηήζεζξ (leading questions) ή ενςηήζεζξ πνμηαηάθδρδξ (biased 

questions). ηζξ ηαεμδδβδηζηέξ μ ενεοκχιεκμξ ηαηεοεφκεηαζ έιιεζα απυ ημκ 

ζοκεκηεοηηή, χζηε κα ζοιθςκήζεζ ιε ηδκ άπμρή ημο, δζαζηνεαθχκμκηαξ έηζζ ηδκ 

αοεεκηζηυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ. Χξ πνμξ ηζξ ενςηήζεζξ 

πνμηαηάθδρδξ, εκδέπεηαζ αοηέξ κα  πνμζαάθθμοκ ηα οπμηείιεκα ή κα ημοξ 

πνμηαθέζμοκ απμζηνμθή απέκακηζ ζηδκ ένεοκα. Σέημζμο είδμοξ πνμζεββίζεζξ 

ακηζααίκμοκ ζημ ηθίια εοαζζεδζίαξ πμο πνεζάγεηαζ κα δζαηδνείηαζ ζηδ ζοκέκηεολδ 

ηαζ εα πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ βζα θυβμοξ δεμκημθμβίαξ (Ηςζδθίδδξ, 2003: 42, 43).  

 

4.4.3. ηάδηα ζπλέληεπμεο 

 

οιθχκα ιε ημκ Kvale (1996), υπςξ ακαθένεηαζ απυ ημκ Θ. Ηςζδθίδδ (2008: 

119-123) ηαζ ημκ E. Babbie (2001: 294) δ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ιε ηδ πνήζδ 

ζοκεκηεφλεςκ ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζε επηά ζηάδζα ηα μπμία δζαδέπμκηαζ πνμκζηά ημ 

έκα ημ άθθμ.  

Σo πνχημ ζηάδζμ παναηηδνίγεηαζ ςξ εξεπλεηηθό πξόβιεκα ή εξεπλεηηθή 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο (thematizing) ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδ δζαηφπςζδ ημο πνμξ ιεθέηδ 

ενεοκδηζημφ πεδίμο. Πανάθθδθα, μ ενεοκδηήξ δζαηοπχκεζ ηα ανπζηά ημο ενεοκδηζηά 

ενςηήιαηα, ηα μπμία ζημ ηέθμξ εα επαθδεεοεμφκ ή εα απμννζθεμφκ ιε ηα ακάθμβα 

επζπεζνήιαηα πμο εα πνμηφρμοκ.  Δκ ημφημζξ, δεκ είκαζ δεζιεοηζηυ βζα ημκ ενεοκδηή 

κα δζαηοπχζεζ ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα, αθθά πενζζζυηενμ κα μνίζεζ έκα 

πνμεπζθεβιέκμ πεδίμ ιεθέηδξ, ημ μπμίμ ημ οθζηυ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ εα δζαθςηίζεζ.    

Σμ δεφηενμ ζηάδζμ ζοκίζηαηαζ ζημκ ζρεδηαζκό (designing) ηδξ ένεοκαξ, υπμο 

ζοβηνμημφκηαζ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ μζ εειαηζηέξ πενζμπέξ ηςκ ενςηήζεςκ.  Δάκ μ 

ενεοκδηήξ επζθέλεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ διζ-δμιδιέκδ ή δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ, ηυηε μζ 

ενςηήζεζξ πνυηεζηαζ κα είκαζ ζοβηεηνζιέκεξ. Δάκ μ ηφπμξ ηδξ ζοκέκηεολδξ εα είκαζ δ 

ιδ-δμιδιέκδ, ηυηε απθχξ μνίγεηαζ δ πνμξ ιεθέηδ πενζμπή.   

Σμ ζηάδζμ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ακαθένεηαζ ςξ 

πξαγκαηνπνίεζε (interviewing) ηαζ μ ενεοκδηήξ ιπμνεί πθέμκ κα ακηθήζεζ ζημζπεία 

βζα ηα οπμηείιεκά ημο. Χζηυζμ, πνυηεζηαζ ηαζ βζα έκα ανηεηά απαζηδηζηυ ζηάδζμ, 
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ηαεχξ μ ενεοκδηήξ πνεζάγεηαζ κα ιενζικήζεζ βζα ηδ δδιζμονβία ηθίιαημξ 

ειπζζημζφκδξ, δίπςξ κα πανεηηθίκεζ απυ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα.  

Καηά ηδκ απνκαγλεηνθώλεζε (transcribing) μ ιεθεηδηήξ ιεηαθένεζ ημ 

πνμθμνζηυ οθζηυ ζε βναπηυ, χζηε κα ιπμνεί κα ημ επελενβαζηεί ηαζ κα ημ 

πανμοζζάζεζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ. 

ημ πέιπημ ζηάδζμ ανίζηεηαζ δ αλάιπζε (analyzing), υπμο μ ενεοκδηήξ 

ηαθείηαζ κα κμδιαημδμηήζεζ ηαζ κα ηαηδβμνζμπμζήζεζ  ημ οθζηυ πμο πνμέηορε απυ 

ηζξ ζοκεκηεφλεζξ. Σμ ζηάδζμ εημφημ ηνίκεηαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ, ιζαξ ηαζ μ 

ιεθεηδηήξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ ζηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο δζαηφπςζε ζε 

πνμδβμφιεκμ ζηάδζμ.  

Έπεζηα, ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα πναβιαημπμζδεεί έκαξ έιεγρνο (verifying) ηςκ 

ηεπκζηχκ πμο αλζμπμζήεδηακ, χζηε κα ελαζθαθζζημφκ δ εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία 

ηδξ ένεοκαξ. ε ηεθεοηαίμ ζηάδζμ, ένπεηαζ δ Αεκνζηνπνίεζε (reporting) ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ηδξ ιεθέηδξ, υπμο ημζκμπμζμφκηαζ μζ απακηήζεζξ ζηα ενεοκδηζηά 

ενςηήιαηα.   

 

4.4.4. Κξηηηθή σο πξνο ην εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο 

 

4.4.4.1. Πιενλεθηήκαηα 

 

Ζ ζοκέκηεολδ πανμοζζάγεζ ιζα ζεζνά απυ πθεμκεηηήιαηα, ηα μπμία έβηεζκηαζ 

ςξ επί ημ πθείζημκ ζηζξ επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ πμο πανέπεζ δ ιέεμδμξ. Ανπζηά, δ 

ζοκέκηεολδ επζηνέπεζ ζημκ ενεοκδηή κα δζεζζδφζεζ ζε αάεμξ ζηζξ πμθοζπζδείξ 

ζοιπενζθμνέξ, ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ, πεπμζεήζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ. Πανάθθδθα, 

πνμζδίδεζ αιεζυηδηα ζηδκ επζημζκςκία ενεοκδηή-ενεοκχιεκμο, ζε ακηίεεζδ ιε 

πμζμηζηέξ πναηηζηέξ, υπςξ ηα ενςηδιαημθυβζα (Braun & Clarke, 2013: 98). Αηυιδ, 

δ ζοκέκηεολδ ιπμνεί κα θένεζ ζηδκ επζθάκεζα γδηήιαηα ηα μπμία δεκ είπακ 

πνμαθεθεεί απυ πνζκ, ειπθμοηίγμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Βεααίςξ, δ δοκαηυηδηα θεηηζηήξ ακάπηολδξ ηςκ ζηέρεςκ 

ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ ημο δείβιαημξ, πνμζθένεζ εέαζδ ημο γδηήιαημξ απυ ηδκ 

πνμζςπζηή ημοξ ζημπζά. Με άθθα θυβζα, μ ενεοκδηήξ δφκαηαζ κα  ελεηάζεζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ, ηα πζζηεφς ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ιέζα απυ ηα 

δζηά ημοξ ιάηζα, απμηοπχκμκηαξ ζηα ζοιπενάζιαηα ιζα πζμ μθζζηζηή ηαζ θζβυηενμ 

«θζθηνανζζιέκδ» εζηυκα ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο ακαδείπεδηακ (Rubin & Rubin, 

1995).  

 

4.4.4.2. Μεηνλεθηήκαηα 

 

πςξ ζε ηάεε ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ, έηζζ ηαζ ζηδκ ζοκέκηεολδ, δεκ θείπμοκ 

ηα ζδιεία πμο πνεζάγεηαζ κα επζζδιακεμφκ πνμξ απμθοβή ηοπυκ ειπμδίςκ. Πνχημκ, 

μζ ζοκεκηεφλεζξ ζοκζζημφκ ιζα πνμκμαυνα δζαδζηαζία, ηαεχξ πνμτπμεέημοκ 

πνμζεηηζηυ ζπεδζαζιυ πνζκ ηδκ δζελαβςβή, αθθά ηαζ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ 

ιεηά ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία. οκεπχξ, απαζηείηαζ άθεμκμξ πνυκμξ απυ ημκ 

ενεοκδηή, εκχ απαναίηδηεξ είκαζ μζ ακαπηοβιέκεξ επζημζκςκζαηέξ ημο δελζυηδηεξ, πμο 

εα δζεοημθφκμοκ ηζξ εηιοζηδνεφζεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ. Φοζζηά, δεκ  πνέπεζ κα 

παναβκςνίγεηαζ ημ ηθίια μζηεζυηδηαξ ηαζ ειπζζημζφκδξ πμο πνεζάγεηαζ κα 

ηαθθζενβήζεζ, δείπκμκηαξ  εοαζζεδζία ζηα οπμηείιεκα. Δπζπθέμκ, μζ ζοκεκηεφλεζξ 

πνμτπμεέημοκ εοεθζλία απυ ημκ ενεοκδηή, μ μπμίμξ είκαζ ακαβηαίμ κα αθμοβηνάγεηαζ 

ηδ δζάεεζδ ηςκ ενςηχιεκςκ ηαζ κα ηζκείηαζ ακάθμβα. Χξ πνμξ ηδκ ηεθζηή 

επελενβαζία ημο οθζημφ, εκδέπεηαζ ηάπμζμ ιένμξ ηςκ πθδνμθμνζχκ κα ιδκ  
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ακηαπμηνίκεηαζ ηεθζηά ζημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ ηζ έηζζ κα παναθείπεηαζ απυ ηδκ 

ηεθζηή έηεεζδ (Cox, 2012: 130). Καηαθδηηζηά, δ ζοκέκηεολδ ειπενζέπεζ έκημκμ ημ 

ζημζπείμ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ, αθμφ ηυζμ ημ δείβια εηεέηεζ ηα αζχιαηά ημο, υζμ 

ηαζ μ ενεοκδηήξ ηα ακαθφεζ ημ οθζηυ ιε ηα οπμηεζιεκζηά ημο ηνζηήνζα (Sofaer, 2002: 

333).  

 

4.5. Ζ Βηνγξαθηθή-αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε 

 

Ζ αζμβναθζηή-αθδβδιαηζηή ζοκέκηεολδ ζοκζζηά ιένμξ ιζαξ εονφηενδξ 

αζμβναθζηήξ ιεευδμο πμο πνδζζιμπμζεί ηδ ζοκέκηεολδ ςξ ιέζμ πνμζέββζζδξ ημο 

αηυιμο, ηαζ δ μπμία έπεζξ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδκ επμπή ηζυθαξ ημο Γζαθςηζζιμφ. Οζ 

αζμβναθίεξ ηαζ ηα απμικδιμκεφιαηα πμο δδιζμονβμφκηακ ςξ επί ημ πθείζημκ βζα 

ελέπμοζεξ ιμνθέξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ, πενζθάιαακακ ζε ακαθοηζηή ιμνθή ηδ δνάζδ 

ηςκ πενζβναθυιεκςκ αηυιςκ, ιε ιζα ηάζδ εηεεζαζιμφ. Χζηυζμ, ηαηά ημκ επυιεκμ 

αζχκα ηαζ ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ δεηαεηζχκ 1920 ηαζ 1930, ηα «ηεηιήνζα» εηείκα 

αλζμπμζήεδηακ βζα πνχηδ θμνά πνμηεζιέκμο κα ιεθεηδεμφκ ημζκςκζηά θαζκυιεκα. Οζ 

ημζκςκζμθυβμζ ηδξ ζπμθήξ ημο ζηάβμ 
67

 έδεζλακ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ελέηαζδ εκυξ 

οπμηεζιέκμο ζε ζοκάνηδζδ ιε ηα ημζκςκζηά ηαζ ζζημνζηά βεβμκυηα ηδξ επμπήξ ημο. 

Έηζζ, εζηίαζακ ζηδκ οπμηεζιεκζηή πθεονά ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ ιεθεηχκηαξ ςξ 

οπμηείιεκα Πμθςκμφξ ιεηακάζηεξ (Rosenthal, 2013: 63).  

 Μεηά απυ ιζα ιαηνά πενίμδμ παναβηςκζζιμφ αθθά ηαζ γοιχζεςκ, δ 

αζμβναθζηή ιέεμδμξ επέζηνερε ζημ ενεοκδηζηυ πνμζηήκζμ ηδ δεηαεηία ημο ΄70, ςξ 

έκα είδμξ απάκηδζδξ ζηδκ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία πμο ηαηείπε εκενβή πανμοζία 

εηείκδ ηδκ πενίμδμ. Ζ αζμβναθζηή ιέεμδμξ ιεθεηά ημζκςκζηά θαζκυιεκα  δίκμκηαξ 

αανφηδηα ζηδκ ζζημνζηή ηαζ πμθζηζζηζηή πενίζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία ειθακίγμκηαζ ηαζ 

εηηοθίζζμκηαζ (Σζζχθδξ, 2006: 18).     

Απυ ηδ αζμβναθζηή ιέεμδμ πνμέηορε δ αζμβναθζηή-αθδβδιαηζηήξ ζοκέκηεολδ, 

ααζζηυξ εζζδβδηήξ ηδξ μπμίαξ, οπήνλε μ Fritz Schütze. 

 
Ζ αζμβναθζηή-αθδβδιαηζηή ζοκέκηεολδ είκαζ έκα είδμξ ακμζηηήξ ζοκέκηεολδξ, ζηδκ 

μπμία μ ενςηχιεκμξ  ηαθείηαζ απνμζπεδίαζηα κα αθδβδεεί ηδκ ζζημνία ηδξ γςήξ ημο 

ζοκμθζηά ή ιζα πενίμδυ ηδξ, ακαηαθχκηαξ ζηδ ικήιδ ημο πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ 

αζχιαηα, βεβμκυηα ζηα μπμία μ ίδζμξ είπε πνμζςπζηή ακάιεζλδ (Σζζχθδξ, 2006: 170).  

 

 Ζ αζμβναθζηή-αθδβδιαηζηή ζοκέκηεολδ αλζμπμζεί ημ ενβαθείμ ηδξ ζοκέκηεολδξ 

πνμηεζιέκμο κα δχζεζ ζημκ ενεοκχιεκμ  ηδ δοκαηυηδηα κα αθδβδεεί μ ίδζμξ ηδ γςή 

ημο. Έηζζ, μ ζοκεκηεοηηήξ αθήκεζ ημ πνμκζηυ πενζεχνζμ ζημ οπμηείιεκμ κα 

ελζζημνήζεζ αοευνιδηα είηε μθυηθδνδ ηδ γςή ημο είηε ηάπμζα πενίμδυ ηδξ, 

ακαθένμκηαξ πενζζηαηζηά, αζχιαηα, ικήιεξ ηαζ πνμζςπζηά βεβμκυηα ζηα μπμία 

εκεπθάηδ ημ ίδζμ (Σζζχθδξ, 2010: 348).  

Σμ ααζζηυ πθεμκέηηδια ηδξ αζμβναθζηήξ-αθδβδιαηζηήξ ζοκέκηεολδξ έβηεζηαζ 

ζηδκ απνυζημπηδ αοηυ-έηθναζδ ηςκ ενςηχιεκςκ, επζηνέπμκηαξ ζημκ ενεοκδηή κα 

ενιδκεφζεζ ζοιπενζθμνέξ ημοξ, κα κμδιαημδμηήζεζ πενζζηαηζηά απυ ηδ γςή ημοξ, κα 
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 Ζ ζπμθή ημο ζηάβμ επδνεάζηδηε ηαηαθοηζηά απυ ηδκ εεκμθμβία ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ακενςπμθμβία. 

πςξ ηαζ άθθμζ αιενζηακμί ακενςπμθυβμζ, δ ζπμθή ημο ζηάβμ αζπάζηδηε ηδκ «οπμιμκεηζηή ιέεμδμ 

ηδξ παναηήνδζδξ» ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ ιεθέηδ πενίπηςζδξ «case study».  Δκδεπμιέκςξ, ςξ μνυζδιμ 

ηςκ ενεοκχκ ζηδ ζπμθή ημο ζηάβμ ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1920 εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί δ ένεοκα 

ηςκ W. Thomas ηαζ F. Znaniecki «Ο πμθςκυξ αβνυηδξ» (The Polish Peasant) υπμο ακαθφμκηαζ μζ 

ηθοδςκζζιμί πμο οπέζηδ δ πμθςκζηή αβνμηζηή μζημβέκεζα ηαηά ηδ ιεηακάζηεοζδ ζηδκ Αιενζηή 

(Schnelletal., 2014: 56, 57). ηδ ζοκέπεζα, εηδυεδηε ηαζ ημ ακηίζημζπμ ζφββναιια, ιε ημκ ηίηθμ «Ο 

Πμθςκυξ Αβνυηδξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ Αιενζηή».  
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επζζδιάκεζ ηζξ ζοκήεεζέξ ημοξ, ή αηυια ηαζ κα αζπμθδεεί ιε ημζκςκζηά θαζκυιεκα 

πμο έθααακ πχνα ζε έκα πνμηαεμνζζιέκμ πθαίζζμ. οκεπχξ, ιέζα απυ ηδκ 

αζμβναθζηή-αθδβδιαηζηή ζοκέκηεολδ πανμοζζάγεηαζ μθυηθδνδ δ δζήβδζδ ηδξ γςήξ 

ηςκ ενςηχιεκςκ, υπςξ μζ ίδζμζ ηδ αίςζακ ηαζ απμηοπχκεηαζ ζηδκ ένεοκα ιε έκακ 

ηυκμ πνμζςπζηυ, ελμιμθμβδηζηυ, πμο επζηνέπεζ ζημκ ακαβκχζηδ κα δζεζζδφζεζ ζημκ 

ηυζιμ ημο ζοκεκηεολζαγυιεκμο (Creswell, 1998: 48-51). 

Αλίγεζ, αεααίςξ, κα ζδιεζςεεί πςξ μζ αθδβήζεζξ ηδξ αζμβναθζηήξ ζοκέκηεολδξ 

δεκ ελεηάγμκηαζ πςνζζηά απυ ημ ημζκςκζημ-πμθζηζηυ ηαζ ζζημνζηυ ζοβηείιεκμ ζημ 

μπμίμ δζεκενβήεδηακ. οκεπχξ, ημ οθζηυ πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ 

επελενβάγεηαζ ηαζ ενιδκεφεηαζ ζε ιζα πνμμπηζηή  ζοκάθεζαξ ιε ημκ ηυπμ υπμο γεζ ηαζ 

γμφζε ημ οπμηείιεκμ, ηδκ πνμκζηή πενίμδμ πμο ιζθά βζα ημ εηάζημηε βεβμκυξ, ηδ 

πνμκζηή πενίμδμ ηαηά ημ πανεθευκ ηδκ μπμία πενζβνάθεζ, ηδκ ημζκςκία υπμο 

εηηοθίπεδηακ ηα βεβμκυηα, ακαδεζηκφμκηαξ ηάεε πηοπή ημο πθαζζίμο ημο 

οπμηεζιέκμο. Έηζζ, δεκ πνυηεζηαζ ιυκμ βζα ηδκ αθήβδζδ εκυξ αηυιμο, αθθά βζα ηδκ 

πενζβναθή μθυηθδνμο ημο πθαζζίμο πμο αθδβείηαζ ιέζς εκυξ αηυιμο (Σζζχθδξ, 

2006).  

Ζ αζμβναθζηή-αθδβδιαηζηή απμηεθεί έκακ ηφπμ ακμζπηήξ ζοκέκηεολδξ, πμο 

πνμτπμεέηεζ έκακ αθδβδηή μ μπμίμξ εα είκαζ ζε εέζδ κα ιμνθμπμζήζεζ μ ίδζμξ ηδκ 

ελζζηυνδζδ ημο ακαθμνζηά ιε ιζα εονεία εειαηζηή. Δπμιέκςξ, ηα οπμηείιεκα ηδξ 

ένεοκαξ πνεζάγεηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ αζμβναθζηήξ-

αθδβδιαηζηήξ ζοκέκηεολδξ. ε ηεθζηυ ζηάδζμ, ηα δπμβναθδιέκα θυβζα ημο 

οπμηεζιέκμο απμιαβκδημθςκμφκηαζ, ιεηαθένμκηαζ, δδθαδή ζε βναπηυ ηείιεκμ ηαζ 

ζοκζζημφκ ημ οθζηυ πνμξ επελενβαζία, ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ πανμοζίαζδ (Σζζχθδξ, 

2010: 348).  

 

4.6. Σν Γελεόγξακκα 

 

Έκα πνήζζιμ ια ηαζ εφπνδζημ ενβαθείμ πμο δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ 

ζοζηδιζηή ιεεμδμθμβία είκαζ ημ βεκευβναιια, πμο ζπεηίγεηαζ ηαηά ηακυκα ιε ηδ 

ζοζηδιζηή εεςνία ηδξ μζημβέκεζαξ ημο M. Bowen (1996). Σμ βεκευβναιια επζηνέπεζ 

ζημκ ενεοκδηή κα απεζημκίζεζ ιε ζπδιαηζηυ αθθά πανάθθδθα εφπνδζημ ηνυπμ ηα 

ιέθδ εκυξ ζοζηήιαημξ ηαεχξ ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ, υπςξ βάιμζ, πςνζζιμί 

εάκαημζ, αζεέκεζεξ, ζοβηνμφζεζξ, η.ά. Σμ ενβαθείμ εημφημ πνδζζιμπμζείηαζ εονφηαηα 

βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ, δζυηζ δζεοημθφκεζ ημκ ιεθεηδηή κα 

ζοβηναηεί πθδνμθμνίεξ ή κα ακαηνέπεζ ζηα οπάνπμκηα δεδμιέκα. Σοπζηά, ημ 

βεκευβναιια ηαηαζηεοάγεηαζ ζηδκ πνχηδ ζοκάκηδζδ, ηαεχξ πανέπμκηαζ μζ 

πθδνμθμνίεξ απυ ημκ ενεοκχιεκμ (McGoldrick & Gerson, 1999: 22, 23). 

Δπζπνυζεεηα, ιέζα απυ ημκ ζπεδζαζιυ ημο δζαβνάιιαημξ, πανέπεηαζ ιζα 

εονφηενδ εζηυκα ζηζξ ζζημνζηέξ δζαζηάζεζξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ βεβμκυηςκ. Ζ 

ακάβκςζδ ημο βεκεμβνάιιαημξ ιπμνεί κα ζοκηεθεζηεί ηυζμ μνζγυκηζα, αλζμθμβχκηαξ 

ηζξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ημο μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ, υζμ ηαζ ηάεεηα, 

παναηδνχκηαξ, δδθαδή, ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα ζε άημια δζαθμνεηζηήξ βεκζάξ 
68

(McGoldrick & Gerson,1999: 25). Σμ βεκευβναιια αμδεάεζ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ 

ζηδκ ένεοκα κα δμοκ ιε κέμ ηνυπμ ημκ εαοηυ ημοξ ελοπδνεηχκηαξ πανάθθδθα ζηδ 

ζοκενβαζία εεναπεοηή ή ενεοκδηή ιε ηδκ μζημβέκεζα. Βεααίςξ, ελεηάγεηαζ ημ εφνμξ 
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 ημ βεκευβναιια μζ άκδνεξ απεζημκίγμκηαζ ιε ηεηνάβςκμ, εκχ μζ βοκαίηεξ ιε ηφηθμ. Σα αδένθζα 

ημπμεεημφκηαζ δθζηζαηά, απυ ημ ιεβαθφηενμ ζηα ανζζηενά, πνμξ ημ ιζηνυηενμ ζηα δελζά. Πανάθθδθα, 

οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνμζδζμνζζιμφ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ζοββεκχκ ιε ηδ πνήζδ ζοιαυθςκ ζε 

εοεείεξ, μζ μπμίεξ εκχκμοκ ηα δφμ άημια πμο ειπθέημκηαζ ζοκαζζεδιαηζηά.     
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ηςκ ζπέζεςκ ηδξ μζημβέκεζαξ ή ημο ζοζηήιαημξ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο, ημκ πενίβονμ 

ή ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ (Like, et. al, 1988). 

ηδκ πενίπηςζδ πμο ιεθεηάηαζ έκα μζημβεκεζαηυ ζφζηδια, εκοπάνπεζ άθθδ 

ιζα ζπμοδαία δοκαηυηδηα πμο πνμζθένεζ ημ βεκευβναιια. οπκά μζ μζημβεκεζαηέξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ηείκμοκ κα είκαζ αιμζααίεξ ηαζ κα αημθμοεμφκ έκα πνυηοπμ πμο 

ιεηααζαάγεηαζ απυ βεκζά ζε βεκζά, πνμζθένμκηαξ έηζζ ζημκ ενεοκδηή ηδ δοκαηυηδηα 

κα ηάκεζ ζοβηναηδιέκεξ πνμαθέρεζξ βζα ημ ιέθθμκ ημο ζοζηήιαημξ (McGoldrick & 

Gerson, 1999: 25). οκεπχξ, ςξ ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ, ημ βεκευβναιια επζηνέπεζ 

ζημκ ενεοκδηή κα ελεηάζεζ ηδκ μζημβέκεζα ζε αάεμξ βεκεχκ, ακαηαθφπημκηαξ 

ηνίβςκα ιεηαλφ ηςκ πνμζχπςκ ή ιμηίαα πμο επακαθαιαάκμκηαζ, πανέπμκηαξ έηζζ 

ηδκ εοηαζνία βζα ααεφηενδ ενιδκεία ηαζ ιεβαθφηενδ αλζμπζζηία ηςκ ζοιπεναζιάηςκ.     

Μζαξ ηαζ ημ βεκευβναιια ακαπηφπεδηε έπμκηαξ ςξ αάζδ ηδ ζοζηδιζηή 

εεςνία, ηακέκα βεβμκυξ ιέζα ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ μζημβέκεζαξ δεκ εεςνείηαζ 

«ακελάνηδημ» ή «αοηυκμιμ». Σμ ηάεε άημιμ εκοπάνπεζ ζε έκα ζδµείμ ημο 

μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία, ηδ ζεζνά βέκκδζδξ ακάιεζα ζηα 

αδένθζα, ηδ βεκζά ηαζ ημ θφθμ ημο, επδνεάγμκηαξ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ οπυθμζπςκ 

µεθχκ πμο ημ πθαζζζχκμοκ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, δζαιμνθχκεηαζ ηαζ μ ηφπμξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ πμο εα ζπδιαηίζεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ άημιμ ζηδκ επυιεκδ βεκζά, υπμο εα 

βίκεζ ιδηένα ή παηέναξ. Με άθθα θυβζα, μζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα µέθδ ημο 

μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ, δφκακηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ηαζ κα ακαπανάβμοκ πζεακά 

πνυηοπα θεζημονβίαξ ηα μπμία ζοκεπίγμοκ κα εκοπάνπμοκ ηαζ ζηζξ επυιεκεξ βεκεέξ. 

Καηά ζοκέπεζα, είκαζ πζεακυ ιζα ζοιπενζθμνά δ μπμία ζοκέααζκε ζε µία βεκεά, κα 

επακαθαιαάκεηαζ ηαζ ζηδκ επυιεκδ, δζαηδνχκηαξ ηδκ ίδζα ή δζαθμνεηζηή ιμνθή, ιε 

απμηέθεζια κα ακάβεηαζ ζε ιμηίαμ ζοιπενζθμνάξ εκηυξ ημο μζημβεκεζαημφ 

ζοζηήιαημξ. Άνα, ηαιζά ακηίδναζδ δεκ εεςνείηαζ ηοπαία ιέζα ζημ ζφζηδια, εκχ 

έπεζ παναηδνδεεί υηζ ηάπμζα απυ ηα ηνίζζια πενζζηαηζηά ζημκ ηφηθμ γςήξ είκαζ 

πζεακυηενμ κα επακαθδθεμφκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζυδμοξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

ζζημνίαξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ είπακ ζοιαεί ηαζ πνμβεκέζηενα ζηζξ παθζυηενεξ βεκεέξ 

(Bowen, 1996·Like, et. al., 1988).  

Ζ ζοθθμβή ηςκ βεκεμβναιιαηζηχκ πθδνμθμνζχκ ιπμνεί κα βίκεζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ιζαξ ζοκέκηεολδξ ιε έκα ή πμθθά ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Βεααίςξ, δ ζοθθμβή 

πθδνμθμνζχκ απυ έκακ ανζειυ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ αολάκεζ ηδκ αλζμπζζηία ημοξ 

ηαζ πανέπεζ ζημκ ενεοκδηή ηδκ εοηαζνία κα ζοβηνίκεζ ηζξ απυρεζξ πμο θαιαάκεζ ηαζ 

κα παναηδνήζεζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ημο ζοζηήιαημξ. ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ ζοκέκηεολδξ ιε πμθθά ιέθδ ζοπκά παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ 

«Ράζμιμκ», υπμο ηα ιέθδ ιζαξ μζημβέκεζαξ δζαηοπχκμοκ δζαθμνεηζηέξ ζζημνίεξ βζα ημ 

ίδζμ βεβμκυξ. Χζηυζμ, δεκ είκαζ πάκημηε εφημθμ μ ενεοκδηήξ κα ένεεζ ζε επαθή ιε 

πμθθά ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ θυβς απυζηαζδξ ή θυβς άνκδζδξ (McGoldrick & 

Gerson, 1999: 61).    

 

4.7. Σν ηρλνγξάθεκα σο εξγαιείν ηεο πνηνηηθή έξεπλαο 

 

Οζ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ ζοκζζημφκ ιζα ιμνθή έηθναζδξ ημο δδιζμονβμφ. Γίπςξ 

ηδ πνήζδ θέλεςκ, ηα εζηαζηζηά ένβα, είηε είκαζ ζπκμβναθήιαηα, βθοπηά, ιμοζζηά 

ημιιάηζα, ημθθάγ ή αίκηεμ, απμηοπχκμοκ έκα ιένμξ ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ εηείκμο πμο ηα ζοκέεεζε. Σμ ζπκμβνάθδια ζοκζζηά ιζα «βθχζζα» ιε 

ηδκ μπμία μ δδιζμονβυξ αθδβείηαζ ιζα δζηζά ημο, εζςηενζηή ζζημνία άθθεξ θμνέξ 

ζοκεζδδηά ηαζ άθθεξ δίπςξ κα έπεζ έκακ ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ. οκεπχξ πνυηεζηαζ βζα 

ιζα ακηακάηθαζδ μνζζιέκςκ πηοπχκ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο ημο δδιζμονβμφ, είηε 

πνυηεζηαζ βζα εκήθζηα, είηε βζα παζδί.   
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Σμ ζπκμβνάθδια ζοκζζηά έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ ηδξ πμζμηζηήξ 

ιεεμδμθμβίαξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ζοκδνάιεζ ζηδκ ακάδεζλδ ή ηδκ ελέηαζδ 

ροπμθμβζηχκ θαζκμιέκςκ, υπςξ ηα ζοκαζζεήιαηα, δ αθαζνεηζηή ζηέρδ, μζ 

ροπμπαεμθμβζηέξ εκδείλεζξ ή μζ ακαπαναζηάζεζξ ημο «ηαθθζηέπκδ» ακαθμνζηά ιε ημ 

οπυ ιεθέηδ γήηδια (Μεηαλάξ, 2010: 319·Πμονηυξ & Κμκημπυδδξ, 2006). Σα παζδζά 

µέζς ηδξ γςβναθζηήξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ελςηενζηεφζμοκ ηα αζχιαηά ημοξ 

ακαπανζζηχκηαξ ζημ πανηί ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ ιε έκακ ηνυπμ ιδ 

θεηηζηυ (Γζχηζα, 2005: 73).  

Δκ ημφημζξ, ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία δεκ αλζμθμβείηαζ ιμκάπα ημ ηεθζηυ 

πνμσυκ, δδθαδή ημ ζπκμβνάθδια ηαεαοηυ ιε ηα ζπήιαηα ηαζ ηα πνχιαηά ημο, αθθά 

ηαζ δ υθδ δζαδζηαζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςβναθζηήξ, ημ πθαίζζμ εκηυξ ημο μπμίμο 

ημ οπμηείιεκμ δδιζμονβεί, ηαεχξ ηαζ δ ζπέζδ ημο δδιζμονβμφ ιε ημ πθαίζζμ 

έηθναζδξ (Σνμφθδ, η.ά., 2015: 246). Ζ ακάθοζδ ηςκ μπηζηχκ δεδμιέκςκ έπεζ ςξ 

ζηυπμ ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ πθέβιαημξ ακάιεζα ζημ ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ ηςκ 

ζπκμβναθδιάηςκ ηαζ ζημ εκκμζμθμβζηυ ημοξ πθαίζζμ, πμο δεκ είκαζ πάκημηε 

εοδζάηνζημ. ηδκ μοζία δδθαδή, δ γςβναθζά ςξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ ζημπεφεζ κα 

απμηαθφρεζ υθα ηα θακεάκμκηα ιδκφιαηα πμο ανίζημκηαζ ειθςθεοιέκα ιέζα ζημ 

μπηζηυ ενέεζζια (Ηςζδθίδδξ, 2008: 164). 

Ζ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία, απυ ηδ ζημπζά ηδξ Φοπμθμβίαξ, αλζμπμζεί ημ 

ζπκμβνάθδια ηαζ πνμζπαεεί κα πνμαεί ζε ιζα ενιδκεία ημο. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ 

πμζηίθεξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ, υπςξ δ ακαπηολζαηή ροπμθμβία, δ ροπακάθοζδ ή 

δ ζδιεζμθμβία, ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα βζα ημκ αζυημζιμ ημο 

οπμηεζιέκμο (Σνμφθδ, η.ά., 2015: 245).    

 

4.7.1. Ζ εξκελεία ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο 

 

Σμ ζπκμβνάθδια ζοκζζηά έκα πνςημβεκέξ οθζηυ πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηα ίδζα 

ηα οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ, αθθά δ ενιδκεία ημο δεκ ζοκζζηά απθή οπυεεζδ. 

Ακάθμβα ιε ηδκ επζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ πμο εα επζθέλεζ μ ενεοκδηήξ κα 

αημθμοεήζεζ, οθίζηακηαζ εηενμβεκείξ ηαηεοεφκζεζξ. Μάθζζηα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί 

πςξ ημ ζπκμβνάθδια λεηίκδζε κα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ ημ μπμίμ 

πνίγεζ ενιδκείαξ απυ ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, ιε δζαθμνεηζηυ, ςζηυζμ, ζημπυ απυ 

ηδκ ηάεε πνμζέββζζδ. 

 

4.7.1.1. Αλαπηπμηαθή ςπρνινγία 

 

Γζα ηδκ Ακαπηολζαηή Φοπμθμβία ημ ζπκμβνάθδια ζοκζζηά έκα ιέζμ ιε 

πνςηίζηςξ ενιδκεοηζηυ νυθμ, ημ μπμίμ επζζηναηεφεηαζ ιε ζημπυ κα ελεηαζημφκ 

ηάπμζεξ απυ ηζξ δελζυηδηεξ ημο παζδζμφ. Δζδζηυηενα, δ γςβναθζά ακάβεηαζ ζε 

ροπμιεηνζηυ ενβαθείμ πμο ζημπυ έπεζ κα αλζμθμβήζεζ ημ ααειυ ηαηάηηδζδξ ηάπμζαξ 

ζηακυηδηαξ ημο παζδζμφ, υπςξ θυβμο πάνδ μζ βναθμηζκδηζηέξ δελζυηδηεξ ή δ 

κμδιμζφκδ (Μεηαλάξ, 2010: 324). οκεπχξ, βζα ημοξ μπαδμφξ ηδξ ακαπηολζαηήξ 

ροπμθμβίαξ ημ ζπκμβνάθδια έπαρε κα ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ παζδζηή ιμοηγμφνα ηαζ 

απέηηδζε ημ παναηηήνα πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ. φιθςκα ιε ημοξ Σνμφθδ, 

Κμκημπυδδ ηαζ Graeser (2015: 246, 247) εκδεζηηζηή εημφηδξ ηδξ πνμζέββζζδξ 

ηαείζηαηαζ δ ένεοκα ημο Georges-Henri Luquet (1972), μ μπμίμξ ιεθέηδζε 1700 

ζπκμβναθήιαηα ηδξ ηυνδξ ημο απυ ηδκ δθζηία ηςκ ηνζχκ έςξ ηδκ δθζηία ηςκ δέηα 

εηχκ πνμηεζιέκμο κα ηαηαθήλεζ ζημ ζοιπέναζια πςξ ηα παζδζά, ηαεχξ γςβναθίγμοκ, 

δεκ αημθμοεμφκ έκα αηνζαέξ πνυηοπμ ηδξ ιμνθήξ πμο αθέπμοκ, αθθά ζπεδζάγμοκ 
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αάζεζ εκυξ εζςηενζημφ ημοξ  πνμηφπμο. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ημο Luquet 

επδνέαζακ ηζξ ιεηέπεζηα ιεθέηεξ ηαζ ακαθφζεζξ ημο J. Piaget. 

 

4.7.1.2. Φπραλάιπηηθή ζεώξεζε 

 

Ζ ακάθοζδ ηςκ ζπκμβναθδιάηςκ ζφιθςκα ιε ηδκ ροπακαθοηζηή εεχνδζδ 

ααζίγεηαζ ζηδκ έκκμζα ηδξ πνμαμθήξ (Γζχηζα, 2005: 73). φιθςκα ιε ημκ S. Freud, δ 

πνμαμθή ζοκζζηά έκακ απυ ημοξ «ιδπακζζιμφξ άιοκαξ ημο Δβχ
69

» υπμο ημ άημιμ 

απμιαηνφκεζ απυ ημκ εαοηυ ημο ιζα επζεοιία, έκα ζοκαίζεδια ή ιζα ζδζυηδηα 

απμδίδμκηάξ ηδκ ζε έκα άθθμ πνυζςπμ ή ζε ιζα άθθδ ηαηάζηαζδ.  

Μάθζζηα, ζφιθςκα µε ηδκ ροπακαθοηζηή εεςνία ημο Freud, μζ εζηαζηζηέξ 

δδιζμονβίεξ ζοκζζημφκ απςεδιέκεξ ακαικήζεζξ, υπςξ ελάθθμο ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηα 

υκεζνα (Γζχηζα, υ.π.:73). Δπμιέκςξ, ηα οπμηείιεκα πνμαάθθμοκ εζςηενζηέξ ημοξ 

ηαηαζηάζεζξ ζημ ζπκμβνάθδια πμο ζοκεέημοκ, ηζξ μπμίεξ εκδεπμιέκςξ κα ιδκ 

ιπμνμφζακ κα δδθχζμοκ θεηηζηά.  

Οζ πνμαμθζηέξ δζαδζηαζίεξ
70

 αλζμπμζήεδηακ απυ ηδκ επζζηήιδ ηδξ 

ροπμιεηνίαξ, πνμηεζιέκμο κα ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα ακαθμνζηά ιε ηδκ παζδζηή 

δθζηία. Χζηυζμ, μζ ροπμιεηνζηέξ δζαδζηαζίεξ δεκ έπμοκ ςξ ζημπυ ηδκ μθζζηζηή 

ακάθοζδ ημο ζπκμβναθήιαημξ, αθθά πνδζζιμπμζμφκ ηζξ γςβναθζέξ ςξ ενβαθείμ, βζα 

κα αλζμθμβήζμοκ ηάπμζα απυ ηζξ πηοπέξ ηδξ παζδζηήξ ακάπηολδξ (Μεηαλάξ, 2010: 

322, 323).   

 

4.7.1.3. Κνηλσληθή ζεκεησηηθή 

 

Ζ γςβναθζά ζοκζζηά έκα ζφκμθμ ζδιείςκ
71

 απμηοπςιέκςκ πάκς ζημ πανηί, 

ηςκ μπμίςκ δ ενιδκεία ιπμνεί κα παναπεεί ιε αάζδ ηδκ ημζκςκζηή ζδιεζςηζηή
72

. 

Δζδζηυηενα, δ εζηυκα παναπέιπεζ ζε έκα θακεάκμκ κυδια, ζε έκα ιήκοια πμο δεκ 

εηθνάγεηαζ λεηάεανα, υπςξ βζα πανάδεζβια ιζα ημζκςκζηή ζπέζδ, έκα βεβμκυξ, έκα 

θαζκυιεκμ ή έκαξ ιφεμξ. Βεααίςξ, δ εζηυκα ζοκζζηά ιζα μπηζημπμίδζδ ημο 

                                                           
69

 Οζ ιδπακζζιμί άιοκαξ ημο Δβχ απμηεθμφκ ιζα αζοκείδδηδ δζαδζηαζία πμο δνα ζημκ εζςηενζηυ 

ηυζιμ ημο αηυιμο, βζα κα νοειίζεζ ημ άβπμξ πμο πνμένπεηαζ απυ ηα απεζθδηζηά έκζηζηηα. Πνυηεζηαζ, 

δδθαδή, βζα πνμζηαηεοηζημφξ ιδπακζζιμφξ πμο ελοπδνεημφκ ημ έκζηζηημ ηδξ αοημζοκηήνδζδξ ημο 

ροπζζιμφ. Οζ ααζζηυηενμζ ιδπακζζιμί άιοκαξ ημο Δβχ είκαζ δ απχεδζδ, δ παθζκδνυιδζδ, δ 

ιεημοζίςζδ ηαζ δ άνκδζδ (Cramer, 2008).  
70

ηα πθαίζζα ηςκ πνμαμθζηχκ δζαδζηαζζχκ, έβζκακ απυπεζνεξ δδιζμονβίαξ πνμαμθζηχκ ηεζη, ηα μπμία 

ζημπυ είπακ κα αλζμθμβήζμοκ ηδκ κμδιμζφκδ ηςκ παζδζχκ. Δκδεζηηζηυ πανάδεζβια ζοκζζηά δ ένεοκα 

ηδξ Florence Goodenough ημ 1926 ιε ηίηθμ «Γσγξάθηζε έλαλ άλζξσπν».    
71

 Καηά ημκ Saussure ςξ «ζδιείμ» μνίγεηαζ ςξ μ ζοκδοαζιυξ ζδέαξ ηαζ αημοζηζηήξ εζηυκαξ, ηα μπμία 

είκαζ ααεφηαηα εκςιέκα ζε ηέημζμ ααειυ πμο δεκ κμείηαζ ημ έκα πςνίξ ημ άθθμ. ηακ ακαθενυιαζηε 

ζηδκ αημοζηζηή εζηυκα, δεκ εκκμμφιε ιμκάπα ημκ ήπμ αθθά ημ ροπζηυ απμηφπςια πμο δζαεέηεζ βζα ημκ 

ηαεέκα δ ζδέα αοηή. Ζ αημοζηζηή εζηυκα είκαζ αζζεδηδνζαηή, ιανηονά έκα αίςια ιέζς ηςκ 

αζζεήζεςκ ημο αηυιμο. Δπμιέκςξ, έκα ζδιείμ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ δίπςξ ηδκ ζδέα, αθθά μφηε ηαζ 

πςνίξ ημ αζζεδηδνζαηυ ιένμξ ζημ μπμίμ παναπέιπεζ (Saussure 1979: 100, 101). Σμκ δζηυ ημο μνζζιυ 

δίκεζ ηαζ μ Peirce «Έλα ζεκείν είλαη θάηη πνπ αληηθαζηζηά θάηη άιιν γηα θάπνηνλ άλζξσπν κέζσ κηαο 

νξηζκέλεο ζρέζεο. Σν ζεκείν απεπζύλεηαη ζε θάπνηνλ , δειαδή δεκηνπξγεί ζην λνπ απηνύ ηνπ παξαιήπηε 

έλα ηζνδύλακν ζεκείν. Σν ζεκείν παίξλεη ηε ζέζε θάπνηνπ, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ» (Benveniste, 1981: 

174). 
72

Απυ ημοξ ααζζημφξ εηθναζηέξ ηδξ ημζκςκζηήξ ζδιεζςηζηήξ οπήνλε μ ημζκςκζμβθςζζμθυβμξ M.A.K. 

Halliday, μ μπμίμξ ελέηαζε ηδ βθχζζα ςξ ιζα ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηή πναηηζηή, δ μπμία δζαιμνθχκεζ, 

αθθά πανάθθδθα δζαιμνθχκεηαζ απυ ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα (Halliday, 1979). Ο Halliday 

ιίθδζε πνχημξ βζα ημκ ηνυπμ (mode) πμο ζοκζζηά ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ επζημζκςκζαηήξ 

ζοκεήηδξ, εκχ επεζήιακε πςξ δ βθχζζα είκαζ έκα απυ ηα ζδιεζςηζηά ζοζηήιαηα πμο ζοκεέημοκ έκακ 

πμθζηζζιυ (Καηζανμφ, 2011: 407). 
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ημζκςκζημφ πθαζζίμο ιέζα ζημ μπμίμ βεκκήεδηε. Γεκ ιπμνεί κα ενιδκεοεεί εηηυξ 

ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ ηυζμ απυ ηδκ πθεονά ημο δδιζμονβμφ, υζμ ηαζ απυ εηείκδ 

ημο ενιδκεοηή (Υημφνδξ, 2005: 132, 133). 

Γεδμιέκμο υηζ ημ ζδιείμ δεκ ζοκζζηά έκα θοζζηυ ζημζπείμ πμο πνμτπάνπεζ 

ζημ πενζαάθθμκ, δ ενιδκεία ημο δεκ είκαζ ιμκαδζηή μφηε ηαεμνζζιέκδ. Οζ 

ζδιεζςηζημί πυνμζ έπμοκ ζημπυ κα ηαθφρμοκ ηζξ ακαπαναζηαηζηέξ ακάβηεξ ηςκ 

ακενχπςκ ζε ιζα δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή, ζε ιζα ηαεμνζζιέκδ πενζμπή, εκηυξ εκυξ 

πθαζζίμο, ιε άθθμ θυβζα. Χζηυζμ, δ ημζκςκζημπμθζηζζιζηή πναβιαηζηυηδηα 

ιεηααάθθεηαζ ηαζ ακαδζαιμνθχκεηαζ ιε ηέημζμ νοειυ πμο μζ ζδιεζςηζηέξ ακάβηεξ 

ηςκ ακενχπςκ ακακεχκμκηαζ δζανηχξ. Ζ εζηυκα, επμιέκςξ, ελοπδνεηεί έκακ 

ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ ζε έκα δεδμιέκμ αθθά νεοζηυ πςνμ-πνμκζηυ πθαίζζμ (Πμονηυξ, 

2011: 67, 68). 

Οζ Kress ηαζ Van Leeuwen,μζ μπμίμζ έβναρακ ηδ «Γναιιαηζηή ημο Οπηζημφ 

πεδζαζιμφ» (2010), οπμζηδνίγμοκ πςξ μζ εζηυκεξ, υπςξ ηαζ δ βθχζζα, δεκ 

πναβιαηχκμοκ ιυκμ οθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ αθθά ηαζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ηδξ 

ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, υπςξ είκαζ μζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζημοξ εεαηέξ ηαζ ημοξ 

ακαπανζζηχιεκμοξ. Αηυιδ, μζ εζηυκεξ ζοβηνμημφκηαζ απυ ηεζιεκζηέξ ή πμθοηνμπζηέξ 

ζοκεέζεζξ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ απμδίδμοκ ηδκ ζδιεζςηζηή πναβιαηζηυηδηα. Καηά 

ζοκέπεζα, δ ενιδκεία -ή ηαθφηενα δ ακάβκςζδ- εκυξ μπηζημφ ιέζμο επζπεζνεί ηδκ 

ηαοηυπνμκδ επίδναζδ ηνζχκ ζημζπείςκ πμο  ακηζζημζπμφκ ζηζξ ηνεζξ ιεηαθεζημονβίεξ 

ηδξ βθχζζαξ, υπςξ αοηέξ δζαηοπχεδηακ απυ ημκ Michael Halliday.Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα: 

1. Οζ ακαπαναζηαηζηέξ δμιέξ μζημδμιμφκ θεηηζηά ηαζ μπηζηά ηδ θφζδ 

ηςκ βεβμκυηςκ πμο ειπθέημκηαζ, ηαεχξ ηαζ ηζξ πενζζηάζεζξ ιέζα ζηζξ 

μπμίεξ ζοιααίκμοκ. 

2. Ζ δζαπνμζςπζηή θεζημονβία μζημδμιεί ηδ θφζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ 

εεαηχκ ηαζ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηδξ εζηυκαξ. 

3. Ζ ηεζιεκζηή δμιή μζημδμιεί ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ηα 

επζιένμοξ μπηζηά ηαζ θεηηζηά ζημζπεία ζοκδοάγμκηαζ χζηε κα 

απμδχζμοκ ηδ δμιζηή ζοκμπή (Kress&Van Leeuwen, 2010: 13, 14).    

Καηαθδηηζηά, μζ ένεοκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ζηδ ιεεμδμθμβία ημοξ ημ 

ζπκμβνάθδια ιπμνμφκ κα ιεθεηήζμοκ γδηήιαηα εζςηενζηχκ ακαπαναζηάζεςκ, 

αζςιάηςκ, ή ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ. Χζηυζμ, δ γςβναθζά δεκ δφκαηαζ κα 

απμηεθέζεζ αοημηεθέξ ενβαθείμ, ηαεχξ πνεζάγεηαζ ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα 

κα ενιδκεοεεί ηαζ κα κμδιαημδμηδεεί (Μεηαλάξ, 2010: 325).  

 

4.8. Δπίινγνο 
 

ημ πανυκ ηεθάθαζμ πνμζεββίζηδηακ ηα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία πμο 

αλζμπμζήζαιε ζηδκ πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε, υπςξ ελάθθμο εα 

ακαθοεεί εηηεκχξ ζημ ηεθάθαζμ 5 πμο αημθμοεεί. ηα πθαίζζα ηδξ πμζμηζηήξ 

ιεεμδμθμβίαξ πμο επζθέπεδηε βζα ηδκ πανμφζα ένεοκα, χζηε ιε ενιδκεοηζηή δζάεεζδ 

κα ελεηάζμοιε ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ δφμ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ, αλζμπμζήεδηε δ ιεθέηδ πενίπηςζδξ. Σμ εκ θυβς ενβαθείμ πανέπεζ ηδκ 

εοηαζνία ζημκ ενεοκδηή βζα ακαγήηδζδ οθζημφ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ημο ενβαζηδνζαημφ πεζνάιαημξ, υπμο 

αθθμζχκεηαζ δ αοευνιδηδ δναζηδνζυηδηα ημο δείβιαημξ ηαζ δ αίζεδζδ ημο θοζζημφ 

πθαζζίμο εκηυξ ημο μπμίμο δναζηδνζμπμζείηαζ. Πανάθθδθα, δ εζηίαζδ ζε ιζηνυ 

ανζειυ οπμηεζιέκςκ επζηνέπεζ ζημκ ενεοκδηή κα δζεζζδφζεζ ζε αάεμξ ηαζ κα ακηθήζεζ 

πενζβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ θεπημιένεζεξ βζα ημ οπυ ιεθέηδ γήηδια, μζ μπμίεξ δεκ 
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εα ιπμνμφζακ κα ακαδοεμφκ απυ έκα πμζμηζηυ ενβαθείμ. Ακαιθίαμθα, δ ιεθέηδ 

πενίπηςζδξ ακαδεζηκφεζ ηδ ιμκαδζηυηδηα ηδξ ηάεε φπανλδξ ελεηάγμκηάξ ηδ ζηδ αάζδ 

ιζαξ ακεπακάθδπηδξ ζοκεήηδξ. Σαοηυπνμκα, εκηνοθήζαιε ζημκ αζυημζιμ ηςκ δφμ 

οπμηεζιέκςκ ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ ιέζα απυ ζοκεκηεφλεζξ, ςξ επί ημ πθείζημκ 

διζ-δμιδιέκεξ, εκχ πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ δ πνμζέββζζδ ηδξ  αζμβναθζηήξ-

αθδβδιαηζηήξ ζοκέκηεολδξ ιε ζημπυ ηα οπμηείιεκα κα εηθνάζμοκ απνυζημπηα 

αζχιαηα ηαζ ακαικήζεζξ ηδξ γςήξ ημοξ. Σέθμξ, μζ εζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ πνμηεζιέκμο κα πνμζδμεμφκ  πθδνμθμνίεξ ηυζμ βζα ημκ 

εζςηενζηυ ηυζιμ ημο δείβιαημξ, υζμ ηαζ βζα ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ 

δνα. Καηά ζοκέπεζα, ζοκηέεδηε  ιζα πμθφ-ιεεμδμθμβζηή  πνμζέββζζδ ιε ζημπυ ιζα 

υζμ ημ δοκαηυκ πζμ πμθοπνζζιαηζηή απυδμζδ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ 

ηυζιμο ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πμο εα πνμζδχζεζ 

ιεβαθφηενδ αλζμπζζηία ζηα ελαβυιεκα ζοιπενάζιαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 
 
 

5.1. Δηζαγσγή  

 

Σμ πέιπημ ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ημο ενεοκδηζημφ ζπεδζαζιμφ 

πμο ζοκηεθέζηδηε ιε ζημπυ κα δζενεοκδεεί ηαζ κα πενζβναθεί ακαθοηζηά μ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ δφμ ημνζηζζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 11 ηαζ 15 

εηχκ. Ζ ένεοκα δζελήπεδ οπυ ημ πνίζια ηδξ πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, χζηε κα 

ακαθοεμφκ, αθθά ηονίςξ κα ηαηακμδεμφκ μζ ακηζδνάζεζξ, μζ ακηζθήρεζξ, μζ επζεοιίεξ, 

μζ ζοζημθέξ, μ ζοκαζζεδιαηζηυξ ηυζιμξ ηςκ πνμξ ιεθέηδ οπμηεζιέκςκ. Σαοηυπνμκα, 

ηα ενβαθεία πμζμηζηήξ ένεοκαξ πανείπακ ηδ δοκαηυηδηα βζα παναηήνδζδ ηςκ 

ζπέζεςκ, ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ηδξ ιδ-θεηηζηήξ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ 

ενεοκχιεκςκ ηαζ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ημοξ πνμζχπςκ, εκχ πνμζέθενακ δζελυδμοξ 

εέαζδξ ηαζ ακάθοζδξ ηςκ ζοκδζαθθαβχκ ακάιεζα ζηα οπμηείιεκα ηαζ ηα ιέθδ πμο 

απανηίγμοκ έκακ άβκςζημ πενίβονμ. Δπζπνυζεεηα, ιέζς ηδξ ακάθοζδξ θυβμο ηαζ 

ααζζγυιεκμζ ζε παζβκζχδεζξ δζαδζηαζίεξ, ακαδφεδηακ ζοκαζζεήιαηα, εζηυκεξ ηαζ 

αζχιαηα πμο ζοκεέημοκ ημκ ιμκαδζηυ ηζ ακεπακάθδπημ αζυημζιμ ημο ηάεε 

οπμηεζιέκμο, ηζ μ μπμίμξ εα ήημ αδφκαημ κα πνμζεββζζηεί ηαζ κα θςηζζηεί ιέζς 

ακαπαναζηάζεςκ πμζμηζημφ παναηηήνα. 

ημ ηεθάθαζμ εημφημ δζαηοπχκμκηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ηαζ ηα 

ανπζηά ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο χεδζακ ημκ ενεοκδηή κα ηαηαπζαζηεί ιε ημκ 

ζοβηεηνζιέκμ εειαηζηυ άλμκα. «Πώο θαη κε πνηνλ ηξόπν ε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

επεξεάδεη ηε δσή ηνπ πάζρνληνο, ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, ηηο νηθνγελεηαθέο θαη 

θηιηθέο ζρέζεηο, ηε θνίηεζε ηνπ ζην ζρνιείν, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αγλώζηνπο;» 

είκαζ ιενζημί απυ ημοξ άλμκεξ πνμαθδιαηζζιμφ πμο ηαηεφεοκακ ηδκ ενεοκδηζηή ιαξ 

πμνεία.  

Συζμ δ ιεεμδμθμβία, υζμ ηαζ ηα ενεοκδηζηά ενβαθεία πμο αλζμπμζήεδηακ 

παναπέιπμοκ ζηδκ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία, δζαηδνχκηαξ, πανάθθδθα, ιζα εονφηενδ 

πμθοηνμπζηή δζάζηαζδ, ηαεχξ εκοπάνπεζ έκημκμ ημ παζβκζχδεξ ζημζπείμ ιε 

δναζηδνζυηδηεξ εζηαζηζημφ παναηηήνα, ααζζηά ζημζπεία ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζηήξ πνμμπηζηήξ ηαζ ηδξ ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο θαη Ώθεγεκαηηθήο-Αηαινγηθήο 

Φπρνπαηδαγσγηθήο πμο ααζζζηήηαιε.  

Δπζπθέμκ, ζηδκ πμνεία ημο ηεθαθαίμο παναεέημκηαζ ζημζπεία ακαθμνζηά ιε 

ημ πνμθίθ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, ηαεχξ ηαζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ ημοξ πενζαάθθμκ. Έπεζηα, δίδεηαζ 

ιζα πενζβναθή ημο πνυκμο ηαζ ημο ηυπμο υπμο έθααακ πχνα μζ ζοκεκηεφλεζξ ιε ημοξ 

ενεοκχιεκμοξ, εκχ δεκ παναθείπεηαζ ιζα θεπημιενήξ ακαθμνά ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

πμο δζελήπεδζακ ζε ηάεε πνμβναιιαηζζιέκδ ζοκάκηδζδ. οκεπχξ, μ ενεοκδηζηυξ 

ζπεδζαζιυξ απμηαθφπηεζ αθεκυξ ημ ζηεπηζηυ, αθεηένμο ηδ δζαδζηαζία πμο 

αημθμοεήεδηε βζα κα επζηεοπεμφκ μζ ζηυπμζ ηδξ ένεοκάξ ιαξ.  

 

5.2. ηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Ζ πανμφζα ενεοκδηζηή απυπεζνα απμηεθεί –ζηδκ πνχηδ ηδξ ζφθθδρδ– ηδκ 

πνμζςπζηή ιαξ επζεοιία βζα ακάδεζλδ ιζαξ μιάδαξ ακενχπςκ ηδξ μπμίαξ δ θςκή 

ζπάκζα θηάκεζ ςξ ηα αοηζά ημο ημζκςκζημφ ζχιαημξ. Έπεζηα απυ ιζα αζαθζμβναθζηή 
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ακαζηυπδζδ, εφημθα εα ζοκακηήζεζ ηακείξ ένεοκεξ πμο εζηίαζακ ζηα ζοκαζζεήιαηα 

ηςκ βμκέςκ, ηςκ αδενθχκ, ηςκ παππμφδςκ ή ηςκ ζοιιαεδηχκ ηςκ αηυιςκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Πνμζςπζηή ιαξ εέζδ, εκ ημφημζξ, ήηακ κα αββίγμοιε ή έζης 

κα απμπεζναεμφιε κα αββίλμοιε ζημκ πονήκα, κα πενάζμοιε πνυκμ ιε ηα ίδζα ηα 

παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηαζ κα απμηοπχζμοιε ζημ πανηί ηα αζχιαηά ημοξ, 

υπςξ ιμο ηα πενζέβναρακ ηα ίδζα. Καηά ζοκέπεζα, ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο εα 

ηεεμφκ παναηάης πνυηεζηαζ κα απακηδεμφκ απυ δφμ παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

11 ηαζ 15 εηχκ, ηαεχξ δ δζηή ημοξ πνμμπηζηή αθμνά αοηή ηδκ ενεοκδηζηή 

πνμζπάεεζα.  

Ζ ένεοκα δζεκενβήεδηε ιε ζημπυ ηδ δζενεφκδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ηα 

ίδζα ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ αζχκμοκ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ ημοξ πενζαάθθμκημξ. Δζδζηυηενα, ζηυπμξ 

ήηακ κα ιεθεηήζμοιε πχξ δ φπανλδ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ επδνεάγεζ ηυζμ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα ημο πάζπμκημξ, υζμ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ μθυηθδνμο ημο 

μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο. Πανάθθδθα, ιεθεηχκηαξ πάκηα οπυ ημ πνίζια ημο παζδζμφ 

ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, επζδζχπεδηε κα ιεθεηήζμοιε, εάκ ηαζ ηαηά πυζμ μζ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ –ςξ ζφζηδια– επδνεάγμκηαζ απυ 

ηδκ φπανλδ ημο ιέθμοξ ιε ακαπδνία, ηζ ζοκέπεζεξ επζθένεζ ζηδ ζπέζδ ηυνδξ- 

ιδηέναξ, ιεηαλφ ηςκ αδεθθχκ, ιεηαλφ ηςκ ζογφβςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε ημ 

ημζκςκζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ δναζηδνζμπμζείηαζ. Σέθμξ, επζδζχλαιε κα 

δζαπζζηχζμοιε, εάκ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ παζδζχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ 

ακαδφμκηαζ ζε παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ εάκ δ ηέπκδ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ 

ζοκαζζεδιαηζηή ημοξ έηθναζδ ηαζ απεθεοεένςζδ. οκμρίγμκηαξ, δζαηοπχεδηε ιζα 

ζεζνά απυ ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηα μπμία απμπεζναεήηαιε κα απακηήζμοιε ιεηά 

ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ:  

1. Πχξ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ επδνεάγεζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ 

παζπυκηςκ; 

2. Με πμζμκ ηνυπμ ηα οπμηείιεκα ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ακηζθαιαάκμκηαζ 

ηαζ πενζβνάθμοκ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ; 

3. Πμζεξ είκαζ μζ επζεοιίεξ, ηα υκεζνα, μζ θυαμζ ηαζ ηα άβπδ εκυξ παζδζμφ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ; 

4. Σζ εφπεηαζ έκα παζδί ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ βζα ημ ιέθθμκ ημο; 

5. Πχξ έκα παζδί ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ ακαπανζζηά 

ημ ζχια ημο; 

6. Πχξ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ επδνεάγμοκ ηδ ζπέζδ ιδηέναξ-ηυνδξ; 

7. Σζ είδμοξ ακδζοπίεξ, πνμζδμηίεξ ηαζ εθπίδεξ έπεζ ιζα ιδηένα εκυξ 

ημνζηζζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηυνδ ηδξ; 

8. Πχξ ημ παζδί ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ αζχκεζ ηαζ ακαπανζζηά ηζξ ζπέζεζξ 

ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο; 

9. Με πμζμκ ηνυπμ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ επδνεάγμοκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα 

ηδξ μζημβέκεζαξ; 

10. Με πμζμκ ηνυπμ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ επδνεάγμοκ ηδ θμίηδζδ ημο 

αηυιμο ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζημ ζπμθείμ ηαζ πμζεξ είκαζ μζ απυρεζξ 

ημο βζα ημ ζζπφμκ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια; 

11. Πμζεξ είκαζ μζ απυρεζξ ηςκ ιδηένςκ βζα ημ ζζπφμκ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, 

ςξ πνμξ ηδ ιένζικα βζα ηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ; 

12. Πχξ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ επδνεάγμοκ ηζξ θζθζηέξ ηαζ δζαπνμζςπζηέξ 

ζπέζεζξ εκυξ αηυιμο ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ;  
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5.3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο αημθμοεήεδηε ηαηά ηδκ δεηάιδκδ 

ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ζοκζζηά ζοκδοαζιυ πμζμηζηχκ ενβαθείςκ, πνμηεζιέκμο κα 

επζηεοπεεί ιζα υζμ ημ δοκαηυκ πζμ πμθοπνζζιαηζηή απυδμζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο 

ζοθθέπεδηακ. Ζ πμζμηζηή πνμζέββζζδ δφκαηαζ κα ζοκδνάιεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ αζςιάηςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ, εκχ απμδίδεζ ιε βθαθονυηδηα ηζξ ζηέρεζξ 

ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, πνμζδίδμκηαξ ζηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ 

ακενςπμηεκηνζηή δζάζηαζδ.  

Γζα ηδκ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιεθέηδ πενίπηςζδξ δφμ 

ημνζηζζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ιε ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ημο 

αζυημζιμο ημο δείβιαημξ. Ζ ιεθέηδ ηςκ δφμ πενζπηχζεςκ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα βζα 

πμθφιδκδ, ζε αάεμξ δζενεφκδζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ, εζηζάγμκηαξ ζηζξ 

ειπεζνίεξ, ηζξ πεπμζεήζεζξ, ηζξ δοζημθίεξ, ηζξ ακαικήζεζξ, αθθά ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ, 

είηε μζημβεκεζαηήξ θφζεςξ είηε θζθζηήξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ιενζηά απυ ηα 

εέιαηα ηςκ ακαθφζεςκ ακαδφεδηακ αοευνιδηα απυ ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ηςκ διζ-δμιδιέκςκ ζοκεκηεφλεςκ, δίπςξ κα οπάνπεζ ηαηεοεοκυιεκμξ 

πνμζακαημθζζιυξ απυ ημκ ενεοκδηή. Σμ βεβμκυξ εημφημ ζοκδβμνεί οπέν ηςκ 

δοκαημηήηςκ ηδξ πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ βζα εθεφεενδ, αοευνιδηδ έηθναζδ ημο 

δείβιαημξ, ημ μπμίμ ακαθαιαάκεζ ηδκ πνςημαμοθία κα θένεζ ζηδκ ενεοκδηζηή 

δζαδζηαζία εκδυιοπεξ ζηέρεζξ. Βεααίςξ, μζ απνυζιεκεξ ελμιμθμβήζεζξ ζοκζζημφκ 

απμηέθεζια ειπζζημζφκδξ, αζθάθεζαξ ηαζ εββφηδηαξ ακάιεζα ζε ενεοκδηή ηαζ 

ενεοκχιεκμ. Μζα ηέημζα ζπέζδ απαζηεί αθεκυξ πμθφ πνυκμ, αθεηένμο εζθζηνζκή 

ζπέζδ, εζδζηά, υηακ ημ δείβια απμηεθείηαζ απυ παζδζά, ηα μπμία, ακ ιδ ηζ άθθμ, 

πνίγμοκ δζαηνζηζηήξ ηζ εοαίζεδηδξ πνμζέββζζδξ. οκεπχξ, υηακ ηα ίδζα ηα οπυ ιεθέηδ 

παζδζά απμθαζίγμοκ κα ηζκδεμφκ παναπένα απυ ηζξ ενςηήζεζξ ηδξ διζ-δμιδιέκδξ 

ζοκέκηεολδξ, εημφημ θαιαάκεηαζ ςξ ιζα εεηζηή ακαηνμθμδυηδζδ βζα ηδκ ενεοκδηζηή 

δζαδζηαζία.  

Ακ ηαζ δ πνήζδ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ έπεζ απμδεζπεεί έκα ελαζνεηζηά 

απμηεθεζιαηζηυ ενβαθείμ ηςκ πμζμηζηχκ ιεευδςκ, ακαθμνζηά ιε ηδ δζηή ιαξ 

ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα αζζεακεήηαιε πςξ οπάνπεζ πνυδδθδ δ ακάβηδ βζα ιζα 

επζπθέμκ, δζαθμνεηζηή πνμμπηζηή. Δπδνεαζιέκμζ απυ ηα αζςιαηζηά δνχιεκα, πμο 

έθααακ πχνα ζηδκ Βξγαζηεξηαθή Μνλάδα Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη ΐησκαηηθήο, 

Βπξεηηθήο θαη Ώθεγεκαηηθήο-Αηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο, ακηζθδθηήηαιε ζηδκ 

πνάλδ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ παζβκζχδεζξ δζαδζηαζίεξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ 

πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ πανμοζίαζδξ ή απμηάθορδξ ηςκ αζςιάηςκ ημο αηυιμο. 

Βαζζγυιεκμζ ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο εζζήβαβε μ η. Πμονηυξ Μάνζμξ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα πμο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ ιε ηίηθμ Βλαιιαθηηθέο Φπρνπαηδαγσγηθέο 

Πξνζεγγίζεηο, ημ μπμίμ ηαζ δζδφεοκε, ηαζ επζκμχκηαξ ηάπμζεξ παζβκζχδεζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ πνμζανιυζαιε ζημ δείβια, πνμζπαεήζαιε κα εζηζάζμοιε 

ζηδκ πνμμπηζηή ημο αζχιαημξ.   

Σμ ααζζηυηενμ ηίκδηνμ βζα ηδκ παζβκζχδδ δζάζηαζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ήηακ δ δθζηία ηςκ δφμ ημνζηζζχκ. Μζαξ ηαζ ηα οπμηείιεκα πμο 

επζθέπεδηακ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ ένεοκα ήηακ εηείκμ ημ δζάζηδια  ιυθζξ 11 ηαζ 15 

εηχκ, εεςνήεδηε ζηυπζιμ μζ αθμνιίζεζξ βζα ζοκέκηεολδ κα ειθακίγμκηαζ υζμ ημ 

δοκαηυκ πζμ εθηοζηζηέξ βζα εηείκα. οκεπχξ, πνδζζιμπμζήεδηακ παζβκζχδεζξ 

δζαδζηαζίεξ, υπςξ παζπκίδζ ιε δαπηοθυημοηθεξ, θζβμφνεξ, ηάνηεξ, πανηζά ηαζ γάνζ. 

Πανάθθδθα, αλζμπμζήεδηακ μπηζημαημοζηζηά ιέζα, ηαεχξ δζεκενβήεδηε 

παναημθμφεδζδ ηαζκίαξ ζημ ζζκειά ηαζ ηεζζάνςκ πνμεπζθεβιέκςκ μθζβυθεπηςκ 

αίκηεμ. ηα μπηζημαημοζηζηά ενβαθεία εα ιπμνμφζε κα πνμζηεεεί ηαζ δ ακάβκςζδ 
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εκυξ παζδζημφ αζαθίμο ηαζ μ ζπμθζαζιυξ ηςκ εζηυκςκ ημο. Πανάθθδθα, έβζκε πνήζδ 

εζηαζηζηχκ ιέζςκ, υπςξ ζπκμβνάθδια ιε ιανηαδυνμοξ, κενμιπμβζέξ, ηέιπενεξ, 

ηαηαζηεοή ιε πδθυ ηαζ ζφκεεζδ ημθθάγ. οκεπχξ, μζ παζβκζχδεζξ ηαζ εζηαζηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ θεζημφνβδζακ ςξ ανςβυξ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ πνμηεζιέκμο κα 

απεθεοεενχζμοκ ηα παζδζά απυ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ θμνηίμ ηςκ ελμιμθμβήζεςκ ηαζ 

κα δζεοημθφκμοκ ηδκ έηθναζδ ηςκ πνμζςπζηχκ ημοξ αζςιάηςκ.  

Χξ πνμξ ηα ζηάδζα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, ανπζηά πναβιαημπμζήεδηε 

παναηήνδζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ εκηυξ ημο μζημβεκεζαημφ ημοξ πθαζζίμο, εκχ ζηδ 

ζοκέπεζα, δδιζμονβήεδηε ημ Γεκευβναιια ηςκ δφμ μζημβεκεζχκ. ε δεφηενμ ζηάδζμ, 

αημθμφεδζακ διζ-δμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηα οπμηείιεκα ηαη‟ ζδίακ. Ανπζηά, 

άλμκαξ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ οπήνλακ ηα αζμβναθζηά ζημζπεία ημο ηάεε οπμηεζιέκμο, 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ημοξ. Έπεζηα, ημ 

εκδζαθένμκ ζηνάθδηε πνμξ ηδ δζενεφκδζδ ημο εζςηενζημφ ζοκαζζεδιαηζημφ ηυζιμο 

ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ, εκχ, ζηδ ζοκέπεζα, μζ ζοκεκηεφλεζξ ηζκήεδηακ πνμξ ηζξ εκδμ-

μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα οπμηείιεκα αζχκμοκ ηδ ζπέζδ 

ιε ημοξ βμκείξ ηαζ ηα αδένθζα ημοξ. Έκα απυ ηα εειεθζχδδ ενεοκδηζηά ενςηήιαηα 

ήηακ ημ πχξ αζχκμοκ ηα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ηζξ 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ημοξ. Έηζζ, επεκδφεδηακ πμθθέξ χνεξ ζογδηήζεςκ ζημ εκ θυβς 

γήηδια, χζπμο κα λεδζπθςεμφκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ πηοπέξ ηαζ ζηέρεζξ. 

Απυ ηα ακαπάκηεπα εοπάνζζηα ζδιεία ηδξ ενεοκδηζηή δζαδζηαζίαξ ήηακ δ ακάδεζλδ 

δφμ επζπθέμκ πεδίςκ βζα ηα μπμία ημ δείβια θάκδηε κα έπεζ ιεβάθδ δζάεεζδ κα δχζεζ 

πθδνμθμνίεξ. Σμ πνχημ εέια ήηακ δ θζθία, εκχ ημ δεφηενμ μζ ζπέζεζξ ιε ημ ζπμθζηυ 

πθαίζζμ. ε ιζα πνμζπάεεζα αλζμπμίδζδξ ηαζ ακάδεζλδξ ηςκ ημζκχκ ακδζοπζχκ ηςκ 

ημνζηζζχκ, πνμζηέεδηακ δφμ επζπθέμκ ζηάδζα, έκα βζα ηάεε ηαηεφεοκζδ.    

Γεδμιέκμο πςξ δ πανμφζα ένεοκα ζοκζζηά ιεθέηδ δφμ πενζπηχζεςκ, 

ηαηααθήεδηε πνμζπάεεζα, χζηε μ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ κα ελεηαζηεί ζε αάεμξ. Αθεκυξ, θμζπυκ, ελαζθαθίζηδηε δ δζάνηεζα ηδξ 

πανμφζαξ ένεοκαξ πνμζδίδμκηαξ πθήεμξ πθδνμθμνζχκ ζε πμθοδζάζηαημοξ άλμκεξ, 

αθεηένμο επζπεζνήεδηακ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ιε υζα απυ ηα ιέθδ ηςκ μζημβεκεζχκ ήηακ 

δζαεέζζια, πένακ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ. Λυβς δζαθυνςκ ζοκεδηχκ ζηζξ δφμ 

μζημβέκεζεξ -υπςξ πμθθέξ χνεξ ενβαζίαξ ηαζ απμοζίαξ απυ ηδκ μζημβεκεζαηή εζηία ή 

εβηαηάζηαζδ ζε άθθδ πυθδ/πχνα- ηαηέζηδ ακέθζηηδ δ πνυζααζδ ζε μνζζιέκα απυ 

ηα ιέθδ, απυ ηα μπμία γδηήεδηακ ζοκεκηεφλεζξ. οκεπχξ, ζηδκ ενεοκδηζηή 

δζαδζηαζία ζοιιεηείπακ μζ δφμ ιδηένεξ, ηςκ μπμίςκ δ ζοιαμθή ήηακ ελανπήξ 

εειεθζχδμοξ ζδιαζίαξ, ηαεχξ ηαζ δ ιζηνυηενδ αδενθή ηδξ Άκκαξ. Με ηδ Φακή 

δζεκενβήεδηακ 4 ζοκακηήζεζξ, μζ  μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ ζημ δέηαημ ζηάδζμ.   

Με δεδμιέκμ υηζ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ ελανπήξ κα ζοκηεεεί μ 

αζυημζιμξ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ, εεςνήεδηε ζηυπζιμ κα ηαθθζενβδεμφκ ζοκεήηεξ 

παναηήνδζδξ ηαζ εηηυξ ζπζηζμφ, εηηυξ δδθαδή ημο πθαζζίμο πμο ηα δφμ ημνίηζζα 

δνμοκ ζοκήεςξ. Οζ ελςηενζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ δ επίζηερδ ζημκ 

ηζκδιαημβνάθμ ηαζ ζε ιζα ηαθεηένζα, οπμαμήεδζακ πμθθαπθχξ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ένεοκα. Χξ ενεοκήηνζα είπα ηδ δοκαηυηδηα αθεκυξ κα 

παναηδνήζς ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ οπμηεζιέκςκ ζε έκα άβκςζημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, 

αθεηένμο κα ακζπκεφζς ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο πενίβονμο απέκακηζ ζηα δφμ οπμηείιεκα 

ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Πανάθθδθα, ιζαξ ροπαβςβζηήξ θφζεςξ ελςηενζηή 

δναζηδνζυηδηα δφκαηαζ κα ζοκδνάιεζ  ζηδ εεηζηυηενα ζηάζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ 

απέκακηζ ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, ααεαίκμκηαξ ημ δεζιυ ενεοκδηή- 

ενεοκχιεκμο.   

Κάεε δναζηδνζυηδηα ζοκμδεουηακ ηαζ απυ ηάπμζα νδηή μδδβία, εκχ έβζκε 

πνμζπάεεζα μζ εηθςκήζεζξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ κα είκαζ απθά δζαηοπςιέκεξ, ιε 
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ηαηακμδηυ θελζθυβζμ, δίπςξ ζφκεεηεξ μδδβίεξ, χζηε ηα παζδζά κα ιπμνέζμοκ 

απνυζημπηα κα ζοιιεηάζπμοκ.  

Καηαθδηηζηά, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ υθεξ μζ ζοκακηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο δζεκενβήεδηακ ιε ηα οπμηείιεκα ηαζ ηζξ ιδηένεξ ημοξ 

δπμβναθήεδηακ ηαζ απμιαβκδημθςκήεδηακ αοημφζζεξ (ηιήιαηα ηςκ 

απμιαβκδημθςκήζεςκ παναηίεεκηαζ ζημ Πανάνηδια).   

 

5.4. Σα εξγαιεία ηεο έξεπλαο 

 

Μεηά απυ ηδκ εζζαβςβζηή δζαδζηαζία ηδξ παναηήνδζδξ, πενάζαιε ζηδκ 

εκενβδηζηή αθθδθεπίδναζδ ιε ηα οπμηείιεκα. Με άλμκα ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, 

ζημπυξ ήηακ δ ζοθθμβή ζημζπείςκ ακαθμνζηά ιε ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ 

ηυζιμ ηςκ δφμ ημνζηζζχκ. Χζηυζμ, υζμζ έπμοκ δμοθέρεζ ιε παζδζά ζηα πθαίζζα ηδξ 

πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, εα βκςνίγμοκ πμθφ ηαθά πςξ πνυηεζηαζ βζα έκα απνυαθεπημ, 

απαζηδηζηυ αθθά ζοκανπαζηζηυ ενεοκδηζηυ πεδίμ, πμο απαζηεί αοημζπεδζαζιυ, 

δδιζμονβζηυηδηα, θακηαζία, οπμιμκή ηαζ εοέθζηηα ενβαθεία απυ ημκ ενεοκδηή. 

Βεααίςξ, εα ήηακ αιέθεζα εάκ πανέθεζπα ηδκ εοαζζεδζία πμο πνεζάγεηαζ κα δζέπεζ ηδ 

ζοκενβαζία ιε ηα παζδζά ζημ ζφκμθυ ηδξ. Δζδζηυηενα, ηα παζδζά πνεζάγμκηαζ πνυκμ 

βζα κα πνμζεββίζμοκ πηοπέξ ηδξ γςήξ ημοξ πμο πμκάκε, βζα ηζξ μπμίεξ δεκ εέθμοκ κα 

ιζθήζμοκ. Δημφημ ημ ζημζπείμ εκδέπεηαζ κα πνμηαθέζεζ ιαηαίςζδ ή άβπμξ ζημκ 

ενεοκδηή, ια ακ ηα εειέθζα ζηδ ζπέζδ ενεοκδηή-ενεοκχιεκμο είκαζ βενά, δεκ έπεζ 

ηίπμηα κα θμαδεεί. Υνεζάγεηαζ απθχξ πνυκμξ, οπμιμκή ηαζ θνέζηεξ ζδέεξ 

πνμζανιμζιέκεξ ζημ ηάεε παζδί λεπςνζζηά πμο εα ημ απεθεοεενχζμοκ απυ ηζξ 

ζοζημθέξ ηδξ ελμιμθυβδζδξ.    

Μζαξ ηαζ ηα πνμξ ακάθοζδ οπμηείιεκα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ παζδζά, 

δζεκενβήεδηε πνμζπάεεζα, χζηε κα οπάνπεζ πμζηζθία ενβαθείςκ ιε έιθαζδ ζηα 

εζηαζηζηά ηαζ ζημ παζπκίδζ. Ξεηζκχκηαξ απυ ηα ενβαθεία πμο αλζμπμζήεδηακ ηαηά ηδκ 

ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, ηάεε ζοκέκηεολδ ζοκμδεουηακ απυ ιζα αθυνιζζδ ιε 

παζβκζχδδ ή εζηαζηζηή ιμνθή. οκδοαζηζηά ιε ηζξ ιεευδμοξ ηδξ παναηήνδζδξ ηαζ 

ηδξ ζοκέκηεολδξ πνμζηέεδηακ πμθοηνμπζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ιε ζημπυ ηδκ εημφζζα, 

πζμ εκενβή ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ ζοιιεημπή ηςκ οπμηεζιέκςκ. Ζ ζοκμθζηυηενδ 

πνμζέββζζδ πμο αημθμοεήεδηε ηαηά ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία εειεθζχεδηε ηαζ 

ειπκεφζηδηε ζε ζδιακηζηυ ααειυ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο εηηοθίπεδηακ ηυζμ 

ζηα αζςιαηζηά δνχιεκα, υζμ ηαζ ζηα ζειζκανζαηά ιαεήιαηα, ηα μπμία έθααακ πχνα 

ζηδ Μνλάδα Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο θαη Ώθεγεκαηηθήο-

Αηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο οπυ ηδκ επμπηεία ημο ηαεδβδηή Μάνζμο Πμονημφ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαηά ηζξ πνχηεξ ζοκακηήζεζξ ιε ηα οπμηείιεκα, 

αλζμπμζήεδηακ ενβαθεία ηα μπμία πνςημβεκχξ εζζήπεδζακ απυ ημκ επυπηδ ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ. Πνυηεζηαζ βζα ζδέεξ, υπςξ δ ελζζηυνδζδ ηδξ γςήξ ςξ αζαθίμ, μ 

ζπμθζαζιυξ μζημβεκεζαηχκ θςημβναθζχκ ηαζ δ δδιζμονβία ζπκμβναθήιαημξ ημο 

ζχιαημξ ημο οπμηεζιέκμο. Δκ ημφημζξ, ζημ βεκζηυηενμ πκεφια ηδξ πμθφ-

ιεεμδμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ πμο αημθμοεείηαζ ζηδ Μνλάδα Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο 

θαη ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο θαη Ώθεγεκαηηθήο-Αηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο 

ηζκήεδηακ ηζ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ δ ακάθοζδ ηαζ μ ζπμθζαζιυξ αίκηεμ, δ 

ζφκεεζδ ιεηαθμνζηχκ ένβςκ απυ ηα οπμηείιεκα ηαζ δ αλζμπμίδζδ αζςιάηςκ πμο 

ειθακίγμκηαζ ιέζα απυ ημ ζοιαμθζηυ παζπκίδζ. 

Οζ επζιένμοξ δναζηδνζυηδηεξ πμο εα πανμοζζαζημφκ ζε ηαεειζά απυ ηζξ 

έκηεηα θάζεζξ ζοκζζημφκ ενβαθεία ζηα πθαίζζα ιζαξ πμθοιεεμδμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ 

πμο πνμζπαεεί κα δζαηδνήζεζ έκακ παζβκζχδδ παναηηήνα. Δζδζηυηενα, ηαζ ιε ηα δφμ 

οπμηείιεκα ζοκηεθέζηδηε παζπκίδζ ιε δαπηοθυημοηθεξ, πάνηζκεξ θζβμφνεξ, ηάνηεξ 
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ενςηήζεςκ ηαζ γάνζ. ζμκ αθμνά ζηα μπηζημαημοζηζηά ιέζα, ζοκηεθέζηδηε 

παναημθμφεδζδ ηαζκίαξ ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ ζημ ζζκειά ηαζ ηεζζάνςκ 

πνμεπζθεβιέκςκ μθζβυθεπηςκ αίκηεμ. ηα μπηζημαημοζηζηά ενβαθεία εα ιπμνμφζε κα 

πνμζηεεεί ηαζ δ ακάβκςζδ εκυξ παζδζημφ αζαθίμο ηαζ μ ζπμθζαζιυξ ηςκ εζηυκςκ ημο. 

Σέθμξ, έβζκε πνήζδ εζηαζηζηχκ ιέζςκ, υπςξ ζπκμβνάθδια ιε ιανηαδυνμοξ, 

κενμιπμβζέξ, ηέιπενεξ, ηαηαζηεοή ιε πδθυ, ζφκεεζδ ημθθάγ ηαζ ζπεδζαζιυξ 

squiggle.  

οκμρίγμκηαξ, ηα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία πμο αλζμπμζήεδηακ ηαηά ηδκ 

ενεοκδηζηή δζαδζηαζία είκαζ ηα ελήξ: 

1. Παναηήνδζδ απυ ηδκ ενεοκήηνζα 

2. Ζιζ-δμιδιέκδ αζμβναθζηή- αθδβδιαηζηή ζοκέκηεολδ 

3. Ζιζ-δμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ 

4. Γεκευβναιια 

5. Παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ  

6. Δζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

7. Μεηαθμνζηά ένβα 

 

5.5.  Παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο 

 

 ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία πμο δζεκενβήεδηε έθααακ ιένμξ δφμ οπμηείιεκα, 

δ Άκκα ηαζ δ Μανίκα, 11 ηαζ 15 εηχκ ακηίζημζπα, ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ εη 

βεκεηήξ, δζαθμνεηζηήξ, ςζηυζμ, θεζημονβζηυηδηαξ θυβς ηδξ λεπςνζζηήξ παεμθμβίαξ 

ηδξ ηαεειζάξ. Συζμ ηα ημνίηζζα υζμ ηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ θάκδηακ ζοκενβάζζιεξ 

ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, δίπςξ κα πνμηφρμοκ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα 

επζημζκςκίαξ.   

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Άκκα βεκκήεδηε ημκ Μάνηζμ ημο 2004, είκαζ 11 εηχκ, 

ιαεήηνζα ηδξ Γ΄ Γδιμηζημφ ηαζ ηαημζηεί ζημκ κμιυ Ρεεφικμο. Ζ Άκκα ειθακίγεζ εη 

βεκεηήξ ζπαζηζηή ηεηναπθδβία θυβς πενζημζθζαηήξ θεοημιαθάηοκζδξ. Ακ ηαζ 

οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά ζηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ άκς ηαζ ηάης άηνςκ, πανμοζζάγεζ 

θοζζμθμβζηή κμδιμζφκδ, ιε απμηέθεζια κα παναημθμοεεί ηακμκζηά ηα ιαεήιαηα  

ημο ζπμθείμο ηδξ. Σμ ημνίηζζ ιεηαηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ακαπδνζημφ αιαλζδίμο, εκχ 

δεκ δφκεηαζ κα αοημελοπδνεηδεεί ζηζξ αζμθμβζηέξ ηδξ ακάβηεξ, βεβμκυξ πμο ηδκ 

ηαεζζηά ελανηχιεκδ απυ ηδ θνμκηίδα ημο πενζαάθθμκηυξ ηδξ.  

Ζ Άκκα απμηεθεί ημ δεφηενμ ζε ζεζνά παζδί ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαεχξ δζαεέηεζ 

έκακ ιεβαθφηενμ αδενθυ, ημκ Μδκά, μ μπμίμξ είκαζ θμζηδηήξ ηαζ ιζα ιζηνυηενδ 

αδενθή, ηδ Φακή, ιαεήηνζα ηδξ Α΄ Γδιμηζημφ.  Οζ βμκείξ μκμιάγμκηαζ Βάζζα ηαζ 

Άνδξ. Σα πέκηε ιέθδ γμοκ υθα ιαγί ηάης απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ αθθά ημοξ ηεθεοηαίμοξ 

ιήκεξ μ Μδκάξ ηαημζηεί ζε άθθδ πυθδ θυβς ηςκ ζπμοδχκ ημο, εκχ επζζηέπηεηαζ ακά 

δζαζηήιαηα ηδκ μζημβέκεζά ημο. Ο Μδκάξ ζοκζζηά παζδί ηδξ Βάζζαξ απυ ημκ πνχημ 

ηδξ ζφγοβμ, ιε ημκ μπμίμ έπμοκ πςνίζεζ απυ ηα πνχηα ηζυθαξ έηδ ημο βζμφ ημοξ.  

Χζηυζμ, μ Μδκάξ δζαηδνεί ηαθέξ ζπέζεζξ ηυζμ ιε ημκ παηνζυ, υζμ ηαζ ιε ηζξ αδενθέξ 

ημο. Δκ ιένεζ ςξ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ εα ιπμνμφζε κα ζοιπενζθδθεεί ηαζ δ 

Ακηςκία, ιζα μζημβεκεζαηή θίθδ πμο αθζενχκεζ πμθθέξ χνεξ ζηδ θνμκηίδα ηςκ 

ημνζηζζχκ ηαζ ηα ημνίηζζα παναηηδνίγμοκ ςξ «ιαιά κμφιενμ δφμ», υηακ απμοζζάγεζ 

δ Βάζζα. 

Ζ Μανίκα είκαζ 15 εηχκ, βεκκδιέκδ ημκ Μάζμ ημο 2000, θμζηά ζηδ Γ΄ 

Γοικαζίμο ηαζ δζαιέκεζ ζημκ κμιυ Ρεεφικμο. Ζ δζάβκςζή ηδξ είκαζ ζπαζηζηή 

δζπθδβία, πενπαηά ιε ηδ αμήεεζα ιπαζημοκζχκ αθθά είκαζ ςξ έκακ ααειυ ακελάνηδηδ 

ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ηδξ. Δζδζηυηενα, είκαζ ζε εέζδ κα θάεζ ιυκδ ηδξ, κα βνάρεζ ιε 
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ιμθφαζ ηαζ κα ηάκεζ ζπκμβνάθδια. Γκςζηζηά ανίζηεηαζ ζε θοζζμθμβζηυ επίπεδμ ηαζ 

θμζηά ζε ηοπζηυ Γοικάζζμ. 

Χξ πνμξ ηδκ μζημβεκεζαηή ηδξ ηαηάζηαζδ, δ Μανίκα  έπεζ δφμ ιεβαθφηενεξ 

αδεθθέξ, ηδκ Αθίηδ, δ μπμία θμζηά ζηδκ Β΄ Λοηείμο ηαζ ηδκ Δθεοεενία δ μπμία είκαζ 

ηνζάκηα εηχκ ηαζ ηαημζηεί ιυκζια ζημ ελςηενζηυ. Οζ βμκείξ ηδξ Μανίκαξ μκμιάγμκηαζ 

Κμζιάξ ηαζ Γεςνβία. Ζ Γεςνβία απυ ημκ πνχημ ηδξ βάιμ απέηηδζε ηδκ Δθεοεενία. 

Μεηά ημ δζαγφβζμ, ςζηυζμ, δ Δθεοεενία ζοκέπζζε κα ιέκεζ ιε ηδ ιδηένα ηδξ ηαζ 

έπεζηα ιε ημκ Κμζιά ηαζ ηζξ αδενθέξ ηδξ, χζπμο ακαπχνδζε βζα ζπμοδέξ. Ζ ζπέζδ 

ηδξ Μανίκαξ ιε ημοξ βμκείξ ηδξ είκαζ ηαθή, δίπςξ κα θείπμοκ μζ εκηάζεζξ, υπςξ εα 

ακαπηοπεεί ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ.  

Γζα θυβμοξ δεμκημθμβίαξ δζαηδνείηαζ δ ακςκοιία ηυζμ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ, 

υζμ ηαζ ηςκ θμζπχκ πνμζχπςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ. Υάνζκ ακςκοιίαξ, υθα ηα μκυιαηα πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδκ πανμφζα 

ένεοκα ζοκζζημφκ ρεοδχκοια, ηα μπμία επζκμήεδηακ απυ ηδκ ενεοκήηνζα.  
 

5.6. Υσξν-ρξνληθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο  

 

Ζ πανμφζα ένεοκα λεηίκδζε ημκ Μάνηζμ ημο 2015, εκχ μθμηθδνχεδηε δέηα 

ιήκεξ ανβυηενα, ημκ Γεηέιανζμ ημο ίδζμο έημοξ. Οζ ζοκακηήζεζξ ιε ηα ημνίηζζα 

ηαεμνίζηδηακ ζε εαδμιαδζαία αάζδ, χζηε κα ιδκ πάκεηαζ δ εββφηδηα ιεηαλφ 

ενεοκδηή ηαζ οπμηεζιέκμο. οκμθζηά, ιε ηάεε οπμηείιεκμ έβζκακ 20 ζοκακηήζεζξ, 2 

ζοκακηήζεζξ ιε ηάεε ιδηένα ηαζ 4 ζοκακηήζεζξ ιε ηδκ αδενθή ημο εκυξ οπμηεζιέκμο, 

εκχ δ ηαηά πνμζέββζζδ δζάνηεζα ηδξ ηάεε ζοκάκηδζδξ ήηακ δ ιία χνα. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκαξ, πνμέηορακ ηάπμζεξ ζφκημιεξ παφζεζξ, θυβς 

ημο πνμβνάιιαημξ ηςκ οπμηεζιέκςκ. Ζ Άκκα, ημ ημνίηζζ 10 εηχκ, πνεζάζηδηε κα 

απμοζζάζεζ βζα ηάπμζεξ εαδμιάδεξ, χζηε κα οπμαθδεεί ζε έκακ ηφηθμ εεναπεζχκ 

εηηυξ Κνήηδξ. Ακ ηαζ δζαηυραιε ηδκ ένεοκα βζα ημ δζάζηδια εηείκμ, δμοθέραιε ιε 

ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ιυθζξ επέζηνερε. Με ηδκ Μανίκα, ημ ημνίηζζ ηςκ 15 εηχκ, 

ήιαζηακ πάκημηε ηοπζηέξ ζηζξ ζοκακηήζεζξ ιαξ, ηάεε Κονζαηή απυβεοια. Ζ πενίμδμξ 

πμο είπαιε ιζα παφζδ ήηακ ημκ Ημφκζμ ημο 2015, ιζαξ ηαζ δ Μανίκα έβναθε ελεηάζεζξ 

ζημ Γοικάζζμ ηαζ πνεζαγυηακ πνυκμ βζα ιεθέηδ ηαζ λεημφναζδ.  

Οζ πχνμζ ζημοξ μπμίμοξ δζελήπεδζακ μζ ζοκακηήζεζξ ιμο ιε ηα ημνίηζζα 

πμζηίθθμοκ, ηαεχξ ζημπυξ ηδξ ένεοκαξ ήηακ κα δζαιμνθχζμοιε ιζα υζμ ημ δοκαηυκ 

πζμ πμθοπνζζιαηζηή εζηυκα ηςκ οπμηεζιέκςκ ζε δζαθμνεηζηά πενζαάθθμκηα. Έηζζ, εα 

είπαιε ηδ δοκαηυηδηα κα ελεηάζμοιε πηοπέξ ηζξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ οπμηεζιέκςκ 

ηυζμ εκηυξ, υζμ ηαζ εηηυξ ημο μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ, παναηδνχκηαξ 

ηαοηυπνμκα ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ ιε ημοξ αβκχζημοξ. Με ηδκ Άκκα μζ 

ζοκακηήζεζξ ιαξ εηηεθέζηδηακ ςξ επί ημ πθείζημκ ζημ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ, ζημ 

δςιάηζμ ημο ημνζηζζμφ. Κάπμζεξ θμνέξ ηαηαθέναιε κα πάιε ζημ ζζκειά, ζε ιζα 

ηαθεηένζα, βζα ηνέπα, εκχ υηακ πνςημβκςνζζηήηαιε ια ηάθεζε ζημ πάνηζ βεκεεθίςκ 

ηδξ ζε έκα εζηζαηυνζμ. Χξ πνμξ ημ δεφηενμ οπμηείιεκμ, ηδ Μανίκα, είπαιε ηδκ 

εοηαζνία κα ηδκ παναηδνήζμοιε ζε πενζζζυηενμοξ πχνμοξ. Πήβαιε ζζκειά, εέαηνμ, 

ζε ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ηαθεηένζεξ, βζα πίηζα ηαζ ζημ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ, βεβμκυξ 

πμο ιαξ επέηνερε κα ζπδιαηίζμοιε ιζα πζμ ζθαζνζηή εζηυκα βζα ημκ ηνυπμ πμο 

θεζημονβεί, αθθά ηαζ αθθδθεπζδνά ιε άημια πμο βκςνίγεζ ή υπζ. ε ηάεε πενίπηςζδ, 

οπήνλε ιένζικα, χζηε μζ ζοκεκηεφλεζξ κα δζελάβμκηαζ ζε πχνμ ήζοπμ, πςνίξ 

δζαζπαζηζημφξ πανάβμκηεξ χζηε ηα οπμηείιεκα κα ιπμνμφκ κα ζοβηεκηνςεμφκ δίπςξ 

κα δζαηυπηεηαζ μ εζνιυξ ημοξ. Δπζπνυζεεηα, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδ 

δζεκένβεζα ηδξ ηάεε ζοκέκηεολδξ ήηακ κα ιδκ οπάνπμοκ άθθα άημια ζημκ βφνς πχνμ 
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πμο εα ιπμνμφζακ κα αημφζμοκ ηζξ ζογδηήζεζξ ιαξ, ζπάγμκηαξ ημ απυννδημ ηςκ 

θεβμιέκςκ ιαξ.  

 

5.7. Γηαδηθαζία ηεο έξεπλαο- ηάδηα 

 

Ζ πανμφζα ένεοκα ζοκζζηά ιζα πμθφ-ιεεμδμθμβζηή δζαδζηαζία αθμφ ζοκέεεζε 

πενζζζυηενα ημο εκυξ επζζηδιμκζηά ενβαθεία ηδξ πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, ακάθμβα 

ιε ημκ ηάεε επζιένμοξ ζηυπμ. Ζ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία εα ιπμνμφζε κα ηαηαηιδεεί 

ζε έκηεηα ζηάδζα, ζε ιζηνυηενεξ δδθαδή εκυηδηεξ, δ ηαεειία εη ηςκ μπμίςκ 

ελοπδνεηεί ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία, ζε ζοκάνηδζδ πάκηα ιε ηα ενεοκδηζηά 

ενςηήιαηα ηδξ ενβαζίαξ. Σα ζηάδζα πμο αημθμοεήεδηακ ήηακ ίδζα ηαζ βζα ηα δφμ 

οπμηείιεκα, ιε λεπςνζζηά, ςζηυζμ, απμηεθέζιαηα δεδμιέκςκ ηςκ αημιζηχκ 

δζαθμνχκ ημο ηάεε μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ.  

Μζαξ ηαζ ηαηά ηδκ πμζμηζηή ένεοκα δ ειπζζημζφκδ ηαζ ημ αίζεδια αζθάθεζαξ απυ 

ηδκ πθεονά ημο ενεοκχιεκμο ηνίκεηαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ, ζδζαίηενα υηακ ημ 

δείβια απμηεθείηαζ απυ παζδζά, δ ανπζηή βκςνζιία ηαείζηαηαζ πμθφ ζδιακηζηή. Καηά 

ηδκ πνχηδ ιαξ ζοκάκηδζδ ιε ηδκ Άκκα ηαζ ηδ Μανίκα ζοκηεθέζηδηε ιζα ζφκημιδ 

αοηυ-πανμοζίαζδ ημο ενεοκδηή, χζηε ηα ημνίηζζα κα θάαμοκ ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ 

βζα ειέκα, εκχ ζηδ ζοκέπεζα ακέθενα ιε απθά θυβζα ηα ηίκδηνα ηαζ ημκ ζημπυ ηδξ 

ένεοκάξ ιμο. Πανάθθδθα, δζεοηνζκίζηδηε ζηα δφμ οπμηείιεκα πςξ μηζδήπμηε θέβεηαζ 

ηαηά ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ δεκ εα δζαννέεζ ζε άθθμοξ (μφηε ζημοξ βμκείξ ημοξ), εκχ μζ 

ενςηήζεζξ ιμο απμζημπμφκ ιμκάπα ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ζηέρεζξ ημοξ ηζ υπζ  

ζημ κα ηνίκς, εάκ ηα θεβυιεκά ημοξ είκαζ ζςζηά ή θάεμξ.  

Ζ πνχηδ ζοκάκηδζδ ιε ημοξ βμκείξ οπήνλε γεζηή ηαζ μζηεία, ηαεχξ έδεζλακ 

ελανπήξ ειπζζημζφκδ ζε ειέκα ηαζ ηδκ ένεοκά ιμο. Αθμφ ημοξ ελήβδζα ημ ζηεπηζηυ 

ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, ηαεμνίζαιε ηδ ζοπκυηδηα ηςκ ζοκακηήζεχκ ιαξ. Ακ ηαζ ιεηά 

ημ πέναξ ηςκ πνμηαεμνζζιέκςκ ζοκακηήζεςκ γήηδζα πνυκμ βζα επζπθέμκ 

ζοκεκηεφλεζξ, ηαζ μζ δφμ μζημβέκεζεξ ήηακ πνυεοιεξ ηαζ ζοκενβάζζιεξ.  

οκμθζηά, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ παναιείκαιε υζμ ημ δοκαηυκ 

θζβυηενμ πανειααηζημί, χζηε ηα οπμηείιεκα κα δζαεέημοκ εθεοεενία ηαζ απνυζημπηδ 

έηθναζδ. Μυθζξ ελακηθμφζαιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ιζαξ ενχηδζδξ ηδξ διζ-δμιδιέκδξ 

ζοκέκηεολδξ, πενκμφζαιε ζηδκ επυιεκδ, εκχ ακάθμβα ιε ηζξ απακηήζεζξ πμο 

θαιαάκαιε, πνμζεέηαιε επζπθέμκ δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ. ηακ δζαζζεακυιαζηακ 

πςξ ηα ημνίηζζα ή μζ ιδηένεξ δοζημθεφμκηαζ κα πνμπςνμφζαιε ζηδκ πανάεεζδ 

πθδνμθμνζχκ, δζαηοπχκαιε ενςηήιαηα ενιδκεοηζημφ, ηονίςξ, παναηηήνα υπςξ: 

«Γζαηί κμιίγεζξ υηζ ζοκέαδ αοηυ; Γχζε ιμο έκα πανάδεζβια. Δλήβδζέ ιμο ιε 

πενζζζυηενα θυβζα».  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηα ζηάδζα δεκ δζαπςνίγμκηαζ αοζηδνά απυ πνμκζηά υνζα, 

ηαεχξ οπήνπε εοεθζλία ζηδκ επελενβαζία ηςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ. Λυβμο πάνδ, 

ιπμνεί κα είπε πνμβναιιαηζζηεί ιζα ζοκέκηεολδ ζπεηζηά ιε ηδ δζαθμνεηζηυηδηα, 

αθθά εάκ ημ οπμηείιεκμ είπε πνυδδθδ ηδκ ακάβηδ κα ιζθήζεζ βζα ημ ζπμθζηή πθαίζζμ, 

βζκυηακ πνμζπάεεζα ζηναθεί ημ εκδζαθένμκ πνμξ ημ γήηδια υπμο οπήνπε  

ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ. Ή εκδέπεηαζ ζηυπμξ ηδξ ζοκάκηδζδξ κα ήηακ δ 

επελενβαζία ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ, αθθά ζηδκ πμνεία ηδξ ζοκέκηεολδξ κα 

ακαδφμκηακ εκδζαθένμκηα ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, ζηα 

μπμία επζεοιμφζαιε κα ειααεφκμοιε. οκμρίγμκηαξ, δ δζαδζηαζία ηδκ ένεοκαξ δεκ 

απμηέθεζε ιζα ζηαηζηή δζαδζηαζία, αθθά ιζα δοκαιζηή αθθδθεπίδναζδ ιε ημ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ.   
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5.7.1. 1
ν 

ηάδην: Παξαηήξεζε 
 

ηδκ ανπή ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηνίεδηε ζηυπζιμ κα πανεονεεμφιε 

ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ηςκ οπμηεζιέκςκ βζα παναηήνδζδ υθςκ ηςκ ιεθχκ, 

ιέζα ζημ πενζαάθθμκ υπμο γμοκ ηαζ έπμοκ ζοκδείζεζ κα δνμοκ. ηυπμξ ηδξ ανπζηήξ 

παναηήνδζδξ ήηακ κα ζπδιαηζζηεί ιζα πνχηδ ακηίθδρδ ηςκ εκδμμζημβεκεζαηχκ 

ζπέζεςκ ηαζ κα ελεηαζηεί δ ζοιπενζθμνά ηςκ οπμηεζιέκςκ πνμξ ημοξ βμκείξ ηαζ 

αδένθζα ημοξ. Πανάθθδθα, ζπμοδαίμ ηνίεδηε κα παναηδνδεεί δ θεζημονβζηυηδηα ημο 

αηυιμο ιε ακαπδνία ιέζα ζημ ζπίηζ ηαζ κα δζαπζζηςεεί ιε πμζμκ ηνυπμ μζ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ επδνεάγμοκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο. Ζ παναηήνδζδ μθμηθδνχεδηε ιέζα 

ζε ιία ζοκάκηδζδ. Σα ιέθδ ηδξ ηάεε μζημβέκεζαξ πνμηνέπμκηακ κα θεζημονβμφκ 

αοευνιδηα, ζακ κα ιδκ ανίζημιαζ εηεί.  

 

5.7.2. 2
ν 

ηάδην: Βηνγξαθηθή-αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε 
 

Καηά ημ δεφηενμ ζηάδζμ ηδξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ ηαζ αθμφ εθήθεδζακ 

ηάπμζα ανπζηά ενεείζιαηα απυ ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ παναηήνδζδξ, λεηίκδζε δ 

ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ βζα ημ ηάεε οπμηείιεκμ λεπςνζζηά. Ζ αθμνιή βζα κα 

λεηζκήζεζ ιζα ζοκέκηεολδ αζμβναθζημφ-αθδβδιαηζημφ παναηηήνα, δυεδηε πάνδ ζε 

έκα ζπκμβνάθδια πμο δδιζμφνβδζε ηαεέκα απυ ηα ημνίηζζα βζα ημκ εαοηυ ημο. Σμ 

ζπκμβνάθδια δζαδέπεδηακ δφμ δναζηδνζυηδηεξ δ αθδβδιαηζηή ζοκέκηεολδ ιε 

αθμνιή ηδ γςή ημο ηάεε οπμηεζιέκμο ςξ έκα αζαθίμ ηαζ δ πανμοζίαζδ ζδιακηζηχκ 

ζηζβιχκ, ιε αθμνιή μζημβεκεζαηέξ θςημβναθίεξ. Ζ ηαεειζά απυ ηζξ παναηάης 

δναζηδνζυηδηεξ μθμηθδνχεδηε εκηυξ ιζαξ ζοκάκηδζδξ.   

 

5.7.2.1. Ηρλνγξάθεκα γηα ηνλ εαπηό  
 

ηα πθαίζζα δζενεφκδζδξ ηδξ αοημ-εζηυκαξ  ηαζ ηδξ αοημ-ακηίθδρδξ, 

γδηήεδηε απυ ημ ηάεε οπμηείιεκμ κα γςβναθίζεζ έκα πμνηναίημ ημο εαοημφ ημο. 

ααζζηυξ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ δναζηδνζυηδηαξ ήηακ κα δζαπζζηχζμοιε πμζα είκαζ ηα 

ζπμοδαζυηενα ζημζπεία ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ πμο εα επζθέλμοκ ηα δφμ ημνίηζζα 

κα απμηοπχζμοκ ζημ πανηί. Θα επζθέλμοκ άναβε 

κα ακαπαναζηήζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ηαεζζηυ, 

οπμδδθχκμκηαξ ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία, ή υνεζμ; 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ θεπηή 

ηζκδηζηυηδηα ημο ηάεε οπμηεζιέκμο, οπήνλε ιζα 

δζαθμνμπμίδζδ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εζηαζηζηή 

δναζηδνζυηδηα. Δζδζηυηενα, ζηδ Μανίκα δυεδηακ 

ηέιπενεξ  ηαζ πζκέθμ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα 

πεζνζζηεί ζηακμπμζδηζηά (αθ. Δζηυκα 1). Χξ πνμξ 

ηδκ Άκκα, απμθεφπεδηε κα ηδξ δμεεί ηάπμζμ 

ιέζμ, υπςξ ιανηαδυνμξ, λοθμιπμβζά ή πζκέθμ, 

ηαεχξ βζα κα ζπδιαηζζημφκ ζημ πανηί ιμνθέξ εα 

πνεζαγυηακ κα είιαζ πμθφ πανειααηζηή. οκεπχξ, 

δμηζιάζαιε ιζα άθθδ ηεπκμηνμπία, υπμο μ 

δδιζμονβυξ θοζά ιε έκα ηαθαιάηζ ηδκ αναζςιέκδ 

ιε κενυ ηέιπενα. Έηζζ δ ιπμβζά ελαπθχκεηαζ ζημ πανηί ακάθμβα ιε θμνά ημο αένα 

πμο έπεζ επζθεπεεί απυ ημκ γςβνάθμ(αθ. Δζηυκα 2). Έηζζ δ Άκκα ηαηαζηεφαζε έκα 

πμνηναίημ ημο εαοημφ ηδξ ιε ιεβάθμ ααειυ αοημκμιίαξ. Δκ ημφημζξ, εάκ ιπμνμφιε κα 

Δζηυκα 1. Σα οθζηά πμο δυεδηακ ζηδ Μανίκα 

βζα κα δδιζμονβήζεζ ημ ζπκμβνάθδιά ηδξ. 



[110] 
 

εκημπίζμοιε έκα ιεζμκέηηδια  ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκμηνμπία είκαζ πςξ δεκ οπάνπεζ 

δοκαηυηδηα βζα θεπημιένεζα, ηαεχξ μζ βναιιέξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ ημ θφζδια 

είκαζ θανδζέξ.  

 

                            
Δζηυκα2. ηζβιζυηοπμ απυ ηδ δδιζμονβία ζπκμβναθήιαημξ ηδξ Άκκαξ, θοζχκηαξ ηα πνχιαηα 

ιε έκα ηαθαιάηζ. 

 

Ζ μδδβία πμο δυεδηε ζηα οπμηείιεκα βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα 

ήηακ δ ελήξ: «Γσγξάθηζε έλα πνξηξαίην ηνπ εαπηνύ ζνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηα ρξώκαηα 

πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζνπ. Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο όπνηα ρξώκαηα επηζπκείο, 

ελώ ζηε δηάζεζή ζνπ έρεηο όζν ρξόλν ρξεηαζηείο». 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζπκμβναθήιαημξ, αημθμφεδζε διζ-δμιδιέκδ 

ζοκέκηεολδ ιε ααζζηυ άλμκα ηζξ ενςηήζεζξ πμο αημθμοεμφκ: 

 

1. Σζ   απεζημκίγεηαζ ζημ ζπκμβνάθδιά ζμο; 

2. Γζα πμζμ θυβμ πνδζζιμπμίδζεξ ηα ζοβηεηνζιέκα πνχιαηα βζα ημ 

πμνηναίημ ζμο; 

3. Πνμζπάεδζεξ κα ακαπαναζηήζεζξ ηδκ εζηυκα ζμο υπςξ είζαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ή υπςξ εα ήεεθεξ κα είζαζ; Πμζα ζημζπεία ηδξ 

ελςηενζηήξ ζμο ειθάκζζδξ επέθελεξ κα αθθάλεζξ; 

4. Μίθδζέ ιμο βζα ζέκα. Γχζε ιμο ιενζηά ζημζπεία βζα ημ πμζα είζαζ. 

5. Πμζα είκαζ δ αηνζαήξ διενμιδκία βέκκδζήξ ζμο; 

6. ε πμζα ηάλδ θμζηάξ; 

7. Με ηζ ζμο ανέζεζ κα αζπμθείζαζ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ ζμο; 

8. Πενίβναρέ ιμο ιζα ηοπζηή ιένα ζμο. Πχξ είκαζ ημ ηαεδιενζκυ ζμο 

πνυβναιια ζοκήεςξ; 

9. Πχξ αζζεάκεζαζ, υηακ γςβναθίγεζξ; 

 

οκεπχξ δ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα απμηέθεζε έκαοζια βζα ζογήηδζδ 

ηαζ πένα απυ ημ ζπκμβνάθδια. 

 

5.7.2.2. Ζ δσή ζαλ έλα βηβιίν 

 

Πνμηεζιέκμο κα ζοθθεπεμφκ ζημζπεία βζα ηδκ έςξ ηχνα γςή ηςκ δφμ 

οπμηεζιέκςκ, επζθέλαιε κα εθανιυζμοιε ιζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

πναβιαημπμζήζαιε ςξ θμζηδηέξ ζημ Δνβαζηήνζμ Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ 

Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ ηαζ Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ. Ζ μδδβία 

πμο δυεδηε ζηα οπμηείιεκα ήηακ δ ελήξ: «Πεξίγξαςε ηε δσή ζνπ ζαλ λα ήηαλ έλα 

βηβιίν. Πνηα ζα ήηαλ ηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ ζνπ»; 
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ημπυξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ ηα οπμηείιεκα κα 

δζαηοπχζμοκ ηάπμζμοξ ααζζημφξ άλμκεξ πμο ηαευνζζακ ηδ γςή ημοξ, πμο ήηακ ηυζμ 

ζπμοδαίμζ, χζηε κα δζαεέημοκ ηδ δφκαιδ κα απμηεθέζμοκ ηδ ιεηάααζδ ζε έκα κέμ 

ηεθάθαζμ. Σαοηυπνμκα, μ παναθθδθζζιυξ ηδξ έςξ ηχνα γςήξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ιε 

έκα αζαθίμ ιπμνεί κα θένεζ ζηδκ επζθάκεζα βεβμκυηα-μνυζδια, κα ηαηαδείλεζ 

αζχιαηα πμο ηα ζδιάδερακ ή αβαπδιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκζζημφκ μθυηθδνμ 

ηεθάθαζμ βζα ηδ γςή ημοξ. Έηζζ, ζοκηεθέζηδηε αζμβναθζηή-αθδβδιαηζηή ζοκέκηεολδ, 

ηαεχξ ηαζ μζ παναηάης ενςηήζεζξ δζενεοκδηζημφ παναηηήνα: 

 

1. Πυζα ηαζ πμζα εα ήηακ ηα ηεθάθαζα ημο αζαθίμο ζμο; 

2. Πμζα πνυζςπα εα ήεεθεξ κα ζοιπενζθάαεζξ ζημ αζαθίμ ζμο; 

3. Μπμνείξ κα θακηαζηείξ ημ ηέθμξ ημο αζαθίμο ζμο; 

4. Πμζμ εα ήηακ ημ πζμ εοπάνζζημ ηαζ πμζμ ημ πζμ δοζάνεζημ ηεθάθαζμ βζα 

εζέκα; 

5. Πμφ ή ζε πμζμκ ή ζε ηζ εα ήεεθεξ κα αθζενχζεζξ ημ αζαθίμ ζμο; 

 

Μεηά ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηεθαθαία, γδηήεδηε απυ ηα οπμηείιεκα κα  δχζμοκ 

έκακ ηίηθμ ζημ αζαθίμ ηδξ γςήξ ημοξ («Αώζε έλαλ ηίηιν γηα ην βηβιίν ηεο δσήο ζνπ»). 

οκήεςξ μ ηίηθμξ ακηζπνμζςπεφεζ ηδ θζθμζμθία ημο αζαθίμο ηαζ ακηζηαημπηνίγεζ ημ 

φθμξ ημο. Έηζζ ηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ πνμηνμπή, απμζημπεί κα θένεζ ζηδκ επζθάκεζα 

θίβεξ θέλεζξ πμο κα ζοιποηκχκμοκ ημ κυδια ηδξ γςήξ ημο ηάεε οπμηεζιέκμο.  

 

5.7.2.3. Φσηνγξαθίεο 

 

Μζαξ ηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ελεηάγμκηαζ μζ 

εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, γδηήεδηε ηαζ απυ ηα δφμ οπμηείιεκα κα δμφιε ιαγί ηαζ 

κα ζπμθζάζμοιε ηάπμζεξ θςημβναθίεξ πμο κα έπμοκ ζοκαζζεδιαηζηή αλία βζα ηα ίδζα 

(αθ. Δζηυκα 3). Γεκ ηέεδηε πενζμνζζιυξ ζημκ ανζειυ ηςκ θςημβναθζχκ, μφηε ζημ 

πυζμ παθζέξ εα είκαζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ μδδβία πμο δυεδηε ζηα δφμ ημνίηζζα ήηακ 

δ ελήξ: «Παξνπζίαζέ κνπ θάπνηεο ζεκαληηθέο γηα ζέλα θσηνγξαθίεο πνπ λα 

απεηθνλίδνπλ ηε δσή κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ».  

ηυπμξ ηδξ εκ θυβς δναζηδνζυηδηαξ 

ήηακ δ αθήβδζδ μζημβεκεζαηχκ ζζημνζχκ απυ 

ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ. 

Πανάθθδθα, ιέζς ηςκ θςημβναθζχκ είπα 

ηδκ εοηαζνία ηα παναηδνήζς ζημζπεία ηδξ 

ιδ-βθςζζζηήξ επζημζκςκίαξ ηςκ ιεθχκ, υπςξ 

δ ζηάζδ ημο ζχιαημξ, ηα αθέιιαηα, δ 

εββφηδηα ιεηαλφ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ μζ 

εηθνάζεζξ ηςκ πνμζχπςκ ηςκ 

εζημκζγυιεκςκ. Αηυιδ, δ επζθμβή ηςκ 

ζδιακηζηχκ θςημβναθζχκ αοημιάηςξ 

απμδεζηκφεζ πμζεξ ζηζβιέξ ηνίκμκηαζ ςξ 

ζπμοδαίεξ βζα ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα. Δκδεζηηζηά ηάπμζεξ απυ ηζξ ενςηήζεζξ πμο 

ηέεδηακ είκαζ μζ ελήξ: 

 

1. Πυζεξ θςημβναθίεξ επέθελεξ κα ιμο δείλεζξ; 

2. Με πμζμ ηνζηήνζμ δζάθελεξ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ θςημβναθίεξ; 

Δζηυκα 3. Σμ άθιπμοι θςημβναθζχκ ηδξ Άκκαξ. 
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3. Πενίβναρέ ιμο ηδκ ηάεε θςημβναθία λεπςνζζηά. Γχζε ιμο ζημζπεία βζα ημκ 

ηυπμ, ημ έημξ, ηδκ πενίζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία ηνααήπηδηε ηαζ ηα πνυζςπα πμο 

απεζημκίγμκηαζ. 

4. Σζ ζδιαίκεζ βζα ζέκα δ ηάεε ζηζβιή πμο απεζημκίγεηαζ ζηδ θςημβναθία; 

5. Γζα πμζμκ θυβμ επέθελεξ ηδκ ηάεε θςημβναθία; 

6. ε πμζμ ζδιείμ ημο ζπζηζμφ ανίζηεηαζ ζοκήεςξ δ ηαεειζά απυ αοηέξ ηζξ 

θςημβναθίεξ; 

7. Πυζμ ζοπκά ημζηάγεζξ αοηέξ ηζξ θςημβναθίεξ;  

 

5.7.3. 3
ν 

ηάδην: Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ  
 

Θειεθζχδδξ ενεοκδηζηυξ άλμκαξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ζοκίζηαηαζ δ 

ζφκεεζδ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ, 11 ηαζ 15 

εηχκ. οκεπχξ, ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ  δναζηδνζμηήηςκ πμο εηηεθέζηδηακ είπακ ςξ 

ζημπυ ηδκ ακάδεζλδ αζςιάηςκ, ειπεζνζχκ ηαζ ακηζθήρεςκ πμο δζέπμοκ ημκ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ ημνζηζζχκ. φιθςκα ιε εημφημ ημ ζηεπηζηυ ηαηά ημ 

ηνίημ ζηάδζμ ηδξ ένεοκαξ δζεκενβήεδηακ ιζα δναζηδνζυηδηα εζηαζηζημφ ηφπμο, 

παζπκίδζ ιε ακηζηείιεκα, ακάβκςζδ αζαθίμο ηαζ επίζηερδ ζημ ζζκειά βζα 

παναημθμφεδζδ πνμεπζθεβιέκδξ ηαζκίαξ.  

 

5.7.3.1. Σν δάξη 

 

ε ιζα πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ημο 

ζοκαζζεδιαηζημφ ηυζιμο ηςκ οπμηεζιέκςκ, 

ηαηαζηεοάζηδηε έκα γάνζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ: εοιυξ, ηθάια κηνμπή 

(αθ. Δζηυκα 4). Πνυηεζηαζ βζα εηδδθχζεζξ μζ μπμίεξ, ακ 

ηαζ αζχκμκηαζ ζοπκά, δεκ ζπμθζάγμκηαζ ιε εοημθία απυ 

ηα παζδζά. οκεπχξ, δ παζβκζχδδξ ιμνθή ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ακαιέκεηαζ κα οπμαμδεήζεζ ζηδκ 

εηιοζηήνεοζδ  βεβμκυηςκ ηαηά ηα μπμία ηα δφμ 

ημνίηζζα έκζςζακ  εοιυ, κηνμπή ή έηθαρακ. 

Ζ μδδβία βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ παζβκζχδδ 

δναζηδνζυηδηα δυεδηε πνμθμνζηά: «Ρίμε ην δάξη θαη 

δηεγήζνπ κηα δηθή ζνπ, πξαγκαηηθή ηζηνξία ζρεηηθά κε 

ηελ θάζε ιέμε».  

Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ημο παζπκζδζμφ, πνυηεζηαζ 

κα δζεκενβδεμφκ ηάπμζεξ ενςηήζεζξ, χζηε κα δζεοημθοκεεί δ ελζζηυνδζδ ηςκ 

ηαηαζηάζεςκ εοιμφ, κηνμπήξ ή ηθάιαημξ.     

 

1. Σζ ζε ηάκεζ κα ηθαζξ; 

2. Κθαζξ ζοπκά; 

3. Πυηε έηθαρεξ ηεθεοηαία θμνά; 

4. Σζ ιπμνεί κα ζε ηάκεζ κα εοιχζεζξ; 

5. Θοιχκεζξ εφημθα; 

6. Πυηε εφιςζεξ ηεθεοηαία θμνά ηαζ βζα πμζμκ θυβμ; 

7. Πχξ ζοιπενζθένεζαζ, υηακ εοιχκεζξ; 

8. Πμζεξ ηαηαζηάζεζξ ζε ηάκμοκ κα κηνέπεζαζ; 

9. Πυηε ήηακ δ ηεθεοηαία θμνά πμο έκζςζεξ κηνμπή; 

Δζηυκα 4.  Σμ γάνζ ιε ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ πμο ηαηαζηεοάζηδηε. 
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10. Πχξ ακηζδνάξ, υηακ κηνέπεζαζ; 

 

5.7.3.2. Ζ ιίκλε  
 

ηα πθαίζζα δζεοηυθοκζδξ ηςκ ελμιμθμβήζεςκ πμο αθμνμφκ ζημζπεία ημο 

μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ οπμηεζιέκςκ, δζμνβακχεδηε απυ ηδκ 

ενεοκήηνζα έκα παζπκίδζ ιε απθά οθζηά ηαζ ζοιαμθζηυ παναηηήνα.  

Σμ παζπκίδζ πενζθάιαακε έκα 

βαθάγζμ ζφνια πίπαξ ζε ζπήια ηφηθμο πμο 

ζοιαυθζγε ηδ θζικμφθα (αθ. Δζηυκεξ 5, 6). 

Έλς απυ ηδ θίικδ οπήνπακ 3 πνάζζκα 

αοημηυθθδηα ιε βναιιέκδ ηδ θέλδ 

«αθθάγς», 3 πμνημηαθί ιε ηδ θέλδ 

«μκεζνεφμιαζ», 3 ηίηνζκα «εοιάιαζ» ηαζ 3 

νμγ «λεπκάς». οκμθζηά, δδθαδή, δχδεηα 

πανηάηζα, ηνία απυ ηάεε ηαηδβμνία.  

Οζ εκ θυβς ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ, δζυθμο ηοπαία επζθέπεδηακ, 

αθθά ζηυπεοακ κα εηιαζεφζμοκ απυ ηα 

οπμηείιεκα αζχιαηα πμο δεκ είκαζ πάκηα 

εοπάνζζηα. Έηζζ, επελδβήεδηε ζηα 

οπμηείιεκα πςξ ιένμξ ημο θακηαζηζημφ πθαζζίμο ημο παζπκζδζμφ είκαζ κα «κα 

πεηάλμοκ ζηδ θίικδ», κα «λεθμνηςεμφκ» ειπεζνίεξ πμο εα ήεεθακ κα λεπάζμοκ, 

ηαηαζηάζεζξ πμο εα ήεεθακ κα ηζξ αθθάλμοκ ή πμο ημοξ πνμηαθμφκ θυαμ. ακ ιζα 

πέηνα πμο εα αοεζζηεί βζα πάκηα ζηδ θίικδ. Απυ ηδκ άθθδ,  ιπμνμφκ κα νίλμοκ ζημ 

κενυ -ζακ έκα ηένια, υηακ ηάκεζ ηακείξ εοπή- έκα υκεζνμ βζα ημ ιέθθμκ ή ηάηζ πμο 

εέθμοκ κα εοιμφκηαζ βζα πάκηα.  

Μέζα ζε αοηήκ ηδκ αηιυζθαζνα, δυεδηε δ μδδβία πνμξ ηα οπμηείιεκα: «Ρίμε 

έλα – έλα ηα ραξηάθηα ζηε ιίκλε κε όπνηα ζεηξά ζεο. Γηα θάζε ξήκα πνπ είλαη γξακκέλν 

ζην ραξηάθη, ρξεηάδεηαη λα  αλαθέξεηο έλα βίσκα ζνπ».  

 

             
Δζηυκα 6. Ζ θίικδ, έπμκηαξ πέζεζ ιέζα υθεξ μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. 

 

 

 

 

Δζηυκα 5.  Σμ παζπκίδζ ιε ηίηθμ δ «Λίικδ». 
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5.7.3.3. Βηβιίν «Ση θνβνύληαη ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ» (2006) 

 

Σμ αζαθίμ ιε ηίηθμ «Ση θνβνύληαη ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ» ηδξ Emma 

Brownjohn (2006) δζαηίεεηαζ απυ ηζξ εηδυζεζξ αααάθαξ ηαζ ζοκζζηά έκα 

εζημκμβναθδιέκμ, παζδζηυ ακάβκςζια, ιε 

δζαδναζηζηά ζημζπεία (αθ. Δζηυκα 7). Σα 

ηείιεκα πμο πενζθαιαάκεζ δζαεέημοκ 

πενζμνζζιέκδ έηηαζδ, εκχ ημ εθηοζηζηυηενμ 

ζημζπείμ ημο είκαζ μζ ηνοιιέκεξ εζηυκεξ πμο 

ιπμνεί ημ παζδί κα ακαηαθφρεζ.  

πςξ δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ ηίηθμ 

ημο, ημ αζαθίμ πενζθαιαάκεζ ηαηαζηάζεζξ πμο 

πνμηαθμφκ θυαμ ζηα παζδζά, υπςξ γχα, θοζζηά 

θαζκυιεκα ή ηαηαζηάζεζξ, πνμηνέπμκηάξ ηα κα 

ζογδημφκ βζα υ,ηζ ηα ηνμιάγεζ. Έπμκηαξ 

επελενβαζηεί ημ αζαθίμ ηαζ ιε άθθα παζδζά 

ακάθμβδξ δθζηίαξ, είπα δζαπζζηχζεζ πςξ 

δζαεέηεζ ιεβάθδ απήπδζδ, ηαεχξ μ απθυξ 

ηνυπμξ βναθήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πθμφζζα 

εζημκμβνάθδζδ απεθεοεενχκεζ ηδ ζηέρδ ημοξ 

δίκμκηαξ αήια βζα έηθναζδ ηςκ εζςηενζηχκ 

θυαςκ. 

Έκαξ επζπθέμκ θυβμξ πμο ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ακάβκςζια επζθέπεδηε βζα ηδκ 

ενεοκδηζηή δζαδζηαζία είκαζ πςξ ζε ιζα απυ ηζξ 

ζεθίδεξ ημο ειθακίγεζ έκα παζδί ζε ακαπδνζηυ 

αιαλίδζμ, ζοκμδεουιεκμ απυ ηδ θεγάκηα 

«Κάπμζα παζδζά θμαμφκηαζ … κα είκαζ 

δζαθμνεηζηά» (αθ. Δζηυκα 8). οκεπχξ, ζημ ζδιείμ εημφημ ιπμνμφκ κα δζεκενβδεμφκ 

ζοιπθδνςιαηζηέξ ενςηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο ημ οπμηείιεκμ αζχκεζ ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηα ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο.  

Ζ μδδβία πμο δυεδηε ζηα οπμηείιεκα ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα 

δζάνηεζαξ ιζαξ ζοκάκηδζδξ ήηακ δ ελήξ: 

«Ώο δηαβάζνπκε ην βηβιίν κε ηίηιν “Ση 

θνβνύληαη ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ” θη αο 

ζρνιηάζνπκε θάζε εηθόλα ηνπ μερσξηζηά. 

Μπνξείο λα πεηο ειεύζεξα ηελ άπνςε ζνπ 

θαη ηνπο θνηλνύο θόβνπο πνπ ίζσο έρεηο, 

όπσο ηα παηδηά ηνπ βηβιίνπ». Πνχηα 

δζεκενβήεδηακ ενςηήζεζξ δζενεοκδηζημφ 

ηφπμο ζπεηζηά ιε ημ θυαμ ηαζ ημκ ηνυπμ 

ημο ημκ αζχκμοκ ηα οπμηείιεκα, εκχ ζηδ 

ζοκέπεζα ζοκηεθέζηδηακ ενςηήζεζξ ιε 

αθμνιή ηζξ εζηυκεξ ηαζ ηζξ θεγάκηεξ ημο 

αζαθίμο. 

 

1. Σζ είκαζ θυαμξ;  

2. Σζ ζδιαίκεζ βζα εζέκα «θυαμξ»; 

3. Βζχκεζξ ζοπκά θυαμ; 

Δζηυκα 7. Σμ αζαθίμ πμο δζααάζαιε ιε ηα 

οπμηείιεκα. 

Δζηυκα 8. Ζ ακαπανάζηαζδ εκυξ παζδζμφ ζε ακαπδνζηυ 

αιαλίδζμ, δ μπμία ζπμθζάζηδηε ιε ηα δφμ οπμηείιεκα.  
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4. Πχξ ακηζδνάξ, υηακ θμαάζαζ; 

5. Πμζμξ είκαζ μ ιεβαθφηενυξ ζμο θυαμξ; Πυζμ ζοπκά ένπεηαζ ζηδ ζηέρδ ζμο; 

6. Πυηε ήηακ δ ηεθεοηαία θμνά πμο αίςζεξ θυαμ; 

7. Δζφ θμαάζαζ ηάπμζμ γχμ ή έκημιμ, υπςξ ηα παζδζά ημο αζαθίμο; 

8. Δζφ κζχεεζξ θυαμ βζα ηα θοζζηά θαζκυιεκα, υπςξ μζ αζηναπέξ, μζ ηεναοκμί ή 

μζ ανμκηέξ; 

9. Νζχεεζξ θυαμ βζα ημ ζημηάδζ ή ηα θακηάζιαηα, υπςξ ηα παζδζά ημο αζαθίμο; 

10. Δζφ θμαάζαζ κα ιδκ έπεζξ θίθμοξ, υπςξ βνάθεζ ζημ αζαθίμ; Ή ιήπςξ θμαάζαζ 

ακ ηα άθθα παζδζά δεκ ζε απμδέπμκηαζ ηαζ ζε ημνμσδεφμοκ; 

11. Δζφ θμαάζαζ κα είζαζ δζαθμνεηζηή, υπςξ ημ ημνίηζζ πμο ανίζηεηαζ ζε 

ακαπδνζηυ αιαλίδζμ ζηδκ εζηυκα ημο αζαθίμο; 

12. Πχξ κα κζχεεζ άναβε ημ ημνίηζζ πμο ανίζηεηαζ ζημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, εάκ 

μζ άθθμζ ημ ημζημφκ επζηνζηζηά, υπςξ ζηδκ εζηυκα; Σζ εα ημ ζοιαμφθεοεξ κα 

ηάκεζ; 

 

5.7.3.4. Οη θάξηεο εξσηήζεσλ 

 

Σμ παζπκίδζ ιε ηζξ ηάνηεξ ενςηήζεςκ (αθ. Δζηυκα 9) επζκμήεδηε, χζηε κα 

δχζεζ αθμνιή βζα δζενεφκδζδ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο ηςκ οπμηεζιέκςκ, αθθά ηαζ ηδ 

ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηζξ ζπέζεζξ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ. Ο ανζειυξ ηςκ 

ηανηχκ μνίζηδηε ζε δέηα, χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα  μθμηθήνςζδξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ εκηυξ ιίαξ ζοκάκηδζδξ. Οζ ηάνηεξ ανίζημκηακ ζε ζημίαα, δ ιζα πάκς 

απυ ηδκ άθθδ ηαζ βονζζιέκεξ ακάπμδα, ιε ζημπυ ημ οπμηείιεκμ κα ιδκ ιπμνεί κα δεζ 

εη ηςκ πνμηένςκ ηδκ ενχηδζδ. Σμ ζημζπείμ εημφημ απμζημπμφζε ζημ κα δζεβείνεζ ηδκ 

πενζένβεζα ηςκ παζδζχκ ηαζ κα ακηζθδθεμφκ πενζζζυηενμ ηδ δναζηδνζυηδηα ςξ έκα 

παζπκίδζ ιε ηάνηεξ. Ζ μδδβία βζα ηα οπμηείιεκα δζαηοπχεδηε ιε ηα παναηάης θυβζα 

«Σξάβεμε κηα θάξηα. Αηάβαζε δπλαηά ηελ εξώηεζε θαη απάληεζέ ηελ». 

Οζ ενςηήζεζξ πμο δζαηοπχεδηακ ήηακ μζ ελήξ:   

 

1. Πχξ εα ήηακ βζα ζέκα δ ηέθεζα ιδηένα; 

2. Πχξ εα ήηακ βζα ζέκα μ ηέθεζμξ παηέναξ; 

3. Πμζα ήηακ δ πζμ εοηοπζζιέκδ διένα ηδξ γςήξ ζμο έςξ ηχνα; 

4. Πμζα ήηακ δ πζμ δοζάνεζηδ ιένα ηδξ γςήξ ζμο έςξ ζήιενα; 

5. Πμζα είκαζ ηα δφμ ακηζηείιεκα ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοκαζζεδιαηζηή αλία βζα 

ζέκα; 

6. Πχξ θακηάγεζαζ ημκ εαοηυ ζμο ζε πέκηε πνυκζα; 

7. Πεξ  έκα υκεζνμ πμο έπεζξ βζα ζέκα; 

8. Τπάνπεζ ηάηζ βζα ημ μπμίμ δεκ έπεζ ζοβπςνήζεζ ημοξ βμκείξ ζμο; 

9. Σζ εα ζε έηακε κα πάζεζξ ηδκ ειπζζημζφκδ ζμο απέκακηζ ζε ηάπμζμκ πμο 

αβαπάξ; 

10. Πεξ πέκηε θέλεζξ πμο ζμο ένπμκηαζ ζημ κμο υηακ αημφξ ηδ θέλδ «θζθία». 

 

οκδοαζηζηά ιε ηζξ παναπάκς ενςηήζεζξ, ιπμνμφκ κα γδηδεμφκ απυ ηα 

οπμηείιεκα ηαζ άθθεξ πθδνμθμνίεξ δζαηοπχκμκηαξ ιζηνυηενα ενςηήιαηα, χζηε κα 

δζεοηνζκζζημφκ μζ πεπμζεήζεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ.  
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                                           Δζηυκα 9. Οζ ηάνηεξ ιε ηζξ ενςηήζεζξ. 

 

5.7.3.5. Squiggle 

 

 Σμ κα παίλμοιε squiggle ιε ηα δφμ οπμηείιεκα πνμέηορε ςξ ζδέα 

δζααάγμκηαξ έκα  αζαθίμ βκςζημφ ροπακαθοηή, μ μπμίμξ ζοκήεζγε κα πνδζζιμπμζεί 

ηδκ εθεφεενδ εζηαζηζηή έηθναζδ ηςκ αζεεκχκ -αθθά ηαζ ηδκ πνμαμθή ηςκ ζηέρεχκ 

ημοξ ζημ ζπκμβνάθδια- πνμηεζιέκμο κα εηιαζεφζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ 

ροπμζοκαζζεδιαηζηυ ημοξ ηυζιμ. Πνυηεζηαζ βζα έκα παζπκίδζ πμο παίγεηαζ απυ δφμ 

παίηηεξ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο Winnicott (2009), απυ ημκ ίδζμ ηαζ ημκ αζεεκή. Σμ 

παζπκίδζ λεηζκά, υηακ μ εεναπεοηήξ ζπδιαηίγεζ ιζα ηοπαία βναιιή ζε ιζα θεοηή 

ηυθθα. Μπμνεί κα πνυηεζηαζ βζα εοεεία ή ηαιπφθδ, ιζηνή ή ιεβάθδ βναιιή. ηδ 

ζοκέπεζα ημ πανηί θαιαάκεζ μ εεναπεουιεκμξ, μ μπμίμξ πνέπεζ κα ζοκεπίζεζ ηδ 

βναιιή ζπδιαηίγμκηαξ μηζδήπμηε εέθεζ, μηζδήπμηε ημο ένπεηαζ ζημ κμο, αοευνιδηα 

ηαζ ιδ ηαηεοεοκυιεκα. Βαζζηή ανπή ημο squiggleείκαζ δ ιδ πανειααηζηή ζηάζδ ημο 

εεναπεοηή, αθήκμκηαξ ημ πενζεχνζμ εθεφεενδξ έηθναζδξ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ 

ημο ζπκμβναθήιαημξ, μ εεναπεοηήξ ιπμνεί κα εέζεζ δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ ζημκ 

εεναπεουιεκμ, χζηε κα θάαεζ πθδνμθμνίεξ πμο εα ημκ αμδεήζμοκ κα ενιδκεφζεζ ηδ 

γςβναθζά ημο ααεφηενα.  

Σμ παζπκίδζ ημο squiggle επζθέπεδηε κα εθανιμζηεί ζηδκ πανμφζα ένεοκα, 

ηαεχξ ζοκδοάγεζ ηδκ εζηαζηζηή έηθναζδ, ιε ηδκ δοκαηυηδηα βζα δζείζδοζδ ζημκ 

ηυζιμ ηςκ εθεφεενςκ ζοκεζνιχκ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ.  

Ζ μδδβία πμο ζοκυδεοζε ηδκ πανμοζίαζδ ημο παζπκζδζμφ δζαηοπχεδηε ςξ 

ελήξ: «Έρνπκε κπξνζηά καο κηα θόιια ραξηί. Ώξρηθά εγώ ζα ζρεκαηίζσ κηα γξακκή κε 

ην κνιύβη. Έπεηηα εζύ κπνξείο λα ζπλερίζεηο απηή ηε γξακκή θαη ζρεδηάζεηο νηηδήπνηε 

ζνπ έξρεηαη πξώην ζην κπαιό ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο καξθαδόξνπο». οκεπχξ, ηα 

οθζηά πμο πνεζάζηδηακ βζα ηδκ εκ θυβς δναζηδνζυηδηα ήηακ θεοηέξ ηυθθεξ πανηί, 

ιμθφαζ ηαζ πνχιαηα.  

Χζηυζμ, μθείθς κα ζδιεζχζς πςξ έκαξ ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ ηαηά ηδκ 

οθμπμίδζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ιε ηδκ Άκκα, οπήνλε δ δοζημθία ζηδ θεπηή 

ηζκδηζηυηδηα, άνα ηαζ ζημ ζπέδζμ. 
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5.7.3.6. Σαηλία «Σα κπαιά πνπ θνπβαιάο» (2015) 

 

Οζ ελςηενζηέξ δναζηδνζυηδηεξ οπμαμδεμφκ ηδ δζαδζηαζία ηδξ παναηήνδζδξ 

ηυζμ ημο ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ οπμηείιεκμ ζοιπενζθένεηαζ εηηυξ ζπζηζμφ, υζμ ηαζ 

ηςκ ακηζδνάζεςκ ημο πενίβονμο ςξ πνμξ έκα ημνίηζζ ιε πνυδδθδ ηζκδηζηή δοζημθία. 

Γεδμιέκδξ ηδξ δθζηίαξ ηςκ δφμ ενεοκχιεκςκ, δ παναημθμφεδζδ ηαζκίαξ ηζκμοιέκςκ 

ζπεδίςκ απμηέθεζε ροπαβςβζηή δναζηδνζυηδηα, εκχ δ ζογήηδζδ πμο αημθμφεδζε, 

ακαθμνζηά ιε ηδκ πθμηή ηδξ, έθενε ζημ θςξ εκδζαθένμκηα αζχιαηα ηςκ δφμ 

ημνζηζζχκ. 

Ζ επίζηερδ ζημ ζζκειά δζεκενβήεδηε ιε ηάεε οπμηείιεκμ λεπςνζζηά, εκχ μζ 

βμκείξ ηςκ ημνζηζζχκ δεκ πανέιεζκακ ζημκ ηζκδιαημβνάθμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πνμαμθήξ. Ζ ανπζηή μδδβία πμο δυεδηε ζηα οπμηείιεκα ήηακ δ αηυθμοεδ: 

«Πξόθεηηαη λα δνύκε ηελ ηαηλία κε ηίηιν “Σα κπαιά πνπ θνπβαιάο”. Παξαθνινύζεζέ 

ηελ πξνζεθηηθά θαη πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεηο ηελ ηζηνξία». 

Ζ πνμξ παναημθμφεδζδ ηαζκία πμο επζθέπεδηε θένεζ ημκ ηίηθμ «Σα κπαιά πνπ 

θνπβαιάο», 2015 (Inside Out, δηάξθεηα 94΄) θαη πναβιαηεφεηαζ ηδκ εζςηενζηή πάθδ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ εκηυξ εκυξ εκηεηάπνμκμο ημνζηζζμφ, ηδξ Ράζθζ. Μζαξ ηαζ δ δθζηία 

ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ ανίζηεηαζ ημκηά ζηδκ πναβιαηζηή δθζηία ηςκ οπμηεζιέκςκ, δ 

ηαζκία εημφηδ επζθέπεδηε, χζηε κα ελεηαζηεί, εάκ μζ πνμαθδιαηζζιμί ηδξ 

πνςηαβςκίζηνζαξ Ράζθζ οθίζηακηαζ ηαζ ζηδ ζηέρδ ηςκ ημνζηζζχκ.  

Ζ ηαζκία είκαζ έβπνςιδ ηαζ ιεηαβθςηηζζιέκδ, βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ 

παναημθμφεδζδ απυ ηα δφμ ημνίηζζα. Ζ πθμηή ηδξ παναηηδνίγεηαζ απθή ηαζ 

εοπάνζζηδ πνμξ παναημθμφεδζδ. Ζ ζζημνία λεηζκά, υηακ δ Ράζθζ ιεηαημιίγεζ ιε ημοξ 

βμκείξ ηδξ ζημ ακ Φνακζίζημ, υπμο μ παηέναξ ηδξ ανήηε κέα δμοθεζά. Ζ ίδζα 

ηαηεοεφκεηαζ απυ ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ, ηδ Υανά, ημκ Φυαμ, ημκ Θοιυ, ηδκ Αδδία 

ηαζ ηδ Θθίρδ, ηα μπμία γμοκ ζημ Κέκηνμ Δθέβπμο ιέζα ζημ ιοαθυ ηδξ (αθ. Δζηυκα 

10). Έηζζ, ζοιαμοθεφμοκ ημ ημνίηζζ ζηδκ κέα ηαεδιενζκυηδηά ημο, υπμο υθα 

αθθάγμοκ, ηαεχξ δ Ράζθζ ιπαίκεζ ζηδκ εθδαεία. 

Μεηά ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ηαζκίαξ, αημθμφεδζε ζοκέκηεολδ ζηδκ ήζοπδ 

ηαθεηένζα πμο δζαεέηεζ μ ηζκδιαημβνάθμξ. Οζ ενςηήζεζξ πμο ηέεδηακ ζηα 

οπμηείιεκα είπακ ςξ αθμνιή ηδκ ζζημνία ηδξ Ράζθζ ηαζ επεηηείκμκηακ ζηα πνμζςπζηά 

ημοξ αζχιαηα.  

 

1. Πεξ ιμο θίβα θυβζα βζα ηδκ ζζημνία ηδξ ηαζκίαξ πμο παναημθμοεήζαιε.  

2. Πμζα ήηακ ηα πνυζςπα ηδξ ηαζκίαξ; 

3. Πμζα ήηακ δ πνςηαβςκίζηνζα ηδξ ηαζκίαξ; 

4. Θοιάζαζ πμζα ήηακ ηα πέκηε ζοκαζζεήιαηα ζημ ηέκηνμ εθέβπμο; 

5.  Πενίβναρέ ιμο πχξ ειθακίγεηαζ ημ ηάεε ζοκαίζεδια ζηδκ ηαζκία.  

6. Έπεζξ κζχζεζ πμηέ πςξ δεκ ιπμνείξ κα επζημζκςκήζεζξ ιε ημοξ θίθμοξ ζμο, 

υπςξ ζοκέαδ ιε ηδ Ράζθζ ηαζ ηδ Μεκη; 

7. Υνεζάζηδηε πμηέ κα πδβαίκεζξ ζε ιζα δναζηδνζυηδηα πμο δεκ ζμο άνεζε, 

υπςξ δ Ράζθζ ζημ πυηετ; 

8. Έκζςζεξ πμηέ υηζ μζ βμκείξ ζμο δεκ ζε ηαηαθαααίκμοκ; 

9. Τπήνλε ηάπμζα θμνά πμο εέθδζεξ κα θφβεζξ απυ ημ ζπίηζ, υπςξ δ Ράζθζ; Ακ 

καζ πυηε ηαζ βζα πμζμκ θυβμ; 

10. Τπήνλε ηάπμζα θμνά πμο κα είπεξ ρέιαηα ζμοξ βμκείξ ζμο, υπςξ δ Ράζθζ; Ακ 

καζ, βζα πμζμ θυβμ;  

11. Πζζηεφεζξ πςξ δ θφπδ είκαζ ςθέθζιδ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ; 

12. Δίπεξ πμηέ θακηαζηζηυ θίθμ, υπςξ δ Ράζθζ ημκ Bing Bong; 
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13. Δκημπίγεζξ ημζκά ζδιεία ακάιεζα ζηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ Ράζθζ ηαζ ηα δζηά 

ζμο; 

14. Πχξ ζμο θάκδηε ημ ηέθμξ ηδξ ηαζκίαξ; Γχζε ζηδκ ηαζκία έκα άθθμ ηέθμξ. 

15. Γχζε ζηδκ ηαζκία έκακ άθθμ ηίηθμ. 

 

 

                    
Δζηυκα 10. Αθίζα ηδξ ηαζκίαξ ιε εθθδκζηυ ηίηθμ «Σα ιοαθά πμο ημοααθάξ» υπμο ειθακίγμκηαζ ηα 

πέκηε ζοκαζζεήιαηα. 

 

5.7.4. 4
ν
 ηάδην: Γεκηνπξγία ηνπ γελενγξάκκαηνο 

 

Έπμκηαξ, ζοθθέλεζ ανηεηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ, απυ ηα 

ηνία ζηάδζα πμο πνμδβήεδηακ ημ εκδζαθένμκ ιεηαημπίζηδηε βζα θίβμ ζημοξ ζοββεκείξ 

ηαζ ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ πμο πθαζζζχκμοκ ηα δφμ ημνίηζζα. 

Σμ Γεκευβναιια ζοκζζηά έκα ενβαθείμ πμο επζηνέπεζ ζημκ ενεοκδηζηή κα 

ελεηάζεζ ηζξ ζπέζεζξ εκηυξ εκυξ εονφηενμο μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο. οκεπχξ, 

δζαηδνχκηαξ ςξ ζδιείμ ακαθμνάξ ημ ηάεε οπμηείιεκμ, δζεκενβήεδηε πνμζπάεεζα, 

χζηε κα ελεηαζημφκ υθεξ μζ ζπέζεζξ πμο ημ επδνεάγμοκ, υπζ ιυκμ ιε ημοξ βμκείξ ή ηα 

αδένθζα, αθθά ηαζ ακαθμνζηά ιε ημοξ ζοββεκείξ δεοηένμο ααειμφ.  

Μζαξ ηαζ ηα οπμηείιεκα πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα δεκ είκαζ εκήθζηεξ, έβζκε 

ανπζηά πνμζπάεεζα κα ημοξ ελδβήζμοιε ηζ είκαζ ημ βεκευβναιια, ηζ απεζημκίγεζ ηαζ 

πχξ εα ιαξ αμδεήζεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ένεοκαξ. Έπεζηα, λεηζκήζαιε κα 

ζοθθέβμοιε πθδνμθμνίεξ βζα ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ ηςκ ημνζηζζχκ, 

ηαηαβνάθμκηαξ μκυιαηα, δθζηίεξ, επαββέθιαηα ηαζ υ,ηζ βκχνζγακ ηα οπμηείιεκα βζα 

ηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ.  

 

5.7.5. 5
ν 

ηάδην: Γξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ 

ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο 

 

Σμ πέιπημ ζηάδζμ ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ αθζενχεδηε ζηδ δζενεφκδζδ ημο 

μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο, υπμο δζαιέκμοκ ηα δφμ οπμηείιεκα. Ακαθμνζηά ιε ηζξ 

εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, μζ πθδνμθμνίεξ ζοθθέπηδηακ ηονίςξ ιέζς ημο 

ζοιαμθζημφ παζπκζδζμφ, εκυξ αίκηεμ ηαζ εκυξ ζπκμβναθήιαημξ.    
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5.7.5.1. πκβνιηθό παηρλίδη κε πήιηλεο θαη πάληλεο θηγνύξεο 

 

Οζ δναζηδνζυηδηεξ εζηαζηζημφ παναηηήνα, πένα δδιζμονβζηή δζέλμδμ, 

ζοκδνάιμοκ ζηδ παθάνςζδ ηαζ εοημθυηενδ ζςιαηζηή ηαζ θεηηζηή έηθναζδ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ. οκεπχξ, ζηδκ πανμφζα ένεοκα έβζκε πνμζπάεεζα κα εκηαπεμφκ υζμ ημ 

δοκαηυκ πενζζζυηενεξ δναζηδνζυηδηεξ εζηαζηζημφ παναηηήνα, ζοκδνάιμκηαξ ζηδκ 

απνυζημπηδ πανμπή πθδνμθμνζχκ. Χζηυζμ, μζ δζαθμνεηζηέξ δοκαηυηδηεξ θεπηήξ 

ηζκδηζηυηδηαξ πμο δζαεέημοκ ηα δφμ ημνίηζζα, μδήβδζακ ζε δζαθμνμπμίδζδ ηαζ 

πνμζανιμβή μνζζιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ.  

Πζμ ακαθοηζηά, ζηα πθαίζζα δζενεφκδζδξ ηςκ εκδμμζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ 

ηςκ ημνζηζζχκ επζθέπεδηε ημ ζοιαμθζηυ παζπκίδζ ιε θζβμφνεξ απυ ηα ιέθδ ηδξ ηάεε 

μζημβέκεζαξ, υπμο ηα ημνίηζζα εα ιπμνμφζακ κα πνμαάθμοκ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ, υπςξ ηα  ίδζα ηζξ ακηζθαιαάκμκηαζ. Γζα ηδκ Άκκα επζθέπεδηακ μζ 

δαπηοθυημοηθεξ, εκχ ιε ηδκ Μανίκα αημθμοεήεδηε ιζα ηνίςνδ δζαδζηαζία, ζημ 

ηέθμξ ηδξ μπμίαξ δζεκενβήεδηε παζπκίδζ ιε ηα πεζνμπμίδηα πήθζκα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζάξ ηδξ. οκεπχξ, δ πνχηδ ηαζ δ δεφηενδ θάζδ πμο αημθμοεμφκ αθμνμφκ 

ιυκμ ζηδ Μανίκα, εκχ ζηδκ  ηνίηδ  θάζδ πενζβνάθεηαζ δ ημζκή δζαδζηαζία πμο 

αημθμοεήεδηε ηαζ βζα ηα δφμ ημνίηζζα. 

 

5.7.5.1.1. Πξώηε θάζε-Καηαζθεπή κε πειό 

 

ζμκ αθμνά ζηδκ Μανίκα, επέθελα κα ηαηαζηεοάζεζ δ ίδζα ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζάξ ηδξ πνδζζιμπμζχκηαξ πδθυ, ιζαξ ηαζ πνυηεζηαζ βζα έκα οθζηυ ιαθαηυ, 

πμο πθάεεηαζ εφημθα, ηαηάθθδθμ (ηαζ ςθέθζιμ) βζα ηδκ θεπηή ηζκδηζηυηδηα ημο 

ημνζηζζμφ. ηδ εειαηζηή αοηή ημο πδθμφ αθζενχεδηακ ζοκμθζηά ηνεζξ ζοκακηήζεζξ.  

Καηά ηδκ πνχηδ ζοκάκηδζδ, δυεδηε ζηδ Μανίκα δ ελήξ μδδβία: «Με ηνλ 

πειό κπνξείο λα θαηαζθεπάζεηο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη 

ηνλ εαπηό ζνπ. Μπνξείο λα δηαηεξήζεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή λα ηα κεηαπιάζεηο 

όπσο επηζπκείο, εμεγώληαο κνπ, όκσο, ην ιόγν. Έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ όζν ρξόλν 

ρξεηαζηείο». Σα οθζηά πμο παναζπέεδηακ ζημ οπμηείιεκμ ήηακ πδθυξ άζπνμξ ηαζ 

ηυηηζκμξ πμο ζηεβκχκεζ ιε ημκ αένα, χζηε κα ιδκ πνεζάγεηαζ ρήζζιμ, ηαεχξ ηαζ έκα 

δμπείμ ιε κενυ. Αθμφ ημ οπμηείιεκμ πθάζεζ ηα πνυζςπα ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, 

δζαηίεεηαζ πνυκμξ βζα δζεοηνζκζζηζημφ ηφπμο ενςηήζεζξ. 

 

1. Σζ έπθαζεξ ιε ημκ πδθυ; 

2. Πεξ ιμο θίβα θυβζα βζα ημ ηάεε πθαζιαηάηζ: Πμζμξ είκαζ; Πμζα είκαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο; Γζαηί ημ έπθαζεξ ιε ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ; 

3. Γχζε ιμο πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πθαζιαηάηζ πμο ακαπανζζηά 

εζέκα.  

 

διακηζηή πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ηδκ αοηυ-εζηυκα ημο οπμηεζιέκμο είκαζ μ 

ηνυπμξ πμο εα επζθέλεζ κα ζπδιαηίζεζ ημκ εαοηυ ημο. Θα πθάζεζ άναβε ημκ αμδεδηζηυ 

ελμπθζζιυ αάδζζδξ (ιπαζημφκζα ή ακαπδνζηυ αιαλίδζμ); Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζοκέκηεολδξ ημ ενχηδια εημφημ εα ηεεεί ζημ οπμηείιεκμ. 

Μεηά ημ πέναξ ηδξ ζοκέκηεολδξ ηνίεδηε ζηυπζιμ κα δζαηοπςεμφκ ζημ 

οπμηείιεκμ ιενζηέξ ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο αίςζε ηδκ εζηαζηζηή ημο 

έηθναζδ ιε ημκ πδθυ. Οζ ενςηήζεζξ απμζημπμφκ ζηδ δζενεφκδζδ ημο ενεοκδηζημφ 

ενςηήιαημξ, εάκ δ εζηαζηζηή έηθναζδ δφκαηαζ κα ζοκδνάιεζ ζηδκ ζοκαζζεδιαηζηή 

απεθεοεένςζδ ημο αηυιμο.   
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1. Πχξ έκζςζεξ ηδκ χνα πμο πνδζζιμπμζμφζεξ ημκ πδθυ;  

2. μο ανέζεζ δ οθή ημο οθζημφ; 

3. Ήηακ δφζημθμ βζα εζέκα κα πθάζεζξ ημκ πδθυ; 

4. Έπεζξ λακαπζάζεζ πδθυ; 

5. Θα ζμο άνεζε κα λακαπαίλεζξ ζημ ιέθθμκ ιε πδθυ; 

6. Πχξ έκζςζεξ, υηακ ιζθμφζαιε βζα ηδκ μζημβέκεζά ζμο ηδκ χνα πμο εζφ 

ηδκ έπθαεεξ; 

 

5.7.5.1.2. Γεύηεξε θάζε-Βάςηκν ησλ θηγνύξσλ 
 

Αθμφ ζηέβκςζε δ πήθζκδ μζημβέκεζα, ήηακ χνα κα δζελαπεεί δ δεφηενδ 

ζοκάκηδζδ βζα ημ πνςιάηζζια ηςκ πήθζκςκ ιμνθχκ ιε βεκζηή μδδβία «Υξσκάηηζε ηηο 

πήιηλεο θηγνύξεο ρξεζηκνπνηώληαο όπνηα θαη όζα ρξώκαηα ζέιεηο». Γζα ηδ 

δναζηδνζυηδηα αοηή πνεζάζηδηακ ηέιπενεξ, παθέηα, πζκέθα ηαζ κενυ. Ζ Μανίκα είκαζ 

ζε εέζδ κα πνδζζιμπμζήζεζ πζκέθμ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ απμδείπεδηε ηαζ απυ ηα 

ζπκμβναθήιαηα πμο πνμδβήεδηακ, επμιέκςξ ιπυνεζε κα ακηαπελέθεεζ ζηδ 

δναζηδνζυηδηα δίπςξ ηδ δζηή ιμο αμήεεζα (αθ. Δζηυκα 11). 

Καηά ηδ δεφηενδ ζοκάκηδζδ, έβζκε ζοκδοαζιυξ ημο πνςιαηίζιαημξ ιε 

ζογήηδζδ. Ο πνυκμξ εημφημξ αλζμπμζήεδηε, βζα κα εέζς ζημ οπμηείιεκμ ενςηήζεζξ 

ακαθμνζηά ιε ημκ αζυημζιυ ημο. Δπελενβαγυιεκδ ημ οθζηυ πμο ζοθθέπεδηε απυ ηζξ 

ηνεζξ παναπάκς θάζεζξ, πνμέηορακ επζπθέμκ ενςηήιαηα πμο ηέεδηακ ζηδ Μανίκα, 

υζμ εηείκδ έααθε ηζξ πήθζκεξ θζβμφνεξ.    

Αθμφ μθμηθδνχεδηε ημ πνςιάηζζια, γδηήεδηε απυ ημ ημνίηζζ κα ελδβήζεζ 

πμζα πνχιαηα πνδζζιμπμίδζε βζα ηδκ ηάεε θζβμφνα ηαζ βζα πμζμ θυβμ. 

 

 
Δζηυκα 11. Ζ Μανίκα, ηαεχξ αάθεζ ηα πήθζκα ακενςπάηζα.  

 

5.7.5.1.3. Σξίηε θάζε-  πκβνιηθό παηρλίδη  

 

Καηά ηδκ ηνίηδ θάζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ιε ημκ πδθυ, ειθακίγεηαζ δ 

ζφβηθζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ημο ζηυπμο ιεηαλφ ηςκ δφμ ημνζηζζχκ. πςξ 

ακαθένεδηε παναπάκς, ιε ηδκ Άκκα δεκ πνμπςνήζαιε ζε ηαηαζηεοή πήθζκςκ 

πνμζχπςκ, ηαεχξ δ θεπηή ηδξ ηζκδηζηυηδηα ζηα άκς άηνα δεκ επέηνεπε ημκ 

αοηυκμιμ πεζνζζιυ ημο οθζημφ μφηε ημ ζπδιαηζζιυ ιμνθχκ. οκεπχξ, ιε ηδκ Άκκα 

ακαπαναζηήζαιε ηζξ μζημβεκεζαηέξ ηδξ ζπέζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ πάκζκεξ 

δαπηοθυημοηθεξ. Μζαξ ηαζ ημ ημνίηζζ δφκαηαζ κα πνμαεί ζε ιζηνέξ ηζκήζεζξ ηςκ 

δαπηφθςκ, μζ δαπηοθυημοηθεξ ηνίεδηακ ςξ ημ ηαηαθθδθυηενμ ιέζμ (εκ ζοβηνίζεζ ιε 
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ιανζμκέηεξ ή ημφηθεξ-βάκηζ, πμο είκαζ πζμ απαζηδηζηέξ ζηδ θααή ηαζ ημ πεζνζζιυ 

ημοξ).    

ηδκ Άκκα πανμοζζάζηδηακ πέκηε δαπηοθυημοηθεξ, ηςκ μπμίςκ δ ιμνθή δεκ 

πνυδζδε λεηάεανα, εάκ πνυηεζηαζ βζα αβυνζα ή βζα ημνίηζζα (αθ. Δζηυκα 12). Οζ 

ζοβηεηνζιέκεξ δαπηοθυημοηθεξ επζθέπεδηακ, ιε ζημπυ κα ιδκ ηαηεοεφκμοκ ημ 

οπμηείιεκμ, αθθά κα ημο επζηνέρμοκ κα επζθέλεζ ηδ θζβμφνα πμο επζεοιεί κα 

ακαπαναζηήζεζ ημ ηάεε άημιμ ηδξ μζημβέκεζαξ, αθμφ αηυιδ ηζ εημφηδ δ επζθμβή 

ζοκζζηά αλζμθμβήζζιμ ζημζπείμ βζα ηδκ ένεοκά ιαξ. 

Ζ θζθμζμθία ηδξ ηνίηδξ ηαζ ηεθεοηαίαξ θάζδξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ήηακ ημ 

ζοιαμθζηυ παζπκίδζ ιε ηζξ θζβμφνεξ. Δζδζηυηενα, ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

εημφηδξ ήηακ δζαιέζμο ημο παζλίιαημξ κα ακαδοεμφκ εηθάκζεζξ ηδξ επζημζκςκίαξ 

ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ, υπςξ αζχκμκηαζ απυ ηα δφμ οπμηείιεκα, 

δζαηδνχκηαξ δδθαδή, ημκ δζηυ ημοξ ηνυπμ εέαζδξ. Γεδμιέκδξ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ 

πμο οπέζηδ ζηα δφμ οπμηείιεκα, δ Μανίκα πνδζζιμπμίδζε ηα πήθζκα ακενςπάηζα, 

εκχ δ Άκκα ηζξ πάκζκεξ δαπηοθυημοηθεξ. Ο ζηυπμξ, υιςξ, μζ μδδβίεξ ηαζ δ δζαδζηαζία 

είκαζ ημζκέξ ηαηά ηδκ ηνίηδ θάζδ. 

Γζα κα ζοζηαεεί ιζα πθήνδξ εζηυκα ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ηςκ 

εκδμμζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ, πναβιαημπμζήεδηε ζοιαμθζηυ παζπκίδζ ζε δοάδεξ, 

ακάιεζα ζημ οπμηείιεκμ ηαζ έκα ιέθμξ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηάεε θμνά (ιδηένα, 

παηέναξ, αδενθή, αδενθυξ/ή). Ζ ζοκμθζηή μδδβία πμο δυεδηε ζηα ημνίηζζα ήηακ δ 

ελήξ: «Ώλαπαξάζηεζε έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζε εζέλα θαη θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο 

ζνπ μερσξηζηά, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θηγνύξεο». Πανάθθδθα, ημοξ ελήβδζα πςξ 

ζηυπμξ είκαζ κα ακαπαναζηήζμοκ έκακ ηαεδιενζκυ, νεαθζζηζηυ δζάθμβμ, πμο κα 

ζοιααίκεζ ζη‟ αθήεεζα, χζηε κα δζαθαίκεηαζ ημ ζημζπείμ ηδξ επζημζκςκίαξ, υπςξ  

αηνζαχξ ημ αζχκεζ ημ ηάεε οπμηείιεκμ.  

Πνμηεζιέκμο κα ιδκ οπάνλμοκ πανακμήζεζξ, πνζκ ηδκ έκανλδ ηάεε επζιένμοξ 

παζλίιαημξ, πανεπυηακ ιζα πζμ ζοβηεηνζιέκδ μδδβία, ςξ ελήξ: «Υξεζηκνπνίεζε ηηο 

θηγνύξεο γηα λα αλαπαξαζηήζεηο έλαλ θαζεκεξηλό δηάινγν αλάκεζα ζε εζέλα θαη ηε 

κεηέξα ζνπ», «Υξεζηκνπνίεζε ηηο θηγνύξεο γηα λα αλαπαξαζηήζεηο έλαλ θαζεκεξηλό 

δηάινγν αλάκεζα ζε εζέλα θαη ηνλ παηέξα ζνπ», «Υξεζηκνπνίεζε ηηο θηγνύξεο γηα λα 

αλαπαξαζηήζεηο έλαλ θαζεκεξηλό δηάινγν αλάκεζα ζε εζέλα θαη ηελ αδεξθή ζνπ», 

«Υξεζηκνπνίεζε ηηο θηγνύξεο γηα λα αλαπαξαζηήζεηο έλαλ θαζεκεξηλό δηάινγν 

αλάκεζα ζε εζέλα θαη ηε/ηνλ κεγάιε/ν αδεξθή/ό ζνπ». 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ιε ζδιείμ ακαθμνάξ ημ 

οπμηείιεκμ, έβζκε πνμζπάεεζα κα ιεηαημπζζηεί ημ ηέκηνμ αάνμοξ ζημοξ βμκείξ. Έηζζ 

δ επυιεκδ ηαηεφεοκζδ πμο δυεδηε ζηα ημνίηζζα ήηακ  κα ακαπαναζηήζμοκ έκακ 

δζάθμβμ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ ημοξ («Υξεζηκνπνίεζε ηηο θηγνύξεο γηα λα 

αλαπαξαζηήζεηο έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ζνπ»).  

Σέθμξ, ζηυπμξ ήηακ κα απμηοπςεεί μ ηνυπμξ εέαζδξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ 

ζπέζεςκ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ ηαζ ηα αδένθζα ηςκ οπμηεζιέκςκ («Υξεζηκνπνίεζε ηηο 

θηγνύξεο, γηα λα αλαπαξαζηήζεηο έλαλ θαζεκεξηλό δηάινγν αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη 

ηελ αδεξθή ζνπ», «Υξεζηκνπνίεζε ηηο θηγνύξεο, γηα λα αλαπαξαζηήζεηο έλαλ 

θαζεκεξηλό δηάινγν αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ηελ αδεξθή ζνπ».) 

Μέζα απυ ηζξ παναπάκς επζιένμοξ μδδβίεξ ηαθφθεδηακ ηαζ 

ακαπαναζηάεδηακ υθμζ μζ πζεακμί ζοκδοαζιμί αθθδθεπζδνάζεςκ ζε δοάδεξ, εκηυξ 

ημο μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο. Έηζζ, ηα οπμηείιεκα είπακ ιζα δζέλμδμ ιέζα απυ ημ 

ζοιαμθζηυ παζπκίδζ κα απμδχζμοκ ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ζε υθμ ημοξ ημ θάζια. 

Καηαθδηηζηά, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δζαθυβςκ ζοιιεηείπα 

ακαθαιαάκμκηαξ νυθμ, ιε ιμκαδζηυ ζημπυ κα εέζς ενςηήιαηα, χζηε ηα ημνίηζζα κα 

απμηοπχζμοκ απνυζημπηα ηζξ ηαεδιενζκέξ ζηζβιέξ πμο αζχκμοκ ιε ηα ιέθδ ηδξ 
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μζημβέκεζάξ ημοξ. Ο νυθμξ ιμο, δδθαδή, πενζμνίζηδηε ζημ κα εέης ενςηήζεζξ, χζηε 

κα εζηζάγμοιε ζηδκ ηάεε ζπέζδ, πςνίξ κα ηαηεοεφκς ηζξ απακηήζεζξ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ. ηζξ ακαπαναζηάζεζξ δεκ ηέεδηακ πνμκζημί πενζμνζζιμί, εκχ υθμζ μζ 

δζάθμβμζ δπμβναθήεδηακ ηαζ απμιαβκδημθςκήεδηακ αοημφζζμζ.  

 

              
                                    Δζηυκα 12. Οζ πάκζκεξ θζβμφνεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ. 

 

 

5.7.5.2. Βίληεν «Κάπνηα παηδηά είλαη ήξωεο» (2013) 
 

Μζα αηυιδ δναζηδνζυηδηα ιε ζημπυ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζπέζεςκ ιέζα ζημοξ 

ηυθπμοξ ηςκ δφμ μζημβεκεζχκ, ήηακ δ παναημθμφεδζδ, μ ζπμθζαζιυξ ηαζ δ διζ-

δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ ιε αθμνιή ημ αίκηεμ ιε ηίηθμ «Κάπνηα παηδηά είλαη ήξσεο». 

Σμ αίκηεμ ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ δζαεέηεζ δζάνηεζα εκυξ θεπημφ, είκαζ έβπνςιμ 

ηαζ πςνίξ δζαθυβμοξ, βεβμκυξ πμο ημ ηαεζζηά εφημθα ηαηακμήζζιμ. Διπενζέπεζ 

ηέζζενζξ λεπςνζζηέξ πενζπηχζεζξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ μζ πνςηαβςκζζηέξ είκαζ 

δ «Άβνοπκδ Ακκμφθα», δ «Αημφναζηδ Δθεκίηζα», μ «Απηφπδημξ Κςζηάηδξ» ηαζ μ 

«Αδζάανμπμξ Μάνζμξ» ηαζ επζθέπεδηε ιε ζημπυ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

ζπέζεςκ βμκέςκ-παζδζμφ.  

ηδκ πνχηδ ζζημνία, δ πθμηή λεηζκά ιε δφμ βμκείξ μζ μπμίμζ ηζαηχκμκηαζ ηαζ 

ημοκμφκ έκημκα ηα πένζα ημοξ. Ζ «Άβνοπκδ Ακκμφθα» ιε 

αμονηςιέκα ιάηζα αημφεζ 

ηζξ θςκέξ ημοξ, λαπθςιέκδ 

ζημ ηνεαάηζ ηδξ (αθ. 

Δζηυκα13).  

 

 

 

 

ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, δ «Αημφναζηδ 

Δθεκίηζα» ανίζηεηαζ ηαεζζιέκδ ζημ βναθείμ ηδξ ιε ηδ 

Δζηυκα 13. Ζ Ακκμφθα θμαζζιέκδ 

ηάης απυ ηα ζηεπάζιαηα. 

Δζηυκα 14. Ζ Δθεκίηζα πάκς απυ ηα 

αζαθία ηδξ. 



[123] 
 

θάιπα ηδξ ακαιιέκδ ηαζ ηα αζαθία ακμζπηά. Χζηυζμ, ηδκ πήνε μ φπκμξ πάκς ζηα 

ιαεήιαηά ηδξ. Μυθζξ δ ιδηένα ηδξ εζζένπεηαζ ζημ 

δςιάηζμ ηαζ ακηζηνίγεζ ημ ημνίηζζ απμημζιζζιέκμ, 

ημ ηαναημοκά αίαζα (αθ. Δζηυκα 14). Ζ Δθεκίηζα 

λοπκά, ζζζχκεζ ηα βοαθζά ηδξ ηαζ ζοκεπίγεζ ημ 

δζάααζια. ηδκ ηνίηδ ζζημνία, ιζα πεκηαιεθήξ 

μζημβέκεζα ανίζηεηαζ ηαεζζιέκδ βφνς απυ ημ 

ηναπέγζ. Δίκαζ δ χνα ημο θαβδημφ, υιςξ, μ 

«Απηφπδημξ Κςζηάηδξ» δεκ εέθεζ κα θάεζ ηαζ 

ζπνχπκεζ ημ πζάημ ημο. Συηε μ παηέναξ ημο 

ζδηχκεηαζ ηαζ ημο δίκεζ έκα παζημφηζ (αθ. Δζηυκα 

15). Σμ ιάβμοθμ ημο Κςζηάηδ ημηηζκίγεζ ηαζ 

ηα ιάηζα ημο αμονηχκμοκ. Σέθμξ, μ 

«Αδζάανμπμξ Μάνζμξ» αημφεζ ημκ ιπαιπά ημο 

κα ιζθάεζ ζημ ηδθέθςκμ ηυζμ άβνζα, πμο 

ηνμιάγεζ, ιε απμηέθεζια κα ανέλεζ ημ αναηάηζ 

ημο ηαζ ημ παθί (αθ. Δζηυκα 16). Σμ αίκηεμ 

ηθείκεζ ιε ημκ ηίηθμ ημο, «Κάπνηα παηδηά είλαη 

ήξσεο». 

Ζ ανπζηή μδδβία πμο δυεδηε ζηα οπμηείιεκα 

ήηακ δ ελήξ: «Παξαθνινύζεζε πξνζεθηηθά ην 

βίληεν κε ηίηιν “Κάπνηα παηδηά είλαη ήξσεο” θαη 

πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεηο ηoπεξηερόκελό ηνπ». Πανάθθδθα, δζεοηνζκίζηδηε ζηα 

οπμηείιεκα πςξ ζε πενίπηςζδ πμο ημ επζεοιμφκ, ημ αίκηεμ ιπμνεί κα πνμαθδεεί 

λακά, έςξ υημο ηα ίδζα κζχζμοκ υηζ έπμοκ ηαηακμήζεζ ημ πενζεπυιεκυ ημο.  

Μεηά ηδκ πνμαμθή ημο αίκηεμ, αημθμφεδζε διζ-δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ ιε ζηυπμ 

ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ εκδμμζημβεκεζαηχκ δεζιχκ, υπςξ αζχκμκηαζ απυ ηα δομ 

ημνίηζζα.  

 

1. Πεξ ιμο ιε δζηά ζμο θυβζα ηζ παναημθμφεδζεξ ζημ αίκηεμ. 

2. Γζαηί κμιίγεζξ πςξ δ «Άβνοπκδ Ακκμφθα» δεκ ιπμνεί κα ημζιδεεί; 

3. Πχξ κμιίγεζξ υηζ κζχεεζ δ Ακκμφθα, υηακ μζ βμκείξ ηδξ ηζαηχκμκηαζ; 

4. Οζ βμκείξ ζμο ηζαηχκμκηαζ υπςξ ηδξ Ακκμφθαξ; 

5. Πυζμ ζοπκά ηζαηχκμκηαζ μζ βμκείξ ζμο ηαζ βζα πμζμοξ θυβμοξ; 

6. Πχξ ακηζδνάξ εζφ, υηακ ηζαηχκμκηαζ μζ βμκείξ ζμο; 

7. Γζαηί δ Δθεκίηζα παναηηδνίγεηαζ ςξ «Αημφναζηδ»; 

8. Πχξ κμιίγεζξ πςξ κζχεεζ δ Δθεκίηζα, υηακ δ ιαιά ηδξ ηδκ ηαναημοκάεζ; 

9. Δζέκα ζε πζέγεζ πμθφ δ ιαιά ζμο βζα ηάηζ; 

10. ηδκ ηάλδ ζμο οπάνπεζ ηάπμζμ παζδί πμο ημ πζέγμοκ πμθφ μζ βμκείξ ημο 

ζπεηζηά ιε ημ δζάααζια; 

11. Δζέκα μζ βμκείξ ζμο ζε έπμοκ πηοπήζεζ πμηέ; Ακ καζ, βζα πμζμ θυβμ ηαζ πχξ 

ακηέδναζεξ; 

12. Δζφ ηνμιάγεζξ πμηέ ιε ημοξ βμκείξ ζμο; 

13. Πχξ κζχεεζξ βζα ηδκ ζπέζδ πμο έπεζξ ιε ημοξ βμκείξ ζμο; Δίζαζ 

εοπανζζηδιέκδ; Ναζ ή υπζ ηαζ βζαηί; 

14. μο έπεζ ζοιαεί πμηέ κα ηνμιάλεζξ ηυζμ πμθφ πμο κα αναπείξ, υπςξ μ  

«Αδζάανμπμξ Μάνζμξ»; 

15. Ακ ιπμνμφζεξ κα δχζεζξ ιζα ζοιαμοθή ζημοξ βμκείξ υθμο ημο ηυζιμο, πμζα 

εα ήηακ αοηή; 

Δζηυκα 15. Ο «Απηφπδημξ Κςζηάηδξ». 

Δζηυκα 16. Ο Μάνζμξ πμο ανάπδηε 

απυ ημ θυαμ ημο. 
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16. Ακ ιπμνμφζεξ κα δχζεζξ ιζα ζοιαμοθή ζημοξ δζημφξ ζμο βμκείξ, πμζα εα 

ήηακ αοηή;  

17. Γεκζηά εζφ πχξ ακηζιεηςπίγεζξ ημοξ ηααβάδεξ ηαζ ηζξ θςκέξ; 

18. Σζ εέθεζ άναβε κα ιαξ δζδάλεζ εημφημ ημ αίκηεμ; 

19. Τπάνπεζ ηάπμζμξ ζημκ μπμίμ εα ήεεθεξ κα δείλεζξ αοηυ ημ αίκηεμ; 

20. οκμθζηά, πχξ ζε έηακε κα κζχζεζξ ημ αίκηεμ; 

21. Γχζε έκακ άθθμ ηίηθμ ζημ αίκηεμ. 

 

 

5.7.5.3. Έλα όλνκα - ηξία επίζεηα 
 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα έιπκεοζδ ηδξ ζηζβιήξ, βζα έκα παζπκίδζ πμο ήνεε ζηδ ζηέρδ 

ιαξ αοευνιδηα, υηακ, ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζπεδζαζιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ 

οπήνπε αηυια πνυκμξ ηαζ δζάεεζδ βζα ζογήηδζδ ιε ημ οπμηείιεκμ. Ζ μδδβία πμο 

δζαηοπχεδηε ήηακ δ αηυθμοεδ: «Κάζε θνξά ζα ζνπ αλαθέξσ έλα όλνκα από 

πξόζσπα πνπ γλσξίδεηο. Θέισ εζύ λα κνπ ιεο ηξία επίζεηα πνπ λα ην πεξηγξάθνπλ, 

ρσξίο λα ην ζθέθηεζαη πνιύ, απζόξκεηα». Δπζδίςλδ εημφημο ημο παζπκζδζμφ ήηακ κα 

ζοθθέλμοιε παναηηδνζζιμφξ υπζ ιυκμ βζα άημια ημο μζημβεκεζαημφ ηφηθμο αθθά ηαζ 

βζα θίθμοξ ηςκ οπμηεζιέκςκ.    

 

5.7.5.4. Ηρλνγξάθεκα γηα ηελ νηθνγέλεηα 

 

Καηά ηδκ πανμφζα ένεοκα, γδηήεδηε απυ ηα δφμ οπμηείιεκα κα απεζημκίζμοκ 

ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ ζε ιζα θεοηή 

ηυθθα ιεβέεμοξ Α4, πνδζζιμπμζχκηαξ 

υπμζα πνχιαηα επζεοιμφκ.  

Δζδζηυηενα, δ πνμθμνζηή μδδβία 

ήηακ: «Φηηάμε µία δσγξαθηά πνπ λα δείρλεη 

ηελ νηθνγέλεηά ζνπ. Μπνξείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο όπνηα θαη όζα ρξώκαηα 

ζεο». ηδ Μανίκα, θυβς ηδξ ηαθήξ θεπηήξ 

ηζκδηζηυηδηαξ δυεδηακ ιανηαδυνμζ, εκχ 

ζηδκ Άκκα δαπηοθμιπμβζέξ. ηα 

οπμηείιεκα δζεοηνζκίζηδηε πςξ δζαεέημοκ 

υζμ πνυκμ πνεζάγμκηαζ, εκχ πνυηεζηαζ βζα 

ιζα δναζηδνζυηδηα πμο απμζημπεί ζηδκ 

εθεφεενδ έηθναζδ. οκεπχξ, δεκ 

ελεηάγμκηαζ μζ ηαθθζηεπκζηέξ ημοξ 

δελζυηδηεξ, αθθά δ ζοκμθζηυηενδ ζφθθδρδ ηαζ μ 

ηνυπμξ έηθναζδξ.  

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 

ζπκμβναθήιαημξ, γδηήεδηε απυ ηα οπμηείιεκα 

κα ζηεθημφκ ηαζ κα ηαηαβνάρμοκ έκακ ηίηθμ βζα 

ηδ γςβναθζά ημοξ ηαζ ηάπμζεξ θέλεζξ ή θνάζεζξ 

πμο κα ζοκδέμκηαζ ιε αοηυ.  

Σέθμξ, αημθμφεδζε διζ- δμιδιέκδ 

ζοκέκηεολδ ιε ηα οπμηείιεκα ζημπεφμκηαξ ζηδκ 

ακάθοζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο απεζημκίζηδηακ ηαζ 

ηδκ ακάδεζλδ ηςκ κμδιάηςκ ηαζ ηςκ ζοιαμθζζιχκ 

πμο  δδιζμφνβδζακ.  

Δζηυκα 17. Σα οθζηά πμο δυεδηακ ζηδ Μανίκα, βζα κα 

γςβναθίζεζ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. 

Δζηυκα 18. Οζ δαπηοθμιπμβίεξ πμο δυεδηακ 

ζηδκ Άκκα, βζα κα απεζημκίζεζ ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζάξ ηδξ. 
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Οζ ενςηήζεζξ πμο ζοκέααθθακ ζηδκ ακάθοζδ ημο ζπκμβναθήιαημξ ήηακ μζ ελήξ: 

1. Πεξ ιμο θίβα θυβζα βζα ηδ γςβναθζά ζμο.  

2. Πμζα πνυζςπα αθέπμοιε; 

3. Γζαηί πνδζζιμπμίδζεξ ηα ζοβηεηνζιέκα πνχιαηα; 

4. Γζαηί δζέηαλεξ ηα πνυζςπα ιε ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ επάκς ζημ πανηί; 

5. Σζ ηίηθμ εα έδζκεξ ζηδ γςβναθζά ζμο; 

6. Πμζεξ θέλεζξ ή θνάζεζξ εα ήεεθεξ κα βνάρεζξ ζηδ γςβναθζά ζμο; 

 

 

                    
                             Δζηυκα 19. Ζ Άκκα ηαεχξ δδιζμονβεί ημ ζπκμβνάθδια ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ.  

 

5.7.6.  6
ν 

ηάδην: Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ αλαπεξία 
 

Σμ έηημ ζηάδζμ ηδξ πανμφζαξ ενεοκδηζηήξ απυπεζναξ οπήνλε απυ ηα πζμ 

μοζζαζηζηά αθθά, ακαιθίαμθα, ημ πθέμκ απαζηδηζηυ ςξ πνμξ ηδκ ζοθθμβή ηςκ 

πθδνμθμνζχκ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ επζθέπεδηακ πνμζεηηζηά, χζηε κα απμηεθέζμοκ 

ζζπονυ έκαοζια βζα ζογήηδζδ, ακαθμνζηά ιε έκα γήηδια πμο πμκά ηα οπμηείιεκα- 

ηδκ ηζκδηζηή ημοξ δοζημθία. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

αημθμοεμφκ ζοκηεθέζηδηακ ιεηά απυ έλζ ιήκεξ ζοκεκηεφλεςκ ηαζ 

πνμπαναζηεοαζηζηχκ  δναζηδνζμηήηςκ πμο ζημπυ είπακ κα αμδεήζμοκ ηα 

οπμηείιεκα κα απειπθαημφκ ηαζ κα κζχζμοκ αζθάθεζα, χζηε κα εηιοζηδνεοημφκ 

εημφζζα ηα αζχιαηά ημοξ πενί ακαπδνίαξ.  

 

5.7.6.1. Σν θνιιάδ 

 

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκζζηά ιζα πάεδζδ ιε ηονίανπμ ηαζ πμθθέξ θμνέξ 

ειθακή ακηίηηοπμ ζημ ζχια ηαζ ηδκ ηζκδηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ παζπυκηςκ. 

Ακαπυθεοηηα, θμζπυκ, ηα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ αζχκμοκ ιζα ιμκαδζηή 

ζπέζδ ιε ημ ζχια ημοξ, ζηδκ μπμία απμηοπχκμκηαζ πμζηίθεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

απμπνχζεζξ. ε ιζα πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ηα ημνίηζζα 

πμο ανίζημκηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ εθδαείαξ αζχκμοκ ηδ ζπέζδ ιε ημ ζχια ημοξ, 

δζεκενβήεδηε διζ-δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ ηαεχξ ηαζ έκα ημθθάγ.  
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Ζ εκ θυβς δναζηδνζυηδηα δζανενχεδηε ζε δφμ θάζεζξ. Ζ πνχηδ θάζδ 

πενζεθάιαακε ημ λεθφθθζζια εκυξ βκςζημφ εθδαζημφ πενζμδζημφ, ημο Teenageηαζ 

εθεφεενδ ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκυ ημο. ηδ δεφηενδ θάζδ ζοιιεηείπε 

ιυκμ δ Μανίκα, δ μπμία ιπμνεί κα πεζνζζηεί ραθίδζ ηαζ κα ημθθήζεζ ιε ηδκ ηυθθα. 

οκεπχξ, ημ ημθθάγ πμο δδιζμονβήεδηε ήηακ έκα ηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζή ημο 

αημθμφεδζε διζ-δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ. Οζ ενςηήζεζξ ηδξ διζ-δμιδιέκδξ 

ζοκέκηεολδξ ηέεδηακ ηαζ ζηδκ Άκκα, χζηε κα δζενεοκδεμφκ ηαζ μζ δζηέξ ηζξ απυρεζξ 

ακαθμνζηά ιε ημ ζχια.  

 

Πξώηε θάζε: Πεξηνδηθό  

 

Σμ πενζμδζηυ Teenage είκαζ βκςζηυ ζηζξ έθδαεξ, ηαεχξ πανμοζζάγεζ πθμφζζα 

εειαημθμβία πμο αθμνά ζε ιμοζζηή, ηαθθζηεπκζηά κέα, ζπέζεζξ ιε ημ άθθμ θφθμ. 

,ηζ, πενίπμο, ανέζημκηαζ κα ζογδημφκ μζ πενζζζυηενεξ έθδαεξ. Μζαξ ηαζ ηα δφμ 

οπμηείιεκα είκαζ πμθφ ημκηά ζηδκ πενίμδμ ηδξ εθδαείαξ, επέθελα κα 

θοθθμιεηνήζμοιε έκα πενζμδζηυ, βζα κα ζπμθζάζμοιε ηζξ εζηυκεξ ηαζ ηα άνενα ημο. 

ημπυξ αοημφ ημο λεθοθθίζιαημξ πμο έβζκε ιε ηα δφμ οπμηείιεκα, ήηακ δ 

δζενεφκδζδ ηςκ πνμζςπζηχκ εκδζαθενυκηςκ ημοξ, ηαεχξ ηαζ μζ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα 

ηδκ εζηυκα ηαζ ημ ζχια ημοξ. 

ημ ζδιείμ εημφημ, δζαηοπχεδηακ ζηδκ Άκκα έλζ ενςηήζεζξ (απυ 3 έςξ 9), μζ 

μπμίεξ παναηίεεκηαζ παναηάης. Ζ Μανίκα, πνμπχνδζε ζηδ δδιζμονβία ημο ημθθάγ.  

 

Γεύηεξε θάζε: Σν θνιιάδ 

 

Μεηά ημ λεθφθθζζια ημο πενζμδζημφ ηαζ ηζξ ενςηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ημ ζχια 

ηαζ ηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ, ήνεε δ χνα κα δδιζμονβήζμοιε ημ ημθθάγ ιε ηδ 

Μανίκα (αθ. Δζηυκα 20). Σδξ δυεδηε ημ πενζμδζηυ, ιζα θεοηή ηυθθα ιεβέεμοξ Α4, 

ιζα ηυθθα ζηζη ηζ έκα ραθίδζ ιε ιεβάθδ θααή, χζηε κα ιπμνεί κα ηυρεζ  ιε 

ιεβαθφηενδ άκεζδ. Έπεζηα, αημθμφεδζε δ ελήξ μδδβία: «Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο 

όζεο εηθόλεο ζεο από ην πεξηνδηθό, γηα λα δεκηνπξγήζεηο έλα θνιιάδ κε ηίηιν “Σν ζώκα 

κνπ”».    

Υνμκζηά δ ιζα θάζδ δζαδέπεδηε ηδκ άθθδ, επμιέκςξ δ δναζηδνζυηδηα ηαζ ιε 

ηζξ δφμ θάζεζξ μθμηθδνχεδηε ζοκμθζηά εκηυξ ηδξ ίδζαξ ζοκάκηδζδξ. Έηζζ, ιεηά ηδ 

δδιζμονβία ημο ημθθάγ, αημθμφεδζε διζ-δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ ιε ηζξ παναηάης 

ααζζηέξ ενςηήζεζξ: 

 

1. Πενίβναρέ ιμο ηζ αθέπμοιε ζημ πανηί.  

2. Γχζε έκακ άθθμ ηίηθμ ζημ ημθθάγ πμο δδιζμφνβδζεξ. 

3. Πχξ επέθελεξ κα απμηοπχζεζξ ημ ζχια ζμο; 

4. Γεκζηά πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ζμο ιε ημ ζχια ζμο; Πενζζζυηενμ 

εεηζηή ή πενζζζυηενμ ανκδηζηή;  

5. Θα ήεεθεξ κα αθθάλεζξ ηάηζ ζηδκ ειθάκζζή ζμο; Ακ καζ, ηζ; 

6. Πεξ ιμο ηάηζ πμο κα εεςνείξ εεηζηυ ζηδκ ειθάκζζή ζμο ηαζ ηάηζ πμο κα 

εεςνείξ ανκδηζηυ ζηδκ ειθάκζζή ζμο. 

7. Δίζαζ εοπανζζηδιέκδ ιε ηδκ εζηυκα πμο έπεζ ημ ζχια ζμο; 

8. Σμ ζχια ζμο ζμφ εέηεζ θναβιμφξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα; Ακ καζ, ηζ είδμοξ; 

9. Πχξ θακηάγεζαζ ημ ζχια ζμο ζημ ιέθθμκ; 

 

πςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, μζ ενςηήζεζξ 3 έςξ 9 δζαηοπχεδηακ ζηδκ Άκκα 

ιεηά ημ λεθφθθζζια ημο πενζμδζημφ, ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ.  



[127] 
 

 

                     
                                          Δζηυκα 20. Ζ Μανίκα, ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο ημθθάγ. 

 

 

5.7.6.2. Βίληεν“Stop discrimination and respect diversity” (2012) 
 

Έκα απυ ηα αίκηεμ ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ πμο επζθέπεδηακ, βζα κα πνμζεββίζμοιε 

ημ γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, θένεζ ημκ ηίηθμ “Stop discrimination and respect 

diversity” (2012). Ζ δζάνηεζά ημο είκαζ 2 θεπηά ηαζ 15 δεοηενυθεπηα, εκχ δεκ 

δζαεέηεζ δζαθυβμοξ μφηε οπυηζηθμοξ. Οζ ήνςεξ ηδξ ιζηνμφ ιήημοξ ηαζκίαξ 

ειθακίγμκηαζ ςξ μαάθ πθαζιαηάηζα, ηυηηζκμο πνχιαημξ ιε ζπδιαηζζιέκα ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο πνμζχπμο ημοξ. ηδκ ειθάκζζή ημοξ δεκ δζαθαίκεηαζ ημ θφθμ ή 

δ δθζηία μφηε έπμοκ πυδζα ή πένζα. Γζα ημ θυβμ εημφημ, ζημ ελήξ ακαθένμκηαζ ςξ 

«αοβά».   

Ζ πθμηή λεηζκά ιε έλζ παιμβεθαζηά ηυηηζκα αοβά κα πδβαίκμοκ αυθηα 

πμνμπδδχκηαξ ζημ πνάζζκμ πμνηάνζ. ηδ δζαδνμιή ζοκακημφκ έκα ηυηηζκμ αοβυ, 

υιμζμ ιε εηείκα, πμο ανίζηεηαζ ιυκμ ημο ηαζ επζθέβμοκ ηα ημ πάνμοκ ιαγί ημοξ ζηδ 

αυθηα. Σα επηά αοβά ζοκεπίγμοκ κα 

πμνμπδδμφκ, χζπμο ζοκακημφκ έκα 

ιαφνμ αοβυ, ημ μπμίμ ηαηεοεφκεηαζ 

ημκηά ημοξ, πνμθακχξ εέθμκηαξ κα 

πάεζ αυθηα ιαγί ημοξ. Χζηυζμ ηα 

ηυηηζκα αοβά ζοκεπίγμοκ ηδ 

δζαδνμιή ημοξ πςνίξ κα 

ζοιπενζθαιαάκμοκ ημ ιαφνμ αοβυ. 

ηδκ πμνεία ειθακίγμκηαζ δφμ αοβά 

ιε ηα πνχιαηα ημο μονάκζμο ηυλμο 

αθθά μφηε ηζ αοηά είκαζ 

εοπνυζδεηηα ζηδ αυθηα. Έηζζ ηα ηυηηζκα αοβά πνμπςνμφκ πμνμπδδχκηαξ, χζπμο 

ζοκακημφκ έκα ηυηηζκμ αοβυ πμο ηναηά παηενίηζα, είκαζ ναβζζιέκμ ηαζ έπεζ 

ημθθδιέκμ έκα ηζζνυημ (αθ. Δζηυκα 21). Σμ ναβζζιέκμ αοβυ είκαζ ημ ιυκμ πμο 

Δζηυκα 21. Σμ «ηναοιαηζζιέκμ» αοβυ. 
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ειθακίγεηαζ ιε θοπδιέκδ έηθναζδ. Κμζηάγεζ ηα άθθα αοβά, ηαεχξ ημ πνμζπενκμφκ 

δίπςξ κα ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημοξ.  

 

Έπεζηα, ηα ηυηηζκα αοβά θηάκμοκ ζε ηάηζ ζακ ζηνμββοθυ βνακάγζ ιε εζμπέξ, 

υπμο ιπμνεί κα ιπεζ ημ ηαεέκα. Ακ ηαζ εζζένπμκηαζ ηαζ ηα επηά, δεκ ηαθφπημκηαζ 

υθεξ μζ εέζεζξ βφνς απυ ημ βνακάγζ, χζηε κα ιπμνεί κα βονίζεζ (αθ. Δζηυκα 22). Συηε 

ηα ηυηηζκα αοβά ακηζθαιαάκμκηαζ πςξ βζα κα ηοθήζεζ ημ βνακάγζ είκαζ απαναίηδημ κα 

πνμζηαθέζμοκ ηαζ ηα αοβά πμο ανίζημκηαζ εηηυξ ημο, δδθαδή ημ ιαφνμ, ηα 

πμθφπνςια ηαζ ημ ηναοιαηζζιέκμ. οκεπχξ, ηαηεααίκμοκ απυ ημ βνακάγζ, 

πνμζηαθμφκ ηαζ ηα οπυθμζπα αοβά ηαζ αθμφ ιπμνμφκ πζα κα ηοθήζμοκ, ημπμεεημφκ 

ηαζ ημ ναβζζιέκμ αοβυ ζηδκ εζμπή ημο (αθ. Δζηυκα 23). Σμ αίκηεμ ηθείκεζ ιε ηα αοβά 

κα ηοθμφκ βνήβμνα ημ βνακάγζ ηάκμκηαξ αυθηεξ (αθ. Δζηυκα 24).  

 

 

                                                                                    

Δζηυκα 23. Μζα εέζδ ηεκή βζα ημ 

«ηναοιαηζζιέκμ» αοβυ.  

 

                      
                        Δζηυκα 24. Σμ βνακάγζ ηοθά, υηακ ανίζημκηαζ υθμζ ζηδ εέζδ ημοξ.  

 

 

Ζ ιζηνμφ ιήημοξ ηαζκία “Stop discrimination and respect diversity”θαίκεηαζ 

κα έπεζ έκημκμ ημ ζημζπείμ ημο ζοιαμθζζιμφ, ιε ηάεε ακαπανάζηαζδ κα επζηεθεί ηδ 

δζηή ηδξ θεζημονβία. Σα ηυηηζκα αοβά πζεακυηαηα παναπέιπμοκ ζημοξ ακενχπμοξ 

πμο απανηίγμοκ ημ ημζκςκζηυ ζχια. θα ηα αοβά ιμζάγμοκ ίδζα, έπμοκ ίδζμ πνχια 

ηαζ ζπήια, εκχ απμννίπημοκ ιε εοημθία ημ δζαθμνεηζηυ. Σμ ιαφνμ αοβυ εα 

ιπμνμφζε κα ζοιαμθίγεζ ημοξ έβπνςιμοξ, ηα  πμθφπνςια αοβά ημο μιμθοθυθζθμοξ, 

εκχ ημ αοβυ ιε ηδκ παηενίηζα ηα άημια ιε ακαπδνία. Σμ αίκηεμ επζθέβεζ κα 

πανμοζζάζεζ ηζξ ηνεζξ παναπάκς μιάδεξ, ηαεχξ δίπςξ αιθζαμθία οθίζηακηαζ ζοπκά 

Δζηυκα 22. Σμ βνακάγζ πμο δεκ ιπμνεί κα ηοθήζεζ. 
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ηδκ ηνζηζηή ή ηδκ ηαποπμρία –ή ηαζ ηδκ απυννζρδ- ηδξ ημζκςκίαξ. Σμ βνακάγζ, ζηδ 

ζοκέπεζα, ζοιαμθίγεζ πζεακυηαηα ηδκ ημζκςκία, δ μπμία βζα κα πνμπςνήζεζ 

πνεζάγεηαζ υθα ηδξ ηα ιέθδ, αηυια ηαζ υζα δζαθένμοκ απυ ημ ηαηεζηδιέκμ.   

Ζ δναζηδνζυηδηα λεηίκδζε ιε μδδβία πνμξ ηα οπμηείιεκα: «Παξαθνινύζεζε 

πξνζεθηηθά ην βίληεν κε ηίηιν “Stop discrimination and respect  diversity” 

(=ζηαιαηήζηε ηζξ δζαηνίζεζξ ηαζ ζεααζηείηε ηδ δζαθμνεηζηυηδηα) θαη πξνζπάζεζε λα 

θαηαιάβεηο ηη δείρλεη». Σαοηυπνμκα, δζεοηνζκίζηδηε ζηα οπμηείιεκα πςξ ζε 

πενίπηςζδ πμο ημ επζεοιμφκ, ημ αίκηεμ ιπμνεί κα πνμαθδεεί παναπάκς απυ ιία 

θμνέξ, έςξ υημο ηα ίδζα κζχζμοκ υηζ έπμοκ ηαηακμήζεζ ημ πενζεπυιεκυ ημο.  

 

1. Πενίβναρέ ιμο ηζ είδεξ ζημ αίκηεμ. 

2. Γζαηί πζζηεφεζξ πςξ ηα ηυηηζκα αοβά δεκ πήνακ ιαγί ημοξ ημ ιαφνμ αοβυ, 

ηα πμθφπνςια ηαζ ημ ηναοιαηζζιέκμ; 

3. Πχξ πζζηεφεζξ υηζ έκζςζακ ημ ιαφνμ αοβυ, ηα πμθφπνςια ηαζ ημ 

ηναοιαηζζιέκμ αοβυ; 

4. Σζ πζζηεφεζξ πςξ εφπμκηακ ιέζα ημοξ ημ ιαφνμ αοβυ, ηα πμθφπνςια ηαζ ημ 

ηναοιαηζζιέκμ αοβυ; 

5. Γζαηί ηα ηυηηζκα αοβά βφνζζακ πίζς ηαζ πνμζηάθεζακ ημ ιαφνμ αοβυ, ηα 

πμθφπνςια ηαζ ημ ηναοιαηζζιέκμ αοβυ; 

6. Πχξ κα έκζςζακ ημ ιαφνμ αοβυ, ηα πμθφπνςια ηαζ ημ ηναοιαηζζιέκμ 

αοβυ ιε ηδκ πνυζηθδζδ ηςκ ηυηηζκςκ αοβχκ; 

7. Αξ οπμεέζμοιε υηζ ιπμνμφζεξ κα ιζθήζεζξ ζηα ηυηηζκα αοβά, ηζ εα ήεεθεξ 

κα ημοξ πεζξ;  

8. Αξ οπμεέζμοιε υηζ ιπμνμφζεξ κα ιζθήζεζξ ζημ ιαφνμ αοβυ, ζηα 

πμθφπνςια ηαζ ζημ ηναοιαηζζιέκμ αοβυ , ηζ εα ήεεθεξ κα ημοξ πεζξ; 

9.  Δκημπίγεζξ ηάπμζμ ημζκυ ζημζπείμ ακάιεζα ζηα ζοκαζζεήιαηά ζμο ηαζ 

ζηα ζοκαζζεήιαηα ηάπμζμο ήνςα απυ ημ αίκηεμ; Ακ καζ, ιε πμζμκ ήνςα 

ηαζ βζα πμζμ θυβμ; 

10. Πχξ ζμο θάκδηε ημ ηέθμξ ημο αίκηεμ; 

11. Δάκ ημ αίκηεμ αοηυ δζαεέηεζ ζοιαμθζηή δζάζηαζδ, ηζ πζζηεφεζξ υηζ 

ζοιαμθίγμοκ ηα ηυηηζκα αοβά; Σζ ζοιαμθίγεζ ημ ιαφνμ αοβυ, ηζ ηα 

πμθφπνςια ηαζ ηζ ημ ηναοιαηζζιέκμ; Σζ ζοιαμθίγεζ ημ βνακάγζ; 

12. Σζ εέθεζ άναβε κα ιαξ δζδάλεζ εημφημ ημ αίκηεμ; 

13. Τπάνπεζ ηάπμζμξ ζημκ μπμίμ εα ήεεθεξ κα δείλεζξ αοηυ ημ αίκηεμ; 

14. οκμθζηά, πχξ ζε έηακε κα κζχζεζξ ημ αίκηεμ; 

15. Γχζε έκακ άθθμ ηίηθμ ζημ αίκηεμ. 

16. Σζ άπμρδ έπεζξ βζα ηδ δζαθμνεηζηυηδηα; 

17. Πχξ πζζηεφεζξ υηζ δ ημζκςκία ιαξ ακηζιεηςπίγεζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα; 

18. Δζφ ηζ ζηάζδ ηναηάξ απέκακηζ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ημοξ 

δζαθμνεηζημφξ; 

19. Πμζα πζζηεφεζξ πςξ είκαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ πμζα ηα ιεζμκεηηήιαηα 

ημο κα είζαζ δζαθμνεηζηυξ;  

20. Δζφ κζχεεζξ δζαθμνεηζηή; Ακ καζ, πμζμ είκαζ ημ ζημζπείμ πμο ζε ηαεζζηά 

δζαθμνεηζηή; 

21. Πμζα είκαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ζμο βζα ηα ζημζπεία πμο ζε ηαεζζημφκ 

δζαθμνεηζηή; 

22. Θα ήεεθεξ κα απμαάθεζξ ημ ζημζπείμ πμο ζε ηαεζζηά δζαθμνεηζηή; 

23. Θοιάζαζ πυηε ήηακ δ πνχηδ θμνά πμο ζοκεζδδημπμίδζεξ πςξ έπεζξ 

ζημζπεία πμο ζε ηαεζζημφκ δζαθμνεηζηή; 

24. μο ανέζεζ κα ζογδηάξ βζα ηα ζημζπεία πμο ζε ηαεζζημφκ δζαθμνεηζηή; 
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25. Με πμζμοξ ζμο ανέζεζ κα ζογδηάξ βζα ηα ζημζπεία πμο ζε ηαεζζημφκ 

δζαθμνεηζηή; 

26. Βνέεδηεξ πμηέ εκχπζμκ ηάπμζμο ζπμθίμο ζπεηζηά ιε ηδ δζαθμνεηζηυηδηά 

ζμο; Πχξ ζε έηακε κα κζχζεζξ; 

27. Έπεζξ κζχζεζ πμηέ υηζ δ δζαθμνεηζηυηδηά ζμο δεκ είκαζ απμδεηηή ζε 

ηάπμζμ απυ ηα πθαίζζα πμο δναζηδνζμπμζείζαζ; Ακ καζ, ζε πμζμ; 
 

5.7.6.3. Βίληεν “The Bug” (2013) 

 

Σμ πνχημ αίκηεμ ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ πμο 

επζθέπεδηε βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ θένεζ ημκ ηίηθμ “The Bug” (αθ. 

Δζηυκα 25). Ζ ζοκμθζηή ημο δζάνηεζα είκαζ 5 θεπηά, 

εκχ δεκ δζαεέηεζ οπυηζηθμοξ, βεβμκυξ πμο ημ ηαεζζηά 

ηαηάθθδθμ βζα ηα οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ, ηα μπμία 

δοζημθεφμκηαζ ζηδκ ακάβκςζδ ιζηνήξ 

βναιιαημζεζνάξ. 

Πνςηαβςκζζηήξ ημο αίκηεμ είκαζ έκα βηνζ 

έκημιμ, πμο ιμζάγεζ ιε ιφβα. Εεζ ζε ιζα ιεβαθμφπμθδ 

ηαζ πεηά βφνς απυ ηάδμοξ ζημοπζδζχκ ιαγί ιε άθθα 

έκημια, μθυζδζα ζηδκ ειθάκζζδ ιε αοηυ. ηακ υιςξ, 

ημ θμνηίμ πμο ημοααθμφζε πέθηεζ ζε έκα δμπείμ ιε 

ιςα ιπμβζά, παναζφνμκηάξ ημ, δ γςή ημο αθθάγεζ. Σμ 

έκημιμ αάθεηαζ υθμ ιςα, ιε απμηέθεζια ηα άθθα 

έκημια κα ημ απμθεφβμοκ ηαζ κα απμιαηνφκμκηαζ απυ 

ημκηά ημο (αθ. Δζηυκα 26). Ο πνςηαβςκζζηήξ είκαζ  

ιπενδειέκμξ, ηαεχξ δεκ ηαηαθαααίκεζ βζα πμζμ θυβμ μζ 

θίθμζ ημο δεκ ημκ ηάκμοκ πζα πανέα. Ζ ζηζβιή ηδξ 

αοημζοκεζδδζίαξ ένπεηαζ, υηακ μ ήνςαξ αθέπεζ ημ 

είδςθυ ημο ζε έκα βοάθζκμ ιπμοηάθζ (αθ. Δζηυκα 27). 

Ο ίδζμξ ηνμιάγεζ ηυζμ πμθφ πμο ημ αάγεζ ζηα πυδζα, αθθά έπεζηα ζοκεζδδημπμζεί ηδκ 

αθθαβή ζηδκ ειθάκζζή ημο ηαζ ειθακίγεηαζ πμθφ εθζιιέκμξ. Δκημφημζξ, δ δζάεεζή 

ημο αθθάγεζ, ιυθζξ ζοκακηά δφμ έκημια, ιζα ιαιά ιε ηδκ ηυνδ ηδξ. Σμ ημνζηζάηζ, ακ 

ηαζ βηνζ, πνμζηαθεί ημκ ιςα πνςηαβςκζζηή κα παίλμοκ ιε ιζα ιπάθα (αθ. Δζηυκα 

28). Ζ ιδηένα ημο θαίκεηαζ ανπζηά δζζηαηηζηή ιε ηδκ πνςημαμοθία ηδξ ηυνδξ ηδξ, κα 

παίλεζ ιε ηάπμζμκ  δζαθμνεηζηυ. ιςξ, ζφκημια λεηζκά δ ανμπή ηαζ μζ ζηαβυκεξ 

λεπθέκμοκ ηδ ιςα ιπμβζά απυ ημκ ήνςα, απμηαθφπημκηαξ πςξ είκαζ ηζ εηείκμξ ίδζμξ, 

υπςξ ηα άθθα έκημια (αθ. Δζηυκα 29). Συηε επζζηνέθεζ πίζς ζημοξ θίθμοξ ημο, μζ 

μπμίμζ υιςξ έπμοκ βίκεζ ιςα ηαεχξ έπεζακ ζημ ημοηί ιε ηδ ιπμβζά, μπυηε ηαζ πάθζ 

ημκ απμθεφβμοκ βζαηί είκαζ βηνζ, άνα δζαθμνεηζηυξ απυ αοημφξ. Ο πνςηαβςκζζηήξ, ιδ 

εέθμκηαξ κα δζαθένεζ απυ ημοξ θίθμοξ ημο, ιπαίκεζ λακά ζηδ ιςα ιπμβζά. Αθμφ μζ 

θίθμζ ημο ημκ απμδέπμκηαζ ηαζ ημο παιμβεθμφκ λακά, επζζηνέθεζ, βζα κα παίλεζ ιπάθα 

ιε ημ ημνζηζάηζ ηαζ ηδ ιαιά ημο. έηζζ ημ αίκηεμ θηάκεζ ζημ ηέθμξ ημο. 

Δζηυκα 25. Ζ αθίζα ηδξ ηαζκίαξ ιζηνμφ 

ιήημοξ «Σμ γμογμφκζ». 
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Δζηυκα 26. ηακ υθμζ απμθεφβμοκ ημκ δζαθμνεηζηυ.             Δζηυκα 27. Ζ ζηζβιή ηδξ αοημζοκεζδδζίαξ. 

 

 
                                        Δζηυκα 28. Ο ήνςαξ παίγεζ ιε ημ ημνζηζάηζ. 

 

 
                                          Δζηυκα 29. Ζ ανμπή λεπθέκεζ ηδ ιπμβζά. 

 

Σμ αίκηεμ “The Bug” επζθέπεδηε, ηαεχξ ηα γδηήιαηα πμο είβεζ αημοιπμφκ 

δζαθμνεηζηέξ πηοπέξ ηδξ ακενχπζκδξ ροπμζφκεεζδξ, δίκμκηαξ εοηαζνία βζα 

πμθοδζάζηαηδ ζογήηδζδ ιε ηα οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ. Ζ πθμηή πναβιαηεφεηαζ ηαηά 

αάζδ ηδκ έκκμζα ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, υπςξ ηδ αζχκεζ ημ ίδζμ άημιμ, αθθά ηαζ υπςξ 

ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ημκ πενίβονμ, πνμαάθθμκηαξ δφμ εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ 

ακηζδνάζεζξ, αθεκυξ ηδκ άκεο υνςκ απμδμπή, αθεηένμο ηδκ πθήνδ απυννζρδ. 

Δπζπνυζεεηα, δ ιζηνμφ ιήημοξ ηαζκία ακαθφεζ ηδ δζαδζηαζία απμδμπήξ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ απυ ημ ίδζμ ημ άημιμ. Σμ γήηδια ηδξ αοημζοκεζδδζίαξ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ απμηεθεί αηνμβςκζαίμ θίεμ ακαθμνζηά ιε ηδκ πανμφζα ενβαζία, 

ηαεχξ απυ ηα ααζζηυηενα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα είκαζ ημ πχξ ηα άημια ιε ακαπδνία 

αζχκμοκ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ.   
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Ζ ανπζηή μδδβία πμο δυεδηε ζηα οπμηείιεκα ήηακ δ ελήξ:  «Παξαθνινύζεζε 

πξνζεθηηθά ην βίληεν κε ηίηιν “The Bug” (= ην δνπδνύλη) θαη πξνζπάζεζε λα 

θαηαιάβεηο ηη δείρλεη». Δάκ ιεηά ηδκ πνχηδ πνμαμθή ημ οπμηείιεκμ δε αζζεάκεηαζ 

αέααζμ υηζ έπεζ ηαηακμήζεζ ημ πενζεπυιεκμ, ιπμνμφιε κα πνμαάθμοιε λακά ημ αίκηεμ, 

υζεξ θμνέξ ημ επζεοιεί, χζπμο κα κζχζεζ ημ ίδζμ πςξ ακηζθήθεδηε ηδκ πθμηή ηδξ 

ζζημνίαξ. Δπζπνυζεεηα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκέκηεολδξ, ιπμνμφκ κα πνμαάθθμκηαζ 

λακά ιειμκςιέκα μζ ζηδκέξ ζηζξ μπμίεξ ακαθένμκηαζ μζ ενςηήζεζξ, χζηε κα 

επακαθένμκηαζ ζηδ ικήιδ ηςκ οπμηεζιέκςκ. 

Οζ ενςηήζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα επαημθμοεήζμοκ ηδξ πνμαμθήξ είκαζ 

εκδεζηηζηά μζ ελήξ: 

 

1. Σζ είδεξ ζημ αίκηεμ; Πενίβναρέ ημ δζηά ζμο θυβζα. 

2. Πμζμξ ήηακ μ πνςηαβςκζζηήξ ημο αίκηεμ; 

3. Πχξ ζοιπενζθένμκηακ ζημκ ήνςα ηα άθθα έκημια πνζκ πέζεζ ζηδ ιςα 

ιπμβζά; Πχξ ημο ζοιπενζθένμκηαζ ιεηά ηδκ αθθαβή πνχιαηυξ ημο; 

4. Γζαηί πζζηεφεζξ υηζ άθθαλε δ ζοιπενζθμνά ηςκ εκηυιςκ πνμξ ημκ ήνςα 

ιεηά ηδκ αθθαβή πνχιαημξ;  

5. Πχξ πζζηεφεζξ υηζ έκζςζε μ ήνςαξ ιεηά ηδκ απυννζρδ απυ ημοξ θίθμοξ 

ημο; 

6. Δζφ έπεζξ αζχζεζ πμηέ απυννζρδ απυ ημοξ θίθμοξ ζμο; Ακ καζ, βζα πμζμ 

θυβμ; 

7. Ξένεζξ ηζ ζδιαίκεζ δ θέλδ δζαθμνεηζηυηδηα;  

8. Σζ είκαζ βζα ζέκα δ δζαθμνεηζηυηδηα; 

9. Δζφ αζζεάκεζαζ δζαθμνεηζηή; Ακ καζ, βζα πμζμ θυβμ; 

10. Πζζηεφεζξ πςξ δ δζαθμνεηζηυηδηα είκαζ ηάηζ πνήζζιμ; Αζηζμθυβδζε ηδκ 

άπμρή ζμο.  

11. Πχξ πζζηεφεζξ υηζ έκζςζε μ ήνςαξ ημο αίκηεμ, υηακ ακηζθήθεδηε πςξ 

έπεζ βίκεζ ιςα, άνα δζαθμνεηζηυξ; 

12. Πζζηεφεζξ υηζ μζ άκενςπμζ εέθμοκ κα είκαζ δζαθμνεηζημί; Αζηζμθυβδζε 

ηδκ άπμρή ζμο.  

13. Τπήνλε ηάπμζα ζηζβιή ζηδ γςή ζμο πμο ακηζθήθεδηεξ πςξ έπεζξ 

ηάπμζμ ζημζπείμ πμο ζε ηαεζζηά δζαθμνεηζηή απυ ημοξ άθθμοξ; Ακ καζ, 

πυηε ήηακ εηείκδ δ ζηζβιή ηαζ πχξ έκζςζεξ; 

14. Πχξ πζζηεφεζξ υηζ έκζςζε μ πνςηαβςκζζηήξ, υηακ ημ έκημιμ-ημνζηζάηζ 

ημκ πνμζηάθεζε κα παίλμοκ ιπάθα; 

15. Πχξ πζζηεφεζξ υηζ έκζςζε ηαζ ηζ κα ζηέθηδηε δ ιαιά ημο έκημιμ-

ημνζηζζμφ ιε ηδκ απυθαζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ κα παίλεζ ιε ηάπμζμκ 

δζαθμνεηζηυ; 

16. Δζφ έπεζξ βκςνίγεζ πμηέ ηάπμζμκ δζαθμνεηζηυ; Πχξ ημο 

ζοιπενζθένεδηεξ; 

17. Θα ήεεθεξ βζα θίθμ ζμο ηάπμζμκ μ μπμίμξ κα είκαζ δζαθμνεηζηυξ; 

18. Γζαηί πζζηεφεζξ υηζ μ ήνςαξ λακαιπήηε ιε ηδ εέθδζή ημο ζημ δμπείμ 

ιε ηδκ ιςα ιπμβζά;     

19. Γζαηί πζζηεφεζξ υηζ μ ήνςαξ λακαβφνζζε, βζα κα παίλεζ ιε ημ ημνζηζάηζ; 

20. Πχξ ζμο θάκδηε ημ ηέθμξ ημο αίκηεμ; 

21. Σζ ζοκαζζεήιαηα ζμο δδιζμφνβδζε αοηυ ημ αίκηεμ; 

22. Πμζμ ζηζβιζυηοπμ ημο αίκηεμ ζε έηακε κα κζχζεζξ πζμ έκημκα; 

23. Πμζμ πζζηεφεζξ υηζ είκαζ ημ ιήκοια αοημφ ημο αίκηεμ; 

24. Ακ ιπμνμφζεξ εζφ κα ζηείθεζξ έκα ιήκοια ζε υθμοξ ημοξ 

δζαθμνεηζημφξ ημο ηυζιμο, πμζμ εα ήηακ αοηυ; 
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25. Ακ ιπμνμφζεξ εζφ κα ζηείθεζξ έκα ιήκοια εη ιένμοξ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ, πμζμ εα ήηακ αοηυ; 

26. Γζα πμζμκ ζημπυ πζζηεφεζξ πςξ θηζάπηδηε αοηυ ημ αίκηεμ; 

27. Γχζε ζημ αίκηεμ έκακ δζηυ ζμο ηίηθμ. 

 

5.7.6.4. Βίληεν “The Present” (2014) 
 

Πνμηεζιέκμο κα πνμζεββίζμοιε ημ γήηδια ηδξ ακαπδνίαξ  δζεκενβήεδηε 

πνμαμθή ηδξ πμθοανααεοιέκδξ ηαζκίαξ ιζηνμφ ιήημοξ ιε ηίηθμ “The Present” (2014). 

Πνυηεζηαζ βζα έκα αίκηεμ δζάνηεζαξ 4 θεπηχκ, έβπνςιμ, πςνίξ θυβζα. Ακ ηαζ ηα 

ιδκφιαηά ημο ηζκμφκηαζ ζε πμθθαπθά επίπεδα ιενζηά απυ ηα μπμία δεκ ζπεηίγμκηαζ 

άιεζα ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ένεοκαξ, εκ ημφημζξ, ημ αίκηεμ πναβιαηεφεηαζ πμθφ άιεζα 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ γήηδια ηδξ ακαπδνίαξ θυβς ηζκδηζηήξ δοζημθίαξ. Έηζζ, 

επζθέπεδηε, χζηε ιε αθμνιή ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ημο παζδζμφ-ήνςα κα εζηζάζμοιε 

ηδ ζογήηδζδ ιε ηα οπμηείιεκα ζηδ δζηή ημοξ ηζκδηζηή ακαπδνία. 

Σμ αίκηεμ λεηζκά ιε ημκηζκυ πθάκμ ζημ πνυζςπμ εκυξ αβμνζμφ κα παίγεζ 

δθεηηνμκζηυ παζπκίδζ ζημ ζαθυκζ ημο ζπζηζμφ ημο. Σμ αβυνζ ιμζάγεζ πενίπμο δχδεηα 

εηχκ, ανίζηεηαζ ηαεζζιέκμ ζημκ ηακαπέ ιε ιζα αίαζδ έηθναζδ ζημ πνυζςπμ, 

ακάθμβδ ημο παζπκζδζμφ πμο παίγεζ. Σα ζηυνζα ημο δςιαηίμο είκαζ ηθεζζηά, υηακ 

λαθκζηά ακμίβεζ δ πυνηα ημο ζπζηζμφ ηαζ εζζένπεηαζ δ ιδηένα ημο πνςηαβςκζζηή ιε 

έκα ημοηί ζηα πένζα (αθ. Δζηυκα 30). Ζ ιαιά αθήκεζ ημ παηέημ ιπνμζηά απυ ημκ βζμ 

ηδξ αθθά εηείκμξ δείπκεζ κα εκμπθείηαζ πμο ημο ηνφαεζ ηδκ μευκδ ηαζ ζηνίαεζ ημ 

ηεθάθζ ημο βζα κα ζοκεπίζεζ ημ παζπκίδζ. Έπεζηα, δ ιδηένα ακμίβεζ ηα ζηυνζα βζα κα 

ιπεζ θςξ ηαζ ιεηαααίκεζ ζε άθθμκ υνμθμ. Ο πνςηαβςκζζηήξ ιέκεζ ιυκμξ ηαζ 

απμθαζίγεζ κα ακμίλεζ ημ παηέημ ιε ημ δχνμ ημο. Συηε, απυ ιέζα λεπεηάβεηαζ έκα 

ηαθεηί ημοηααάηζ. Ο ήνςαξ αμδεά ημ ημοηααάηζ κα αβεζ απυ ημ ημοηί παίνκμκηάξ ημ 

αβηαθζά ηαζ ημ πενζενβάγεηαζ ιε πνμζμπή, χζπμο παναηδνεί πςξ ημο θείπεζ ημ έκα 

πμδανάηζ (αθ. Δζηυκα 31).  Κάκμκηαξ ιζα έηθναζδ έκημκδξ απμδμηζιαζίαξ, πεηά ημ 

ζηοθί ζημ πάηςια (αθ. Δζηυκα 32) ηαζ λακαπζάκεζ ημ ηδθεπεζνζζηήνζμ ημο 

δθεηηνμκζημφ. Χζηυζμ, ημ ηαημζηίδζμ ειθακχξ πανμφιεκμ πνμζπαεεί κα 

πνμζεθηφζεζ ημ εκδζαθένμκ ημο κέμο ημο ζδζμηηήηδ, πμνμπδδχκηαξ ηαζ 

πνμζθένμκηάξ ημο έκα ηυηηζκμ ιπαθάηζ. Ο ήνςαξ ιμζάγεζ πμθφ εοιςιέκμξ ηαζ 

πνμζπαεεί κα ζοβηεκηνςεεί λακά ζημ παζπκίδζ ημο, δζχπκμκηαξ ημ ζηοθί ιε ημ πυδζ 

ημο ηάεε θμνά πμο ημκ πθδζζάγεζ. Σμ ημοηάαζ ιε ηα ηνία πυδζα ηνέπεζ ιε πανά αθθά 

ζημκηάθηεζ ζοπκά, βεβμκυξ πμο πνμζεθηφεζ ηδ ιαηζά ημο αβμνζμφ απμζπχκηαξ ημκ 

απυ ημ παζπκίδζ ημο. Μυθζξ ημ ζηοθί δίκεζ ζημ αβυνζ ημ ηυηηζκμ ιπαθάηζ, 

πνμζηαθχκηαξ ημ ζε παζπκίδζ, μ ήνςαξ ζδηχκεηαζ υνεζμξ εκδίδμκηαξ ζηδκ 

πνυζηθδζδ. Συηε μ εεαηήξ ιπμνεί κα δεζ πςξ μ πνςηαβςκζζηήξ έπεζ αηνςηδνζαζιέκμ 

ημ έκα ημο πυδζ ηαζ πενπαηά ιε παηενίηζεξ. Γζαεέηεζ, δδθαδή, ιζα ηζκδηζηή ακαπδνία, 

υπςξ ηαζ ημ ζηοθάηζ. Σμ αίκηεμ μθμηθδνχκεηαζ ιε ημκ ήνςα ηαζ ημ ημοηάαζ ημο κα 

ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηδκ αοθή ημο ζπζηζμφ (αθ. Δζηυκα 33). 

 
Δζηυκα 30. Ζ ιδηένα ιπαίκεζ ηναηχκηαξ ημ δχνμ.  Δζηυκα 31. Ο ήνςαξ ζοκεζδδημπμζεί πςξ ημ ημοηάαζ            

                                                                                                           έπεζ ηνία πυδζα. 
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Δζηυκα 32. Ο ήνςαξ πεηά ημ ημοηάαζ εοιςιέκμξ. Δζηυκα 33. Ο ήνςαξ ηαζ ημ ημοηάαζ αβαίκμοκ ζηδκ  

                                                                                   αοθή βζα παζπκίδζ. 

 

Ζ ιζηνμφ ιήημοξ ηαζκία “The Present”ηζκείηαζ ακάιεζα ζε ηνία ααζζηά 

γδηήιαηα: ημκ εεζζιυ ζηα αζκηεμπαζπκίδζα, ηδκ ζοιπενζθμνά απέκακηζ ζηα γχα αθθά 

ηαζ ηδκ ηζκδηζηή ακαπδνία. Ακ ηαζ δ ηνίηδ ζοκζζηαιέκδ ακηαπμηνίκεηαζ ηαθφηενα 

ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, εκ ημφημζξ ημ αίκηεμ  πανέπεζ ζδιακηζηέξ 

εοηαζνίεξ βζα ζογήηδζδ πενί ηζκδηζηήξ ακαπδνίαξ ηαζ αοηυ-εζηυκαξ. Πανάθθδθα, 

ιέζς ηδξ ζηδκήξ υπμο ειθακίγεηαζ δ ιδηένα ημο ήνςα, πανέπεηαζ δ εοηαζνία βζα 

δζείζδοζδ ζηδ ζπέζδ ιδηέναξ-παζδζμφ.  

Ζ ανπζηή μδδβία πμο δυεδηε ζηα οπμηείιεκα ήηακ δ ελήξ:  «Παξαθνινύζεζε 

πξνζεθηηθά ην βίληεν κε ηίηιν “The Present” (= ην δώξν) θαη πξνζπάζεζε λα 

θαηαιάβεηο ηη δείρλεη». Μεηά ημ πέναξ ηδξ παναημθμφεδζδξ αημθμοεεί διζ-δμιδιέκδ 

ζοκέκηεολδ, ιε αάζδ ηζξ αηυθμοεεξ ενςηήζεζξ: 

 

1. Σζ είδεξ ζημ αίκηεμ; Πενίβναρε ηδκ ζζημνία ιε δζηά ζμο θυβζα. 

2. Πμζμξ ήηακ μ πνςηαβςκζζηήξ ημο αίκηεμ; Πχξ εα ημκ παναηηήνζγεξ; 

3. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ημο ήνςα ιε ηδ ιαιά ημο; 

4. Ζ ζπέζδ ημο ήνςα ιε ηδ ιαιά ημο έπεζ ηάπμζμ ημζκυ ζημζπείμ ιε ηδ 

ζπέζδ ακάιεζα ζε εζέκα ηαζ ηδ ιδηένα ζμο; 

5. Γζαηί άναβε μ ήνςαξ δεκ εέθεζ κα αβαίκεζ απυ ημ ζπίηζ; 

6. Δζέκα ζμο έπεζ ζοιαεί πμηέ κα ιδκ εεξ κα αβαίκεζξ απυ ημ ζπίηζ; 

7. Πχξ πζζηεφεζξ πςξ κζχεεζ δ ιαιά ημο ήνςα πμο μ βζμξ ηδξ δεκ αβαίκεζ 

απυ ημ ζπίηζ; 

8. Ο ήνςαξ θαίκεηαζ κα εκδζαθένεηαζ πμθφ βζα ηα δθεηηνμκζηά παζπκίδζα. 

Δζέκα ζμο ανέζμοκ ηα δθεηηνμκζηά παζπκίδζα;  

9. Γζαηί πζζηεφεζξ πςξ μ πνςηαβςκζζηήξ πέηαλε ηάης ημ ζηοθάηζ ηαζ δεκ 

ημ ήεεθε; 

10. Πχξ κμιίγεζξ υηζ έκζςζε ημ ημοηάαζ πμο μ κέμξ ημο ζδζμηηήηδξ δεκ ημ 

εέθεζ; 

11. Ακ εζέκα ζμο έηακακ δχνμ έκα ημοηάαζ, ιε ηνία πυδζα πχξ εα 

ακηζδνμφζεξ; 

12. Θα πνμηζιμφζεξ κα ζμο πανίζμοκ έκα ημοηάαζ ιε ηζκδηζηή δοζημθία ή 

πςνίξ ηζκδηζηή δοζημθία; 

13. Δκημπίγεζξ ηάπμζα ημζκά ζημζπεία ακάιεζα ζημκ ήνςα ηαζ ζε εζέκα; 

14. Πχξ πζζηεφεζξ υηζ κζχεεζ μ ήνςαξ πμο πενπαηά ιε παηενίηζεξ; 

15. Πχξ κζχεεζξ εζφ πμο ηζκείζαζ ιε ηδ αμήεεζα ιπαζημοκζχκ/ 

ακαπδνζημφ αιαλζδίμο; 

16. Ακ ιπμνμφζεξ κα δχζεζξ ιζα ζοιαμοθή ζημκ ήνςα, πμζα εα ήηακ 

αοηή; 

17. Γζαηί πζζηεφεζξ υηζ δ ιαιά επέθελε κα πανίζεζ ζημ βζμ ηδξ έκα ημοηάαζ 

ιε ηνία πυδζα; 
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18. Πχξ ζμο θάκδηε ημ ηέθμξ ημο αίκηεμ; 

19. Σζ ζοκαζζεήιαηα ζμο δδιζμφνβδζε αοηυ ημ αίκηεμ; 

20. Πμζμ ζηζβιζυηοπμ ημο αίκηεμ ζε έηακε κα κζχζεζξ πζμ έκημκα; 

21. Πμζμ πζζηεφεζξ υηζ είκαζ ημ ιήκοια αοημφ ημο αίκηεμ; 

22. Γζα πμζμκ ζημπυ πζζηεφεζξ πςξ θηζάπηδηε αοηυ ημ αίκηεμ; 

23. Γχζε ζημ αίκηεμ έκακ δζηυ ζμο ηίηθμ.  

 

5.7.7.  7
ν 

ηάδην: Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηε ζρέζε κε ην ζρνιηθό πιαίζην 
 

Ζ πμζμηζηή ένεοκα ζοκζζηά ακαιθίαμθα ιζα δοκαιζηή δζαδζηαζία, υπμο δ 

αθθδθεπίδναζδ ιε ηα οπμηείιεκα ηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο εα πνμηφρμοκ, δεκ 

ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ ελανπήξ. Ζ ααζζζιέκδ ζηζξ πμζμηζηέξ ιεευδμοξ ένεοκα 

δζαεέηεζ ακενςπμηεκηνζηυ παναηηήνα, ιε απμηέθεζια κα ακαδεζηκφεζ ηα οπμηείιεκα 

ηαζ ημ αζυημζιυ ημοξ. Καη‟ ακαθμβία, ζηδκ πανμφζα ενβαζία ειθακίζηδηακ 

γδηήιαηα πμο θάκδηε κα απαζπμθμφκ ηα οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ πενζζζυηενμ απυ 

υζμ είπα πνμαθέρεζ  ηαηά ημκ ενεοκδηζηυ ζπεδζαζιυ. Οζ ακαθμνέξ ζηδ θζθία ηαζ ημ 

ζπμθζηυ πθαίζζμ ήηακ ζοπκέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ηαζ ηα δφμ 

ημνίηζζα επζεοιμφζακ κα ιμζναζημφκ ιαγί ιμο αζχιαηα πμο ημοξ πνμηάθεζακ έκημκα 

ζοκαζζεήιαηα. οκεπχξ, ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ιε ημοξ βμκείξ ηςκ οπμηεζιέκςκ, δ 

ενεοκδηζηή δζαδζηαζία παναηάεδηε ηαηά πέκηε ζοκακηήζεζξ, χζηε κα ειααεφκμοιε 

ζηα κέα ενςηήιαηα.  

Σμ ζπμθείμ ζοκζζηά ζδιακηζηυ πθαίζζμ δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ παζδζχκ ηαεχξ 

εηεί υπζ ιυκμ θαιαάκμοκ ηαζκμφνβζεξ πθδνμθμνίεξ αθθά ζοκακημφκ ημοξ θίθμοξ ημοξ 

ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιαγί ημοξ. Χζηυζμ, πχξ κζχεεζ έκα παζδί ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ 

ζε έκα ζπμθείμ πςνίξ ηζξ ααζζηέξ οπμδμιέξ πμο εα αμδεήζμοκ ζηδκ ιεηαηίκδζή ημο; 

ε έκα ζπμθείμ πςνίξ νάιπεξ, πςνίξ ακεθηοζηήνεξ, ιε αηαηάθθδθα ηανεηθάηζα ηαζ 

πμθθέξ πμθθέξ ζηάθεξ; 

 

5.7.7.1. Βίληεν «Παηδηά κε Αλαπεξία, Αόξαηα ζηα ρνιεία» (2015) 

 

Αθμνιή βζα ζογήηδζδ ζηάεδηε ημ αίκηεμ ηδξ Action Aid Hellasιε ηίηθμ 

«Παηδηά κε Ώλαπεξία, Ώόξαηα ζηα ρνιεία» 

ζοκμθζηήξ δζάνηεζαξ 1 θεπημφ ηαζ 3 δεοηενμθέπηςκ. 

Καε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ ηα άημια ιε 

ακαπδνία ειθακίγμκηαζ ςξ θεοηέξ θζβμφνεξ ιε 

πενίβναιια απυ ημοηίδεξ. οκεπχξ, δεκ δζαεέημοκ 

θφθμ, μφηε 

παναηηδνζζηζηά 

πνμζχπμο ηαζ 

ζχιαημξ.     

 

Σμ εκ 

θυβς αίκηεμ λεηζκά πνμαάθθμκηαξ έκα άημιμ ζε 

ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, ημ μπμίμ ηάκεζ κυδια ιε ημ 

πένζ ζε έκα ηίηνζκμ ζπμθζηυ, βζα κα ζηαιαηήζεζ. 

Χζηυζμ, ημ ζπμθζηυ ημ πνμζπενκά ηζ έηζζ ημ άημιμ 

ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηαηεαάγεζ ημ πένζ ημο ηαζ 

ζηφαεζ ημ ηεθάθζ (αθ. Δζηυκα 34). Έπεζηα, οπάνπεζ 

ιζα ζηδκή εκηυξ ζπμθζηήξ ηάλδξ, υπμο ημ άημιμ ιε ακαπδνία ηάεεηαζ ζημ πνχημ 

Δζηυκα 34. Σμ ζπμθζηυ έθοβε δίπςξ κα πάνεζ ημ  

παζδί ιε ηζκδηζηή δοζημθία. 

Δζηυκα 35. Ο «αυναημξ» ιαεδηήξ ζδηχκεζ ημ 

πένζ ημο ζηδκ ηάλδ, βζα κα πάνεζ ημ θυβμ. 
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ενακίμ ηαζ ζδηχκεζ ημ πένζ ημο βζα κα απακηήζεζ ζηδκ ενχηδζδ ηδξ ηαεδβήηνζαξ 

Μαεδιαηζηχκ (αθ. Δζηυκα 35). ιςξ, εηείκδ δίκεζ ημ θυβμ ζε άθθμκ ιαεδηή. Καηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ Γοικαζηζηήξ, πέκηε παζδζά παίγμοκ ιπάζηεη ζε έκα ηθεζζηυ 

βοικαζηήνζμ, ακάιεζά ημοξ ηαζ έκα άημιμ ιε ακαπδνία. Σδκ ιπάθα έπεζ ζηα πένζα 

ημο έκα αβυνζ ημ μπμίμ ιανηάνεηαζ απυ 

έκα άθθμ ηαζ πνμζπαεεί κα δχζεζ πάζα ζε 

ηάπμζμκ ζοιπαίηηδ ημο. Πανυθμ πμο ημ 

άημιμ ιε ακαπδνία δεκ ιανηάνεηαζ απυ 

ηακέκακ, μ ζοιπαίηηδξ ημο επζθέβεζ κα ιδκ 

ημο δχζεζ πάζα (αθ. Δζηυκα 36). ηδκ 

ηεθεοηαία ζηδκή ημο αίκηεμ, μζ ιαεδηέξ 

ημο ζπμθείμο ανίζημκηαζ ζηδκ αοθή βζα 

δζάθεζιια. Σμ ημοδμφκζ πηοπά. θμζ 

ιπαίκμοκ ζηζξ ηάλεζξ εκχ ημ άημιμ ιε 

ακαπδνία ιέκεζ ιυκμ ημο ζημ πνμαφθζμ (αθ. Δζηυκα 37). Αιέζςξ ιεηά  ειθακίγεηαζ 

ημ ηείιεκμ «Σμ 85% ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία ζηδκ Δθθάδα δεκ πδβαίκεζ ζπμθείμ». 

Καηαθδηηζηά, ημ άημιμ ιε ακαπδνία, ααδίγεζ πνμξ ηδκ έλμδμ ημο ζπμθείμο θεφβμκηαξ 

(αθ. Δζηυκα 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δζηυκα 37. θμζ ιπαίκμοκ ζηζξ ηάλεζξ εηηυξ απυ ημ «αυναημ» παζδί. 

 

 

 
               Δζηυκα 38.  Σμ άημιμ ιε ακαπδνία απμιαηνφκεηαζ απυ ημ ζπμθείμ 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ αίκηεμ επζθέπεδηε, ηαεχξ απεζημκίγεζ ηζξ δοζημθίεξ πμο 

εκδέπεηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ έκα άημιμ ιε ακαπδνία ζημ ζπμθζηυ ημο πθαίζζμ, υπςξ 

ημκ απμηθεζζιυ απυ δναζηδνζυηδηεξ, ηζξ θζβυηενεξ εοηαζνίεξ, ηζξ δοζημθίεξ έκηαλδξ 

ηαζ απμδμπήξ απυ ημκ πενίβονμ, ή ηζξ δοζημθίεξ ιεηαηίκδζδξ. Ζ απνμζδζυνζζηδ 

Δζηυκα 36. Σμ «αυναημ» παζδί γδηά πάζα απυ 

ημοξ ζοιπαίηηεξ ημο. 
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ηαοηυηδηα ημο αηυιμο ιε ακαπδνία απμηεθεί εφζημπμ ζημζπείμ, ηαεχξ επζηνέπεζ ζημκ 

ενεοκχιεκμ κα αάθεζ ημκ εαοηυ ημο ζηδ εέζδ ημο, δίπςξ δοζημθίεξ ηαφηζζδξ. 

Πανάθθδθα, δ ζφκημιδ δζάνηεζα ημο αίκηεμ, υπςξ ηαζ δ απμοζία οπμηίηθςκ 

ζοκηέθεζακ εεηζηά πνμξ ηδκ επζθμβή ημο. 

Ζ παναημθμφεδζδ ημο αίκηεμ δζεκενβήεδηε ζημκ θμνδηυ οπμθμβζζηή ιαξ ηαζ 

δ μδδβία πμο δυεδηε ζηα οπμηείιεκα ήηακ δ ελήξ: «Παξαθνινύζεζε πξνζεθηηθά ην 

βίληεν κε ηίηιν “Παηδηά κε Ώλαπεξία, Ώόξαηα ζηα ρνιεία” θαη πξνζπάζεζε λα 

αληηιεθζείο ηα λνήκαηά ηνπ. Βάλ ην επηζπκείο, κπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε ηελ 

πξνβνιή, ώζπνπ λα αηζζάλεζαη ζίγνπξε γηα ηελ θαηαλόεζή ηνπ».  

Μεηά ημ πέναξ ηδξ πνμαμθήξ, αημθμφεδζε διζ-δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ ιε 

αθμνιή ηα ζηζβιζυηοπα ημο αίκηεμ.  

 

1. Σζ είδεξ ζημ αίκηεμ; Πενίβναρέ ημ δζηά ζμο θυβζα. 

2. ηδκ πνχηδ ζηδκή ηζ αθέπμοιε; Γζαηί ζπμθζηυ δεκ ζηαιάηδζε κα 

πάνεζ ημ παζδί ζημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ; 

3. Πχξ θακηάγεζαζ υηζ έκζςζε ημ παζδί ζημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ πμο δεκ 

ημ πήνε ημ ζπμθζηυ; 

4. Δζφ έπεζξ αζχζεζ πμηέ ηάηζ ακάθμβμ; 

5. ε έπμοκ απμηθείζεζ πμηέ απυ ηάπμζα ζπμθζηή δναζηδνζυηδηα θυβς 

ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ζμο; 

6. Γεκζηά, μζ ηζκδηζηέξ ζμο δοζημθίεξ πχξ επδνεάγμοκ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηά ζμο ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ; 

7. Μέζα ζηδκ ηάλδ, βζαηί πζζηεφεζξ υηζ δ δαζηάθα δεκ έδςζε ημ θυβμ ζημ 

παζδί ιε ακαπδνία πμο ζήηςκε ημ πένζ ημο; 

8. Πχξ θακηάγεζαζ υηζ έκζςζε ημ παζδάηζ εηείκδ ηδ ζηζβιή; Δζφ έπεζξ 

αζχζεζ πμηέ ηάηζ ακάθμβμ;  

9. Πχξ κζχεεζξ ιε ημκ ηνυπμ πμο ζε ακηζιεηςπίγμοκ μζ δάζηαθμζ ζημ 

ζπμθείμ ζμο; 

10. Οζ δάζηαθμί πμο είπεξ υθα αοηά ηα πνυκζα, ζε ακηζιεηχπζγακ υπςξ ηαζ 

ηα άθθα παζδζά; 

11. οκμθζηά εα ήεεθεξ κα εηθνάζεζξ ηάπμζμ πανάπμκμ απέκακηζ ζημοξ 

δαζηάθμοξ ζμο; 

12. Γζαηί πζζηεφεζξ πςξ μζ ζοιιαεδηέξ δεκ έδςζακ πάζα ζημ παζδί ιε 

ακαπδνία; 

13. Δζφ έπεζξ αζχζεζ πμηέ απυννζρδ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ζμο, είηε ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ είηε βεκζηυηενα ζηδ ζοιπενζθμνά ημοξ; 

14. Πχξ πζζηεφεζξ υηζ έκζςζε εηείκδ ηδ ζηζβιή ημ παζδί ιε ακαπδνία πμο 

δεκ πήνε πάζα;  

15. Δζφ πχξ εα ακηζδνμφζεξ ακ ήζμοκ ζηδ εέζδ ημο; 

16. ηδκ ηέηανηδ ζηδκή ημο αίκηεμ αθέπμοιε ημκ ιαεδηή ιε ακαπδνία κα 

ζηέηεηαζ ιυκμξ ημο ζηδκ αοθή. Πχξ πζζηεφεζξ πςξ κζχεεζ; 

17. Δάκ ήζμοκ ζηδ εέζδ ημο εηείκδ ηδ ζηζβιή, πχξ εα ήεεθεξ κα 

ακηζδνάζμοκ μζ ζοιιαεδηέξ ζμο; 

18. Έπεζξ ιείκεζ πμηέ ιυκδ, πςνίξ πανέα ζημ ζπμθείμ; 

19. Έπεζξ αζχζεζ πμηέ ιμκαλζά ζημ ζπμθείμ; 

20. Σζ ηάκεζξ ζοκήεςξ ζηα δζαθείιιαηα; 

21. Σζ ηάκμοκ ζοκήεςξ μζ ζοιιαεδηέξ ζμο ζηα δζαθείιιαηα; 

22. Δζφ ζοιιεηέπεζξ ζημ ιάεδια ηδξ Γοικαζηζηήξ; Ακ καζ, ιε πμζμκ 

ηνυπμ; 
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23. Σμ ηηήνζμ ημο ζπμθείμο ζμο είκαζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμ βζα 

άημια ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα; 

24. Σζ ζοκαζζεήιαηα ζμο δδιζμφνβδζε αοηυ ημ αίκηεμ; 

25. Πμζμ ζηζβιζυηοπμ ημο αίκηεμ ζε έηακε κα κζχζεζξ πζμ έκημκα; 

26. Πμζμ πζζηεφεζξ υηζ είκαζ ημ ιήκοια αοημφ ημο αίκηεμ; 

27. Ακ ιπμνμφζεξ εζφ κα ζηείθεζξ έκα ιήκοια εη ιένμοξ ηςκ παζδζχκ ιε 

ακαπδνία, πμζμ εα ήηακ αοηυ; 

28. Γζα πμζμκ ζημπυ πζζηεφεζξ πςξ θηζάπηδηε αοηυ ημ αίκηεμ; 

29. Πζζηεφεζξ πςξ μ ηίηθμξ ηαζνζάγεζ ιε ημ αίκηεμ; Γχζε ζημ αίκηεμ έκακ 

δζηυ ζμο ηίηθμ.  

 

5.7.8. 8
ν 

ηάδην: Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηε θηιία 

 

Οζ δναζηδνζυηδηεξ ιε άλμκα ηδ θζθία απμηέθεζακ έκα γήηδια πμο ακαδφεδηε 

απυ ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα, δίπςξ κα ανίζηεηαζ ανπζηά ακάιεζα ζηα πνμξ δζενεφκδζδ 

ενεοκδηζηά εέιαηα. Πζεακυηαηα θυβς ηδξ δθζηίαξ ηςκ δφμ ημνζηζζχκ, ηα μπμία 

εζζένπμκηαζ ζηδκ εθδαεία, οπήνπε πμθφ έκημκδ δ επζεοιία ακαθμνάξ ζημοξ θίθμοξ 

ηαζ ηζξ θίθεξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζηα πνμαθήιαηα πμο ηίεεκηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ. 

Γεδμιέκμο υηζ ηάπμζα απυ ηα ηςθφιαηα ζηζξ θζθζηέξ ζοκακαζηνμθέξ ηςκ δφμ 

οπμηεζιέκςκ ζοκζζημφκ απυννμζα ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ημοξ, επέθελα κα 

πνμζεέζς ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ηάπμζεξ επζπθέμκ ζοκακηήζεζξ, χζηε κα 

δζεζζδφζς ααεφηενα ζημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ημοξ ηυζιμ. 

 

5.7.8.1. πκβνιηθό παηρλίδη κε ράξηηλεο θηγνύξεο 

 

Ζ πνχηδ δναζηδνζυηδηα παζβκζχδμοξ παναηηήνα πμο ζοκηεθέζηδηε ζηα 

πθαίζζα δζενεφκδζδξ ηδξ θζθίαξ, ήηακ δ ακαπανάζηαζδ ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ  ιε ηδ 

αμήεεζα πάνηζκςκ θζβμφνςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζπεδζάζαιε ζε πανηυκζ έλζ 

ακενςπάηζα, ηνία αβυνζα ηαζ ηνία ημνίηζζα, ηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημοξ ημθθήζαιε 

βθςζζμπίεζηνα, χζηε δ θααή κα είκαζ εφημθδ βζα ηα ημνίηζζα (αθ. Δζηυκα 39). 

 

               
                               Δζηυκα 39. Οζ πάνηζκεξ θζβμφνεξ πμο ηαηαζηεοάζηδηακ. 
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ημπυξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ιε ηζξ πάνηζκεξ θζβμφνεξ ήηακ ηα ίδζα ηα ημνίηζζα 

αθεκυξ κα ακαπαναζηήζμοκ ηζξ θζθζηέξ ημοξ ζπέζεζξ, αθεηένμο κα παναεέζμοκ ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ημοξ βζα ηδ θζθία. Ζ μδδβία πμο ημοξ δυεδηε ανπζηά ήηακ δ ελήξ: 

«Αηάιεμε κηα θηγνύξα πνπ ζα αλαπαξηζηά εζέλα. Υξεζηκνπνίεζε ηηο ππόινηπεο 

θηγνύξεο, γηα λα παίμεηο γηα όζν ρξόλν επηζπκείο, κε ζέκα “Έλαο ζπλεζηζκέλνο  

δηάινγνο αλάκεζα ζε εκέλα θαη ηνπο θίινπο κνπ”. Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο δύν ή 

πεξηζζόηεξεο θηγνύξεο». Μεηά ημ πέναξ αοηήξ ηδξ εειαηζηήξ, μ άλμκαξ πμο δυεδηε 

ήηακ μ ελήξ: «Σώξα ζα ήζεια λα παίμεηο γηα όζν ρξόλν επηζπκείο κηα αλαπαξάζηαζε 

κε ζέκα “Έλαο ηζαθσκόο αλάκεζα ζε εκέλα θαη ηνπο θίινπο κνπ”. Μπνξείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο δύν ή πεξηζζόηεξεο θηγνύξεο». Σζξ ακαπαναζηάζεζξ αημθμφεδζε διζ-

δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ. 

 

1. Πχξ ακηζθαιαάκεζαζ ηδ θέλδ «θζθία»; 

2. Σζ ζδιαίκεζ βζα ζέκα δ θζθία; Πυζμ ζδιακηζηή είκαζ βζα ζέκα; 

3. Γχζε ιμο ιενζηά ζημζπεία βζα ημοξ ηαθφηενμφξ ζμο θίθμοξ; Πχξ 

μκμιάγμκηαζ, πυζμ ηαζνυ ημοξ λένεζξ, πυζμ πνυκμ πενκάηε ιαγί; 

4. Σζ ζμο ανέζεζ κα ζογδηάξ ιε ημοξ θίθμοξ ζμο; 

5. ε ηνμιάγεζ δ ζδέα κα ιδκ έπεζξ ηαευθμο θίθμοξ; 

6. Έπεηε ζοπκά εκηάζεζξ ιε ημοξ θίθμοξ ζμο; Ακ καζ, βζα πμζμξ θυβμοξ; 

7. Πχξ εα ήηακ βζα ζέκα μ ζδακζηυξ θίθμξ; 

8. Ακάθενε ιζα εοπάνζζηδ ηαζ ιζα δοζάνεζηδ ειπεζνία πμο αίςζεξ ιε ημοξ 

θίθμοξ ζμο.  

9. Σζ ζηάζδ ηναημφκ μζ βμκείξ ζμο απέκακηζ ζημοξ θίθμοξ ζμο; 

10. Ζ ηζκδηζηή ζμο δοζημθία πχξ επδνεάγεζ ηζξ θζθζηέξ ζμο ζπέζεζξ; 

 

5.7.8.2. Μεηαθνξηθό έξγν 

 

Ακαθμνζηά ιε ημ εέια ηδξ θζθίαξ, εεθήζαιε κα δχζμοιε ζηα οπμηείιεκα ηδ 

δοκαηυηδηα κα εηθναζημφκ δδιζμονβχκηαξ έκα ιεηαθμνζηυ ένβμ, ιδ-ηαηεοεοκυιεκα, 

δνάηημκηαξ ηδκ έιπκεοζδ ηδξ ζηζβιήξ. ηυπμξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ 

οπήνλε δ δδιζμονβζηή έηθναζδ ηςκ ημνζηζζχκ ελςηενζηεφμκηαξ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ημοξ βζα ηδ θζθία. Καηά ζοκέπεζα, δυεδηε δ παναηάης μδδβία ζημ δφμ οπμηείιεκα: 

«Βκπλεπζκέλε από ην δήηεκα ηεο θηιίαο , κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο έλα πνίεκα, 

κεξηθά ζηηράθηα, κηα καληηλάδα, ή έλα ηξαγνύδη. Σν κέγεζνο ηνπ εμαξηάηαη από εζέλα, 

όπσο θαη νη ιέμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο». 

Πνμζανιυγμκηαξ ηδκ εκ θυβς δναζηδνζυηδηα ζηα οπμηείιεκα, πνμηζιήεδηε δ 

πνμθμνζηή πανάεεζδ ημο ιεηαθμνζημφ ένβμο έκακηζ ηδξ βναπηήξ, χζηε δ βναθμ-

ηζκδηζηή ημοξ δοζπένεζα κα ιδκ παναηςθφζεζ ηδκ απνυζημπηδ έηθναζδ ηαζ ημκ 

εζνιυ ηδξ ζηέρδξ ημοξ. 

 

5.7.8.3. Παξαηήξεζε ζην εζηηαηόξην 

 

Καηά ημ 7μ ζηάδζμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, δζεκενβήεδηε ιζα επζπθέμκ 

παναηήνδζδ ηδξ Μανίκαξ ηαζ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ, εηηυξ ημο ζπζηζμφ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ Μανίκα δζαεέηεζ έκακ αβαπδιέκμ θίθμ, ημκ Υνήζημ, μ μπμίμξ  

ενβάγεηαζ ζε εζηζαηυνζμ. Ζ Μανίκα επέθεβε ζοπκά κα ιζθά βζα ημκ θίθμ ηδξ, ιε 

απμηέθεζια κα πνμηαθμφκηαζ ζοβηνμφζεζξ ιε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. Καηά ζοκέπεζα, 

υηακ δ Μανίκα ιε ηάθεζε ζημ εζηζαηυνζμ απμδέπεδηα ηδκ πνυζηθδζδ, 

δζεοηνζκίγμκηαξ πςξ δ πανμοζία ιμο ελοπδνεηεί ημοξ ζημπμφξ ηδξ ενεοκδηζηήξ 

παναηήνδζδξ. Καηά ζοκέπεζα, δ εοηαζνία κα παναηδνήζς ηδκ μζημβέκεζα ηαηά ημ 
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βεφια ηδξ ζημ εζηζαηυνζμ ημο θίθμο ηδξ Μανίκαξ, οπήνπε ζπμοδαία πδβή 

πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ  πμο αθθδθεπζδνμφκ ηα ιέθδ ζε έκα πενζαάθθμκ 

ιε πνμζηθήζεζξ. Ζ παναηήνδζδ ζημ εζηζαηυνζμ  δζεκενβήεδηε βζα ιζα θμνά ηαζ 

δζήνηδζε δφμ χνεξ.  

 

5.7.9.  9
ν 

ηάδην: πλεληεύμεηο κε ηηο κεηέξεο 

 

Με ηδκ ηάεε ιδηένα δζεκενβήεδηακ 2 ζοκεκηεφλεζξ, ιε ζημπυ είηε ηδκ 

απάκηδζδ  ενςηδιάηςκ πμο ηα ημνίηζζα κα δεκ βκςνίγμοκ, είηε ηδκ ελαηνίαςζδ 

πθδνμθμνζχκ πμο δυεδηακ απυ ηα δφμ οπμηείιεκα. Ακαιθίαμθα, αέααζα, δ μπηζηή 

ηςκ ιδηένςκ ζοκζζηά ζδιακηζηυ ενεοκδηζηυ ενχηδια ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ηαζ μζ 

ζοκεκηεφλεζξ ιαγί ημοξ οπήνλε ιζα πθμφζζα πδβή πθδνμθμνζχκ, αζςιάηςκ ηαζ 

ζοκαζζεδιάηςκ πμο δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία αλζμπμζεί ηαζ ακαδεζηκφεζ. 

Οζ εειαηζημί άλμκεξ ζημοξ μπμίμοξ ηζκήεδηακ μζ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ ιε ηζξ 

ιδηένεξ είκαζ πμθοδζάζηαημζ, χζηε κα ηαθφρμοκ έκα εονφ θάζια ημο αζυημζιμο ηςκ 

δφμ οπμηεζιέκςκ. οκεπχξ, ζοκηεθέζηδηακ ενςηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηα αζμβναθζηά 

ζημζπεία ηδξ ιδηέναξ ηαζ ημοξ δεζιμφξ ιε ημ ζφγοβμ ηαζ ηα παζδζά ηδξ, ιε έιθαζδ 

ζηδκ ζπέζδ ακάιεζα ζηδ ιαιά ηαζ ηδκ ηυνδ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Πανάθθδθα, 

δζενεοκήεδηε δ μπηζηή ηδξ ιδηέναξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηζκδηζηή ακαπδνία ηδξ ηυνδξ 

ηδξ, ηαεχξ ηαζ ηδ θμίηδζή ηδξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ.  

 

 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο κεηέξαο 

 

1. Πχξ μκμιάγεζαζ; 

2. Πμζα είκαζ δ δθζηία  ζμο; 

3. Πχξ μκμιάγμκηαζ μζ βμκείξ ζμο; 

4. Οζ βμκείξ ζμο ανίζημκηαζ ζηδ γςή; Ακ καζ πμζμξ είκαζ μ ηυπμξ ηαημζηίαξ ημοξ. 

5. Πυζα αδένθζα έπεζξ; 

6. Πμζα είκαζ δ ζεζνά βέκκδζήξ ζμο ακάιεζα ζηα αδένθζα ζμο; 

7. Πχξ μκμιάγμκηαζ ηα αδένθζα ζμο; Πμφ ηαημζημφκ; 

8. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ιε ηδκ μζημβέκεζά ζμο; 

9. Με πμζμ άημιμ απυ ημκ μζημβεκεζαηυ ζμο πενίβονμ δζαεέηεζξ πζμ ζηεκή 

ζπέζδ; 

10. ε πμζα δθζηία έθοβεξ απυ ημ παηνζηυ ζμο ζπίηζ;   

11. Έςξ πμζα ζπμθζηή ααειίδα θμίηδζεξ; 

12. Με ηζ αζπμθείζαζ επαββεθιαηζηά; 

13. Πμζα είκαζ ηα ζπέδζά ζμο βζα ημ επαββεθιαηζηυ ζμο ιέθθμκ; 

14. Γζαεέηεζξ εθεφεενμ πνυκμ, βζα ηα πνμζςπζηά ζμο εκδζαθένμκηα; 

15. Πμζα είκαζ ηα ζπέδζά βζα ημ ιέθθμκ ζμο; 

16. Πμζα είκαζ δ αβαπδιέκδ ζμο δναζηδνζυηδηα βζα παθάνςζδ; 

 

 Σα παηδηά, ν ζύδπγνο θαη ν έγγακνο βίνο 

 

1. Πυζα παζδζά έπεζξ; 

2. Πμζα είκαζ ηα μκυιαηα ηςκ παζδζχκ ζμο; 

3. Πμζα είκαζ δ δθζηία ημο ηάεε παζδζμφ ζμο; 

4. Οζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ ηυνδξ ζαξ έπμοκ επδνεάζεζ ηδ ζπέζδ ιε ημκ 

ζφγοβυ ζμο; Ακ καζ, ιε πμζμκ ηνυπμ; 

5. Πυζμοξ βάιμοξ έπεζξ πναβιαημπμζήζεζ; 

1. ε πμζα δθζηία πακηνεφηδηεξ; 
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2. Πχξ μκμιάγεηαζ μ ζφγοβυξ ζμο; 

3. Πμζα είκαζ δ δθζηία ημο; 

4. Πχξ μκμιάγμκηαζ μζ βμκείξ ημο; 

5. Οζ βμκείξ ημο ζογφβμο ζμο ανίζημκηαζ ζηδ γςή; 

6. Πυζα αδένθζα έπεζ μ ζφγοβυξ ζμο; 

7. Πχξ μκμιάγμκηαζ ηα αδένθζα ημο; 

8. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ημο ζογφβμο ζμο ιε ημκ μζημβεκεζαηυ ζαξ 

πενίβονμ; 

9. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ζμο ιε ηδκ  μζημβέκεζα ημο ζογφβμο ζμο; 

10. Τπάνπμοκ πνυζςπα απυ ημ μζημβεκεζαηυ ζαξ πενίβονμ πμο αμδεμφκ ζηδκ 

ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ζαξ; 

11. Με ηζ αζπμθείηαζ επαββεθιαηζηά μ ζφγοβυξ ζμο; 

12. Ο ζφγοβυξ ζμο αθζενχκεζ πνυκμ ζηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ζαξ; 

13. Τπάνπμοκ δζαθςκίεξ ζημκ ηνυπμ δζαπαζδαβχβδζδξ ηςκ παζδζχκ, ιεηαλφ 

εζέκα ηαζ ημο ζογφβμο ζμο; 

14. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ζμο ιε ημκ ζφγοβυ ζμο; 

15. Οζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ ηυνδξ ζαξ έπμοκ επδνεάζεζ ηδ ζπέζδ ιε ημκ 

ζφγοβυ ζμο; Ακ καζ, ιε πμζμκ ηνυπμ; 

16. Έκζςζεξ πμηέ πςξ μ ζφγοβυξ ζμο εοεφκεηαζ βζα ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ 

ηυνδξ ζαξ; 

 

 Ζ ζρέζε κεηέξαο –θόξεο 

 

1. Πχξ εα ήηακ βζα ζέκα δ ζδακζηή ηυνδ; 

2. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ζμο ιε ηδκ ηυνδ ζμο; 

3. Πμζμ εα επζζήιαζκεξ ςξ ημ ιεβαθφηενμ πνμηένδια ηαζ πμζμ ςξ ημ ιεβαθφηενμ 

εθάηηςια ηδξ ηυνδξ ζμο;  

4. Πζζηεφεζξ υηζ δ ηυνδ ζμο είκαζ ζηακμπμζδιέκδ ιε ηδ ζπέζδ ζαξ;  

5. Πμζα είκαζ  δ ιεβαθφηενή ζμο ακδζοπία βζα ημ ιέθθμκ ηδξ ηυνδξ ζμο; 

6. Πχξ είκαζ δ ηαεδιενζκυηδηά ζμο ιε ηδκ ηυνδ ζμο; 

 

 Σν ηαηξηθό ηζηνξηθό ηνπ παηδηνύ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

 

1. ε πμζα δθζηία βέκκδζεξ ηδκ ηυνδ ζμο; 

2. Πχξ ήηακ δ εβηοιμζφκδ ζμο; 

3. Ζ δζαδζηαζία ημο ημηεημφ δζελήπεδ μιαθά ή οπήνλακ επζπθμηέξ; 

4. Πμζμ ήηακ ημ αάνμξ ημο ανέθμοξ; 

5. Μεηά ημκ ημηεηυ, ιδηένα ηαζ ανέθμξ πήναηε ελζηήνζμ απυ ημ κμζμημιείμ; 

6. Πυηε έιαεεξ πςξ δ ηυνδ ζμο πάζπεζ απυ εβηεθαθζηή πανάθοζδ; 

7. Πνζκ ηδ δζάβκςζδ, οπήνπακ εκδείλεζξ ζηδκ ακάπηολή ηδξ πμο ζε 

ακδζοπμφζακ; 

8. Πχξ ακηέδναζεξ, υηακ έιαεεξ πςξ δ ηυνδ ζμο ειθακίγεζ εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ; 

9. Ζ ηυνδ ζμο έπεζ οπμαθδεεί ζε ηάπμζα πεζνμονβζηή επέιααζδ; Ακ καζ, ηζ 

είδμοξ ηαζ ζε πμζα δθζηία; 

10. Ζ ηυνδ ζμο πνεζάγεηαζ κα ηάκεζ ηάπμζεξ εεναπείεξ; Ακ καζ, ηζ είδμοξ ηαζ ιε 

πμζα ζοπκυηδηα; 

11. Απυ πμζα δθζηία λεηίκδζε ηζξ εεναπείεξ δ ηυνδ ζμο; 

12. ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ζαξ πνεζάγεηαζ δ ηυνδ ζμο κα ηάκεζ αζηήζεζξ βζα ημ 

ζχια ηδξ; 
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13. Πχξ ακηέδναζε μ μζημβεκεζαηυξ ζαξ πενίβονμξ ζημ άημοζια ηδξ ηζκδηζηήξ 

δοζημθίαξ ηδξ ηυνδξ ζαξ; 

14. Τπάνπεζ ηάπμζμ άημιμ απυ ημ θζθζηυ πενζαάθθμκ πμο ζε έπεζ αμδεήζεζ ζηδκ 

ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ζμο; 

15. Τπάνπεζ ηάπμζμ άημιμ απυ ημ ζοββεκζηυ πενζαάθθμκ πμο ζε έπεζ αμδεήζεζ 

ζηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ζμο; 

16. Σζ είδμοξ ελμπθζζιυ πνδζζιμπμζεί δ ηυνδ ζμο (ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, 

ιπαζημφκζα, πενζπαηδηήνα); 

17. Πχξ αζζεάκεηαζ δ ηυνδ ζμο ιε ηδ πνήζδ εζδζημφ ελμπθζζιμφ (ακαπδνζηυ 

αιαλίδζμ, ιπαζημφκζα, η.ά.); 

18. Πχξ ακηζδνά δ ηυνδ ζμο ζηζξ εεναπείεξ πμο πνέπεζ κα ηάκεζ; 

19. Πμζα είκαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ηαζ μζ ζηέρεζξ ζμο απέκακηζ ζηδκ εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ ηδξ ηυνδξ ζμο;  

 

 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

 

1. ε πμζα ηάλδ θμζηά δ ηυνδ ζμο; 

2. Έπεζ πνεζαζηεί κα επακαθμζηήζεζ ζε ηάπμζα ηάλδ; 

3. Πχξ ιεηαηζκείηαζ δ ηυνδ ζμο εκηυξ ημο ζπμθζημφ πχνμο; 

4. ηα ζπμθεία υπμο έπεζ θμζηήζεζ δ ηυνδ ζμο έςξ ηχνα οπήνπακ 

εβηαηαζηάζεζξ, υπςξ νάιπεξ, ακεθηοζηήναξ ή πνμζανιμζιέκεξ ημοαθέηεξ, 

βζα κα δζεοημθφκμοκ ηα άημια ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα;   

5. Πμζεξ είκαζ μζ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ζμο απέκακηζ ζηζξ ηηδνζαηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ ηςκ ζπμθείςκ πμο θμίηδζε δ ηυνδ ζμο έςξ ζήιενα; 

6. Οζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ ηυνδξ ζμο ηδκ ειπυδζζακ πμηέ κα ζοιιεηάζπεζ 

ζηζξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ; 

7. Πμζα ηα ζοκαζζεήιαηά ζμο απέκακηζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ ηυνδξ ζμο 

υθα αοηά ηα πνυκζα; 

8. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ζμο ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ ηυνδξ ζμο; 

9. Πμζα είκαζ δ ζηάζδ ηδξ ηυνδξ ζμο απέκακηζ ζημ ζπμθείμ; Πδβαίκεζ ιε πανά ή 

υπζ; 

10. Ζ ηυνδ ζμο είκαζ δδιμθζθήξ ζημ ζπμθείμ; 

11. Πχξ εα πενζέβναθεξ ηδ ζπέζδ ηδξ ηυνδξ ζμο ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ;  

12. Ζ ηυνδ ζμο ήνεε πμηέ ακηζιέηςπδ ιε πθεοαζηζηά ή ανκδηζημφ πενζεπμιέκμο 

ζπυθζα βζα ηδκ ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο; 

 

 Οη θηιηθέο ζρέζεηο ηνπ παηδηνύ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

 

1. Πμζμξ είκαζ μ/δ ηαθφηενμξ/δ θίθμξ/δ ηδξ ηυνδξ ζμο; 

2. Σζ βκχιδ έπεζξ βζα ημοξ θίθμοξ ηδξ ηυνδξ ζμο; Πμζα είκαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ζμο απέκακηί ημοξ; 

3. Πυζμ ζοπκά ζοκακηζέηαζ δ ηυνδ ζμο ιε ηδκ πανέα ηδξ; 

4. Οζ  ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ ηυνδξ ζμο εέημοκ ειπυδζα ζηζξ ζοκακηήζεζξ 

ιε ηα θζθζηά ηδξ πνυζςπα; 

5. Δζπχεδηε πμηέ ζηδκ ηυνδ ζμο ηάπμζμ ζπυθζμ ιε ανκδηζηή πνμζά 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ απυ θζθζηυ ηδξ πνυζςπμ; Ακ 

καζ, πχξ ακηέδναζε δ ίδζα; 
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6.7.10. 10
ν
 ηάδην: πλαληήζεηο κε ηελ αδειθή ηεο Άλλαο 

 

Ζ αδενθή ηδξ Άκκαξ ήηακ έλζ εηχκ, υηακ βκςνζζηήηαιε ηαζ πμθφ πνυεοιδ κα 

ζοιιεηάζπεζ ηαζ δ ίδζα ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία. οκεπχξ, αθζενχεδηε ιία 

ζοκάκηδζδ υπμο ηα δφμ ημνίηζζα έπαζλακ ιαγί,  ηαζ άθθεξ ηέζζενζξ ζοκακηήζεζξ ηαηά 

ηζξ μπμίεξ δμοθέραιε ιυκμ ιε ηδ Φακή, ιε άλμκα ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ημ 

γήηδια ηδξ ακαπδνίαξ ηδξ αδενθήξ ηδξ, υπςξ αζχκεηαζ απυ ηδκ ίδζα. 

 

Πξώηε ζπλάληεζε- Ηρλνγξάθεκα ηεο Φαλήο γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη Βηνγξαθηθή-

αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε 

 

Με ηδκ Φακή είπαιε βκςνζζηεί απυ ηδκ ανπή ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, 

ηαεχξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ επζζηεπηυιαζηακ ημ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζάξ 

ηδξ, χζηε κα ζοκακηήζμοιε ηδκ Άκκα. Χζηυζμ, βζα ηδ Φακή βκςνίγαιε ιμκάπα υζα 

ιαξ είπε πεζ δ Άκκα. οκεπχξ, πνεζαγυιαζηακ ιζα αθμνιή βζα κα  λεηζκήζμοιε ηδ 

ζοκέκηεολδ ιε ημ ελάπνμκμ ημνίηζζ, ηαζ πμζα ηαθφηενδ εοηαζνία απυ έκα 

ζπκμβνάθδια βζα ημκ εαοηυ ηδξ.  

Ανπζηά, δυεδηε ζηδ Φακή ιζα θεοηή ηυθθα Α4, ηέιπενεξ ζε δζάθμνα 

πνχιαηα ηαζ δ ελήξ μδδβία: «Γσγξάθηζε ηνλ εαπηό ζνπ ρξεζηκνπνηώληαο όπνηα 

ρξώκαηα ζεο». Αηυιδ, δζεοηνζκίζηδηε ζημ ημνίηζζ πςξ έπεζ υζμ πνυκμ πνεζάγεηαζ ζηδ 

δζάεεζή ημο.  

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζπκμβναθήιαημξ αημθμφεδζακ ηάπμζεξ ενςηήζεζξ 

ακαθμνζηά ιε αοηυ, ηαεχξ ηαζ αζμβναθζηδ-αθδβδιαηζηή ζοκέκηεολδ.  

 

1. Σζ   απεζημκίγεηαζ ζημ ζπκμβνάθδιά ζμο; 

2. Γζα πμζμ θυβμ πνδζζιμπμίδζεξ ηα ζοβηεηνζιέκα πνχιαηα βζα ημ 

πμνηναίημ ζμο; 

3. Πνμζπάεδζεξ κα ακαπαναζηήζεζξ ηδκ εζηυκα ζμο υπςξ είζαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ή υπςξ εα ήεεθεξ κα είζαζ; Πμζα ζημζπεία ηδξ 

ελςηενζηήξ ζμο ειθάκζζδξ επέθελεξ κα αθθάλεζξ; 

4. Μίθδζέ ιμο βζα ζέκα. Γχζε ιμο ιενζηά ζημζπεία βζα ημ πμζα είζαζ. 

5. Πμζα είκαζ δ αηνζαήξ διενμιδκία βέκκδζήξ ζμο; 

6. ε πμζα ηάλδ θμζηάξ; 

7. Πχξ θέβμκηαζ μζ βμκείξ ζμο; 

8. Οζ βμκείξ ζμο ιέκμοκ ζημ ίδζμ ζπίηζ; 

9. Έπεζξ αδένθζα; Ακ καζ, πυζα, πχξ θέβμκηαζ ηαζ πμζεξ είκαζ μζ δθζηίεξ 

ημοξ.  

10. Με ηζ ζμο ανέζεζ κα αζπμθείζαζ ζημκ εθεφεενμ πνυκμ ζμο; 

11. Πενίβναρέ ιμο ιζα ηοπζηή ιένα ζμο. Πχξ είκαζ ημ ηαεδιενζκυ ζμο 

πνυβναιια ζοκήεςξ;  

 

Γεύηεξε ζπλάληεζε- πκβνιηθό παηρλίδη κε ηηο δύν αδεξθέο 

 

Μζαξ ηαζ έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ θυβμοξ πμο επζθέλαιε, χζηε δ Φακή κα 

εζζέθεεζ ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, ήηακ κα παναηδνήζμοιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

ακάιεζα ζηζξ δφμ αδεθθέξ, αθζενχζαιε ηδκ πνχηδ ζοκάκηδζδ ζε έκα ημζκυ παζπκίδζ 

ακάιεζα ζηα δομ ημνίηζζα. Έηζζ, ηαηά ηδκ πνχηδ ιαξ ζοκάκηδζδ επζθέλαιε κα 

παίλμοιε ζοιαμθζηυ παζπκίδζ ιε ηζξ πάκζκεξ δαπηοθυημοηθεξ, ακάθμβμ ιε ημ παζπκίδζ 

πμο δζεκενβήεδηε ζημ πέιπημ ζηάδζμ ιε ηδκ Άκκα (αθ. οπμηεθάθαζμ 5.7.5.1.3.). Ο 
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ζημπυξ ηαζ αοηή ηδ θμνά πανέιεζκε μ ίδζμξ, δδθαδή δ ακάδεζλδ ηαεδιενζκχκ, 

νεαθζζηζηχκ δζαθυβςκ, υπςξ ζοιααίκμοκ αθδεζκά ιέζα ζημ ζπίηζ.  

Ζ μδδβία πμο δυεδηε ζηα ημνίηζζα ήηακ ανπζηά «Πξώηα απ‟ όια ρξεηάδεηαη 

λα επηιέμεηε από θνηλνύ πνηα δαρηπιόθνπθια ζα αλαπαξηζηά θάζε άηνκν από ηελ 

νηθνγέλεηά ζαο». Αθμφ δυεδηακ θίβα θεπηά, χζηε μζ αδενθέξ κα απμθαζίζμοκ ηδκ 

ακηζζημζπία ημφηθαξ-πνμζχπμο, ηζξ πνμηνέραιε κα ακαπαναζηήζμοκ υθμοξ ημοξ 

πζεακμφξ ζοκδοαζιμφξ ζε δοάδεξ, πμο εα ιπμνμφζακ κα ζοιαμφκ ιέζα ζηδκ 

μζημβέκεζα. Έηζζ, δ ααζζηή μδδβία ηδξ δναζηδνζυηδηαξ, ήηακ δ αηυθμοεδ: 

«Υξεζηκνπνηώληαο ηηο δαρηπιόθνπθιεο, λα παίμεηε δηαιόγνπο πνπ γίλνληαη ζπρλά ζην 

ζπίηη. Μελ μεράζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε όια ηα πξόζσπα, ζε όινπο ηνπο 

ζπλδπαζκνύο».  

Καε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ μ ενεοκδηήξ είκαζ πνμηζιυηενμ κα ιέκεζ 

ιδ-πανειααηζηυξ, αθήκμκηαξ ηα οπμηείιεκα κα ιμζνάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ημφξ νυθμοξ 

ηαζ κα απμθαζίζμοκ ηα ίδζα ηδ ζεζνά ηςκ γεοβανζχκ ηαζ ηδ δζάνηεζα ηδξ υθδξ 

δναζηδνζυηδηαξ. 

 Μεηά ημ ηέθμξ ημο παζπκζδζμφ, ηζ έπμκηαξ  μθμηθδνχζεζ ηδκ πνμζπεδζαζιέκδ 

δναζηδνζυηδηα, ηα οπμηείιεκα πήνακ ηδκ πνςημαμοθία κα ιαξ γδηήζμοκ κα 

γςβναθίζμοκ. Γεδμιέκμο υηζ δ πνυηαζδ εημφηδ απμηεθμφζε άθθδ ιζα αλζυθμβδ 

εοηαζνία βζα παναηήνδζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ημνζηζζχκ, δεπηήηαιε ηαζ ημοξ 

πνμηείκαιε κα πναβιαημπμζήζμοκ ιζα γςβναθζά απυ ημζκμφ, ζε εέια πμο εα 

επέθεβακ μζ ίδζεξ. Έηζζ, δυεδηε θεοηυ πανηί ζηα οπμηείιεκα ηαζ δαπηοθμιπμβζέξ, 

χζηε κα δδιζμονβήζμοκ ημ ζπκμβνάθδιά ημοξ.  

 

Σξίηε ζπλάληεζε- Ηρλνγξάθεκα ηεο νηθνγέλεηαο από ηε Φαλή 

 

Μεηά ημ ζοιαμθζηυ παζπκίδζ ηαζ ημ ζπκμβνάθδια πμο πνμδβήεδηε, εεθήζαιε 

κα δζενεοκήζμοιε παναπάκς ηζξ εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ οπυ ημ πνίζια ηδξ 

Φακήξ, ιε διζ-δμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ, υπμο ανζζηυιαζηακ μζ δομ ιαξ. οκεπχξ ηδξ 

γδηήζαιε κα δδιζμονβήζεζ έκα ζπκμβνάθδια ιε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ, πανέπμκηαξ ηδκ 

ελήξ μδδβία: «Φηηάμε µία δσγξαθηά πνπ λα δείρλεη ηελ νηθνγέλεηά ζνπ. Μπνξείο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο όπνηα θαη όζα ρξώκαηα ζεο». ηδ Φακή δυεδηε θεοηυ πανηί Α4, 

ηέιπενεξ, κενάηζ ηαζ πζκέθμ (αθ. Δζηυκα 40), εκχ αημθμφεδζε διζ-δμιδιέκδ 

ζοκέκηεολδ. Δκδεζηηζηέξ ενςηήζεζξ οπήνλακ μζ αηυθμοεεξ: 

 

1. Μίθδζέ ιμο βζα ηδ γςβναθζά πμο έθηζαλεξ. 

2. Πμζα πνχιαηα πνδζζιμπμίδζεξ βα ηδκ ηάεε θζβμφνα ηαζ βζα πμζμκ θυβμ; 

3. Γζα πμζμ θυβμ επέθελεξ ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζάηαλδ ζημ πανηί βζα ηα άημια ηδξ 

μζημβέκεζάξ ζμο; 

4. Σμ άημιμ πμο ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζμο ζηδ γςβναθζά, ανίζηεηαζ πζμ ημκηά 

ζμο απυ ηα άθθα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα; 

5. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ζμο ιε ηδ ιδηένα ζμο; Πενζζζυηενμ ηαθή ή 

πενζζζυηενμ ηαηή ηαζ βζα πμζμ θυβμ; 

6. Πχξ εα ήηακ βζα ζέκα δ ζδακζηή ιδηένα; 

7. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ζμο ιε ημκ παηένα ζμο; Πενζζζυηενμ ηαθή ή 

πενζζζυηενμ ηαηή ηαζ βζα πμζμ θυβμ; 

8. Πχξ εα ήηακ βζα ζέκα μ ζδακζηυξ παηέναξ; 

9. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ζμο ιε ημκ/ ηδκ αδενθυ/ή ζμο; Πενζζζυηενμ 

ηαθή ή πενζζζυηενμ ηαηή ηαζ βζα πμζμ θυβμ; 

10. Πχξ εα ήηακ βζα ζέκα μ/δ ζδακζηυξ/ή  αδενθυξ/δ; 

11. Πμζμ απυ ηα αδένθζα ζμο αζζεάκεζαζ πζμ ημκηά ζμο ηαζ βζα πμζμ θυβμ; 
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12. Τπάνπεζ ηάηζ πμο εα ήεεθεξ κα αθθάλεζξ ζηδκ μζημβέκεζά ζμο; 

13. Ακ είπεξ έκα θοπκάνζ ηζ απυ ιέζα έαβαζκε έκα Σγίκζ, πμζεξ εα ήηακ μζ 3 εοπέξ 

πμο εα ήεεθεξ κα ζμο πναβιαημπμζήζεζ; 

14. Πμζα είκαζ δ πζμ εοπάνζζηδ ηαζ πμζα δ πζμ δοζάνεζηδ ακάικδζδ πμο έπεζξ ιε 

ηδκ μζημβέκεζά ζμο έςξ ηχνα; 

 

 

 
                                    Δζηυκα 40. Ζ Φακή γςβναθίγεζ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. 

 

Σέηαξηε ζπλάληεζε- Πειόο 

 

Μζαξ ηαζ μ πνυκμξ ηδξ δεφηενδξ ζοκάκηδζδξ κζχζαιε πςξ δεκ επανημφζε, 

χζηε κα ηαθφρμοιε πθήνςξ ηα αζχιαηα ηδξ Φακήξ εκηυξ ημο μζημβεκεζαημφ 

πθαζζίμο, πνδζζιμπμζήζαιε ιζα κέα δναζηδνζυηδηα εζηαζηζηήξ θφζεςξ. Δζδζηυηενα, 

γδηήζαιε απυ ημ ημνίηζζ κα ηαηαζηεοάζεζ ηδκ μζημβέκεζά ημο απυ πδθυ (αθ. Δζηυκεξ 

41, 42), εκχ αημθμφεδζε διζ-δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ, βζα πεναζηένς δζενεφκδζδ ηςκ 

αζςιάηςκ ηδξ Φακήξ ιε επίηεκηνμ αοηή ηδ θμνά ηδκ Άκκα. Οζ ενςηήζεζξ πμο 

δζαηοπχκμκηαζ παναηάης πενζθαιαάκμοκ ημ υκμια ηδξ Άκκαξ, ιζαξ ηαζ  

πνδζζιμπμζήεδηακ ιυκμ βζα ημ έκα οπμηείιεκμ. 

 

1. Πχξ εα παναηηήνζγεξ ηδ ζπέζδ ζμο ιε ηδκ Άκκα; 

2. Πυζμ ζοπκά ηζαηχκεζηε ηαζ βζα πμζμοξ θυβμοξ; 

3. Πμζα εα παναηηήνζγεξ ςξ ηδκ πζμ ςναία ειπεζνία πμο έπεζξ γήζεζ ιε ηδκ 

Άκκα; 

4. Πμζα εα έθεβεξ υηζ είκαζ ηνία πνμηενήιαηα ηδξ Άκκαξ ηαζ πμζα ηνία 

εθαηηχιαηα; 

5. Πχξ εα πενζέβναθεξ ηδ ζπέζδ ηδξ Άκκαξ ιε ηδ ιαιά, ημκ ιπαιπά ηαζ ημκ/ηδκ 

αδενθυ/ή ζμο; 
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6. Γζα πμζμοξ θυβμοξ δ Άκκα ηζαηχκεηαζ ζοκήεςξ ιε ημοξ βμκείξ ζαξ; 

7. ημ ζπμθείμ ηα άθθα παζδζά λένμοκ πςξ δ Άκκα είκαζ αδενθή ζμο; 

8. μο ανέζεζ ηα δζαθείιιαηα κα ηάκεζξ πανέα ιε ηδκ Άκκα;  

9. Πχξ πζζηεφεζξ υηζ κζχεεζ δ Άκκα ζημ ζπμθείμ; 

 

 
                   Δζηυκα 41. Ζ Φακή πθάεμκηαξ ηδκ πήθζκδ μζημβέκεζά ηδξ.  

 

          
              Δζηυκα 42. Ζ Φακή πανάγμκηαξ ημ υκμια ιζαξ πήθζκδξ θζβμφναξ. 

 

Πέκπηε ζπλάληεζε- Παξαθνινύζεζε βίληεν  από ηε Φαλή 

 

Θέθμκηαξ κα δζενεοκήζμοιε ηζξ απυρεζξ ηδξ Φακήξ πενί ακαπδνίαξ, 

αθζενχζαιε ηδκ ηεθεοηαία ιαξ ζοκάκηδζδ ζημ κα δμφιε ιαγί ηνία αίκηεμ ηαζ κα 

ζογδηήζμοιε βζα ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Οζ ηαζκίεξ ιζηνμφ ιήημοξ δζέεεηακ 

εειαημθμβία ζπεηζηά ιε ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ηδκ ακαπδνία ηαζ έπμοκ εζδςεεί απυ 

ηα οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ ηαηά ημ έαδμιμ ζηάδζμ. Δζδζηυηενα, μζ ηίηθμζ ημοξ είκαζ  
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“The bug”, “The Present”, “Stop discrimination and respect diversity”.Σδκ πνμαμθή 

αημθμφεδζε διζ-δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ. 

 

1. Σζ ζηέθηεζαζ, υηακ αημφξ ηδ θέλδ δζαθμνεηζηυηδηα; 

2. Γκςνίγεζξ ηάπμζμκ πμο κα είκαζ δζαθμνεηζηυξ; Πχξ ημκ ακηζιεηςπίγεζξ; 

3. Σζ ζηέθηεζαζ, υηακ αημφξ ηδ θέλδ ακαπδνία; 

4. Πχξ κζχεεζξ πμο δ Άκκα έπεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ; 

5. Βμδεάξ ηδκ Άκκα ζηδκ ηαεδιενζκή ηδξ θνμκηίδα; 

6. Ακδζοπείξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Άκκαξ; 

7. Έπεζ ηφπεζ πμηέ κα αημφζεζξ ηάπμζμ ανκδηζηυ ζπυθζμ βζα ηδκ ηζκδηζηή 

δοζημθία ηδξ Άκκαξ; Ακ καζ, πχξ ακηέδναζεξ; 

8. Σμ βεβμκυξ υηζ δ Άκκα έπεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ επδνεάγεζ ηδ δζηή ζμο 

ηαεδιενζκυηδηα; Ακ καζ, ιε πμζμκ ηνυπμ; 

 

5.7.11.  11
ν 

ηάδην: Διεύζεξε ζπδήηεζε 

 

Μεηά ημ πέναξ ηςκ πνμβναιιαηζζιέκςκ διζ-δμιδιέκςκ ζοκεκηεφλεςκ, 

αθζενχεδηε πνυκμξ (ιία ζοκάκηδζδ) βζα εθεφεενδ, ηαη‟ ζδίακ ζογήηδζδ ιε ηα 

οπμηείιεκα ζημ πχνμ ιζαξ ήζοπδξ ηαθεηένζαξ. Μέζα απυ ηδκ εθεφεενδ ζογήηδζδ, 

δυεδηε δ εοηαζνία βζα δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ ακαθμνζηά ιε απακηήζεζξ πμο δεκ 

κζχεαιε εοηνζκείξ ηαζ λεηάεανεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ελεηάγμκηαξ πζμ μθζζηζηά ημ 

οθζηυ πμο πνμέηορε απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ, αθεκυξ ιμο βεκκήεδηακ 

κέα ενςηήιαηα, αθεηένμο δζαπζζηχζαιε ζημηεζκά ζδιεία ζηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα 

πμο έπνζγακ πενεηαίνς δζενεφκδζδξ. Έηζζ, μ επζπθέμκ πνυκμξ ιε ημ ηάεε οπμηείιεκμ 

λεπςνζζηά επεκδφεδηε ζηδκ δζαθεφηακζδ ή ηδκ επζαεααίςζδ ημο πνμξ ακάθοζδ 

ενεοκδηζημφ οθζημφ.   

ε έκα ηεθζηυ ζηάδζμ ηδξ ένεοκαξ, εέθδζα κα ελεηάζς πενεηαίνς ηδ ζηάζδ 

ηδξ Μανίκαξ ζημοξ ελςηενζημφξ πχνμοξ. Έηζζ, δζεκενβήεδηε παναηήνδζδ ημο 

οπμηεζιέκμο ηαηά ηδκ επίζηερή ιαξ ζε ιζα εεαηνζηή πανάζηαζδ, δ μπμία  απέδςζε 

ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζηδκ ένεοκα. ηδκ έλμδμ εημφηδ πανεονέεδηε ηαζ δ ιδηένα 

ηδξ Μανίκα. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ επζθμβή ηδξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ ήηακ 

ηοπαία, ηαεχξ ζηυπμξ δεκ ήηακ δ ακάθοζδ ημο ένβμο αθθά ιμκάπα δ ζοθθμβή 

πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιδηέναξ-ηυνδξ ηαζ ηδξ Μανίκαξ ιε ημκ 

άβκςζημ πενίβονμ.   
 

5.8. Δπίινγνο  

 

οκμρίγμκηαξ, ημ ηεθάθαζμ ημο ενεοκδηζημφ ζπεδζαζιμφ οπήνλε, δίπςξ 

αιθζαμθία, εειεθζχδεξ βζα ηδκ πανμφζα ενβαζία, ηαεχξ ζοκηυκζζε ηαζ ηαηδφεοκε 

μθυηθδνδ ηδκ πμθφιδκδ ενεοκδηζηή απυπεζνα. Ζ θζθμζμθία ηαζ δ ζημπμεεζία ηδξ 

ενεοκήηνζαξ δζαιυνθςζακ ηδκ πμθφ-ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο οζμεεηήεδηε, ιε 

απχηενμ ζημπυ μζ ζοκεκηεφλεζξ, ηα παζπκίδζα ηαζ ηα εζηαζηζηά ένβα πμο 

δζανενχεδηακ ιέζα απυ έκηεηα ζηάδζα, κα δχζμοκ πθδνμθμνίεξ ηαζ κα ζοκεέζμοκ 

ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ηςκ οπμηεζιέκςκ.  

οκεπχξ, ηαηεαθήεδ πνμζπάεεζα, χζηε μζ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ ςξ 

πνμξ ημκ ιεεμδμθμβζηυ ηαζ ενεοκδηζηυ ζπεδζαζιυ κα πενζβνάθμοκ ζημκ ακαβκχζηδ 

ιε ζαθήκεζα ηαζ βθαθονυηδηα ιε πμζμκ ηνυπμ ελεθίπεδηακ μζ 20 ζοκακηήζεζξ ιε ημ 

ηάεε οπμηείιεκμ ηαζ μζ 2 ζοκακηήζεζξ ιε ηδκ ηάεε ιδηένα. Χζηυζμ, έκα ζημζπείμ ηδξ 

ένεοκαξ πμο εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ «αηιυζθαζνα» ηαείζηαηαζ δφζημθμ 

κα απμηοπςεεί ζημ πανηί ιε θυβζα. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζπμοδαίμ ηαζ ιμκαδζηυ 
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ζοζηαηζηυ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ηα οπμηείιεκα, πμο υνζζε ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ 

ζπέζδξ ιαξ ηαζ ακαγςπφνςκε ηδκ επζημζκςκία ιαξ. Δλάθθμο, ζηδκ πμζμηζηή 

ιεεμδμθμβία, δεκ οθίζηαηαζ έκα «παηνυκ» ημ υπμζμ ιπμνεί κα εθανιμζηεί επαηνζαχξ 

ζε υθα ηα οπμηείιεκα, ηαεχξ δ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία εθίζζεηαζ δοκαιζηά ακάθμβα 

ιε ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ.  

ημ ηεθάθαζμ πμο αημθμοεεί πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, 

υπςξ αοηά πνμέηορακ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ζοκεκηεφλεςκ πμο δυεδηακ απυ ηα 

οπμηείιεκα. Δζδζηυηενα, ζοκηεθέζηδηε ακάθοζδ θυβμο ςξ πνμξ ηα πενζεπυιεκα ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ ηζ έπεζηα ημ οθζηυ ηαηδβμνζμπμζήεδηε ακά εειαηζημφξ άλμκεξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 
 

Ζ ΚΗΝΖΣΗΚΖ ΓΤΚΟΛΗΑ Χ ΣΟΗΥΔΗΟ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΟ ΧΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΒΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ 

ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ: ΟΗ 

ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

 
6.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκζζηά ιζα πάεδζδ ιε άιεζμ ακηίηηοπμ ζηδκ 

ηζκδηζηυηδηα ημο πάζπμκημξ ηαζ ςξ εη ημφημο επδνεάγεζ ημκ ηνυπμ πμο μ ίδζμξ αζχκεζ 

ηζξ ειπεζνίεξ ή δζαιμνθχκεζ ηδ δνάζδ ημο. πςξ άθθςζηε ζοιααίκεζ ιε ηάεε 

ακενχπζκδ φπανλδ, ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ αθμοβηνάγμκηαζ ημ πενζαάθθμκ 

ημοξ ηαζ ακηαπμηνίκμκηαζ εκενβδηζηά ζε αοηυ ιε έκακ ηνυπμ ιμκαδζηυ, βεβμκυξ πμο 

ηαεζζηά ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ημοξ ηυζιμ άλζμ ιεθέηδξ.  

Σμ δφμ ημνίηζζα πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, πένα απυ ηδ δζαθμνεηζηή ημοξ 

δθζηία, ζοκζζημφκ ηυζμ λεπςνζζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ, αθμφ δ ηαεειζά δζαεέηεζ ηα δζηά 

ηδξ ζδζμζοβηναζζαηά παναηηδνζζηζηά, λεπςνζζηά υκεζνα ηαζ ημκ πνμζςπζηυ ηδξ 

ηνυπμ εέαζδξ ημο ηυζιμο πμο ηδκ πενζαάθθεζ. Σμ βεβμκυξ εημφημ οπήνλε ιζα 

ζπμοδαία εοηαζνία, χζηε κα ιεθεηδεμφκ δφμ εκ βέκεζ δζαθμνεηζημί μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζημί ηυζιμζ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Βεααίςξ, εάκ εα εέθαιε κα 

αηνζαμθμβήζμοιε, μζ ηυζιμο εημφημζ δεκ είκαζ ιμκάπα δομ, αθθά πμθοάνζειμζ, ηυζμζ 

πμθθμί υζμζ υθα ηα παζδζά ημο ηυζιμο, υζμζ  υθμζ μζ άκενςπμζ ηδξ οθδθίμο.   

ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα ζοκηεθεζηεί ιζα εκ ζοκυθς πανμοζίαζδ ημο ζαηνζημφ 

ζζημνζημφ ηαζ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ηυζιμο ηςκ δφμ ημνζηζζχκ εηεέημκηαξ 

ζδιακηζηά αζχιαηα ηαζ πεπμζεήζεζξ απυ ημ πανεθευκ ηαζ ημ πανυκ ημοξ. Πανάθθδθα, 

εα πανμοζζαζημφκ μζ απυρεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ςξ πνμξ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ηδκ 

ακαπδνία ςξ έκκμζεξ βεκζηά, αθθά ηαζ αοημ-ακαθμνζηά, υπςξ, δδθαδή, αζχκμκηαζ απυ 

ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ, 11 ηαζ 15 εηχκ. Καηά ζοκέπεζα, ημ 7
μ
 ηεθάθαζμ 

ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ δζαηδνεί ςξ άλμκα ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ελεηάγεζ 

ημκ ηνυπμ πμο δ πάεδζδ εημφηδ επδνεάγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα, ηδκ αοηυ-εζηυκα, ηα 

υκεζνα βζα ημ ιέθθμκ ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ηςκ ημνζηζζχκ βζα ηδκ ακαπδνία, 

δζαιμνθχκμκηαξ ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ημοξ ηυζιμ. 

 

6.2. Ζ πεξίπησζε ηεο Άλλαο 
 

Καηαβναθή ααζζηχκ βεβμκυηςκ ζηδ γςή ηδξ Άκκαξ 

 

2004: Γέκκδζδ 

2007: διακηζηή ζαηνζηή ελέηαζδ ζηδ Γενιακία 

2008: Γέκκδζδ ηδξ αδεθθήξ ηδξ, Φακήξ 

2010: Ζ αβαπδιέκδ βζαβζά ηδξ Άκκαξ επζζηνέθεζ ζηδκ Οοββανία 

2011: Έκανλδ θμίηδζδξ ζημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ 

2015: Βνααείμ ηαθφηενδξ ζζημνίαξ 
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2015: Γζαιμκή βζα έκακ ιήκα ζε ηέκηνμ απμεεναπείαξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ζηδκ                               

Οοββανία 

2016:Γζαιμκή βζα έκακ ιήκα ζε ηέκηνμ απμεεναπείαξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ζηδ     

Λάνζζα 

 

6.2.1. Ζ γέλλεζε 
 

Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδ ανεθζηή δθζηία ηδξ Άκκαξ αθθά ηαζ ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ηδξ θάααιε υπζ ιυκμκ απυ ηδκ ίδζα ή ηδ ιδηένα ηδξ, αθθά ηαζ 

απυ ηδκ ηονία πμο ηδκ θνμκηίγεζ ηάπμζεξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα, ηδκ Ακηςκία. Ζ 

Ακηςκία δζαηδνεί ελαζνεηζηέξ ζπέζεζξ ιε υθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, εκχ 

ζοιιεηέπεζ πμθφ εκενβά ζηδ αμήεεζα ηδξ ιδηέναξ.  

Ζ Ακηςκία ακέθενε πςξ δ Άκκα βεκκήεδηε πμθφ πνυςνα, έλζ ιδκχκ, γφβζγε 

πενίπμο πίθζα βναιιάνζα, εκχ πνεζάζηδηε κα ιείκεζ βζα ανηεηυ ηαζνυ ζε 

εενιμημζηίδα. Σα ίδζα ζημζπεία επζαεααίςζε ηαζ δ Άκκα ιε δζηά ηδξ θυβζα. 

 
Με θαηζαξηθή γελλήζεθα. […] Καη κάιηζηα πνιύ πξόσξε. […]Έκεηλα πεξίπνπ 4 κήλεο 

ζηελ ζεξκνθνηηίδα, αλ ζπκάκαη θαιά.  

 

οκεπχξ δ πνμςνυηδηα ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ παιδθυ ζςιαηζηυ αάνμξ 

βέκκδζδξ πζεακυηαηα επέδναζακ επζαανοκηζηά ζηδκ οβεία ημο ανέθμοξ. 

 

6.2.1.1. Ζ πξνζβνιή από κηθξόβην 

 

Χξ πνμξ ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ημο, ημ οπμηείιεκμ ημπμεεηήεδηε ιε ζαηνζημφξ 

υνμοξ, ηαηά ηδκ πενζβναθή ηδξ παεμθμβίαξ ημο. Ζ Άκκα βκςνίγεζ πςξ μζ ηζκδηζηέξ 

ηδξ δοζημθίεξ πνμηθήεδηακ θυβς εκυξ ιζηνμαίμο πμο πέναζε ζημ έιανομ ηαηά ημκ 

ημηεηυ δίπςξ, υιςξ, κα επδνεάζεζ ηδ κμδιμζφκδ ηδξ. Πανυθμ, πμο δ ίδζα δεκ 

απμδέπεηαζ ηζξ ζαηνζηέξ δζαβκχζεζξ πενί ακαπδνίαξ, οπμζηδνίγεζ πςξ έπεζ 

ηεηναπθδβία, δοζημκία ηαζ θεοημιαθάηοκζδ άκς ηαζ ηάης άηνςκ.  

 
Ώ:- Βγώ ήκνπλ ζε ζεξκνθνηηίδα. Πέξαζε έλα κηθξόβην από ηελ θνηιηά, όηαλ ηελ άλνηγαλ.  

:- Καη πνύ πήγε απηό ην κηθξόβην;  

Ώ:- ε έλα θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ. Ώιιά εγώ έρσ πςειή λνεκνζύλε θαη απηό ην θνκκάηη 

γηαηξεύηεθε αιιά δελ ... απ΄ όηη κνπ ιέλε νη γηαηξνί ... κάιινλ πέξαζε ζε ζεκεία πνπ ... 

απ‟ όηη κνπ ιέλε νη γνλείο κνπ, δελ ην πηζηεύσ, όηη ην έρσ, εγώ πξνζσπηθά ... εγώ έρσ 

ηεηξαπιεγία, έρσ ιεπθνκαιάθπλζε ζηα άλσ θαη θάησ άθξα θαη απ‟ όηη ιέεη θαη ε θπξία 

Γηάλλα έρσ θαη θάηη πνπ ιέγεηαη δπζηνλία. 

 

Έπεζηα, δ Άκκα ακέθενε πςξ έπεζ ηαλζδέρεζ βζα θυβμοξ  οβείαξ ζηδκ Αεήκα, 

ηα Υακζά ηαζ ημ Ζνάηθεζμ ηαζ ιε ιενζηέξ δζηέξ ιαξ πζμ ζοζηδιαηζηέξ ενςηήζεζξ βζα 

ημ πχξ ηα πέναζε ζηα ιένδ εηείκα, ημ ημνίηζζ απμηνίεδηε ιμκμθεηηζηά πςξ είπε πάεζ 

βζα «γηαηξνύο».  Άθθςζηε, ηαηά ημ ανπζηυ δζάζηδια ηδξ ένεοκαξ ημ οπμηείιεκμ ήηακ 

πμθφ θεζδςθυ ζηζξ ακαθμνέξ ημο βζα ηδκ ηζκδηζηή ημο δοζημθία, εκχ ιεηά ημοξ μπηχ 

ιήκεξ ζοκενβαζίαξ έκζςζε ηδκ απαναίηδηδ εββφηδηα χζηε κα πνμπςνήζεζ ζε 

ελμιμθμβήζεζξ.  
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6.2.2. Ζ απηό-εηθόλα ηεο Άλλαο 
 

Ζ Άκκα ήηακ ελανπήξ πμθφ δεηηζηή ζηδκ πανάεεζδ πθδνμθμνζχκ ακαθμνζηά ιε 

ηα αζχιαηα, ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ηδξ. οκεπχξ, ιέζα απυ ηζξ 

ζοκεκηεφλεζξ ακαδείπεδηακ ζημζπεία πμο ζοκέααθακ ζηδκ ζηζαβνάθδζδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο οπμηεζιέκμο, ημο ηνυπμο πμο ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ίδζμ ημο ημκ 

εαοηυ ηαζ πμο μναιαηίγεηαζ ηα πνυκζα πμο εα ένεμοκ.  

Μέζα ζημ πέναζια ημο πνυκμο, επήθεε αοευνιδηδ ελμζηείςζδ ιε ηα ημνίηζζα, δ 

μπμία μδήβδζε ζε απνυζημπηεξ ελμιμθμβήζεζξ. οβηεκηνχζαιε ζπμοδαίεξ θνάζεζξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ αοηυ-εζηυκα ηςκ οπμηεζιέκςκ, ιε ημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαάκμκηαζ μζ 

ίδζεξ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ, ακαιθζζαήηδηα επδνεαζιέκεξ απυ ηα θυβζα ηαζ ηζξ 

παναηδνήζεζξ ηςκ ζδιακηζηχκ άθθςκ. Σμ οθζηυ πμο ζοθθέπεδηε ιαξ μδδβεί ζηδκ 

εκηφπςζδ πςξ δ Άκκα δζαεέηεζ παιδθή αοηυ-εζηυκα βζα ημκ εαοηυ ηδξ, αθμφ ζοπκά 

είπε ηδκ ηάζδ κα πνμζάπηεζ ανκδηζηά ζημζπεία ζημ παναηηήνα ηδξ.  

 

6.2.2.1. Ζ «ηεκπέια» 
 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ έκα υκμια –ηνία επίεεηα, δ Άκκα 

αοημπαναηηδνίζηδηε ιε έκα επίεεημ βζα ηδκ ελςηενζηή ηδξ ειθάκζζδ ηαζ δφμ βζα ημκ 

παναηηήνα ηδξ. Σα δφμ απυ αοηά ιμζάγμοκ εεηζηά, ιζαξ ηαζ ημ οπμηείιεκμ πζζηεφεζ 

πςξ είκαζ υιμνθδ ηαζ ημζκςκζηή  αθθά ειπενζέπεηαζ ηαζ ημ επίεεημ «ηειπέθα» πμο 

υπςξ δζαθαίκεηαζ παναηάης, έβηεζηαζ ζηδκ εθθζπή πνμζπάεεζα πμο δ ίδζα εεςνεί υηζ 

ηαηααάθεζ ακαθμνζηά ιε ηζξ αζηήζεζξ βζα ηδκ ηζκδηζηή ηδξ ηαηάζηαζδ.   

 
κνξθε, ηεκπέια, θνηλσληθή. 

 

ηακ γδηήζαιε απυ ηδκ Άκκα κα ιαξ πεζ ηνία ιεζμκεηηήιαηα ημο παναηηήνα 

ηδξ, εηείκδ ακέθενε:  

 

Γθξηληάξα, ηεκπέια, όια απηά.  

 

Δκ ημφημζξ, ιμζάγεζ μλφιςνμ βζα έκα παζδί 11 εηχκ κα αοηυ-παναηηδνίγεηαζ 

ςξ ηειπέθα, αθθά υηακ νςηήεδηε βζα πμζμκ θυβμ ζζπονίγεηαζ ηάηζ ηέημζμ, δ απάκηδζή 

ηδξ ήηακ «αθνύ είλαη αιήζεηα». Απυ ηδκ άθθδ, ςξ εεηζηά ζημζπεία ημο παναηηήνα ηδξ δ 

Άκκα ακαβκςνίγεζ πςξ είκαζ: 

 

κνξθε, έμππλε, παλνύξγα, όια απηά. 

 

Ζ έκκμζα ηδξ ηειπεθζάξ πανμοζίαγε ιζα επακάθδρδ ηαηά ημοξ δέηα ιήκεξ πμο 

έθααε πχνα δ πανμφζα ένεοκα. οκεπχξ, υηακ γδηήεδηακ δζεοηνζκήζεζξ απυ ηδκ 

Άκκα, δ ίδζα είπε πςξ δεκ είκαζ ζοκεπήξ ιε ηζξ ηζκδηζηέξ αζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα 

εηηεθεί, ηαεχξ ηζξ είκαζ ζδζαίηενα επίπμκεξ.  
 

Γηαηί δελ είκαη θαη πνιύ ζπλεπήο ζηηο αζθήζεηο κνπ. 

 

Μάθζζηα, μζ ηζκδηζηέξ αζηήζεζξ ηαείζηακηαζ ζδζαίηενα επίπμκεξ βζα ημ 

οπμηείιεκμ, ιε απμηέθεζια πμθθέξ θμνέξ κα ηθαίεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

θοζζημεεναπείαξ. Χζηυζμ, δ Άκκα πμκά πενζζζυηενμ, υηακ πνεζάγεηαζ κα εκχζεζ ηζξ 

ςιμπθάηεξ ηζξ ή υηακ θμνά ζηα πένζα ηδξ ημ immobilizer (αθ. Δζηυκα 43).  
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:-Βίλαη θάπνηα πνπ λα είλαη ε πην 

δύζθνιή ζνπ (άζηδζδ), πνπ λα ζε δνξίδεη 

πην πνιύ απ‟ όιεο; 

Ώ:-Ναη. 

:-Πνηα; 

Ώ:-Σν λα θάλσ ηα ρέξηα πίζσ θαη λα 

ελώλσ ηηο σκνπιάηεο.  

:-Οη αζθήζεηο απηέο πνλάλε θηόιαο; 

         Ώ:-Μόλν, όηαλ θνξάσ ην immobilizer. 

 

Πνμζπαεχκηαξ κα δζενεοκήζμοιε ζε 

ιεβαθφηενμ αάεμξ ηδκ ηάζδ ηδξ Άκκαξ κα απμδίδεζ ζημκ εαοηυ ηδξ ηδκ ζδζυηδηαξ ηδξ  

«ηειπέθαξ», δ ίδζα απμηάθορε πςξ πνυηεζηαζ βζα παναηηδνζζιυ πμο ηδξ πνμαάθθεζ μ 

πενίβονυξ ηδξ. Δζδζηυηενα, μζ πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααάθεζ δ Άκκα βζα ηζξ ζπμθζηέξ 

οπμπνεχζεζξ ή ηζξ ζςιαηζηέξ αζηήζεζξ πμο εηηεθεί, πανμοζζάγμοκ έκημκεξ 

δζαηοιάκζεζξ, ιε απμηέθεζια ηζξ θμνέξ εηείκεξ πμο δ απυδμζή ηδξ ανίζηεηαζ ζε 

ηάιρδ, κα εεςνμφκ πςξ ηειπεθζάγεζ ηαζ δεκ πνμζπαεεί ανηεηά. 

 
[…]…επεηδή είκαη ηεκπέια. Σνπιάρηζηνλ έηζη ιέλε όζνη κε έρνπλ δεη λα θάλσ πξάγκαηα 

θαη δελ ηα θάλσ ζε απηνύο.  

 

Χξ πανάδεζβια δ Άκκα ακέθενε έκα πενζζηαηζηυ πμο ζοκηεθέζηδηε ιε ηδκ 

απμβεοιαηζκή ηδξ δαζηάθα, δ μπμία ηδ αμδεά ζηα ιαεήιαηα. Δζδζηυηενα, ζφιθςκα 

ιε ηδκ Άκκα, δ δαζηάθα ηδξ ηδ παναηηήνζζε ςξ ηειπέθα, ηαεχξ δεκ δζαηδνεί ηαθή 

ζηάζδ ζχιαημξ, πνάβια πμο είκαζ ζε εέζδ κα πναβιαημπμζήζεζ υηακ ανίζηεηαζ ιε ηδ 

θοζζημεεναπεφηνζά ηδξ (αθ. Δζηυκεξ 44, 45, 46, 47).  
 

Ώο πνύκε, ε απνγεπκαηηλή δαζθάια κνπ ιέεη: «Βίζαη ηεκπέια, επεηδή ζε έρσ δεη λα 

ζεθώλεζαη, όηαλ πέθηεηο ζηα πιάγηα ζηνλ ίππν». Πέθησ ζηα πιάγηα ζην θόθθαιν, 

θξαηηέκαη από ηνλ ίππν κε ην έλα ρέξη θαη κε ην άιιν δελ ζεθώλνκαη θαη κνπ ιέεη ε 

θπξία «Βίζαη ηεκπέια, επεηδή ζε έρσ δεη κε ηελ θπζηθνζεξαπεύηξηα λα ην θάλεηο θαη γηαηί 

δελ ην θάλεηο καδί καο;». 
 

 

                                        
Δζηυκα44. Ρμθυ βζα αζηήζεζξ.                                Δζηυκα 45. Μπάθα βοικαζηζηήξ βζα αζηήζεζξ. 

 

 

Δζηυκα 43. Ζ Άκκα ηαηά ηδ δζάνηεζα πνήζδξ ημο immobilizer.   
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Δζηυκα 46. Ζ Άκκα ηαηά ηδ δζάνηεζα       Δζηυκα 47. Ζ Άκκα ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ αζηήζεςκ. 

αάδζζδξ ιε πενζπαηδηήνα. 

 

6.2.2.2. Σα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα πξνο δηόξζσζε 

 

Με ιζα δζάεεζδ αοημηνζηζηήξ, δ Άκκα δεκ πανέθεζρε κα ακαθενεεί ζε έκα 

ακηακαηθαζηζηυ ηδξ, κα πεζζιχκεζ ηαζ κα λεζπά ζε ηθάιαηα, υηακ αζχκεζ έκημκμ 

άβπμξ ή πίεζδ. ε εημφημ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ ημ πνυβναιια ηδξ 

Άκκαξ πανμοζζάγεηαζ απαζηδηζηυ, ηαεχξ πενζθαιαάκεζ ηαηηζηέξ εεναπείεξ βζα ηδκ 

αεθηίςζδ ηδξ ηζκδηζηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ, ιε απμηέθεζια κα αζχκεζ αζζεήιαηα 

ημφναζδξ ή ιαηαίςζδξ.   

 
Παξαηηνύκαη κόιηο κε βάδνπλε λα ζεθσζώ λα πεξπαηήζσ ή ζην άινγν, θιαίσ. Μόιηο κε 

βάινπλε ζηελ πξάζηλε πεξπαηνύξα πνπ είδεο έμσ πεηζκώλσ θαη θιαίσ. […] Ο γηαηξόο είπε 

όηη είλαη ςπρνινγηθά θαη είλαη από ην κπαιό κνπ.  

 

Πανάθθδθα, ημ οπμηείιεκμ ηαηαθμβίγεζ ζημκ εαοηυ ημο πςξ δεκ θέεζ ηδ βκχιδ 

ημο, πςξ ηθαίεζ, πςξ ζδηχκεζ πάκς ηα πένζα ημο, υηακ ιζθάεζ, πςξ ηάκεζ ηζίζα πάκς 

ημο, ιζαξ ηαζ δεκ αοημ-ελοπδνεηείηαζ ηζκδηζηά, ηαζ πςξ ηανάγεηαζ, υηακ πενκά απυ 

δίπθα ημο μ ζεναζηυνμξ -πζεακυηαηα θυβς ηδξ ζπαζηζηυηδηαξ ζηα άηνα. Δκ ημφημζξ, 

ηα εθαηηχιαηα αοηά επζεοιεί κα ηα δζμνεχζεζ.  

 
Έρσ κεξηθά ειαηηώκαηα πνπ πξέπεη λα δηνξζώζσ. […] εθώλσ πάλσ ηα ρέξηα κνπ, 

θιαίσ, δελ ιέσ ηε γλώκε κνπ, θιαίσ, θάλσ ηζίζα πάλσ κνπ, όηαλ πεξλάεη έλαο 

ζεξβηηόξνο από δίπια κνπ θάλσ ιεο θαη πεξλάεη δελ μέξσ θη εγώ ηη. 

 

Δπζπθέμκ, δ Άκκα ιαξ πθδνμθυνδζε πςξ δζζηάγεζ, υηακ πνυηεζηαζ κα δμηζιάζεζ 

ηάηζ ηαζκμφνζμ. 

 

πνηε είλαη θάηη θαηλνύξην θαη δελ έρσ ζπλεζίζεη ..εεε.. δηζηάδσ. 
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6.2.2.3. Εεηήκαηα εκπηζηνζύλεο 

 

Έκα αηυιδ ζημζπείμ πμο δ Άκκα πνμζάπηεζ ζημκ εαοηυ ηδξ είκαζ δ έθθεζρδ 

ειπζζημζφκδξ πμο ηδξ δείπκμοκ μζ άθθμζ ελαζηίαξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηδξ. Χξ 

πανάδεζβια έθενε έκα ζοιαάκ πμο δζαδναιαηίζηδηε ιε ηδκ ημθθδηή ηδξ, ηδκ Δφα, δ 

μπμία ηδξ είπε δχζεζ ηάηζ, βζα κα ηδξ ημ θοθάλεζ, αθθά δ Άκκα ηαηά θάεμξ ημ έπαζε 

ηαζ ημ ανήηε ιεηά απυ θίβμ ηαζνυ ζημ ζπίηζ ηδξ. 

 
Γίλεηαη αθξηβώο ην αληίζεην. Οη άιινη κνπ θέξνληαη θαιά θαη νη άιινη γηα πξάγκαηα πνπ 

ηνπο θάλσ, δελ κε εκπηζηεύνληαη.  

 

6.2.3. Οη θόβνη 

 

φιθςκα ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ πμο 

δζεκενβήεδηακ ιε ηδκ Άκκα, ημ ημνίηζζ δζαεέηεζ έκακ θυαμ πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε 

ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο εημφηδ αζηεί ζηδκ ζδζμδεηηζηυηδηα. 

Δζδζηυηενα δ Άκκα θμαάηαζ δζανηχξ υηζ εα πέζεζ, αηυιδ ηζ υηακ ανίζηεηαζ ζε 

αζθαθή ζδιεία. Πανάθθδθα, υιςξ, απμηάθορε ηδκ αβςκία ηδξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

απχθεζα ή ηδκ αζεέκεζα.  

 

6.2.3.1. Ο θόβνο ηεο πηώζεο  

 

Πνμημφ λεηζκήζμοιε ηδκ ακάβκςζδ αζαθίμο ιε ηίηθμ «Ση θνβνύληαη ηα παηδηά ηνπ 

θόζκνπ», νςηήζαιε ηδκ Άκκα, εάκ θμαάηαζ ηάηζ. Δηείκδ απάκηδζε πςξ έπεζ έκακ 

«ραδό θόβν», υπςξ ημκ παναηηήνζζε, δζυηζ θμαάηαζ ιήπςξ πέζεζ. οκεπίγμκηαξ, 

δήθςζε πςξ μ θυαμξ ηδξ είκαζ παγυξ, βζαηί δεκ βίκεηαζ κα πέζεζ αθμφ είκαζ δειέκδ 

πάκς ζημ αιαλίδζμ. Δπίζδξ, θμαάηαζ αηυιδ ηζ υηακ ηάεεηαζ ζημ παθί ή είκαζ 

λαπθςιέκδ ζημ ζηνχια. Πζεακυηαηα, πνυηεζηαζ βζα αζηάεεζα πμο κζχεεζ ζημ ζχια 

ηδξ θυβς ηδξ δζαηαναβιέκδξ ζδζμδεηηζηυηδηαξ. 

 
Βίλαη ραδόο θόβνο. Ώθόκα θάζνκαη ζην πάησκα παξαδείγκαηνο ράξε, πάιη θνβάκαη κελ 

πέζσ.  

 

Αθμφ μθμηθδνχζαιε ηδ δναζηδνζυηδηα ακάβκςζδξ, ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο 

οπήνπε ιζα πνμηνμπή πνμξ ημκ ακαβκχζηδ, κα θηζάλεζ ιζα ηάνηα, ζηδκ μπμία κα 

ηαηαβνάθεζ ημκ θυαμ ημο ηαζ πχξ ιπμνεί κα ημκ ακηζιεηςπίζεζ. Ζ Άκκα πνυηεζκε απυ 

ιυκδ ηδξ κα θηζάλμοιε ιζα ηάνηα, πνςημαμοθία πμο αλζμθμβήεδηε ςξ εεηζηυ 

ζημζπείμ βζα ηδ ηδκ ειπθμηή ημο οπμηεζιέκμο ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία. Δηείκδ 

γήηδζε κα ηδξ βνάρμοιε πςξ θμαάηαζ κα ιδκ πέζεζ. Χξ θφζδ ζημ δζηυ ηδξ θυαμ, 

πνυηεζκε κα ηάεεηαζ ηαθά ζημ αιαλίδζμ ηαζ κα ιδκ ημοκζέηαζ πμθφ. 

 

Να θάζνκαη πην κέζα θαη λα κελ θνπληέκαη πνιύ. 

 

ζμκ αθμνά ημ αζαθίμ ιε ηίηθμ «Ση θνβνύληαη ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ», οπήνπε δ 

θνάζδ «Τπάνπμοκ παζδζά πμο θμαμφκηαζ υηζ εα ανέλμοκ ημ ηνεαάηζ ημοξ». Ζ Άκκα 

ιε ηδ ζεζνά ηδξ δήθςζε πςξ ηδξ έπεζ ζοιαεί ηάηζ ακάθμβμ («Κη εγώ ην έρσ πάζεη»), ιε 

απμηέθεζια κα κηναπεί («Κη εγώ έρσ ληξαπεί»). 
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6.2.3.2. Ο θόβνο ηεο αξξώζηηαο 
 

ηα πθαίζζα  ηςκ ζογδηήζεςκ βζα ημοξ θυαμοξ, δ Άκκα ακέθενε πςξ θμαάηαζ 

ιήπςξ αννςζηήζεζ. 
 

Να πέζσ, λα αξξσζηήζσ, λα ...δηάθνξα. 

 

Πανάθθδθα, υιςξ, ημ οπμηείιεκμ ελέθναζε ηδκ ακδζοπία ημο ιήπςξ θφβεζ 

απυ ηδ γςή μ Μπμιπ, μ ζηφθμξ ημο, δ ιαιά ή μ ιπαιπάξ ημο. Ο εάκαημξ ηςκ βμκζχκ 

ζοκζζηά ακαιθίαμθα έκα ζημζπείμ πμο πνμηαθεί θυαμ ή άβπμξ ζηα παζδζά, ιε 

απμηέθεζια κα επδνεάγεζ ηάπμζεξ θμνέξ ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ημοξ ηυζιμ.   

 

Ο Μπνκπ, ε κακά, ν κπακπάο, όινη. 

 

6.2.4. λεηξα γηα ην κέιινλ 
 

Απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ ζοκακηήζεζξ ιαξ κζχζαιε ηδκ επζεοιία κα νςηήζμοιε 

ηδκ Άκκα πχξ θακηάγεηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ. Ζ ενχηδζδ εημφηδ απμζημπμφζε ζηδ 

δζάεεζή ιαξ κα δζενεοκήζμοιε, εάκ έκα παζδί ιυθζξ 11 εηχκ είκαζ ζε εέζδ κα 

δζαηνίκεζ ηα δφζααηα ζδιεία πμο επζθοθάζζεζ ημ ιέθθμκ, ζε ιζα ημζκςκία δίπςξ 

ιένζικα βζα ηα άημια ιε (ή πςνίξ) ακαπδνία. Ζ απάκηδζδ πμο θάααιε ελέπειπε ηδκ 

ςνζιυηδηα ημο οπμηεζιέκμο. 

 

Κάζε κέιινλ έρεη ηα πάλσ ηνπ θαη ηα θάησ ηνπ. Ο δξόκνο κνπ είλαη γεκάηνο εκπόδηα. 

 

Πανά ηζξ ενςηήζεζξ ιαξ βζα ημ ηζ εκκμεί ιε ηδκ θέλδ «ειπυδζα», δ Άκκα δεκ 

επζεοιμφζε κα ειααεφκεζ. Χζηυζμ, ημ ζφκεδια ηδξ ίδζαξ βζα ηδ γςή είκαζ: «Πάκε 

κπξνζηά, πάκε δπλαηά!» απμπκέμκηαξ δφκαιδ ηαζ αζζζμδμλία βζα ηα πνυκζα πμο 

ένπμκηαζ.  

ηακ νςηήζαιε ηδκ Άκκα πχξ θακηάγεηαζ ημκ εαοηυ ηδξ ζε πέκηε πνυκζα, 

εηείκδ έθααε ηδκ ενχηδζδ ηονζμθεηηζηά ηαζ απάκηδζε πςξ εα είκαζ πζμ ρδθή ηαζ εα 

πίκεζ ηαθέ. Χζηυζμ, δεκ εέθεζ κα ηαπκίγεζ, υπςξ δ ιδηένα ηδξ, μφηε κα ηνχεζ βθοηά 

ημ ανάδο. Αοηέξ είκαζ μζ δφμ επζαθααείξ ζοκήεεζεξ πμο ηαηαθμβίγεζ ζηδ Βάζζα. 

 

Αελ ζέισ λα γίλσ ζαλ ηελ κακά κνπ, ε νπνία θαπλίδεη.  

 

Δπζπνυζεεηα, δ Άκκα είπε δδθχζεζ πςξ θακηάγεηαζ ημκ εαοηυ ηδξ κα δμοθεφεζ 

ςξ κηεηέηηζα ηυζμ ζε εφημθεξ υζμ ηαζ ζε δφζημθεξ οπμεέζεζξ, αθθά ιμκάπα αθμφ 

ηθείζεζ ηα 18. Λίβμ ηαζνυ ανβυηενα, υιςξ, ημ οπμηείιεκμ άθθαλε επαββεθιαηζηυ 

πνμζακαημθζζιυ ηαζ απμθάζζζε κα ζπμοδάζεζ ηαζ κα αζπμθδεεί ιε επζζηδιμκζημφξ 

ημιείξ.   

 

6.2.4.1. Σν επαγγεικαηηθό κέιινλ 
 

Οζ ζηυπμζ ηδξ Άκκαξ βζα ημ ιέθθμκ πανμοζζάγμοκ ελαζνεηζηυ εκδζαθένμκ ηαζ 

δζαηοπχεδηακ ιε αοεμνιδηζζιυ ηαζ εζθζηνίκεζα απυ ημ οπμηείιεκμ. Ζ Άκκα 

μκεζνεφεηαζ κα εηδχζεζ ιζα ζζημνία πμο έπεζ βνάρεζ, κα ηενδίζεζ ζε έκακ δζαβςκζζιυ 

ζοββναθήξ, κα πενπαηήζεζ ηαζ κα ηάκεζ ιζηνμφξ ηαζ ιεβάθμοξ θίθμοξ.  
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Μία ηζηνξία πνπ έρσ γξάςεη λα γίλεη βηβιίν. […]Να θεξδίζσ ζηνλ δηαγσληζκό θαη λα 

πεξπαηήζσ. Καη λα θάλσ θαη άιινπο κεγάινπο θίινπο. Καη όινπο ... θαη άιια παηδηά.  

 

Δπδνεαζιέκδ, εκδεπμιέκςξ, απυ ηα ενεείζιαηα ημο πενζαάθθμκηυξ ηδξ, δ 

Άκκα ακέθενε πςξ δεκ εα ήεεθε κα βίκεζ πμθζηζηυξ, βζαηί πζζηεφεζ πςξ θέκε ρέιαηα, 

μφηε αενμζοκμδυξ, ηαεχξ δεκ ηδξ ανέζμοκ ηα αενμπθάκα, αθθά μφηε ηαζ πςθδηήξ 

ηδθειάνηεηζκβη, δζυηζ ηα πνμσυκηα πμο πςθμφκ είκαζ ηαηήξ πμζυηδημξ. οκεπχξ, ιε 

δεδμιέκμ πςξ θαηνεφεζ ηα παναιφεζα, δ ηαθφηενδ επζθμβή εα ήηακ κα βίκεζ 

«Παξακπζάο». 

 
Βγώ δύν πξάγκαηα δελ ζα ήζεια λα γίλσ. Πνιηηηθόο θαη αεξνζπλνδόο, γηαηί ιέλε 

επραξηζηνύκε γεηα ζαο, επραξηζηνύκε πνπ ήξζαηε κε ηελ εηαηξεία καο θαη πσιεηήο 

ηειεκάξθεηηλγθ γηαηί όηη ζνπ πνπιάλε ζηελ ηειεόξαζε είλαη κνύθα. 

 

Δκ ημφημζξ, ςνζιάγμκηαξ, πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ένεοκάξ ιαξ, δ Άκκα απμθάζζζε 

πςξ μκεζνεφεηαζ κα ζπμοδάζεζ βζα κα βίκεζ είηε ανπαζμθυβμξ είηε ζζημνζηυξ.  
 

:-Άλλα, αλ ζπνπδάζεηο ζην κέιινλ, ηη ζθέθηεζαη λα ζπνπδάζεηο; 

Ώ:-Δ αξραηνιόγνο ή ηζηνξηθόο.  

 

6.2.4.2. Ζ πξνζσπηθή δσή 

 

Ζ Άκκα επζδζχηεζ κα απμηηήζεζ μζημβέκεζα ηαζ έκακ ζφκηνμθμ ζημ ιέθθμκ. 

Χζηυζμ, εα επζεοιμφζε έκακ ζφκηνμθμ πμο κα ηδκ απμδέπεηαζ πναβιαηζηά ηαζ κα 

ιδκ ηδξ γδηά πενζζζυηενα απυ υζα ιπμνεί δ ίδζα κα δχζεζ.  

 
Ναη, αιιά ζέισ λα βξσ έλαλ άληξα πνπ λα είλαη ... γηαηί νη πεξηζζόηεξνη άλδξεο, ίζσο 

ζπκβαίλεη απηό θαη κε ηνλ κπακπά κνπ, δελ μέξσ. Οη πεξηζζόηεξνη άλδξεο ζηελ αξρή όια 

θαιά, όιν κάηζα κνύηζα θαη κεηά, όηαλ είλαη ε ώξα λα ζπγθαηνηθήζνπκε δελ καο 

απνδέρνληαη έηζη όπσο είκαζηε θαη δεηάλε από εκάο πεξηζζόηεξα πξάγκαηα από όζα 

κπνξνύκε λα θάλνπκε.  

 

Αλίγεζ, δε, κα ζδιεζςεεί δ ακαθμνά ζημκ παηένα ηδξ, πςξ ίζςξ ηαζ μ ίδζμξ 

αημθμφεδζε ηδκ πνμακαθενεείζα ηαηηζηή γδηχκηαξ απυ ηδ ιδηένα ηδξ πενζζζυηενα 

απυ υζα ιπμνμφζε δ ίδζα κα ηάκεζ. Χζηυζμ, υηακ νςηήζαιε ηδκ Άκκα, εάκ δ ιδηένα 

ηδξ ηήξ έπεζ ακαθένεζ πμηέ ηάηζ ηέημζμ, ημ ημνίηζζ απάκηδζε ανκδηζηά.   
 

6.2.5. Ξεζπάζκαηα θαη θιάκαηα 
 

Μζα ζδιακηζηή ελμιμθυβδζδ ηδξ Άκκαξ ήηακ ηα λεζπάζιαηα ζε ηθάιαηα πμο 

έπεζ δίπςξ θυβμ, ηα μπμία ιπμνεί κα δζανηέζμοκ βζα χνεξ μθυηθδνεξ. Σμ πζμ 

πανάλεκμ, υπςξ επζζδιαίκεζ ηζ εηείκδ,  είκαζ πςξ δεκ βκςνίγεζ ημκ θυβμ βζα ημκ μπμίμ 

ηθαίεζ, μφηε ιπμνεί κα απακηήζεζ ηζ ηδξ ζοιααίκεζ, υηακ μζ άθθμζ ηδ νςημφκ ηζ έπεζ.  

 
Γθξηληάδσ πνιύ θαη θιαίσ θαη απηό γίλεηαη γηα ώξεο.,[…]Ναη αιιά απηό γηα κέλα, 

εκέλα, όηαλ κε πηάλεη, θξαηά ώξεο. Μπνξώ λα μεθηλήζσ ζήκεξα ην πξσί θαη λα θιαίσ 

έσο ην βξάδπ.,[…] Ή κπνξεί λα ππάξρεη ιόγνο αιιά λα κελ ην μέξσ εγώ. Καη ην 

πξόβιεκα είλαη, θαη ην πην ζπαζηηθό είλαη, όηαλ ζνπ ιέλε «Γηαηί θιαίο;» θαη εζύ λα κελ 

κπνξείο λα ην εμεγήζεηο θαη, όηαλ ηνπο ιεο όηη «Αελ κπνξώ λα ην εμεγήζσ» πεξηκέλνπλ 

θάηη πεξηζζόηεξν από ζέλα θαη όηαλ δελ κπνξώ λα εμεγήζσ θαη πάιη δελ ζε πηζηεύνπλ 

νπόηε ... 
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Ζ Άκκα πνμηζιά κα ιέκεζ ιυκδ ηδξ εηείκεξ ηζξ χνεξ. Μπμνεί κα ζοιιενζζηεί 

ημκ εοιυ ηδξ ιδηέναξ ηδξ, δ μπμία εζξ ιάηδκ πνμζπαεεί κα ηδκ αμδεήζεζ, υιςξ, δ 

ίδζα αδοκαηεί κα μνζμεεηήζεζ ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ. 
 

ρη, ζέισ λα είκαη κόλε κνπ αιιά δελ ζέισ λα έρσ ηελ κακά κνπ πάλσ από ην θεθάιη 

κνπ λα κνπ ιέεη αζπλαξηεζίεο, επεηδή ζηελαρσξηέηαη θαη επεηδή ζπκώλεη. Ώιιά ζπκώλεη 

κε ην δίθην ηεο, γηαηί ζέισ λα ηεο εμεγήζσ αιιά δελ θαηαιαβαίλεη όηη θαη λα ζέισ δελ 

κπνξώ, δελ μέξσ γηαηί γίλεηαη απηό θαη ην ζέκα είλαη όηη πξνζπαζώ λα ηεο εμεγήζσ κε 

αεξνινγίεο αιιά εγώ δελ κπνξώ λα ην εμεγήζσ αιιηώο γηαηί δελ έρσ βξεη ηνλ ηξόπν θαη 

νη άιινη πεξηκέλνπλ πεξηζζόηεξα από κέλα, λα ηνπο εμεγήζσ. 

 

6.2.5.1. Ο ζπκόο 

 

Ζ Άκκα ακαβκςνίγεζ πςξ δ ίδζα αθθάγεζ εφημθα ζοκαζζεήιαηα ηαζ αοηυ-

παναηηδνίγεηαζ ςξ «άζηαημξ παναηηήναξ» αθθά μ εοιυξ ηδξ πενκά ιεηά απυ θίβδ 

χνα.  

 
Βίκαη άζηαηνο ραξαθηήξαο, απιά εκέλα κνπ πεξλάεη εύθνια ν ζπκόο, δελ είλαη όηη δελ 

κηιάσ κία νιόθιεξε κέξα.  

 

Πανάθθδθα, δ ίδζα ακέθενε πςξ ζοκήεςξ εηθνάγεζ ημκ εοιυ ηδξ ιέζς ημο 

ηθάιαημξ.  

 
Ναη, ζπλήζσο ην εθθξάδσ κε θιάκα.  

 

Δπζπνυζεεηα, οπάνπμοκ ζηζβιέξ πμο ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ εοιχκεζ ιε ημκ 

ίδζμ ημο ημκ εαοηυ ηαζ εηθνάγεζ θυβζα πμο ηα παναηηδνίγεζ ςξ «αθαηείεξ», αθθά δεκ 

ιπμνμφζε κα ιμο δχζεζ ηάπμζμ πανάδεζβια. Σα θυβζα εημφηα απεοεφκμκηαζ ηυζμ 

ζηδκ ίδζα, υζμ ηαζ ζημκ πενίβονυ ηδξ. 
 

:-Με ηνλ εαπηό ζνπ Άλλα ζπκώλεηο πνηέ;  

Ώ:-Ναη θαη ιέσ θάηη βιαθείεο πνπ δελ ηηο ζπκάκαη. 

: - ΐιαθείεο γηα ζέλα ή βιαθείεο γηα ηνπο άιινπο; 

Ώ: - Καη βιαθείεο γηα ηνπο άιινπο θαη βιαθείεο γηα κέλα. 

 

6.2.6. Οη ζρέζεηο κε ην άιιν θύιν 

 

Ζ Άκκα δεκ ακαθένεηαζ ζοπκά ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημ άθθμ θφθμ. Δζδζηυηενα, 

επεζήιακε ηδκ αβάπδ ηδξ βζα έκακ ζοιιαεδηή ηδξ ηαηά ηδκ Α΄ Γδιμηζημφ, πμο έθδλε 

ιε ηθάιαηα, πςνίξ ςζηυζμ δ ίδζα κα βκςνίγεζ ημ θυβμ. Απυ ηυηε δ Άκκα είκαζ 

ενςηεοιέκδ ιε έκα αβυνζ πμο έπεζ πμθφ ηαζνυ κα δεζ.  

 
Βίρα έλα αγόξη, ηνλ Ώ. ζηελ Ώ΄ Αεκνηηθνύ. Καη κηα κέξα γύξηζα ζπίηη, έθιαςα, αθνύ 

ρώξηζα κε ηνλ Ώ. θαη από ηόηε ε κακά κνπ κνπ έρεη απαγνξεύζεη λα έρσ αγόξηα ζην 

ζρνιείν.[…] Σώξα έρσ ζηνπο πξνζθόπνπο, όκσο έρσ πνιύ θαηξό λα ηνλ δσ. 
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6.2.7. Οη απόςεηο ηεο Άλλαο γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ θηλεηηθή δπζθνιία 

ηεο 

 

Πανυθμ πμο δ Άκκα είκαζ έκα παζδί ιε θοζζμθμβζηή κμδιμζφκδ ηαζ δζαεέηεζ 

επίβκςζδ ηςκ ηζκδηζηχκ ηδξ δοζημθζχκ, ιαξ πήνε πμθφ πνυκμ, χζπμο κα κζχζεζ 

έημζιδ κα εηηεεεί ιζθχκηαξ παναπάκς βζα ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ πενί 

δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ ακαπδνίαξ. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ εηδήθςκε άνκδζδ, υηζ δεκ 

πανμοζζάγεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, αθθά ζζπονζγυηακ πςξ πνυηεζηαζ βζα ηάηζ ημ μπμίμ 

μζ άθθμζ ζζπονίγμκηαζ. Χζηυζμ, ιέζα απυ ηδ πνήζδ πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ, 

ζημπεοιέκςκ ενβαθείςκ ηαζ πάνδ ζηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ ζπέζδξ ενεοκδηή-

ενεοκχιεκμο, πνμέηορακ ζδιαίκμοζεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζηυ ηυζιμ ημο οπμηεζιέκμο.   

ε ιζα απυ ηζξ πνχηεξ ζοκακηήζεζξ ιαξ επζθέπεδηε κα λεθοθθίζμοιε ημ αζαθίμ 

ηςκ εηδυζεςκ αααάθα ιε ηίηθμ «Ση θνβνύληαη ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ». Σμ αζαθίμ 

εημφημ δεκ επζθέπεδηε ηοπαία, αθμφ ζε ιζα απυ ηζξ ζεθίδεξ ημο οπήνπε έκα ημνζηζάηζ 

ζε αιαλίδζμ ηαζ δίπθα δ θνάζδ «Κάπνηα  παηδηά θνβνύληαη λα είλαη δηαθνξεηηθά». Ζ 

Άκκα δεκ ζπμθίαζε ηίπμηα. ηακ νςηήεδηε, εάκ δ ίδζα θμαάηαζ κα είκαζ δζαθμνεηζηή 

υπςξ ημ ημνζηζάηζ, απάκηδζε ιε έκα κεφια θέβμκηαξ «Σζ» (ηζ υπζ θεηηζηά «υπζ»). 

 

6.2.7.1. Οη «δηαθνξεηηθνί» 

 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ μ δζάθμβμξ πμο έβζκε ιε ηδκ Άκκα ιε αθμνιή δφμ 

αίκηεμ πμο παναημθμοεήζαιε ιαγί, ιε εέια ηδ δζαθμνεηζηυηδηα (“The bug”, “The 

Present” ηαζ «Παζδζά ιε Ακαπδνία, Αυναηα ζηα πμθεία»). Ζ ίδζα πζζηεφεζ πςξ είκαζ 

ςναίμ κα είκαζ ηακείξ δζαθμνεηζηυξ. Δλάθθμο, εηείκμζ πμο εεςνμφκηαζ ςξ 

δζαθμνεηζημί δζαεέημοκ ηζξ ίδζεξ ζηακυηδηεξ, υπςξ υθμζ.  

 
:-Σνπο δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο ηνπο ρξεηαδόκαζηε; 

Ώ:- Ναη, πξέπεη λα ηνπο θάλνπκε παξέα γηαηί κπνξνύλε λα θάλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα 

όπσο εκείο. 

:- Ννκίδεηο όηη είλαη σξαίν λα είλαη θαλείο δηαθνξεηηθόο; 

Ώ:- Βεε... γηαηί όρη; 

 

Χζηυζμ, μζ δζαθμνεηζημί πζεακυηαηα είκαζ θοπδιέκμζ, δζυηζ ζφιθςκα ιε ημ 

οπμηείιεκμ δεκ ηα πάκε ηαθά ζηα ιαεήιαηα, ίζςξ έπμοκ ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα, 

δεκ ιπμνμφκ κα ζοβηεκηνςεμφκ ή μζ  άθθμζ δεκ ημοξ ηάκμοκ πανέα, ιε απμηέθεζια 

κα ιδκ ιπμνμφκ κα ημζιδεμφκ ηα ανάδζα.  
 

:- Οη δηαθνξεηηθνί πώο άξαγε λα αηζζάλνληαη; 

Ώ:- Βεεε... ιππεκέλνη. Γηαηί δελ ηα πάλε θαιά κε ηα καζήκαηα θαη απηά είλαη 

ςπρνινγηθά, δειαδή δελ κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ, γηαηί ίζσο ηα άιια παηδηά λα 

θνξντδεύνπλ ηελ γιώζζα πνπ κηιάλε, ή ην δέξκα . Καη ηα ζθέθηνληαη όια απηά. Ή λα κε 

ηα παίδνπλ ζην δηάιιεηκα θαη λα ζθέθηνληαη θαη λα κελ κπνξνύλ λα θνηκνύληαη ζην 

ζπίηη. 

 

Χξ ζοκέπεζα ημο παναπάκς δζαθυβμο, δ Άκκα ελέθναζε πςξ δεκ δζαεέηεζ 

ηακέκα ζημζπείμ πμο κα ηδκ ηαεζζηά δζαθμνεηζηή, βεβμκυξ πμο πζεακυηαηα ζοκζζηά 

έκδεζλδ εκυξ ιδπακζζιμφ άνκδζδξ. 

 
:-Βζέλα ηη πηζηεύεηο όηη ζε θάλεη δηαθνξεηηθή; 

Ώ:- Σίπνηα δελ κε θάλεη δηαθνξεηηθή.  
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6.2.7.2. Ζ Άλλα, όηαλ αηζζάλεηαη δηαθνξεηηθή 
 

Πανυθμ πμο δ Άκκα ανκμφκηακ υηζ δζαεέηεζ ηάπμζμ ζημζπείμ πμο ηδκ ηαεζζηά 

δζαθμνεηζηή απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηδξ, εκ ημφημζξ, ακέθενε έκα πενζζηαηζηυ απυ 

ηδκ ζπμθζηή γςή ιε ηδκ ηαθφηενή ηδξ θίθδ, ηδκ Δφα, δ μπμία λέπαζε κα ηδκ 

ιεηαθένεζ απυ ημ ηοθζηείμ ημο ζπμθείμο ζηδκ αίεμοζα. Πνμθακχξ είπακ πάεζ εηεί, 

βζα κα παίλμοκ αθθά, ιεηά δ Δφα έθοβε πςνίξ κα ιεηαηζκήζεζ ημ αιαλίδζμ ημο 

ημνζηζζμφ. Σδκ Άκκα αμήεδζε έκαξ ζοιιαεδηήξ ηδξ, μ ςηήνδξ, μ μπμίμξ μδήβδζε ημ 

ημνίηζζ ςξ ηδκ ηάλδ. Ζ ηαθφηενή ηδξ θίθδ γήηδζε ζοβκχιδ ηαζ οπμζπέεδηε κα ιδκ 

ημ λακαηάκεζ. Ζ Άκκα πνμθακχξ έκζςζε αιήπακα, δζυηζ έιεζκε ζηδκ αοθή πςνίξ 

αμήεεζα ηαζ δίπςξ κα είκαζ ζε εέζδ κα επζζηνέρεζ ιυκδ ηδξ ζηδκ ηάλδ. 

 
Ώ:-Ώηζζάλνκαη κεξηθέο θνξέο δηαθνξεηηθή γηαηί ...ζα ζνπ θαλεί ιίγν παξάμελν...γηαηί 

κεξηθέο θνξέο κεξηθνί άλζξσπνη θαη  ε θαιύηεξε κνπ θίιε, κε παξαηάλε αιιά εγώ 

αηζζάλζεθα ιίγν ακήραλα αιιά δελ ηεο ην έρσ πεη. 

:- Πόηε έγηλε απηό ην ζπκβάλ; 

Ώ:- ην ζρνιείν, ζην θπιηθείν. 

:- ήκεξα; 

Ώ:- ρη δελ πήγα ζήκεξα.  

:-Αώζε κνπ παξαπάλσ πιεξνθνξίεο. 

Ώ:- Με βξήθε ν σηήξεο. Ώιιά δελ ην παξαδέρηεθε. Με είρε παξαηήζεη ε Βύα θαηά 

ιάζνο θαη κε βξήθε ν σηήξεο. Μεηά ε Βύα άξρηζε λα ιέεη «Αελ ζα ην μαλαθάλσ πνηέ» 

επεηδή είκαζηε νη θαιύηεξεο θίιεο. 

:- Βζύ ηελ ζπγρώξεζεο ηελ Βύα; 

Ώ:- Ναη, ην έρσ μεράζεη. 

 

Ζ Άκκα δεκ απμδέπεηαζ πςξ είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ, 

ηαεχξ ημ ιυκμ ζημζπείμ ζημ μπμίμ πζζηεφεζ υηζ πανεηηθίκεζ είκαζ μ ορδθυηενμξ 

δείηηδξ κμδιμζφκδξ ηδξ πμο ίζςξ δζαεέηεζ εηείκδ.  

 
Γηαηί ηη δηαθνξά έρσ από ηα άιια παηδηά; Ίζσο πςειόηεξν δείθηε λνεκνζύλεο, ίζσο λαη, 

αιιά ηίπνηε άιιν δηαθνξεηηθό δελ έρσ.  

 

ημ ζδιείμ εημφημ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ Άκκα θαίκεηαζ κα δζαεέηεζ 

αοημπεπμίεδζδ βζα ηζξ κμδηζηέξ ηδξ ζηακυηδηεξ, πζεακυηαηα ςξ ακηζζηάειζζια ζηζξ 

ιεζςιέκεξ ηζκδηζηέξ ηδξ δελζυηδηεξ. Πνυηεζηαζ, άθθςζηε, βζα ιζα άπμρδ πμο 

ελέθναζε νδηά ζε έκα ηναβμφδζ πμο ζοκέεεζε (αθ. 6.2.7.3.).   

 

6.2.7.2.1. Ζ Άλλα γηα ηηο θηλεηηθέο δπζθνιίεο ηεο 

 

α) Ζ άξλεζε 
 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ δ Άκκα ηαηά ημοξ πνχημοξ μπηχ ιήκεξ ηζξ 

ένεοκαξ δεκ απμδεπυηακ ηδκ φπανλδ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ, βεβμκυξ πμο πζεακυηαηα 

ζοκζζημφζε απυννμζα άνκδζδξ. Δκ ημφημζξ, δ ίδζα ακαβκςνίγεζ ηζξ δοζημθίεξ ζηδκ 

θεπηή ηδξ ηζκδηζηυηδηα, εκχ πνμέαδ ζε ιζα ζφβηνζζδ ιε ηδκ αδενθή ηδξ, δ μπμία, ακ 

ηαζ ιζηνυηενδ έπεζ ηαηαηηήζεζ δελζυηδηεξ υπςξ ημ βνάρζιμ ή ημ δέζζιμ ηςκ 

ημνδμκζχκ.  

 
Βγώ δελ πηζηεύσ θαλ όηη έρσ θηλεηηθέο δπζθνιίεο, απιώο εγώ θάλσ κνπηδνύξεο, όηαλ 

αξρίδσ λα γξάθσ κόλε ζε θόιια ή δελ μέξσ λα δέλσ ηα θνξδόληα κνπ, αθόκα αλ θαη ε 

αδεξθή κνπ μέξεη. 
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Με αάζδ ηδκ παναπάκς δήθςζδ, δ Άκκα ενςηήεδηε πμφ πζζηεφεζ υηζ μθείθεηαζ  

ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ιπμνεί κα δέζεζ ηα ημνδυκζα ηδξ ή κα βνάρεζ. Ζ ίδζα απάκηδζε πςξ 

μθείθεηαζ ζηδκ ιέηνζα (υπζ ηαηή) θεπηή ηδξ ηζκδηζηυηδηα. Αλίγεζ, ςζηυζμ, κα 

ζδιεζςεεί πςξ θυβς ηδξ ηεηναπθδβίαξ δ Άκκα δζαεέηεζ πμθφ πενζμνζζιέκμ έθεβπμ 

ηςκ άκς άηνςκ ηαζ ζοκεπχξ πμθφ παιδθή επίδμζδ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ θεπηήξ 

ηζκδηζηυηδηαξ. 

 
Βγώ ιόγσ ηεο κέηξηαο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο πνπ έρσ, όπσο ιέεη ν εξγνζεξαπεπηήο κνπ- 

δελ πηζηεύσ όηη έρσ θαθή ιεπηή θηλεηηθόηεηα- δελ κπνξώ λα δέζσ ηα θνξδόληα κνπ θαη 

νύηε ην θεξκνπάξ ησλ παπνπηζηώλ κνπ δελ κπνξώ λα ζεθώζσ. Βγώ θάλσ κνπηδνύξεο, 

όηαλ αξρίδσ λα γξάθσ. 

 

β) Ζ παξαδνρή 

 

Μεηά απυ μπηχ ιήκεξ ζοζηδιαηζηήξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ, πμθθέξ χνεξ 

ζογδηήζεςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, δ Άκκα παναδέπηδηε πςξ είκαζ άημιμ ιε ακαπδνία. 

Γεκζηχξ παναηηδνζγυηακ απυ άνκδζδ (εκδεζηηζηά εα ακαθένς ηδκ θνάζδ ηδξ 

«ππνηηζέκελεο θηλεηηθέο δπζθνιίεο») αθθά πζεακυηαηα δ εζηζαζιέκδ ιαξ ζοκάκηδζδ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ ηθίια ειπζζημζφκδξ ηαζ μζηεζυηδηαξ πμο ακαπηφπεδηε πάνδ ζηδκ 

πμζμηζηή ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ, μδήβδζακ ζε εημφηδ ηδκ  παναδμπή.  

 
:- Βζείο ζην ζρνιείν ζαο έρεηε θάπνην παηδάθη κε αλαπεξία;  

Ώ:- Έρνπκε, εκέλα. 

 

γ) Σν όλεηξν 
 

Ζ Άκκα πανέεεζε έκα υκεζνυ ηδξ πμο δ ίδζα εεςνεί υηζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

πνμδβμφιεκδ γςή ηδξ. Δζδζηυηενα, δ Άκκα μκεζνεφηδηε πςξ ηδκ απήβαβακ απυ ημ 

ζπίηζ ηδξ ηαηεααίκμκηαξ υνεζα ηδ ζηάθα, βεβμκυξ πμο παναηηδνίγεζ ςξ ημ ιμκαδζηυ 

εοπάνζζημ  ζοιαάκ. Έηζζ, εκδέπεηαζ ημ υκεζνμ κα πενζέθααε ζημζπεία ηςκ ααεφηενςκ 

επζεοιζχκ ημο οπμηεζιέκμο, ηαεχξ, υπςξ ημ ίδζμ δήθςζε: «Tα όλεηξα καο είλαη 

ζπκβνιηθά». 

 

Σν ηειεπηαίν όλεηξν κνπ είλαη όηη … Σν ηειεπηαίν όλεηξν πνπ ζπκάκαη είλαη όηη ήκνπλ 

ζπίηη κνπ. Μάιινλ ήηαλ ζηελ πξνεγνύκελε δσή κνπ, δελ ήμεξα. […] Μάιινλ ήηαλ ζηελ 

πξνεγνύκελε δσή κνπ θαη θαηέβεθα κόλε κνπ ηηο ζθάιεο, πεξπαηνύζα κόλε κνπ, απηό 

είλαη ην κόλν ζεηηθό ζην όλεηξν κνπ θαη επίζεο θαηέβεθα θαη κεηά κε απήγαγαλ.  

 

6.2.7.3. Σξαγνύδη γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα 

 

Ζ Άκκα δζαεέηεζ έκα πδβαίμ ηαθέκημ κα εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ζηζπάηζα ηαζ  

ιεθςδίεξ πμο ζηανθίγεηαζ ζηδ ζηζβιή. οκήεςξ δ αθμνιή ένπεηαζ ιέζα απυ 

πενζζηαηζηά πμο αζχκεζ ζηδ γςή ηδξ ηαζ δίκμοκ δζέλμδμ ζηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ 

απυρεζξ πμο έπεζ ακάβηδ κα εηθνάζεζ. Έηζζ, ημ ιεηαθμνζηυ οθζηυ πμο ζοκέεεζε ήηακ 

ανηεηά πθμφζζμ, εκχ ζπμοδαίμ ζημζπείμ είκαζ πςξ δ έιπκεοζή ημο οπήνλε πδβαία ηαζ 

ακεπζηήδεοηδ.  

Ζ Άκκα ειπκεφζηδηε ημ ηναβμοδάηζ εημφημ έπεζηα απυ ηδκ επίπθδλδ πμο 

δέπηδηε απυ ιζα ζοιιαεήηνζά ηδξ (αθ. οπμεκυηδηα  9.2.4.4.) θυβς ημο εμνφαμο πμο 

έηακε ιε ηα πείθδ ηδξ υηακ ήπζε κενυ. πςξ ακέθενε ηναβμοδζζηά, μ ηαεέκαξ έπεζ ηα 
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δοκαηά ηαζ ηα αδφκαηα ζδιεία ημο, ιε απμηέθεζια κα είιαζηε υθμζ δζαθμνεηζημί 

αθθά ίζμζ.  

 
«ε θάπνηα πξάγκαηα όινη είκαζηε δηαθνξεηηθνί. 

ε θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζε απηνύο είλαη εύθνια πνιύ  

ζε κέλα είλαη δύζθνια απηά,  

λα έρεηο ίζηα ηελ πιάηε ζνπ ή λα δέλεηο ηα θνξδόληα ζνπ. 

Καη γηα κέλα πξάγκαηα πνπ γηα άιινπο είλαη δύζθνια  

εκέλα κπνξεί λα είλαη εύθνια,  

λα θάλσ αζθήζεηο πνπ θαλείο δελ ηηο κπνξεί,  

λα ζθέθηνκαη ηζηνξίεο πνπ θαλείο δελ ηηο έρεη ζθεθηεί.  

ινη δηαθνξεηηθνί, όκσο, όινη ίζνη,  

όινη καδί κπνξνύκε».   

 

6.2.7.4. Ζ παξάλνκε ζηάζκεπζε 
 

Σαοηυπνμκα, ημ οπμηείιεκμ έηακε θυβμ βζα ηδκ ζηάειεοζδ ηςκ αοημηζκήηςκ 

ζηζξ νάιπεξ ηςκ πεγμδνμιίςκ. Μάθζζηα, ημ θαζκυιεκμ εημφημ ημ δζαπζζηχζαιε ηαζ μζ 

ίδζμζ, υηακ ιε ηδκ Άκκα επζθέλαιε κα πάιε ζε ιζα ηαθεηένζα, πενίπμο 300 ιέηνα απυ 

ημ ζπίηζ ηδξ. Δπνυηεζημ βζα ιζα δζαδνμιή ηονζμθεηηζηά ιεη‟ ειπμδίςκ, αθμφ ηάπμζα 

ιδπακάηζα πάνηανακ επάκς ζηα πεγμδνυιζα, ιε απμηέθεζια κα ειπμδίγμοκ ηδ 

δζέθεοζδ ηςκ πεναζηζηχκ-πυζμ ιάθθμκ ηςκ ηανμηζζχκ-, μζ νάιπεξ ήηακ ακζζυπεδεξ 

ηαζ πμθθέξ θμνέξ πανειπμδίγμκηακ απυ ηα αιάλζα, εκχ ηα πεγμδνυιζα ζε ηάπμζα 

ζδιεία ήηακ πμθφ ρδθά, ιε απμηέθεζια ημ αιαλίδζμ (αθ. Δζηυκα 48) κα πνέπεζ κα 

πάνεζ επζηίκδοκδ ηθίζδ, βζα κα ακέαεζ ηαζ κα ηαηέαεζ. Ζ Άκκα ακέθενε ιε εοιυ έκα  

πενζζηαηζηυ πμο ηδξ ζοκέαδ, υηακ ιεηά απυ ιζα αυθηα, έκα αιάλζ είπε πανηάνεζ ζηδκ 

είζμδμ ηδξ πμθοηαημζηίαξ υπμο ηαημζηεί, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνεί κα εζζέθεεζ 

ζημ ζπίηζ ηδξ. πςξ είπε, ακάθμβα πενζζηαηζηά ηδξ ζοιααίκμοκ πμθφ ζοπκά ηαζ ηα 

ακηζιεηςπίγεζ ιε εοιυ. 

 
Γηαηί ε ξάκπα είλαη εθεί πνπ είλαη ην ζθαινπάηη γηα λα κπεηο ζηελ πνιπθαηνηθία. Βθεί 

είλαη, αιιά έρνπλ παξθάξεη. Έλαο βιάθαο κε έλα άζπξν απηνθίλεην έρεη παξθάξεη. Σελ 

Πέκπηε είρακε βγεη βόιηα θαη έλαο βιάθαο κε έλα άζπξν απηνθίλεην είρε παξθάξεη 

αθξηβώο εθεί πνπ ήηαλ ην πεδνδξόκην.  

 

                               
Δζηυκα 48. Σμ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ πμο πνδζζιμπμζεί δ Άκκα ζε ελςηενζημφξ πχνμοξ. 
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6.2.8. Σν ηρλνγξάθεκα ηεο Άλλαο γηα ηνλ εαπηό ηεο 

 

Ζ Άκκα πναβιαημπμίδζε έκα ζπκμβνάθδια ημο εαοημφ ηδξ θοζχκηαξ πνχια 

ιε έκα ηαθαιάηζ (αθ. Δζηυκα 49). Σμ ημνίηζζ δεκ έπεζ λακαδμοθέρεζ ιε ηδκ εκ θυβς 

ηεπκζηή αθθά θάκδηε κα δζαζηεδάγεζ ζδζαίηενα. Σμ θφζδια πνχιαημξ ιε ημ ηαθαιάηζ 

επζθέπεδηε, ηαεχξ ημ οπμηείιεκμ δζαεέηεζ έκημκεξ δοζημθίεξ ζηδ θεπηή ηζκδηζηυηδηα 

ηαζ ςξ εη ημφημο δοζημθεφεηαζ κα πεζνζζηεί ακελάνηδηα πζκέθμ ή ιανηαδυνμ. Έηζζ, 

ζημπυξ ήηακ κα παναιείκμοιε υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ πανειααηζημί, δίπςξ κα 

ηαηεοεφκμοιε ηα πένζα ηδξ Άκκαξ.  

Σμ ημνίηζζ επέθελε κα δδιζμονβήζεζ ιζα πνάζζκδ θζβμφνα ημο εαοημφ ηδξ, εκχ 

πίζς θαίκεηαζ έκα ηίηνζκμ θυκημ (αθ. Δζηυκα 50). Ζ Άκκα αβαπά ημ πνάζζκμ πνχια 

ηαζ ιε εημφημ ημ ηνζηήνζμ ημ επέθελε βζα ημκ εαοηυ ηδξ. Μάθζζηα, δ θζβμφνα ηδξ 

ιμζάγεζ κα πμνεφεζ («αλ λα ρνξεύσ»). Έηζζ, νχηδζα ημ οπμηείιεκμ, εάκ μκεζνεφεηαζ 

κα πμνεφεζ ηαζ δ ίδζα ιμο απάκηδζε πςξ δ ιδηένα ηδξ είπε πνμζπαεήζεζ κα βνάρεζ 

ηδκ ηυνδ ηδξ ζε ιαεήιαηα πμνμφ.  

 
Δ κακά ζθεθηόηαλ λα κε γξάςεη ζην Μ (υκμια ζπμθήξ πμνμφ). 

 

Καηαθδηηζηά, δ Άκκα ήηακ ανκδηζηή ζημ εκδεπυιεκμ κα ζπεδζάζεζ ηα βοαθζά 

ή ημ αιαλίδζυ ηδξ, υηακ ηδξ ημ πνμηείκαιε.  Χξ πμνεφηνζα, απεζημκίγεηαζ υνεζα ηαζ μ 

ηίηθμξ πμο έδςζε ζημ ένβμ ηδξ ήηακ «Δβχ», εκχ ζημ ηέθμξ δ Άκκα δήθςζε: Βιπίδσ λα 

κνπ κνηάδεη.  

 
 

        
                                          Δζηυκα 49. Ζ Άκκα, ηαεχξ θοζά ιε ημ ηαθαιάηζ.  
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                                                 Δζηυκα 50. Ζ Άκκα, ιε πνάζζκμ πνχια. 

 

 

Σμ οπμηείιεκμ δδιζμφνβδζε ζοκμθζηά ηνία ζπκμβναθήιαηα: ιζα 

ακαπανάζηαζδ ημο εαοημφ ηδξ, ιία ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ ηαζ έκα εθεφεενμ ένβμ, υπμο 

γςβνάθζζε έκα ηανάαζ ηαηά ηδ δφζδ ημο δθίμο. Καεχξ δ Άκκα πανμοζζάγεζ δοζημθία 

ζηδκ ηίκδζδ ηςκ άκς άηνςκ, έβζκε πνμζπάεεζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιέζα ηα μπμία 

αθεκυξ εα δζεοηυθοκακ ημ ημνίηζζ κα εηθναζηεί αθεηένμο εα ηαεζζημφζακ ηδκ 

ενεοκήηνζα υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ πανειααηζηή. οκεπχξ, πνδζζιμπμζήεδηακ 

δαπηοθμιπμβζέξ, κενμιπμβζέξ ηαζ  πζκέθμ ηαζ ημ οπμηείιεκμ μοδέπμηε ελέθναζε 

δοζανέζηεζα ή απνμεοιία. Ακηζεέηςξ, ζηζξ εζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαηέααθε υθεξ 

ηζξ πνμζπάεεζέξ ημο ηαζ εηθναγυηακ εεηζηά βζα ηα απμηεθέζιαηά ημοξ. 
 

 

6.2.9.Σξαγνύδη γηα έλαλ θαιύηεξν θόζκν 

 

Ζ Άκκα δζαεέηεζ δδιζμονβζηυ πκεφια, ιε πμθθή θακηαζία ηαζ δζάεεζδ βζα 

αοημ-έηθναζδ. Σμ οθζηυ υπμο απμηφπςζε ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ δεκ είκαζ θίβμ ηαζ 

πνμέηορε πδβαία, ηάπμζεξ θμνέξ δίπςξ κα ημ έπμοιε πνμζπεδζάζεζ. πςξ 

ακαθένεδηε κςνίηενα, ημ ιεηαθμνζηυ οθζηυ πμο πνμέηορε αθμνά ζημ ημ ηναβμφδζ 

ηδξ Άκκαξ βζα ημ ζδακζηυ ζπμθείμ, βζα ηδ θζθία, βζα ηδκ εζνήκδ ηαζ ηα ζηζπάηζα βζα ηα 

δζηαζχιαηα ηςκ παζδζχκ ιε ακαπδνία ζημ ζπμθείμ. 

Ζ Άκκα ηναβμφδδζε έκα δζηυ ηδξ πμζδιαηάηζ, ιε πακακενχπζκμ παναηηήνα 

πμο εηθνάγεζ ημ αίηδιά ηδξ βζα εζνήκδ, ηαεανυ πενζαάθθμκ ηαζ εοηοπία βζα υθμοξ 

ημοξ ακενχπμοξ.  

 

«ρη πόιεκνπο θξηρηνύο κόλν πεξηζηέξηα λα πεηνύλ πάλσ ζηα ιηβάδηα 

εκπξόο, εκπξόο αδέξθηα  όινη καδί 

γηα έλαλ θόζκν ρσξίο ξύπαλζε 

εκπξόο, εκπξόο, εκπξόο όινη καδί 

λα έρνπκε κηα ειεύζεξε Γε. 

 ρη πόιεκν, όρη ζθνππίδηα 
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Γεηα ζνπ ιεπηεξηά γεηα ζνπ εηξήλε γεηα ζαο παηδηά! 

Βιάηε αδέξθηα λα έρνπκε κηα όκνξθε Γε 

Έλαλ θόζκν ρσξίο πόιεκν κόλν εηξήλε θαη επηπρία. 

ρη αλζξώπνπο πνπ ςάρλνπλ θαγεηό ζηα ζθνππίδηα! 

Αελ κ‟ αξέζνπλ όια απηά πνπ ιέλε νη εηδήζεηο ζε κέλα παηδηά 

ρη, όρη, όρη άιιν από απηά! 

Πάκε γηα έλα θόζκν πνπ έρεη κόλν ιεπηεξηά, 

Βιάηε αδέξθηα κνπ θαιά παηδηά όινπ ηνπ θόζκνπ 

Βιάηε αδέξθηα κνπ θαιά ειάηε επίζεο ηνπ θόζκνπ 

             Βιάηε παηδηά όινπ ηνπ θόζκνπ λα θάλνπκε ηε δηαθνξά». 

 

Μεηά ημκ ηεθεοηαίμ ζηίπμ, δ ίδζα πνμζέεεζε ζημ ηναβμοδάηζ: «όρη αλζξώπνπο 

αλάπεξνπο». Καζ δζέημρε αιέζςξ, βζα κα ελδβήζεζ: «όρη αλάπεξνπο πνπ δελ ηνπο δέρνληαη 

γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο». Καζ ζοκέπζζε ηναβμοδχκηαξ: «ρη ηπθινύο!...ελλνώ.. 

Αερόκαζηε ηνπο ηπθινύο! Αερόκαζηε ηνπο θνπθνύο! Αερόκαζηε ηνπο δηαθνξεηηθνύο!».  

Βαζζγυιεκμζ ζηα θυβζα εημφηα νςηήζαιε ημ οπμηείιεκμ ιε φθμξ 

δδιμζζμβνάθμο: «Κπξία Άλλα, από ηε δηθή ζαο εκπεηξία ζην ζρνιείν σο δηαθνξεηηθή, ηη ζα 

ζέιαηε λα πείηε;» εκχ ημ ίδζμ απάκηδζε «Αελ είκαη… δηαθνξεηηθή» ιε ηυκμ πμθφ ημθηυ 

ηαζ ηαηδβμνδιαηζηυ. Ζ Άκκα πζζηεφεζ πςξ δ ίδζα δεκ είκαζ δζαθμνεηζηή, ηάηζ 

ακάθμβμ ιε ηδκ πεπμίεδζδ ηδξ Μανίκαξ, ημο δεφηενμο οπμηεζιέκμο ηδξ ένεοκαξ. Ζ 

Άκκα θυβμο πάνδ, έθενε ςξ πανάδεζβια δζαθμνεηζηυηδηαξ ημοξ ηοθθμφξ ηαζ ημοξ 

ηςθμφξ αθθά δεκ ζοιπενζθαιαάκεζ ημοξ ηζκδηζηά πάζπμκηεξ ζε ηάπμζα ηαηδβμνία, 

πανυθμ πμο δζαεέηεζ επίβκςζδ υηζ πάζπεζ απυ εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Ζ άπμρδ αοηή 

ιαξ μδήβδζε κα ακαθμβζζημφιε, ιήπςξ δ έκκμζα ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ έπεζ ηοπςεεί 

ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ημνζηζζχκ ιε ανκδηζηή πνμζά, ιε απμηέθεζια κα ιδκ εέθμοκ κα 

ζοκδεεμφκ ιαγί ηδξ. Γεκ απμηθείεηαζ ηα δομ ημνίηζζα κα έπμοκ αζοκείδδηα 

εκζηενκζζηεί ηδκ ανκδηζηή απυπνςζδ πμο απμδίδεζ δ ημζκςκία ιαξ ζηδ 

δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ςξ εη ημφημο, ηυζμ δ Άκκα υζμ ηαζ δ Μανίκα κα ανκμφκηαζ πςξ 

δζαεέημοκ ζημζπεία πμο ηζξ ηαεζζημφκ λεπςνζζηέξ.   
 

6.3.Ζ πεξίπησζε ηεο Μαξίλαο 

 

Πανά ημ κεανυ ηδξ δθζηίαξ ηδξ, δ Μανίκα δζαεέηεζ ηαθή επζημζκςκία ιε ημκ  

ζοκαζζεδιαηζηυ ηδξ ηυζιμ ηαζ ηαηάθενε κα ιμο δχζεζ πθήεμξ πθδνμθμνζχκ, χζηε 

κα ζηζαβναθήζς ιε υζμ βίκεηαζ πζμ βθαθονυ ηνυπμ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηδξ. 

Δζδζηυηενα, μζ ζοκεκηεφλεζξ ακαθμνζηά ιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηα αζχιαηα ημο 

ημνζηζζμφ ζηυπεοακ ζηδκ ακάδεζλδ, υπζ ιυκμ ηςκ θυαςκ αθθά ηαζ ηςκ εοπχκ βζα ημ 

ιέθθμκ. Έηζζ, μζ πθδνμθμνίεξ ηδξ εκυηδηαξ εημφηδξ πενζζηνέθμκηαζ βφνς απυ ημ πχξ 

ημ ίδζμ ημ οπμηείιεκμ πνμζδζμνίγεζ ημκ εαοηυ ημο, πχξ ακηζθαιαάκεηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημο ζημ πανυκ αθθά ηαζ ηζ μκεζνεφεηαζ βζα ηα πνυκζα πμο εα ένεμοκ. 
 

Καηαβναθή ααζζηχκ βεβμκυηςκ ζηδ γςή ηδξ Μανίκαξ 

 

2000: Γέκκδζδ 

2007: Έκανλδ θμίηδζδξ ζημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ 

2010: Νμζδθεία ζε ηέκηνμ εεναπεζχκ ζηδκ Αεήκα 

2012: Έκανλδ θμίηδζδξ ζημ Γοικάζζμ 

2013: Πμθφ εοπάνζζημ ηαλίδζ ζηδκ Αεήκα 

2015: Έκανλδ θμίηδζδξ ζημ Λφηεζμ 

 

  



[166] 
 

6.3.1.Ζ γέλλεζε 
 

πεηζηά ιε ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηδξ Μανίκαξ, ζοθθέπεδηε ζε αάεμξ οθζηυ, ηυζμ 

απυ ηζξ ιανηονίεξ ηδξ ιδηέναξ, υζμ ηζ απυ ημ ίδζμ ημ οπμηείιεκμ, ημ μπμίμ βκχνζγε 

πμθθέξ πθδνμθμνίεξ ςξ πνμξ ημοξ βζαηνμφξ πμο έπεζ επζζηεθεεί, ηζξ επειαάζεζξ ηαζ 

ηζξ ελεηάζεζξ πμο έπεζ πναβιαημπμζήζεζ. Ζ βέκκδζδ ηδξ Μανίκαξ ήνεε πνυςνα, ια μζ 

πεζνζζιμί ηςκ βζαηνχκ θαίκεηαζ πςξ οπήνλακ ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ 

κεονμθμβζηή ελέθζλδ ημο ημνζηζζμφ.  

 

6.3.1.1. Ζ πξνζβνιή από κηθξόβην 

 

Ανπζηά, δ Μανίκα είκαζ εκήιενδ βζα ηδκ αζηία ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ηδξ. 

πςξ επεζήιακε δ ίδζα, δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ πνμηθήεδηε απυ έκα θάεμξ ημο 

βζαηνμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ημηεημφ, μ μπμίμξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ έζπαζακ ηα 

κενά, ηαεοζηένδζε ηδ βέκκα βζα ηνεζξ διένεξ, ιε απμηέθεζια, πζεακυηαηα, ημ έιανομ 

κα πνμζαθήεδηε απυ ηάπμζμ ιζηνυαζμ. 

 

Βκέλα κε άθεζε ν γηαηξόο ζε ηξεηο κέξεο κε ζπαζκέλα πγξά. Γη‟ απηό.  

 

Ζ Μανίκα ήνεε ζημκ ηυζιμ πνυςνα ζε ζδζςηζηυ ιαζεοηήνζμ, πενίπμο ιζάιζζδ 

χνα ιαηνζά απυ ηδκ πυθδ υπμο ηαημζηεί. Ήηακ έλζ ιδκχκ, εκχ βεκκήεδηε ιε 

θοζζμθμβζηυ ημηεηυ.   

 
:-ηαλ γελλήζεθεο ρξεηάζηεθε λα ζε δεη ν γηαηξόο; 

Μ:-Ναη. Βγώ γελλήζεθα πξόσξα. ηνλ έθην είρε κπεη ε κακά κνπ. 

:-Ώ! Βζύ ήζνπλα πάξα πνιύ κσξό. Γηαηί ε κακά ζνπ γέλλεζε έηζη γξήγνξα; 

Μ:-Γηαηί έζπαζε ν ζάθνο θαη κε άθεζε ρσξίο πγξό. 

:-Δ κακά ζνπ ην θαηάιαβε όηη έζπαζε ν ζάθνο; 

Μ:-Ναη, ην θαηάιαβε. Σεο ην είπε ν γηαηξόο. 

:-Ξέξεηο αλ γελλήζεθεο θπζηνινγηθά ή αλ θάλαλε θαηζαξηθή; 

Μ:-Φπζηνινγηθά γελλήζεθα.  

:-Γελλήζεθεο εδώ, ζε απηήλ ηελ πόιε; 

Μ:-ρη. ην Δξάθιεην, ζην […].Βγώ πήξα έλα κηθξόβην ζηελ θνηιηά ηεο κάλαο κνπ, γη‟ 

απηό έζπαζε ν ζάθνο. Σεο κακάο κνπ ηεο ζπάζαλε ηα λεξά, όηαλ θνηκόηαλε. 
 

Ζ Μανίκα έιεζκε βζα έκακ ιήκα ζε εενιμημζηίδα, χζπμο κα πάνεζ αάνμξ αθθά 

δεκ έθααε θανιαηεοηζηή αβςβή. Μάθζζηα, δ ίδζα εεςνεί πςξ εάκ είπε πάνεζ 

ακηζαίςζδ, δεκ εα έπαζπε ζηδ ζοκέπεζα απυ εβηεθαθζηή πανάθοζδ. πςξ είπακ μζ 

βμκείξ ηδξ ζε ζοκέκηεολδ, μζ ίδζμζ ηδκ επζζηέπημκηακ ηαεδιενζκά, αθθά δ Μανίκα 

ακαθένεζ πςξ ηδκ έαθεπακ ιένα πανά ιένα.  

 
:- Μόιηο γελλήζεθεο ζνπ δώζαλε θαλέλα θάξκαθν γηα ην κηθξόβην; 
Μ:-ρη, όρη.  Άκα κνπ δίλαλε αληηβίσζε δελ ζα ην είρα ην πξόβιεκα απηό. Βγώ έθαηζα 

έλα κήλα ζε ζεξκνθνηηίδα ζην Δξάθιεην.  

:-Αειαδή  ε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζρεηίδεηαη κε ην κηθξόβην; 

Μ:-Ναη. Γηαηί δελ αλέπλεα πνιύ θαιά. 

:-Μεηά κόιηο γελλήζεθεο ζε βάιαλε ζηε ζεξκνθνηηίδα; 

Μ:-Ναη. Βξρόηαλε κέξα παξά ε κακά κνπ κε ην κπακπά κνπ θαη κε βιέπαλε. 
 

Δπζπθέμκ, δ Μανίκα πζζηεφεζ πςξ, εάκ είπε ηάκεζ ηάπμζα εβπείνδζδ, υηακ ήηακ 

ανέθμξ, ημ ιζηνυαζμ εα είπε ακηζιεηςπζζηεί ηαζ ζήιενα δεκ εα οπήνπακ ηζκδηζηά 

πνμαθήιαηα. 
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:-ηαλ ήζνπλ κηθξή ρξεηάζηεθε λα θάλεηο εγρείξεζε;  

Μ:-ρη. Ώλ είρα θάλεη ζα είρε θύγεη ηώξα.  
 

6.3.2. Ζ απηό-εηθόλα ηεο Μαξίλαο 

 

Ζ Μανίκα είκαζ δεηαπέκηε εηχκ. Δίκαζ δεζπμζκίδα. Δίκαζ έθδαδ. Έπεζ υκεζνα βζα 

ημ ιέθθμκ. Φυαμοξ. οζημθέξ. Ακαικήζεζξ πμο απυθαοζε ηζ άθθεξ πμο εέθεζ κα 

λεπάζεζ. Μζθά βζα ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ πςνίξ οπεηθοβέξ ηαζ μναιαηίγεηαζ δίπςξ 

υνζα. Δίκαζ γςκηακή.   

ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ ήηακ πνυεοιδ κα απακηά ζηζξ ενςηήζεζξ. Ακ ηαζ βζα κα 

είλμοιε ηάπμζα εοαίζεδηα γδηήιαηα ιαξ πήνε ιήκεξ, εκ ημφημζξ δ ζηαδζαηή ηαζ 

πνμζεηηζηή ημοξ πνμζέββζζδ ιαξ επέηνερε κα ακηζηνίζμοιε πθήεμξ ιζηνχκ, 

αδζυναηςκ, αοευνιδηςκ ζηέρεςκ πμο ζοκέααθακ ζηδ ζφκεεζδ ημο μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζημφ ηυζιμο ηδξ Μανίκαξ. Μζα πνχηδ ακαθμνά ζηδ ανεθζηή δθζηία ημο 

ημνζηζζμφ, απμηάθορε πςξ δ Μανίκα ήηακ έκα ιςνυ πμο έηθαζβε πμθφ. «Κθαμφνα», 

υπςξ παναηηδνζζηζηά είπε δ ίδζα.  

 
Ήκνπλ θιανύξα εγώ! 
 

Χξ πνμξ ηδκ αοημ-εζηυκα ημο ημνζηζζμφ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο παναηηήνα 

ημο, ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ παναδέπεηαζ πςξ ημο ανέζεζ κα έπεζ έκα ζηαεενυ 

πνυβναιια, δίπςξ αθθαβέξ. Πνμηζιά, ιε άθθα θυβζα, ηδκ αζθάθεζα πμο ημο πανέπεζ δ 

νμοηίκα ημο. 

 
νθία εκέλα δε κ‟ αξέζνπλ νη αιιαγέο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Θέισ λα έρσ έλα 

πξόγξακκα.  

 

Πανάθθδθα, ζηδ Μανίκα δεκ ανέζεζ ηαευθμο δ θαζανία, ζδζαίηενα, υηακ 

ανίζηεηαζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ. 

 
:-Γεληθά ζε ελνρινύλ νη δπλαηνί ήρνη;  

Μ:-ζν λα „λαη κε ηαξάδνπλ θαη εηδηθά όηαλ είλαη ζην ζρνιείν.  

 

Σμ οπμηείιεκμ θαίκεηαζ κα απμδέπεηαζ ηα ζημζπεία ημο παναηηήνα αθθά ηαζ ηδξ 

ελςηενζηήξ ημο ειθάκζζδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα δδιζμονβίαξ εκυξ ημθθάγ ιε ηίηθμ «Σν 

ζώκα κνπ» δ Μανίκα νςηήεδηε, εάκ ηδξ ανέζεζ ημ ζχια ηζ εηείκδ απάκηδζε εεηζηά, 

εκχ οπμζηήνζλε πςξ δεκ εα άθθαγε ηάηζ ζηδκ ειθάκζζή ηδξ. Πανά ηζξ ακδζοπίεξ πμο 

ζοπκά δζαεέημοκ μζ έθδαεξ, δ Μανίκα απάκηδζε πςξ ηδξ ανέζεζ υπςξ αηνζαχξ είκαζ. 

 
πσο είκαη ηώξα. 
 

Αθμφ μθμηθδνχζαιε ημ ημθθάγ, γδηήεδηε απυ ημ οπμηείιεκμ κα δχζεζ έκακ 

δεφηενμ ηίηθμ αθθά εηείκμ δοζημθεφηδηε κα ανεζ ιζακ ζδέα.  Έηζζ, επδνεαζιέκδ απυ 

ιζα ενχηδζδ πμο ηδξ είπε ηεεεί κςνίηενα, δ Μανίκα απέδςζε ημκ ηίηθμ: «πσο ζα 

ήζεια λα γίλσ» (αθ. Δζηυκα 51). ε ιζα πνμζπάεεζα ενιδκείαξ ηδξ απάκηδζδξ εημφηδξ, 

εκδέπεηαζ ημ οπμηείιεκμ κα ακαθένεηαζ ζηα εζημκζγυιεκα πνυζςπα ημο ημθθάγ, ηα 

μπμία ανίζημκηαζ ημκηά ζηδκ δθζηία ηδξ ηαζ ειθακίγμκηαζ παιμβεθαζηά. 
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                                                 Δζηυκα 51. Σμ ημθθάγ πμο δδιζμφνβδζε δ Μανίκα. 

 

6.3.2.1. Σν πνξηξαίην ηνπ εαπηνύ ηεο 
 

ηδ Μανίκα άνεζε πάνα πμθφ κα πνςιαηίγεζ ιε ηέιπενεξ ηαζ πζκέθα, κα 

ακαηαηεφεζ ηα πνχιαηα, κα δμηζιάγεζ ημοξ ζοκδοαζιμφξ ηαζ κα παναηδνεί ηζξ 

απμπνχζεζξ, εκχ μζ εζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ θεζημφνβδζακ απνυζιεκα εοενβεηζηά 

βζα ηζξ ελμιμθμβήζεζξ ηδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πνχημο ζπκμβναθήιαημξ ιε εέια ημ 

πμνηναίημ ημο, ημ ημνίηζζ ήηακ ηυζμ απμννμθδιέκμ πμο ζπεδυκ δεκ ιίθαβε, μφηε 

απάκηαβε ζηζξ ενςηήζεζξ ιμο.   

ημ πμνηναίημ ημο εαοημφ ηδξ δ Μανίκα πνδζζιμπμίδζε ηα αβαπδιέκα ηδξ 

πνχιαηα, δδθαδή ημ πμνημηαθί, ημ ηίηνζκμ ηαζ ημ ηυηηζκμ, εκχ επέθελε κα 

ακαπαναζηήζεζ ημκ εαοηυ ηδξ ιπνμζηά απυ έκακ λοθυθμονκμ, ζακ κα ήηακ ζημ 

εζηζαηυνζμ ημο θίθμο ηδξ, ημο Υνήζημο (αθ. Δζηυκα 52). 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ εέθδζε κα απεζημκίζεζ ηα 

βοαθζά ημο, αθθά, υηακ ημο εφιζζα πςξ ιπμνεί κα ζπδιαηίζεζ ηαζ ηα ιπαζημφκζα ημο, 

ανκήεδηε, θέβμκηαξ πςξ δεκ ημο είκαζ εοπάνζζημ κα ηα αθέπεζ.  Καηά ζοκέπεζα, δ 

Μανίκα δζαεέηεζ επίβκςζδ ηδξ ηζκδηζηήξ ηδξ δοζημθίαξ, ια πνμθακχξ πνμηζιά κα 

ακαπανζζηά ημκ εαοηυ ηδξ δίπςξ ηδκ ζςιαηζηή ηδξ δζαθμνεηζηυηδηα.  

 
: -Καη κήπσο ρξεηάδεηαη λα θάλεηο θαη θάηη άιιν ζε εζέλα; 

Μ: -Σα ρεξάθηα καο. 

:-Σα γπαιηά; 

Μ:-Ναη. 

: - Κάηη άιιν πνπ ζε βνεζάεη. 

Μ: -Σα κπαζηνύληα κνπ. 

: -Σα ζέιεηο; 

Μ: - ρη, λα κελ ηα θάλνπκε. Αελ είλαη επράξηζην. 
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                                                    Δζηυκα 52. Ζ Μανίκα, γςβναθζζιέκδ απυ ηδκ ίδζα. 

 

6.3.3.λεηξα γηα ην κέιινλ 
 

Ζ Μανίκα ηάκεζ πμθθά υκεζνα βζα ημ ιέθθμκ ηδξ, υπςξ ηάεε έθδαδ. Δπζεοιεί κα 

ζπμοδάζεζ, αθθά δεκ έπεζ απμθαζίζεζ αηυια ιε αεααζυηδηα. Θέθεζ κα ανεζ ιζα 

δμοθεζά ηαζ κα βίκεζ ακελάνηδηδ απυ ημοξ βμκείξ ηδξ, εκχ ζημ απχηενμ ιέθθμκ εα ηδξ 

άνεζε κα δδιζμονβήζεζ ηδ δζηή ηδξ μζημβέκεζα, ιε έκακ άκδνα ηδξ δθζηίαξ ηδξ, ιε ημκ 

μπμίμ εα απμηηήζεζ παζδζά. Βεααίςξ, δ Μανίκα δεκ πανέθεζρε κα πνμζεέζεζ πςξ 

μκεζνεφεηαζ κα λεπενάζεζ ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηαζ κα πενπαηήζεζ, δήθςζδ πμο 

ιμζάγεζ πμθφ εζθζηνζκήξ. 

 

6.3.3.1.πνπδέο 
 

 Ζ Μανίκα δζαεέηεζ ηα δζηά ηδξ υκεζνα βζα ημ ιέθθμκ πμο δεκ δζαθένμοκ πμθφ 

απυ ημοξ ζηυπμοξ ηςκ εθήαςκ: ζπμοδέξ, αθθά ηαζ ηάηζ αηυια, ζδιακηζηυ… ηζκδηζηή 

απμηαηάζηαζδ. 

 
Σν έλα είλαη λα πεξάζσ ζην Παλεπηζηήκην. Σν δεύηεξν κνπ όλεηξν είλαη λα βξσ ηελ 

ηζνξξνπία κνπ. Καη ην ηξίην κνπ όλεηξν… δελ μέξσ. 

 

Ζ δήθςζδ εημφηδ πνμζδίδεζ ιζα ζδζαίηενδ οθή ζηα υκεζνα ημο δεηαπεκηάπνμκμο 

ημνζηζζμφ, αθμφ ημ κα ηαηαθένεζ κα πενπαηήζεζ ακελάνηδηα δεκ ζοκζζηά ηάηζ πμο 

απθχξ εηθνάγεζ θεηηζηά. Μεβάθμ ιένμξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ημο οπμηεζιέκμο είκαζ 

δμιδιέκμ βφνς απυ ηδκ πνμζπάεεζα αάδζζδξ, ιέζα απυ βοικαζηζηή ηαζ εεναπείεξ 

πμο ζημπυ έπμοκ κα αεθηζχζμοκ ηδκ ηζκδηζηή ημο ηαηάζηαζδ.  

πςξ ηάεε έθδαδ, δ Μανίκα επζεοιεί ηδκ ακελανηδζία ηδξ ηαζ πνμηζιά κα γήζεζ 

ιυκδ ηδξ ζημ ιέθθμκ, πςνίξ ημοξ βμκείξ ηδξ. Πανυηζ ημ οπμηείιεκμ δζαεέηεζ ιζα 

εεηζηή ζπέζδ ιε ημοξ βμκείξ ημο, εκ ημφημζξ επζεοιεί κα αοημκμιδεεί.  

 

Πξνηηκώ λα κεγαιώζσ κόλε κνπ. 

 

Μάθζζηα, δ Μανίκα επζεοιεί κα πενάζεζ ζημ Παζδαβςβζηυ Πνμζπμθζηήξ ή ζηδκ 

Φοπμθμβία. Ακ ηαζ δεκ εα ήεεθε κα αζπμθδεεί ιε παζδζά ζημ ιέθθμκ, ηδξ ανέζεζ δ 
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πνμμπηζηή κα ζπμοδάζεζ ημ εκ θυβς ακηζηείιεκμ. Μάθζζηα ήηακ πθδνμθμνδιέκδ πςξ 

ςξ άημιμ ιε ακαπδνία έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πενάζεζ ζε μπμζαδήπμηε ζπμθή ιε ημ 

5%, δίπςξ πακεθθαδζηέξ ελεηάζεζξ, αθθά ιε ημκ ααειυ ημο απμθοηδνίμο.  

 
Σν μέξεηο όηη κε ην 5% ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία κπαίλσ θη εγώ. Θα ήζεια λεπηαγσγώλ 

ή ςπρνιόγσλ.  

 

6.3.3.2. Δπαγγεικαηηθή δσή 

 

Χξ πνμξ ηα επαββεθιαηζηά ημο υκεζνα, ημ οπμηείιεκμ άθθαγε ζοπκά απυρεζξ 

βζα ημκ ημιέα πμο πνμηζιά κα αημθμοεήζεζ. Ο ηαθφηενμξ θίθμξ ηδξ Μανίκαξ είκαζ μ 

Υνήζημξ, μ μπμίμξ δζαηδνεί έκα εζηζαηυνζμ πμο επζζηέπηεηαζ ημ ημνίηζζ ακά 

δζαζηήιαηα. Μάθζζηα, δ Μανίκα δήθςζε πςξ εα ήεεθε κα βίκεζ ηαιίαξ ζημ 

εζηζαηυνζμ ημο θίθμο ηδξ. 

 
Θα πάσ λα δνπιέςσ ζην εζηηαηόξην ηνπ Υξήζηνπ, κόιηο ηειεηώζσ ην Λύθεην. Θα 

θάζνκαη ζην ηακείν θαη ζα ζεθώλσ ηειέθσλα.  

 

Χζηυζμ, ιεηά απυ θίβμ ηαζνυ ηαζ επδνεαζιέκδ απυ ηδκ πνυηαζδ ημο θίθμο ηδξ 

ημο Υνήζημο κα δμοθέρεζ ςξ ηαιίαξ ζημ εζηζαηυνζυ ημο, δ Μανίκα έπεζ αάθεζ ζηυπμ 

κα ζπμοδάζεζ Οζημκμιζηά, πανυθμ πμο εέθεζ κα πάνεζ εεςνδηζηή ηαηεφεοκζδ. ηδ 

δμοθεζά πμο εα επζθέλεζ, υπςξ ηαζ ζηδ γςή ηδξ βεκζηυηενα επζεοιεί κα οπάνπεζ 

δνειία ηαζ υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενεξ απνυζιεκεξ αθθαβέξ. 

 

ηνπ Υξήζηνπ ζα είκαη ζηα πηάηα, λα πιέλσ πηάηα, ζην ηακείν, καραίξηα, πνηήξηα.,  
Πξνηηκώ Οηθνλνκηθό γηαηί δελ έρεη παηδηά, δελ έρεη θαζαξία. Αειαδή ζέισ λα βξσ κηα 

δνπιεηά πνπ λα έρσ ηελ εζπρία κνπ λα δηαβάδσ.  

 

Έπεζηα, δ Μανίκα δήθςζε πςξ εάκ ηα επυιεκα πνυκζα πνεζαζηεί κα ιεηαημιίζεζ 

ζηδκ Αεήκα θυβς ηδξ δμοθεζάξ ηδξ, επζεοιεί κα ιείκεζ ιε ημκ αβαπδιέκμ ηδξ 

λάδενθμ, ημκ Μακχθδ. πςξ εα θακεί ζε παναηάης ηεθάθαζμ, ημ οπμηείιεκμ ηνέθεζ 

ιεβάθδ ζοιπάεεζα βζα ημκ λάδενθυ ημο ημκ Μακχθδ, ιε ημκ μπμίμ εκ ημφημζξ δεκ 

δζαηδνεί ζοπκή επζημζκςκία.  

 
Βγώ άκα ζπνπδάζσ λεπηαγσγόο, άκα κνπ θάλνπλ κεηάζεζε, Ώζήλα ζα πάσ, ζηνλ 

Μαλώιε.   

 

6.3.3.3. Πξνζσπηθή δσή 
 

Χξ πνμξ ημ μζημβεκεζαηυ ιέθθμκ ηδξ, δ Μανίκα μκεζνεφεηαζ κα πακηνεοηεί ηαζ 

κα ηάκεζ δφμ παζδζά αθθά υπζ δίδοια.  

 
Θα ήζεια λα βξσ έλαλ άληξα λα ηνλ παληξεπηώ, λα θάλσ έλα δπν κσξά. Έλα θη έλα. 

ρη δίδπκα. Θέισ λα θάλσ κσξά γηα λα ζειάδσ. Να ηαΎδσ ηα κηθξνύιηα. 

 

Πνμημφ, υιςξ θηάζεζ ζημκ έββαιμ αίμ, δ Μανίκα εα ήεεθε κα βκςνίζεζ έκα αβυνζ 

ηδξ δθζηίαξ ηδξ, βζα κα ηάκμοκ ζπέζδ. Δκδζαθένμκ ζημζπείμ είκαζ πςξ ημ ημνίηζζ 

πνμζδζυνζζε ηδκ δθζηία ημο δθζηία ημο ιεθθμκηζημφ ζοκηνυθμο ημο. 

 
Θα ήζεια λα βξσ έλα παηδί ζηελ ειηθία κνπ λα είκαζηε ζε ζρέζε. 
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οκεπχξ, απμθαζίζαιε κα νςηήζμοιε, εάκ θακηάγεηαζ υθδ ηδξ ηδ γςή ζημκ ηυπμ 

υπμο ηαημζηεί ζήιενα. Ζ απάκηδζδ ήηακ πένα ςξ πένα εζθζηνζκήξ, ηαεχξ, θυβς ηςκ 

ηζκδηζηχκ ηδξ δοζημθζχκ μζ ιεηαηζκήζεζξ ζε άθθεξ πενζμπέξ δεκ είκαζ εφημθεξ.   

 
Φαληάδνκαη όιε κνπ ηε δσή λα ... Με απηό ην πξόβιεκα πνπ έρσ δελ κπνξώ λα πεγαίλσ 

από εδώ θαη από εθεί. Πξέπεη λα ζπνπδάζσ εδώ.  

 

Καηαθδηηζηά, ζε πέκηε πνυκζα δ Μανίκα θακηάγεηαζ κα έπεζ ανεζ ιζα δμοθεζά 

ηαζ κα αιείαεηαζ ζηακμπμζδηζηά. Πνμθακχξ ημ ημνίηζζ ακαθένεδηε ζημκ ιζζευ 

επδνεαζιέκμ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ επμπήξ. 

 
Πην εμειηγκέλν. Να έρσ ηειεηώζεη ην Λύθεην, λα έρσ βξεη κηα δνπιεηά θαη θαληάδνκαη λα 

πιεξώλνκαη όπσο πξέπεη.  

 

Μάθζζηα, ιε ηα πνήιαηα πμο εα ηενδίγεζ μκεζνεφεηαζ κα αβμνάγεζ παπμφηζζα. 

Πζεακυηαηα δ Μανίκα ακαθένεδηε ζηα οπμδήιαηα, αθμφ πνεζάγεηαζ κα πνμζέπεζ ηα 

παπμφηζζα πμο αβμνάγεζ, χζηε κα ιδκ ηδξ πθδβχκμοκ ηα ηάης άηνα. 

 

:-Θα αγνξάδεηο ξνύρα;   

Μ:- ρη ξνύρα, παπνύηζηα.  
 

6.3.4. Εεηήκαηα πγείαο  

 

Ζ Μανίκα πνεζάγεηαζ κα επεκδφεζ ανηεηυ πνυκμ ηαεδιενζκά ζηδκ ζςιαηζηή 

ηδξ οβεία, ηαεχξ απυ πμθφ ιζηνή αημθμοεεί πνυβναιια εεναπεζχκ βζα αεθηίςζδ ηδξ 

ηζκδηζηυηδηάξ ηδξ. Δπζπθέμκ, έπεζ οπμαθδεεί ζε πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ, εκχ δεκ 

απμηθείεηαζ κα πνεζαζηεί λακά ηάπμζα επέιααζδ ζημ ιέθθμκ, βεβμκυξ πμο ηδξ 

πνμηαθεί αζζεήιαηα άβπμοξ. Ζ ίδζα ειθακίγεηαζ ελμζηεζςιέκδ ιε ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ 

ηδξ, εκχ θαίκεηαζ πμθφ ηαθά εκδιενςιέκδ ζπεηζηά ιε αοηυ.  

 

6.3.4.1. Οη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

 

Ζ Μανίκα έπεζ πνεζαζηεί κα οπμαθδεεί ζε πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ ηαηά ηδκ 

παζδζηή ηδξ δθζηία, χζηε κα αεθηζχζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ  οβείαξ ηαζ ηδξ ηίκδζήξ ηδξ. 

Έπεζηα απυ ιζα εβπείνζζδ, υηακ θμζημφζε ζημ Γδιμηζηυ, πνεζάζηδηε κα παναιείκεζ 

αηίκδηδ βζα έκακ ιήκα ηαζ μζ βμκείξ ηδξ ηδκ ιεηαηζκμφζακ ζηδκ αβηαθζά ημοξ. 
 

:-Σόηε ην πνδαξάθη ζνπ πνλνύζε; 

Μ:-Έλαλ κελά κε είραλε κε γύςν ζαλ κπνηάθη. Καη δελ κπνξνύζα λα πεξπαηήζσ 

θαζόινπ θαη κε είραλ αγθαιηά. 
 

Σμ ημνίηζζ έηθαρε, υηακ πνεζάζηδηε κα ηάκεζ ιπυημλ ζηα πυδζα ηδξ. Πνυηεζηαζ 

βζα δάηνοα θυαμο πνζκ ηδ κάνηςζδ, ηαεχξ δεκ βκχνζγε ηζ επνυηεζημ κα 

επαημθμοεήζεζ.  

 
Ώπό ζπγθίλεζε εγώ δελ θιαίσ πνηέ.(Έθιαςα) ηαλ έθαλα ην κπόηνμ, πξηλ λα θνηκεζώ. 
[…]Φνβόκνπλ κελ κνπ θάλνπλ ηίπνηα. 

 

Σμ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ δζαεέηεζ πμθφ ηαθή επίβκςζδ ημο ζαηνζημφ ημο 

ζζημνζημφ, εκχ δεκ πανέθεζρε κα ακαθένεζ πςξ έπεζ οπμαθδεεί ζε δφμ επειαάζεζξ: ζε 

έκα ιπυημλ ηαζ ζε ιζα επέιααζδ επζιήηοκζδξ ηςκ ιοχκ. 
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ηα πόδηα κνπ είρα θάλεη ρεηξνπξγείν. Μνπ δώζαλε λάξθσζε θαη ηόηε δελ θαηάιαβα 

ηίπνηα.. Ώιιά κεηά δύν θνξέο ζηακάηεζα γηα λα θάλσ εκεηό., Έρσ θάλεη επηκήθπλζε γηα 

λα ραιαξώζνπλ νη κύεο. Ώιιά ηώξα δελ μέξνπλ αλ ζα θάλσ κηα εγρείξεζε. Μπνξεί λα 

ηελ θάλσ, κπνξεί θαη λα κελ ηελ θάλσ. 

 

6.3.4.2. Ο θόβνο γηα έλα αθόκε ρεηξνπξγείν 
 

Πανά ημ βεβμκυξ πςξ δ Μανίκα αημθμοεεί πνυβναιια θοζζημεεναπείαξ ηαζ 

ηαηααάθεζ ηαεδιενζκέξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ εηβφικαζδ ημο ζχιαηυξ ηδξ, 

ηαθαζπςνείηαζ ζοπκά απυ πυκμοξ ζηα πυδζα. οκεπχξ, δεκ απμηθείεηαζ ημ εκδεπυιεκμ 

ιζαξ ιεθθμκηζηήξ επέιααζδξ ζημ πέθια, ιε ζημπυ ηδκ ακαημφθζζδ ημο ημνζηζζμφ.  

 
:-Σώξα πνλάλε πνύ θαη πνύ ηα πόδηα ζνπ; 

Μ:-Ναη, ζην θόηζη. 

:-Κη άκα πνλάο, ηη πξέπεη λα θάλεηο; 

Μ:-Άκα κε πηάζνπλ νη πόλνη ζην πέικα κνπ πξέπεη λα θάλσ εγρείξεζε.  
Σ:-αλ ην κπόηνμ πνπ κνπ είπεο; 

Μ:-ρη, άιιν. Να κνπ βάινπλε ζην πέικα βίδεο. 
 

Έκαξ απυ ημοξ θυαμοξ ηδξ Μανίκαξ ζπεηίγεηαζ ιε ιζα εβπείνδζδ πμο ηδξ 

πνυηεζκε έκαξ βζαηνυξ κα ηάκεζ ζημ πέθια ημο πμδζμφ ηδξ. Δάκ οπμαθδεεί ζηδκ εκ 

θυβς επέιααζδ, εα πνέπεζ κα παναιείκεζ αηίκδηδ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, εκχ 

ηα απμηεθέζιαηα είκαζ αιθίαμθα. Μάθζζηα, μ βζαηνυξ δεκ εββοάηαζ υηζ ιεηά ημ 

πεζνμονβείμ δ Μανίκα εα είκαζ ζε εέζδ κα ανεζ λακά ηδκ ζζμννμπία ηδξ, βεβμκυξ πμο 

πνμηαθεί ακδζοπία ζημ ημνίηζζ.  

 
Φνβάκαη κελ θάλσ κηα εγρείξεζε ζην θόηζη θαη δελ κνπ θάλεη θαιό. Ώιιά ιέσ λα κελ 

πάσ γηα θαιύηεξα θαη γίλσ ρεηξόηεξα. Μπνξεί λα κελ μαλαβξώ ηελ ηζνξξνπία κνπ. 

Ορηώ κήλεο δελ ζα πξέπεη θαζόινπ λα πεξπαηήζσ. Άκα θάλσ ην θόηζη δελ ζα πξέπεη λα 

πεξπαηήζσ νρηώ κήλεο. Σξεηο βδνκάδεο ζα πξέπεη λα είκαη κε ηελησκέλα ηα πόδηα.  

 

6.3.4.3. Οη ζεξαπείεο 

 

Καηά ηδκ ηνέπμοζα πενίμδμ, δ Μανίκα ηάκεζ θοζζημεεναπεία δφμ θμνέξ ηδκ 

εαδμιάδα, εκχ πνεζάγεηαζ κα ηάκεζ ηαζ αζηήζεζξ εκδοκάιςζδξ ζημ ζπίηζ. ε δθζηία 

ηνζχκ εηχκ λεηίκδζε ηαζ ενβμεεναπεία, ηδκ μπμία έπεζ πθέμκ ζηαιαηήζεζ.   

 
Πήγαηλα εξγνζεξαπεία από ηξηώλ ρξνλώλ. Σώξα θάλσ θπζηθνζεξαπεία δύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα.50 θνηιηαθνύο θαη ξαρηαίνπο θάζε πξσί, πξηλ πάσ ζην ζρνιείν.   

 

Αηυιδ, δ Μανίκα επζζηέπηεηαζ ακά δζαζηήιαηα ιζα ροπμθυβμ ιε ζημπυ κα ηδ 

αμδεήζεζ κα δζαπεζνίγεηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ανίζημκηαζ 

εκηυξ ηδξ.  

 
Βγώ δελ είκαη άλζξσπνο πνπ ηα θξαηάσ πνιύ κέζα κνπ απηά πνπ ζθέθηνκαη θαη ηα ιέσ 

θακηά θνξά. Καη γη‟ απηό πήγακε θαη ζηελ ςπρνιόγν, γηα λα κπνξώ λα δηαρεηξίδνκαη 

θαιύηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ.  

 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζηζξ εοπάνζζηεξ ακαικήζεζξ ηδξ γςήξ ηδξ, δ Μανίκα 

ζοβηαηαθέβεζ ηδκ δζαιμκή ηδξ ζε έκα ηέκηνμ απμεεναπείαξ ηδξ Αεήκαξ πμο είπε πάεζ 
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ημ 2010 ιε ηδ ιδηένα ηδξ.  Μάθζζηα δ Μανίκα είπε εζζαπεεί βζα έκα δζάζηδια ζημ 

ηέκηνμ εηείκμ, υπμο υιςξ δεκ είκαζ πζεακυ κα λακαπάεζ ζημ ιέθθμκ.  

 
Μνπ άξεζε πνπ είρακε πάεη ζηελ Ώζήλα ζε έλα θέληξν απνθαηάζηαζεο ην 2010. Καη 

κείλακε έλα κήλα. Βίρακε πάεη ζην θέληξν απνθαηάζηαζεο «Φηινθηήηεο».  
 

Καηά ζοκέπεζα, ιπμνεί ηακείξ κα παναηδνήζεζ πςξ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ 

μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ πμο επζθένεζ νοειίγμοκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο ημνζηζζμφ 

ηαζ ηζξ εκαζπμθήζεζξ ημο. 

 

6.3.4.4. ύλνδεο δπζθνιίεο  

 

πςξ ακαθένεδηε ζημ εεςνδηζηυ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ -ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζημ οπμηεθάθαζμ 1.8.-δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκδέεηαζ ζοπκά ιε 

ζφκμδεξ δζαηαναπέξ, μζ μπμίεξ δφκακηαζ κα εηδδθςεμφκ απυ ημοξ πνχημοξ ηζυθαξ 

ιήκεξ γςήξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μανίκαξ, δζαβκχζηδηε ζηνααζζιυξ εκχ ειθάκζζε 

ιζα επζθδπηζηή ηνίζδ ζε δθζηία ηεζζάνςκ εηχκ.   

 

6.3.4.4.1. Πξνβιήκαηα όξαζεο 

 

Μία απυ ηζξ πζμ ζοκήεεζξ ζφκμδεξ δζαηαναπέξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ είκαζ 

μ ζηνααζζιυξ, ημκ μπμίμ πανμοζίαζε ηαζ δ Μανίκα, ηαεχξ ημ ανζζηενυ ηδξ ιάηζ είπε 

απυηθζζδ. Έηζζ, έπνεπε ηαηά δζαζηήιαηα ημ δελί ιάηζ κα παναιέκεζ ηθεζζηυ, ιε 

ζημπυ κα εκδοκαιςεεί μ ιοξ ημο ανζζηενμφ μθεαθιμφ. ήιενα  ημ ημνίηζζ δεκ 

πανμοζζάγεζ ηάπμζμ ζμαανυ πνυαθδια υναζδξ αθθά θμνά βοαθζά.  

 
Μηα θνξά, όηαλ ήκνπλ κσξό, αιιεζώξηδα θαη ην αξηζηεξό κνπ κάηη ην έθιεηλαλ γηα έλα 

δηάζηεκα γηα λα δπλακώζεη ην άιιν.   

 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ ηδκ ημνυζδερακ πμηέ, ηαεχξ 

βκχνζγακ βζα πμζμ θυβμ δ Μανίκα πνεζάγεηαζ κα ηαθφπηεζ ημ ιάηζ ηδξ.   

 

ρη. Σν ήμεξαλ.   

 

6.3.4.4.2. Ζ επηιεπηηθή θξίζε 
 

ηα πθαίζζα ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, ιζα αηυια ζοκήεδξ δζαηαναπή είκαζ 

ηαζ δ επζθδρία. ηα ηέζζενά ηδξ δ Μανίκα έπαεε έκακ λαθκζηυ «θόβν», υπςξ δ ίδζα 

ημκ παναηηήνζζε.  

 

Βγώ όηαλ ήκνπλ ηεζζάξσλ ρξνλώλ είρα θάλεη ζπαζκνύο. Με είρε πηάζεη έλαο θόβνο. 
Ώπιά όηαλ ήκνπλ 4 ρξνλώλ επεηδή κε έπηαζε έλαο θόβνο έπξεπε λα παίξλσ έλα 

θάξκαθν, γηα λα κελ κε μαλαπηάζεη απηόο ν θόβνο. 
 

Μάθζζηα, ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ παζπκζδζμφ υπμο δ Μανίκα έπνεπε κα 

παναεέζεζ ιζα άζπδιδ ακάικδζδ ημο πανεθευκημξ, δ ίδζα ακέθενε ημοξ επζθδπηζημφξ 

ζπαζιμφξ πμο είπε πάεεζ ζε δθζηία ηεζζάνςκ εηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο φπκμο ηδξ. 

Συηε, μζ βμκείξ ηδξ ηδκ ιεηέθενακ ζημ ζαθυκζ βζα κα ηδκ ζοκεθένμοκ. 
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ην ζπίηη κε έπηαζε, όηαλ ήκνπλ ηεζζάξσλ ρξνλώλ. Καη θνηκόκνπλ., Έθαλα «αρα αρα 

αρα αρα», (μζ βμκείξ ιμο) κπήθαλ κέζα θαη κε είδαλ θαη κε έθεξαλ ζην ζαιόλη θαη κνπ 

έδσζαλ ζνθνιάηα θαη κνπ έβγαιαλ ηα κπνηάθηα. 

 

Λυβς ημο επζθδπηζημφ επεζζμδίμο, δ Μανίκα πνεζάζηδηε κα λεηζκήζεζ 

θανιαηεοηζηή αβςβή ηδκ μπμία, έπεζ πθέμκ δζαηυρεζ.  

 
Ώπό ηόηε έπηλα ην θάξκαθν. Σν έπαηξλα κέρξη ην 2010.  
 

6.3.4.5. Αηπρήκαηα 

 

Ζ Μανίκα είπε ηαηά ηδκ παζδζηή ηδξ δθζηία ηάπμζα αηοπήιαηα, ηα μπμία 

εοιάηαζ αηυια ηαζ ηα μπμία πνμηθήεδηακ απυ ημ αζηαεέξ αάδζζιά ηδξ. Ανπζηά, ημ 

ημνίηζζ πενζέβναρε ηδκ πηχζδ ημο απυ ημ πμδήθαημ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πηφπδζε ζε 

έκακ ημίπμ ηαεχξ ηαηεοεοκυηακ πνμξ ημκ παηένα ηδξ. Έηζζ, πνεζάζηδηε κα 

ιεηαθενεεί ζημ κμζμημιείμ. 

 
Καη εξρόηαλ ν παηέξαο κνπ κε έλα κσξό θαη ήζειαλ λα έξζνπλ ζηελ καξίλα  λα θάηζνπλ. 

Καη κηα ζηηγκή από ηελ ραξά κνπ πάσ θαη πέθησ ζηνλ ηνίρν. Έρσ έλα ζεκάδη εδώ. Μνπ 

είραλ βάιεη θαη θόιια γηα ηξαύκαηα. 

 

ηα πθαίζζα ημο παζπκζδζμφ «δ Λίικδ», δ Μανίκα ακαθένεδηε ζε ιζα ακάικδζδ 

πμο εα ήεεθε κα λεπάζεζ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ θμνά εηείκδ πμο έπεζε ζημ ζπμθείμ ηδξ 

ηαζ πηφπδζε ζημ πδβμφκζ. Σμ ημνίηζζ αηυιδ θμαάηαζ κα ιδκ λακαπέζεζ, ακ ηαζ πθέμκ 

έπεζ ανεζ ηαθφηενα ηδκ ζζμννμπία ηδξ.   

 

ηαλ έπεζα θαη ρηύπεζα ζην πεγνύλη., Έρσ κάζεη θαη δελ ράλσ ηελ ηζνξξνπία κνπ. 

 

6.3.5. Οη απόςεηο ηεο Μαξίλαο γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ θηλεηηθή ηεο 

δπζθνιία  

 

Ζ Μανίκα βκςνίγεζ ανηεηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ηδξ 

εκχ θάκδηε δζαηεεεζιέκδ κα ηζξ ιεηαθένεζ ζηδκ ένεοκά ιαξ. Ακ ηαζ ζε ηάπμζεξ απυ 

ηζξ ανπζηέξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ πανμοζίαγε άνκδζδ βζα ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ηδξ, εκ 

ημφημζξ ιζθμφζε ιε άκεζδ βζα ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ πμο δζαεέηεζ. Γζα ηδκ αηνίαεζα, 

δ ίδζα δεκ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ εαοηυ ηδξ ςξ «δζαθμνεηζηυ». Απθχξ εεςνεί πςξ 

πανμοζζάγεζ ιζα δοζημθία ζηδ αάδζζδ.  

 
Αελ είκαη δηαθνξεηηθή. Απζθνιεύνκαη λα πεξπαηήζσ κόλε κνπ.  

 

Ζ ίδζα ιε πθδνμθυνδζε πςξ πνμζαθήεδηε απυ έκα ιζηνυαζμ ηαηά ημκ ημηεηυ 

ημ μπμίμ  πνμηάθεζε ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Έηζζ, νχηδζα ηδ Μανίκα εάκ ήηακ 

έκα πανμφιεκμ ιςνυ ηαζ ημ ημνίηζζ ιμο απάκηδζε εεηζηά, ημκίγμκηαξ πςξ έηθαζβε 

πμθφ. Θέθμκηαξ κα δζενεοκήζς ηδκ ζφκδεζδ ακάιεζα ζηδκ ροπζηή ηαζ ηζκδηζηή ημο 

ηαηάζηαζδ, ημ οπμηείιεκμ νχηδζα εάκ πμκμφζε θυβς ημο ιζηνμαίμο, αθθά δ 

απάκηδζδ πμο έθααα ήηακ ανκδηζηή. 
 

:-Ήζνπλ ραξνύκελν κσξό; 

Μ:-Ναη. Ώιιά έθιαηγα. 

:-Μήπσο πνλνύζεο ιόγσ ηνπ κηθξνβίνπ; 

Μ:-ρη. 
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Μζαξ ηαζ δ Μανίκα έπεζ ζοκδείζεζ απυ πμθφ ιζηνή δθζηία κα ανίζηεηαζ ζε 

κμζμημιεία, έπεζ ελμζηεζςεεί ιε ημκ πχνμ ηαζ δεκ εηδδθχκεζ θυαμ πνμξ ημοξ 

βζαηνμφξ.  

 
Βγώ νθία έρσ ζπλεζίζεη ηνπο γηαηξνύο. Αελ θνβάκαη.  

 

Χζηυζμ, ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ εηιοζηδνεφηδηε έκακ άθθμ θυαμ ημο 

θυαμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα άημια πμο πνδζζιμπμζμφκ παηενίηζεξ ή θένμοκ ηναφιαηα. 

 

Παιηά, όηαλ έβιεπα θάπνηνλ κε παηεξίηζεο ή κε ρηύπεκα θνβόκνπλ. 

 

Πζεακυηαηα ζε εηείκδ ηδκ δθζηία εκδέπεηαζ δ αοημ-εζηυκα ημο ημνζηζζμφ κα 

ιδκ είπε δζαιμνθςεεί, χζηε κα ιπμνεί κα ηαηαθάαεζ πςξ πνυηεζηαζ βζα ημζκμφξ 

ακενχπμοξ, υπςξ ηαζ δ ίδζα. Αλίγεζ, δε, κα ζδιεζςεεί πςξ δ Μανίκα ααδίγεζ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ιε ηδ αμήεεζα ιπαζημοκζχκ, βεβμκυξ πμο ζοκζζηά ζπμοδαίμ 

ηαηυνεςια βζα ηδκ ηζκδηζηή ηαηάζηαζδ ημο ημνζηζζμφ. 

Ακ ηαζ δ Μανίκα απυ πμθφ ιζηνή επζζηεπηυηακ κμζμημιεία ηδξ Κνήηδξ ηαζ 

ηδξ Αεήκαξ, ιε απμηέθεζια ηαηά πάζα πζεακυηαηα κα έπεζ επαθή ηαζ ιε άθθμοξ 

ακενχπμοξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, εκ ημφημζξ, δεκ εοιυηακ κα ακαθένεζ ηάπμζμ 

άθθμ παζδί ιε ηζκδηζηή δοζημθία. πςξ εα ακαθοεεί, αέααζα, ζε παναηάης 

οπμεκυηδηα, δ Μανίκα έπεζ βκςνίζεζ έκα ημνίηζζ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ημ μπμίμ 

εαοιάγεζ, ηαεχξ ζπμοδάγεζ ζημ Πακεπζζηήιζμ. 

 
:-Βζύ έρεηο ζπλαληήζεη πνηέ άιια παηδάθηα πνπ λα έρνπλ θηλεηηθή δπζθνιία; 

Μ:-ρη. Μπνξεί λα είρα δεη αιιά ηώξα δελ ζπκάκαη. 
 

Με αθμνιή ηδ ιζηνμφ ιήημοξ ηαζκία ιε ηίηθμ «Παηδηά κε αλαπεξία, αόξαηα ζην 

ζρνιείν», απμπεζναεήηαιε κα δζενεοκήζμοιε, εάκ ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ έπεζ 

αζχζεζ πμηέ ακηίζημζπα ζοκαζζεήιαηα ιε ηα παζδζά ιε ακαπδνία πμο ειθακίγμκηαζ 

ζημ αίκηεμ. Έηζζ, δ Μανίκα νςηήεδηε βζα πμζμ θυβμ ημ ζπμθζηυ δεκ ζηαιάηδζε, βζα 

κα πάνεζ ημ παζδί ζημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ ηζ εηείκδ απάκηδζε ςξ ελήξ: 

 

:-Γηαηί άξαγε ην ζρνιηθό δελ ζηακάηεζε λα ηνλ πάξεη, νη ζπκκαζεηέο ηνπ δελ ηνπ δίλνπλ 

πάζα θαη ε θπξία δελ ην έβαιε λα πεη κάζεκα. 

Μ:-Βπεηδή είλαη άηνκν κε αλαπεξία.  

 

Έπεζηα εέζαιε λακά έκα ενχηδια βζα ηδκ επυιεκδ ζηδκή ημο αίκηεμ, υπμο ημ 

οπμηείιεκμ ακαβκχνζζε πςξ μ ήνςαξ έιεζκε ιυκμξ, ηαεχξ είκαζ άημιμ ιε ακαπδνία. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μζ δομ εημφηεξ ενςηήζεζξ ζοκζζημφκ «βέθονα» βζα κα 

πνμζεββίζμοιε ημ πνμζςπζηυ αίςια ημο οπμηεζιέκμο πμο έπεηαζ. 

 

:-Γηαηί ηα παηδάθηα θύγαλε θαη ηνλ αθήζαλε; 

Μ:-Γηαηί είλαη άηνκν κε αλαπεξία. 

 

ηακ γδηήζαιε απυ ηδ Μανίκα κα ιαξ πεζ, εάκ έπμοκ ζοιπενζθενεεί ζηδκ ίδζα ιε 

ακηίζημζπμ ηνυπμ ζημ ζπμθείμ ηδξ, απάκηδζε ανκδηζηά. 

 

:-Βζέλα ζνπ έρεη ζπκβεί θάηη αλάινγν κε ηα παηδηά ηνπ βίληεν; 

Μ:-ρη. 

:-Να κελ ζε θάλνπλ παξέα ή λα κελ ζε παίξλνπλ καδί ηνπο; 
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Μ:-ρη.  

 

ηδ ιζηνμφ ιήημοξ ηαζκία “The Present”, ημ ζεκάνζμ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ 

ηδκ οζμεεζία εκυξ ημοηααζμφ ιε ηνία πυδζα απυ έκα αβυνζ δίπςξ ημ έκα ηάης άηνμ. 

Σμ αίκηεμ επζθέπεδηε αηνζαχξ βζα κα δζενεοκήζς, εάκ δ Μανίκα εα πναβιαημπμζήζεζ 

ηάπμζα ζφκδεζδ ακάιεζα ζημ ζηοθάηζ ή ζημ αβυνζ ηαζ ημκ εαοηυ ηδξ. οκεπχξ, ημ 

ημνίηζζ νςηήεδηε, εάκ εα ήεεθε βζα ηαημζηίδζμ έκα ηναοιαηζζιέκμ ζηοθάηζ ή έκα 

οβζέξ. Ζ απάκηδζή ημο ήηακ εζθζηνζκήξ ηαεχξ δήθςζε ηδκ πνμηίιδζή ημο βζα έκα 

ζηοθάηζ πςνίξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. 

 

:-Βζύ ζα πξνηηκνύζεο έλα ζθπιάθη ηξαπκαηηζκέλν ή έλα πνπ λα κελ είλαη 

ηξαπκαηηζκέλν; 

Μ:-Θα πξνηηκνύζα λα κελ είλαη ηξαπκαηηζκέλν αιιά θαη ηξαπκαηηζκέλν λα ήηαλ ζα ην 

έπαηξλα.  

 

6.3.5.1.Σν άγλσζην θνξίηζη 
 

Σμ οπμηείιεκμ δεκ πναβιαημπμζμφζε ζοπκέξ ακαθμνέξ ζημοξ ζοκμιδθίημοξ 

ημο. ιςξ, δ Μανίκα ακέθενε ιε εαοιαζιυ έκα ημνίηζζ πμο ζοκακημφζε παθζυηενα 

ζηδ θοζζημεεναπεία, επίζδξ ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα. Σμ οπμηείιεκμ ιίθδζε ιε 

γςδνή θςκή βζα εηείκδ ηδκ ημπέθα, ηαεχξ είπε πςξ είκαζ θμζηήηνζα ηαζ γεζ ιυκδ, 

βζαηί μζ βμκείξ ηδξ δεκ ανίζημκηαζ ημκηά. Δζδζηυηενα, πενζέβναρε ημ ημνίηζζ ςξ ελήξ:  

 
Βθεί είλαη έλα θνξίηζη πνπ έρεη παξάιπηα ηα πόδηα θαη ηα ρέξηα ηνπ, κόλν ην θεθάιη είλαη 

θπζηνινγηθό.  

 

Καζ ιυκμ ημ βεβμκυξ υηζ δ Μανίκα έθενε ζηδκ ζοκέκηεολδ ηδκ πενίπηςζδ ημο 

ημνζηζζμφ αοημφ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ, ιαξ μδήβδζε ζημ ζοιπέναζια πςξ δ ίδζα 

έπεζ επίβκςζδ ηδξ δζηήξ ηδξ ακαπδνίαξ. 

Μάθζζηα, δ Μανίκα έθενε ςξ πανάδεζβια πνμξ ιίιδζδ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

ημπέθα, πζεακυηαηα ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, δ μπμία ηαηάβεηαζ απυ ηάπμζμ κδζί 

αθθά ιέκεζ ιυκδ ηδξ ζημ Ρέεοικμ ηαζ ζπμοδάγεζ ζημ Πακεπζζηήιζμ. 

 
ΐιέπεηο όκσο ηη θάλεη; πνπδάδεη! Αελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη, είλαη ζην θαξόηζη θαη 

θάζεηαη θαη ζπνπδάδεη. 

 

6.3.6. Σν όλεηξν ηεο απνθαηάζηαζεο  
 

Σμ πνχημ ηαζ ιεβαθφηενμ υκεζνμ ηδξ Μανίκαξ  είκαζ κα ανεζ ηδκ ζζμννμπία 

ηδξ ηαζ κα πενπαηήζεζ. Μάθζζηα, υηακ ηα ηαηαθένεζ εέθεζ κα ηάκεζ ηζ έκα ιεβάθμ 

βθέκηζ ζε ιζα ηααένκα ηδξ πυθδξ, βζα κα βζμνηάζεζ. 

 

Ολεηξεύνκαη λα βξσ ηελ ηζνξξνπία κνπ. Να γίλεηαη κεγάιν γιέληη εδώ πέξα, ζην Μύζν. 
 

Σμ ημνίηζζ ιίθδζε ιε ιεβάθμ εκεμοζζαζιυ βζα ημ υκεζνυ ημο. Δπζεοιεί κα  

ιδκ λακαπνδζζιμπμζήζεζ ηα ιπαζημφκζα ηαζ κα βζμνηάζεζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ 

ζζμννμπίαξ ηδξ ιε ιζα βζμνηή πμο εα ηναηήζεζ ιζα εαδμιάδα. 

 

:-Πεο έλα όλεηξν πνπ έρεηο γηα ζέλα.  
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Μ:-Να αθήζσ ηα κπαζηνύληα, λα ηα αθήζσ όια. Βίλαη κεγάιν όλεηξν. Να θάλσ έλα 

γιέληη ηξηθνύβεξην, κηα βδνκάδα.  

 

Σμ υκεζνμ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ενπυηακ ζοπκά ζημ ζοθθμβζζιυ ημο οπμηεζιέκμο. 

Αηυιδ, εάκ δ Μανίκα είπε έκα θοπκάνζ ηαζ ημ ιαβζηυ Σγίκζ ηδξ πναβιαημπμζμφζε 

ηνεζξ εοπέξ, αοηέξ εα ήηακ: 

 

Να πεξπαηήζσ, λα θάλσ ηε δσή κνπ εύθνιε θαη λα κπνξώ λα θξνληίδσ ηνλ εαπηό κνπ. 

 

 Ακαιθζζαήηδηα ημ γήηδια ηδξ ακαπδνίαξ απαζπμθεί ημ οπμηείιεκμ, ηαεχξ 

ακηζθαιαάκεηαζ πςξ δοζημθεφεηαζ κα αοημελοπδνεηδεεί ηαζ κα ελαζθαθίζεζ ιζα 

αοηυκμιδ δζααίςζδ. Έηζζ, νςηήζαιε ηδ Μανίκα, εάκ δ ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία ηδξ 

πνμηαθεί ζοκαζζεήιαηα εθίρδξ.  Ζ απάκηδζή ηδξ πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ. 

 

ρη ηδηαίηεξα. ε κέλα είλαη θπζηνινγηθό.  

 

φιθςκα ιε ημ οπμηείιεκμ, βζα ημ ίδζμ μζ ηζκδηζηέξ ημο δοζημθίεξ ιμζάγμοκ ςξ 

ηάηζ θοζζμθμβζηυ, ηαεχξ οπήνπακ απυ ηδκ ανπή ηδξ γςήξ ημο. Πνυηεζηαζ, δδθαδή, 

βζα ηάηζ δεδμιέκμ, πμο, υιςξ, ημ ημνίηζζ εα επζεοιμφζε κα ιεηααθδεεί, χζηε κα 

ηζκείηαζ αοηυκμια.    

 

6.3.7. Ο νξζνπεδηθόο εμνπιηζκόο 
 

Σμ δεηαπεκηάπνμκμ ημνίηζζ θμνά απυ πμθφ κεανή δθζηία πμδμηκδιζημφξ 

κάνεδηεξ ζηα ηάης άηνα, πνμηεζιέκμο κα επζηοβπάκεηαζ ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα 

ζηδ αάδζζδ (αθ. Δζηυκα 53). Καηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκέκηεολδξ, δ Μανίκα ακέθενε 

δίπςξ κα ηδκ νςηήζς πςξ εηηυξ απυ ηα ιπμηάηζα πμο θμνά ηαεδιενζκά, δζαεέηεζ ηζ 

έκα επζπθέμκ γεοβάνζ βζα ημκ φπκμ.  

 
ηαλ είκαη έμσ θνξάσ λαξζεθάθηα, όηαλ είκαη κεο‟ ην ζπίηη δελ θνξάσ. Ώπό κσξό 

κσξό, από δύν κελώλ. […] Σν μέξεηο όηη εθηόο από απηά ηα κπνηάθηα θνξάσ θαη άιια; 

Έλα δεπγάξη πνπ θνξνύζα, δελ θνξάσ ηώξα πηα, γηα λα κελ καδεύσ ηα πόδηα, γηαηί εγώ 

γίλνκαη θνπβάξη, όηαλ θνηκάκαη, γηα λα θξαηάεη ηα πόδηα ίζηα.  
 

                              
                                        Δζηυκα 53. Πμδμηκδιζηυξ κάνεδηαξ. 

 

Ακ ηαζ, υπςξ απμηάθορε δ ιδηένα ηδξ, δεκ πναβιαημπμζεί ηζξ αζηήζεζξ ηδξ ιε 

εοπανίζηδζδ, εκ ημφημζξ είκαζ ζοκήεςξ ζοκενβάζζιδ ηαηά ηδκ εηηέθεζή ημοξ. πςξ 
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δ ίδζα ελήβδζε, δ Μανίκα άνπζζε κα ααδίγεζ ιε ηδ αμήεεζα πενπαηδηήνα, ημκ μπμίμ 

εβηαηέθεζρε ημ 2010, βζα κα πνδζζιμπμζήζεζ ηα ιπαζημφκζα πμο έπεζ έςξ ηαζ ζήιενα. 

 
Πην παιηά είρα έλαλ πεξπαηεηήξα κεηά, από ην 2010 θαη κεηά, πήξα ηα κπαζηνύληα, Αελ 

θξαηνύζα κπαζηνύλη, γηαηί ηόηε ήκνπλ κηθξή, κε πεγαίλαλε κε θέξλαλε. 

 

6.3.7.1. Σα κπαζηνύληα 
 

Ζ Μανίκα ααδίγεζ ιε ηδ αμήεεζα δφμ 

ιπαζημοκζχκ (αθ. Δζηυκα 54), βεβμκυξ πμο ζοκζζηά 

ζδιακηζηή ηαηάηηδζδ βζα ηδκ ηζκδηζηή ζηακυηδηα ημο 

ημνζηζζμφ, εθυζμκ ηαηά ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα αάδζγε 

ιε πενζπαηδηήνα. Χζηυζμ, βζα ηδ Μανίκα δεκ είκαζ 

εοπάνζζημ κα αθέπεζ ηα ιπαζημφκζα ηδξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ηαεχξ έπθαεε ηδκ πήθζκδ θζβμφνα ηδξ 

πνμζπαεήζαιε κα δζενεοκήζμοιε ηδκ αοηυ-εζηυκα ηδξ 

ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ ακαπδνία. Έηζζ, νςηήζαιε ημ 

ημνίηζζ εάκ εέθεζ κα πθάζεζ ηαζ ηα βοαθζά πμο θμνάεζ 

ηζ εηείκμ δέπηδηε. ηακ, υιςξ, νςηήζαιε ηδ Μανίκα, εάκ εέθεζ κα πθάζεζ ηα 

ιπαζημφκζα ηδξ, απάκηδζε ανκδηζηά, ςξ ελήξ: 

 
Σα κπαζηνύληα λα κελ ηα θάλνπκε γηαηί είλαη… δελ είλαη θαη ηόζν επράξηζην. Αελ κ‟ 

αξέζεη, όηαλ ηα βιέπσ.  

 

οκεπχξ, ημ οπμηείιεκμ δεκ ακηζθαιαάκεηαζ ηα ιπαζημφκζα ημο ζακ έκα 

ζφιθοημ ζημζπείμ ημο ζχιαηυξ ημο. Απεκακηίαξ, δεκ επζεοιεί κα αθέπεζ, μφηε θοζζηά 

κα ηα ακαπανζζηά. Δπζπνυζεεηα, ζε ιζηνυηενδ δθζηία μζ παηενίηζεξ πνμηαθμφζακ 

θυαμ ζηδ Μανίκα, υπςξ ηαζ μζ άκενςπμζ πμο ηζξ πνδζζιμπμζμφζακ. 

 

Παιηά κε θόβηδαλ απηνί πνπ είραλε παηεξίηζεο. ηαλ ήκνπλα κηθξή. 

 

Πνμθακχξ ζηδκ παζδζηή δθζηία δ Μανίκα δεκ είπε δζαιμνθχζεζ ηδκ αοηυ-

εζηυκα ηδξ, μφηε ιπμνμφζε κα ηαηακμήζεζ ηδ πνδζζιυηδηα ηςκ ιπαζημοκζχκ ζηδκ 

ηζκδηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ακενχπςκ. Χζηυζμ, ζήιενα, δεκ κζχεεζ θυαμ βζα ηζξ δζηέξ 

ηδξ παηενίηζεξ.  

 

Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ηηο θνβάκαη γηαηί είλαη κε ηέζζεξα. 

 

Σμ οπμηείιεκμ εκκμεί πςξ μζ παηενίηζεξ ημο υηζ είκαζ ιε ηέζζενα πμδανάηζα 

ζημ ηάης ιένμξ ηα μπμία πανέπμοκ ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα, έηζζ χζηε κα ιδκ 

θμαάηαζ κα πενπαηήζεζ ιαγί ημοξ.  

Καηαθδηηζηά, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί έκα ζηζβιζυηοπμ πμο δζαδναιαηίζηδηε 

ηαηά ηδκ επίζηερδ ζημ εέαηνμ ιε ηδ Μανίκα, ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηζκδηζηυ 

ελμπθζζιυ ημο οπμηεζιέκμο ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο πενίβονμο. Σμ ζοβηεηνζιέκμ 

πενζζηαηζηυ πενζβνάθεηαζ ιε αάζδ ηδκ ιεεμδμθμβζηή παναηήνδζδ πμο δζεκενβήεδηε 

ζημ πχνμ ημο εεάηνμο. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο δζαθείιιαημξ, ιζα ηονία ιεβάθδξ 

δθζηίαξ ήεεθε κα πενάζεζ απυ ημ δζάδνμιμ υπμο ηαευιαζηακ, βζα κα αβεζ έλς απυ 

ηδκ αίεμοζα. Χζηυζμ, δεκ πςνμφζε, ηαεχξ μ δζάδνμιμξ ήηακ πμθφ ζηεκυξ. Συηε 

ειείξ απμπεζναεήηαιε κα αμδεήζμοιε ηδ Μανίκα κα ιαγέρεζ ηα πυδζα ηδξ, αθθά δ 

ηονία είπε πςξ δεκ πνεζάγεηαζ, βζαηί ιπμνεί κα πενάζεζ ηναηχκηαξ ηα ιπαζημφκζα ηδξ 

Δζηυκα 54. Σα ιπαζημφκζα πμο πνδζζιμπμζεί 

δ Μανίκα. 
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Μανίκαξ. Μυθζξ ηαηάθενε κα αβεζ ζημ δζάδνμιμ, ζηνάθδηε ζηδ Μανίκα ηαζ ηδ 

νχηδζε: «Ώπηά ζε βνεζνύλ λα πεξπαηάο, εε;» ηαζ ημ ημνίηζζ απάκηδζε ιμκμθεηηζηά 

«Ναη». Ακ ηαζ δ ηονία ήηακ εοβεκέζηαηδ, ιπμνέζαιε κα δζαηνίκμοιε ιζα δυζδ 

μίηημο ζημ αθέιια ηαζ ηα θυβζα ηδξ. Χζηυζμ, δ Μανίκα δεκ θάκδηε κα εκμπθείηαζ ή 

κα ζηεκαπςνήεδηε απυ ημ ζπυθζμ ηδξ άβκςζηδξ βοκαίηαξ.  

 

6.3.8. Σν θνιιάδ 
 

ηα πθαίζζα ηδξ δζενεφκδζδξ ηδξ ζπέζδξ ημο οπμηεζιέκμο ιε ημ ζχια ημο 

δζεκενβήεδηε ιζα εζηαζηζηή δναζηδνζυηδηα ιε ζημπυ ηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ 

απυρεςκ ηδξ Μανίκαξ. Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ έκα πενζμδζηυ, ηυθθα 

ηαζ ραθίδζ, χζηε κα ηυρεζ ηζξ εζηυκεξ πμο εεςνμφζε ημ οπμηείιεκμ υηζ 

ακηζηαημπηνίγμοκ ηζξ απυρεζξ ημο βζα ημ ζχια. Ζ Μανίκα δέπηδηε κα πνμζπαεήζεζ 

κα δδιζμονβήζεζ ημ ημθθάγ ιε ηίηθμ «Σμ ζχια ιμο» ηζ έηζζ λεηζκήζαιε κα 

λεθοθθίγμοιε ημ πενζμδζηυ ακαγδηχκηαξ εζηυκεξ. Ζ ζηάζδ πμο επζθέλαιε κα 

ηναηήζμοιε ήηακ υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ πανειααηζηή, χζηε ημ οπμηείιεκμ κα 

εηθναζηεί αοευνιδηα ηαζ απνυζημπηα. 

 Πνχηδ επέθελε κα ηυρεζ ηδ θςημβναθία δφμ έθδαςκ, εκυξ ημνζηζζμφ ηζ εκυξ 

αβμνζμφ πμο ηδξ θάκδηακ θίθμζ. Ζ δεφηενδ ήηακ ιζα εζηυκα ιε δφμ θζθεκάδεξ, δ 

ηνίηδ ιζαξ ημπέθαξ- ιάθθμκ ηναβμοδίζηνζαξ ή δεμπμζμφ- πμο ήηακ έκημκα ααιιέκδ 

αθθά ζηδ Μανίκα θάκδηε πμθφ υιμνθδ. Ζ ηέηανηδ ήηακ δ εζηυκα απυ έκα ιπμνκηυ 

θμοζηάκζ ηαζ δ πέιπηδ ηαζ ηεθεοηαία ήηακ ιζα θςημβναθία απυ ημοξ πνςηαβςκζζηέξ 

ιζαξ ζεζνάξ ιε ααιπίν (αθ. Δζηυκα 56).  

ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ εζηυκεξ πμο επζθέπεδηακ δεκ δζέεεηακ ηάπμζα ζοκμπή, 

υηακ, υιςξ, ημπμεεηήεδηακ ζημ πανηί απυ ημ ημνίηζζ ζοβηνυηδζακ έκα εκδζαθένμκ 

ημθθάγ ςξ πνμξ ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ημο, πμο δ Μανίκα εέθδζε κα ημθθήζεζ ζημκ 

ημίπμ ημο δςιαηίμο ηδξ, επάκς απυ ημ βναθείμ ηδξ. Γζηή ιμο πεπμίεδζδ ζοκζζηά πςξ 

δ Μανίκα πζεακυηαηα δζάθελε ηζξ θςημβναθίεξ πμο ακαπανζζημφκ ηα πνυηοπά ηδξ, 

υπςξ θάκδηε ηζ απυ ημκ εκαθθαηηζηυ ηίηθμ πμο έδςζε.  

Ζ δζαδζηαζία ηδξ πεζνμηεπκίαξ θάκδηε κα δζαζηεδάγεζ πμθφ ημ οπμηείιεκμ, 

ζπεδυκ κα ημο αθθάγεζ ηδ δζάεεζδ. ημκ εθεφεενμ πνυκμ ηδξ δ Μανίκα δεκ 

αζπμθείηαζ ιε εζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πανυθμ πμο ηδξ ανέζμοκ. Ζ δζαδζηαζία 

ημο ημθθάγ, δζήνηδζε πενίπμο ζανάκηα πέκηε θεπηά, ηαεχξ δ Μανίκα ηυαεζ ανβά ηαζ 

πανμοζζάγεζ δοζημθία ζημ πεζνζζιυ ημο ραθζδζμφ. Χζηυζμ, πνμζπαεμφζε κα είκαζ 

αηνζαήξ ηαζ κα ηδνεί ηα πενζβνάιιαηα ηδξ ηάεε εζηυκαξ.  

ε έκακ απμθμβζζιυ ηδξ ζοκέκηεολδξ, δ Μανίκα θαίκεηαζ κα είκαζ εοπανζζηδιέκδ 

ιε ηδκ ελςηενζηή ηδξ ειθάκζζδ, δίπςξ, υιςξ, κα θδζιμκά ηδ ζςιαηζηή ηδξ ακαπδνία. 

Καεχξ δ Μανίκα έημαε ηζξ εζηυκεξ, νςηήεδηε, εάκ ηδξ ανέζεζ ημ ζχια ηδξ ηαζ 

απάκηδζε εεηζηά, εκχ υηακ βίκαιε πζμ ζοβηεηνζιέκμζ, εάκ εα ήεεθε κα είκαζ πζμ ρδθή 

ή πζμ θεπηή, απάκηδζε πςξ ηδξ ανέζεζ υπςξ αηνζαχξ είκαζ («πσο είκαη»).  

ηακ δ Μανίκα νςηήεδηε, εάκ εα ήεεθε κα είπε βεκκδεεί έβπνςιδ δήθςζε πςξ 

αοηυ είκαζ ηάηζ πμο δεκ εα ηδξ άνεζε, υπζ βζαηί είκαζ ναηζίζηνζα, υπςξ είπε, αθθά 

βζαηί ηνέθεζ έκα αίζεδια θυαμο πνμξ ημοξ έβπνςιμοξ.  

 
Ννκίδσ όηη ζα κνπ επηηεζνύλ νη καύξνη. 

 

Μυθζξ  πνμηνέραιε ημ ημνίηζζ κα δχζεζ έκακ εκαθθαηηζηυ ηίηθμ ζημ ημθθάγ πμο 

δδιζμφνβδζε, ημ ίδζμ παναδέπηδηε: «πσο ζα ζεια λα γίλσ» (αθ Δζηυκα 55). Αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί πςξ δ ελμιμθυβδζδ εημφηδ θάκδηε εζθζηνζκήξ ηαζ απμηαθοπηζηή, εκχ 

ζηδκ δζαιυνθςζδ ημο ηαηάθθδθμο ηθίιαημξ εεςνμφιε πςξ ζοκέααθε ηαεμνζζηζηά δ 
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εζηαζηζηή δναζηδνζυηδηα πμο αμήεδζε ηδ Μανίκα κα απεθεοεενςεεί ηαζ κα ζοκδεεεί 

ιε ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ κα εηθναζηεί απνυζημπηα.  

 

 
                                        Δζηυκα 56. Σμ ημθθάγ πμο δδιζμφνβδζε δ Μανίκα. 

 

 

6.4. Δπίινγνο  

 

πςξ ιπμνεί ηακείξ κα παναηδνήζεζ δζααάγμκηαξ ημ οθζηυ ημο 6
μο

 ηεθαθαίμο, 

είπηδηακ πμζηίθα γδηήιαηα ηα μπμία αθμνμφκ ζημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ δφμ 

οπμηεζιέκςκ βεκζηά, αθθά ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αζχκμοκ ημ ζχια ηαζ ηδκ 

ηζκδηζηή δοζημθία ημοξ εζδζηά. Οζ πθδνμθμνίεξ ημο ηεθαθαίμο ζοθθέπεδηακ ηαε‟ 

υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηάιδκδξ ένεοκαξ, εκχ ειπθμοηίγμκηακ δζανηχξ θυβς ηδξ 

ιεβαθφηενδξ ειπζζημζφκδξ πμο πηζγυηακ ιε ηα δομ ημνίηζζα, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ 

έθενκε ηαζ ζδιακηζηυηενεξ ελμιμθμβήζεζξ. ημπυ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο 

απμηέθεζε δ πανμοζίαζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ηα δφμ οπμηείιεκα 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ εηθνάγμκηαζ βζα ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ημοξ ηυζιμ, εκχ, 

πανάθθδθα, ακαπηφζζεηαζ έκα εειεθζχδεξ ενεοκδηζηυ ενχηδια, πχξ ηα παζδζά ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ αζχκμοκ ηδ ζςιαηζηή ημοξ δζαθμνεηζηυηδηα. 

Δζηυκα 55. Ο ηίηθμξ ημο ημθθάγ βναιιέκμξ απυ ηδ 

Μανίκα: «πςξ εα ήεεθα κα βίκς». 
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Ανπζηά, δ Άκκα είκαζ ημ οπμηείιεκμ 11 εηχκ ημ μπμίμ έπεζ δζαβκςζηεί ιε 

ζπαζηζηή ηεηναπθδβία, εκχ ηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ακαπδνζημφ αιαλζδίμο. Χξ πνμξ ημ 

ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηδξ, δ Άκκα δήθςζε πςξ βεκκήεδηε πνυςνα ηαζ πνεζάζηδηε κα 

παναιείκεζ ζηδ εενιμημζηίδα βζα θίβμοξ ιήκεξ. Μάθζζηα, βκχνζγε πςξ πνμζαθήεδηε 

απυ ηάπμζμ ιζηνυαζμ ημ μπμίμ πνμηάθεζε αθάαδ ζημκ εβηέθαθυ ηδξ δίπςξ,  υιςξ, κα 

επδνεάζεζ ηδ κμδιμζφκδ ηδξ. 

Έκα αλζμζδιείςημ παναηηδνζζηζηυ βζα ηδκ αοηυ-εζηυκα ηδξ, ήηακ δ ηάζδ ηδξ 

Άκκαξ κα παναηηδνίγεηαζ ςξ ηειπέθα, ηαεχξ εεςνμφζε υηζ δεκ πνμζπαεεί ανηεηά 

ζημκ ηζκδηζηυ ημιέα. Σμ ημνίηζζ δήθςζε πςξ παναζηείηαζ εφημθα ζηζξ ηζκδηζηέξ 

αζηήζεζξ πμο πνεζάγεηαζ κα ηάκεζ, εκχ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ηδξ δεκ ηαηααάθεζ ημ 

ιέβζζημ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ, βζα κα αοημ-ελοπδνεηδεεί. Οζ ηζκδηζηέξ δελζυηδηεξ ημο 

οπμηεζιέκμο είκαζ πενζμνζζιέκεξ, ηαεχξ πάζπεζ απυ ηεηναπθδβία, δ μπμία επδνεάγεζ 

ηαζ ηα ηέζζενα άηνα. Χζηυζμ, δ Άκκα εεςνεί πςξ δζαεέηεζ παναπάκς δοκαηυηδηεξ 

ηζξ μπμίεξ δεκ αλζμπμζεί.  

Πανάθθδθα, δ Άκκα ακαθένεδηε ζηδκ ηάζδ ηδξ κα βηνζκζάγεζ ηαζ κα ηθαίεζ. 

πςξ είπε δ ίδζα, ηθαίεζ ζοπκά, ηάπμζεξ θμνέξ δίπςξ κα βκςνίγεζ ηδκ αζηία, αθθά εα 

ήεεθε κα πενζμνίζεζ εημφημ ημ ζημζπείμ ημο παναηηήνα ηδξ. Χξ πνμξ ημοξ θυαμοξ ημο, 

ημ οπμηείιεκμ παναδέπηδηε πςξ ζοπκά θμαάηαζ υηζ εα πέζεζ, αηυια ηζ υηακ 

ανίζηεηαζ λαπθςιέκμ ζημ έδαθμξ, βεβμκυξ πμο ακαιθίαμθα πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

δζαθμνεηζηή αίζεδζδ ηδξ ζδζμδεηηζηυηδηαξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, δ Άκκα μκεζνεφεηαζ 

κα ζπμοδάζεζ ανπαζμθυβμξ ή ζζημνζηυξ ηαζ κα ηάκεζ ηδ δζηή ηδξ μζημβέκεζα ζημ 

ιέθθμκ. 

Με ηδκ Άκκα πνεζάζηδηε πμθφξ πνυκμξ, χζπμο κα ηαηαθένμοιε κα 

πνμζεββίζμοιε ημ γήηδια ηδξ ακαπδνίαξ. Ζ ίδζα δεκ απμδεπυηακ υηζ δζαεέηεζ ηακέκα 

ζημζπείμ δζαθμνεηζηυηδηαξ, μφηε υηζ πανμοζζάγεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ηαεχξ 

ζζπονζγυηακ πςξ μζ πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηέξ ηδξ ζηδκ θεπηή ηζκδηζηυηδηα 

μθείθμκηαζ ζηδκ ηειπεθζά ηδξ. Αηυιδ, ζημ ζπκμβνάθδια βζα ημκ εαοηυ ηδξ επέθελε κα 

απεζημκζζηεί ζακ κα πμνεφεζ, εκχ δεκ εέθδζε κα ζοιπενζθάαεζ ημ ακαπδνζηυ ηδξ 

αιαλίδζμ. 

Δκ ημφημζξ, δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία ηανπμθυνδζε έπεζηα απυ μπηχ πενίπμο 

ιήκεξ ζοκεκηεφλεςκ, επζαεααζχκμκηαξ ηδκ επζθμβή ιαξ κα ενβαζημφιε ιε ζφιιαπμ 

ηδκ ακενχπζκδ επζημζκςκία, δίπςξ πμζμηζημφ πενζεπμιέκμο πνμζεββίζεζξ, μζ μπμίεξ 

πζεακυηαηα δεκ είπακ ηαηαθένεζ κα εζζπςνήζμοκ ζε αάεμξ ζημκ ροπζζιυ ημο παζδζμφ. 

Ζ Άκκα παναδέπηδηε πςξ είκαζ παζδί ιε ακαπδνία, εκχ δήθςζε πςξ εα ήεεθε κα 

ιζθήζεζ ζημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ βζ‟ αοηυ ημ εέια. 

Δπζπθέμκ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα δζενεφκδζδξ ηςκ 

απυρεςκ ημο οπμηεζιέκμο βζα ηδ δζαθμνεηζηυηδηα, ημ ίδζμ δήθςζε πςξ μζ 

δζαθμνεηζημί ίζςξ είκαζ θοπδιέκμζ, δζυηζ ιπμνεί κα ιδκ πανμοζζάγμοκ ηαθέξ 

επζδυζεζξ ζημ ζπμθείμ, εκδέπεηαζ κα  αζχκμοκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ ή κα ιδκ έπμοκ 

θίθμοξ. Πζεακυηαηα ημ οπμηείιεκμ κα είκαζ επδνεαζιέκμ απυ πνμζςπζηά ημο 

αζχιαηα, υπςξ θυβμο πάνδ μζ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ζημ ζπμθείμ ςξ πνμξ ηζξ 

ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ.   

Ζ Άκκα ιε ημ ηαθθζηεπκζηυ πκεφια πμο ζοπκά ηδ δζαηαηείπε, ειπκεφζηδηε 

έκα αοηυ-ακαθμνζηυ ηναβμφδζ βζα ηδ δζαθμνεηζηυηδηα, υπμο δήθςζε πςξ υθμζ είκαζ 

δζαθμνεηζημί αθθά ίζμζ. Αηυιδ ηζ ακ δ ίδζα δεκ ιπμνεί κα βνάρεζ ή κα δέζεζ ηα 

ημνδυκζα ηδξ, δζαεέηεζ ηα δζηά ηδξ δοκαηά ζδιεία, υπςξ ημ κα θφκεζ πνμαθήιαηα 

ιαεδιαηζηχκ. Σέθμξ, δ ίδζα ζηάνςζε άθθμ έκα αοευνιδημ ηναβμοδάηζ υπμο ελέεεζε 

ηζξ απυρεζξ ηδξ βζα έκακ ηαθφηενμ ηυζιμ. Δζδζηυηενα, ημ οπμηείιεκμ ζοιπενζέθααε 

ημ υκεζνυ ημο βζα εζνήκδ, ηαεανυ πενζαάθθμκ, εοηοπία βζα υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ 

αθθά ηαζ ζεααζιυ ζημοξ δζαθμνεηζημφξ. Οζ ζηίπμζ ήηακ ελαζνεηζηά εοθάκηαζημζ ηαζ δ 
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ιεθςδία νοειζηή, απμδεζηκφμκηαξ πςξ δ εζηαζηζηή έηθναζδ, δ μπμία πνεζαεφεηαζ 

απυ ηδ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή, δφκαηαζ κα 

απμηεθέζεζ ηδ δζέλμδμ βζα υζα δ ηαεδιενζκυηδηα ζοπκά ζοβηαθφπηεζ.  

Ακαθμνζηά ιε ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, δ Μανίκα, ημ οπμηείιεκμ 15 εηχκ, 

βκχνζγε πναβιαηζηά πμθθέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηδξ ηαζ ήηακ πμθφ 

πνυεοιδ κα ηζξ ιμζναζηεί ιαγί ιμο. πςξ ελήβδζε, ηα κενά έζπαζακ πνυςνα ια μ 

βζαηνυξ επέθελε κα ηαεοζηενήζεζ ημκ ημηεηυ, ιε απμηέθεζια ηάπμζμ ιζηνυαζμ κα 

πνμζαάθεζ ημ έιανομ πνμηαθχκηαξ ημο εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Ζ Μανίκα έιεζκε βζα 

ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια ζε εενιμημζηίδα ηζ έπεζηα βφνζζε ζημ ζπίηζ ιε ημοξ βμκείξ 

ηδξ. Ζ ίδζα έπεζ πνεζαζηεί κα ηάκεζ πεζνμονβεία ηαζ εκέζεζξ πνμηεζιέκμο κα αεθηζχζεζ 

ηδκ ηζκδηζηή ηδξ ηαηάζηαζδ, εκχ απυ πμθφ ιζηνή δέπεηαζ εκηαηζηέξ εεναπείεξ ζε 

θοζζημεεναπεοηή ηαζ ενβμεεναπεοηή. Χξ πνμξ ηζξ ζφκμδεξ παεήζεζξ, ημ οπμηείιεκμ 

εηδήθςζε εθαθνά πνμαθήιαηα υναζδξ ηαζ επζθδρία, ηα μπμία ανίζημκηαζ οπυ έθεβπμ 

ηαζ παναημθμφεδζδ.  

Ζ Μανίκα πναβιαημπμζμφζε ζοπκά ακαθμνέξ ζημ ιέθθμκ ηδξ. Μζαξ ηαζ ήηακ 

ιαεήηνζα Λοηείμο, ζηεθηυηακ ηζξ Πακεθθήκζεξ, ηζξ ζπμθέξ, ηα επαββέθιαηα ηαζ 

άθθαγε ζοπκά βκχιδ ςξ πνμξ ημκ ηθάδμ πμο εα ήεεθε κα αημθμοεήζεζ. Πάκηςξ, ημ 

οπμηείιεκμ εα επζεοιμφζε κα εζζέθεεζ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, εκχ 

ακαβκχνζζε ηδ δοζημθία ιεηάααζήξ ημο ζε άθθδ πυθδ. Δζδζηυηενα, ακ ηαζ δ Μανίκα  

εα επζεοιμφζε κα γήζεζ ιυκδ, δίπςξ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ ακαβκχνζγε πςξ ηάηζ ηέημζμ 

εα ήηακ δφζημθμ, ηαεχξ δεκ δφκαηαζ κα αοημελοπδνεηδεεί, ηζ άνα κα ηαθφρεζ ιυκδ 

ηδξ ηζξ αζμπμνζζηζηέξ ηδξ ακάβηεξ.  

Χξ πνμξ ημκ ηνυπμ πμο δ Μανίκα αζχκεζ ηδκ ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία, ημ 

ημνίηζζ ειθακίζηδηε ελαζνεηζηά πνυεοιμ κα ιζθήζεζ βζα ηα αζχιαηά ημο. Ακ ηαζ δ 

ίδζα δζαεέηεζ επίβκςζδ ηςκ δοζημθζχκ ηδξ, εκ ημφημζξ, δεκ απμδέπεηαζ πςξ είκαζ 

δζαθμνεηζηή. «Αελ είκαη δηαθνξεηηθή. Απζθνιεύνκαη λα πεξπαηήζσ κόλε κνπ» δήθςζε. 

Αηυιδ, δ Μανίκα δεκ έπεζ δεπηεί πμηέ ηάπμζμ ζπυθζμ ή πείναβια βζα ηδκ ηζκδηζηή ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηα, αθθά ηαζ δ ίδζα εηθνάζηδηε πμθφ εεηζηά βζα ηα άθθα άημια ιε 

ακαπδνία πμο ηοβπάκεζ κα βκςνίγεζ. Μάθζζηα βζα ηδκ ίδζα μζ ηζκδηζηέξ ηδξ δοζημθίεξ 

είκαζ ηάηζ δεδμιέκμ, ιε απμηέθεζια κα ηδξ ιμζάγεζ θοζζμθμβζηυ, ζφιθοημ ιε ημκ 

εαοηυ ηδξ.  

Χζηυζμ, εοπή ημο ημνζηζζμφ ζοκζζηά κα ηαηαθένεζ κα πενπαηήζεζ 

ακελάνηδημ, κα ανεζ ηδκ ζζμννμπία ημο, κα πεηάλεζ ηα ιπαζημφκζα ηαζ κα βζμνηάζεζ 

εημφημ ημ ηαηυνεςια. Ζ Μανίκα αζζεάκεηαζ πςξ ακ πενπαηήζεζ δ γςή ηδξ εα βίκεζ 

πζμ εφημθδ ηαζ εα ιπμνεί κα θνμκηίγεζ ιυκδ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ. Σαοηυπνμκα, 

εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ απυθαζή ηδξ κα ιδκ απεζημκίζεζ ηα ιπαζημφκζα ηδξ ζημ 

ζπκμβνάθδια πμο πναβιαημπμίδζε βζα ημκ εαοηυ ηδξ, ηαεχξ ηδξ πνμηαθμφκ 

ζηεκαπχνζα. Ακαιθίαμθα ημ εζηαζηζηυ ιέζμ πανείπε ηδ δοκαηυηδηα εθεφεενδξ 

έηθναζδξ ζημ οπμηείιεκμ, ημ μπμίμ ελςηενίηεοζε απνυζημπηα  ηζξ εζςηενζηέξ ημο 

ζηέρεζξ.   

οκμρίγμκηαξ, εα ιπμνμφζαιε κα ζοιπενάκμοιε πςξ ημ ηεθάθαζμ εημφημ ιαξ 

απμηάθορε δφμ εκηεθχξ δζαθμνεηζημφξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφξ ηυζιμοξ. 

Πανυηζ ηα οπμηείιεκα ανίζημκηαζ ημκηά δθζηζαηά, δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ έπεζ 

επδνεάζεζ ιε λεπςνζζηυ ηνυπμ ημ ζχια ηαζ ηδκ ροπμζφκεεζδ ημο ηάεε ημνζηζζμφ 

ακαδεζηκφμκηαξ ηδ ιμκαδζηυηδηα ηςκ αζςιάηςκ ημο. Σμ βεβμκυξ πςξ δ Άκκα ηαζ δ 

Μανίκα δζαεέημοκ αιθυηενεξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, επ‟ μοδεκί δεκ ζδιαίκεζ πςξ 

ιπμνμφιε κα ηαοηίζμοιε ηζξ πενζπηχζεζξ ημοξ, αθμφ, υπςξ θάκδηε απυ ηζξ 

ελμιμθμβήζεζξ ημοξ, ηα δφμ οπμηείιεκα ειθακίγμοκ έκακ  ζδζαίηενμ ηζ ακεπακάθδπημ 

ηνυπμ κα ζςιαημπμζμφκ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ κα αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα ζημζπεία ημο 

πθαζζίμο ημοξ. 



[183] 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 
 

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Χ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΣΟΤ ΟΗΚΟ-ΧΜΑΣΗΚΟ-ΒΗΧΜΑΣΗΚΟΤ 

ΚΟΜΟΤ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ 

ΠΑΡΑΛΤΖ: Ζ ΓΟΜΖ, Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΟΗ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ 

ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ, ΟΠΧ ΑΝΑΠΑΡΗΣΑΝΣΑΗ 

ΣΟ ΓΔΝΔΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

7.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ μζημβέκεζα ζοκζζηά βζα ηάεε παζδί ημ πνχημ πθαίζζμ δναζηδνζμπμίδζδξ, ημ 

πνχημ ζφζηδια ζημ μπμίμ ειπθέηεηαζ ιε άθθα άημια ιε ηα μπμία ηαθείηαζ κα 

ζοκοπάνλεζ ηαζ κα επζημζκςκήζεζ. Χζηυζμ, ζημ ζφζηδια ημ ηαεέκα ιέθμξ αζηεί ηαζ 

δέπεηαζ επζννμή απυ ηα άθθα, ιε απμηέθεζια κα ακαπηφζζεηαζ ιζα δοκαιζηή, δ μπμία 

δζαιμνθχκεζ εκ ηέθεζ ηαζ ηα υνζα ημο υνζα ημο ζοζηήιαημξ.      

ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα πανμοζζαζηεί ημ οθζηυ πμο πνμέηορε απυ ηζξ 

ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ηζξ ζπκμβναθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ ακαθμνζηά 

ιε ημ μζημβεκεζαηυ ημοξ πθαίζζμ. Δζδζηυηενα, ζημ 7
μ
 ηεθάθαζμ επζδζχηεηαζ κα 

ελεηαζημφκ δ δμιή ηαζ δ θεζημονβία ηςκ δφμ μζημβεκεζαηχκ ζοζηδιάηςκ, εκχ 

ζημπυξ είκαζ κα δζαπζζηχζμοιε, εάκ μζ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ακάιεζα ζηα 

ιέθδ ηςκ μζημβεκεζχκ ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Μανίκαξ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ ηςκ ημνζηζζχκ -ηαζ ζαθχξ ιε πμζμκ ηνυπμ. Βεααίςξ, δεκ ιεθεηχκηαζ 

ιμκάπα μζ ζπέζεζξ ημο ηάεε οπμηεζιέκμο ιε ημ μζημβεκεζαηυ ημο πθαίζζμ, αθθά ηαζ μζ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ ιεθχκ ιεηαλφ ημοξ, υπςξ θυβμο πάνδ μζ δεζιμί ακάιεζα ζηα 

αδένθζα ηαζ ημοξ βμκείξ. Σμ ενβαθείμ ημ μπμίμ πνυηεζηαζ κα ζοκδνάιεζ ζηδκ ακάθοζδ 

ηδξ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ δφμ οπυ ιεθέηδ μζημβεκεζαηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ημ 

Γεκευβναιια, υπμο εα απεζημκζζημφκ μζ δοκαιζηέξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα ιέθδ.  

 

7.2. Ζ νηθνγέλεηα ηεο Άλλαο 

 

Ζ μζημβέκεζα ηδξ Άκκαξ απμηεθείηαζ απυ  πέκηε ιέθδ. Σδκ ιδηένα ηδξ, Βάζζα, 

49 εηχκ, πμο ηαηάβεηαζ απυ ηδκ Οοββανία, ημκ παηένα ηδξ, Άνδ, 49 εηχκ επίζδξ, πμο 

ηαηάβεηαζ απυ ημ Ρέεοικμ ηαζ ηα ηνία ημοξ παζδζά. Ο ιεβαθφηενμξ βζμξ είκαζ μ 

Μδκάξ, μ μπμίμξ πνμένπεηαζ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ βάιμ ηδξ ιδηέναξ ημο ιε ημκ 

πνχδκ ζφγοβυ ηδξ. Ο Μδκάξ είκαζ θμζηδηήξ εηηυξ Ρεεφικμο αθθά επζζηέπηεηαζ 

ζοπκά ηδκ μζημβέκεζά ημο ηαζ δζαηδνεί ηαθέξ ζπέζεζξ ιε υθα ηα ιέθδ. Σμ δεφηενμ ζε 

ζεζνά παζδί είκαζ δ Άκκα, ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκάξ ιαξ, εκχ δ ιζηνυηενδ είκαζ δ 

Φακή ιαεήηνζα ηδξ Α΄ Γδιμηζημφ.   

Ζ εζηυκα πμο απμημιίζαιε απυ ηδκ μζημβέκεζα ζημ ζφκμθμ ηςκ δέηα ιδκχκ 

πμο ζοκακαζηναθήηαιε ιε υθα ηα ιέθδ ηδξ, είκαζ εηείκδ ιζαξ ιμκζαζιέκδξ 

μζημβέκεζαξ, υπμο θοζζηά δεκ θείπμοκ μζ ιζηνμ-ζοβηνμφζεζξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. 

ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ζοιαάθθεζ πενζζζυηενμ δ ιδηένα, ηαεχξ δεκ ενβάγεηαζ 

ηαζ ανίζηεηαζ ζοπκυηενα ζημ ζπίηζ. Σα αδένθζα ιμζάγμοκ αβαπδιέκα, εκχ δεκ 
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εκημπίζηδηακ ζδιακηζηέξ ηνζαέξ ιεηαλφ ημοξ. Ζ Άκκα θαιαάκεζ θνμκηίδα ηυζμ απυ 

ηα αδένθζα, υζμ ηαζ απυ ημοξ βμκείξ ηδξ ηαζ υθμζ θαίκεηαζ κα ηδκ οπμζηδνίγμοκ ηαζ 

κα ιδκ πανμοζζάγμοκ ζοζημθέξ βζα ηδκ ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία ζημκ ημζκςκζηυ 

πενίβονμ. Πανάθθδθα, δ μζημβέκεζα  ειθακίγεηαζ ζδζαίηενα ημζκςκζηή, θζθυλεκδ ηαζ 

ελςζηνεθήξ, αθμφ ηαηά ηζξ επζζηέρεζξ πμο πναβιαημπμζήζαιε ζημ ζπίηζ βζα ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ οπήνπε ζοπκά ηάπμζμξ θίθμξ, είηε ηςκ ημνζηζζχκ, είηε ηδξ 

Βάζζαξ. 

Ανπζηά, ζημπυξ ιαξ ήηακ κα ζπδιαηίζμοιε ημ βεκευβναιια ηδξ μζημβέκεζαξ 

αθθά δ ακηίδναζδ ηδξ Άκκαξ οπήνλε απνυαθεπηδ, ηαεχξ έααθε ηα ηθάιαηα, δζυηζ δεκ 

εοιυηακ ηάπμζα απυ ηα μκυιαηα ηςκ ζοββεκχκ ηδξ. Χζηυζμ, ιέζα απυ 

ζοβηεηνζιέκεξ ενςηήζεζξ υπςξ, θυβμο πάνδ, εάκ μζ βμκείξ ηδξ έπμοκ αδένθζα ή πχξ 

θέκε ηα λαδένθζα ηδξ, ηαηαβνάραιε ημ βεκεαθμβζηυ ηδξ δέκηνμ. Γζα ηδκ ιδηένα ηδξ δ 

Άκκα βκχνζγε πςξ έπεζ έκακ αδενθυ ημκ Ονέζηδ, πμο έπεζ πακηνεοηεί ηδκ Νηίκα ηαζ 

ιαγί έπμοκ απμηηήζεζ δφμ αβυνζα, ημκ Νζηήηα ηαζ ημκ Γζχνβμ. Δκ ημφημζξ, ζε ζπέζδ 

ιε ημκ παηένα ηδξ δ Άκκα δεκ βκχνζγε πθδνμθμνίεξ ηαζ απάκηδζε «Αελ μέξσ αλ έρεη 

(αδένθζα). Αελ ηνλ έρσ ξσηήζεη». Ο Άνδξ έπεζ ηνεζξ αδενθέξ, ηδ Υνφζα, ηδκ Κάηζα 

ηαζ ηδ Μαίνδ, ιε ηζξ μπμίεξ δζαεέηεζ ζηεκή επζημζκςκία.  

Ζ Άκκα θαίκεηαζ κα αβαπά πμθφ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. πςξ ιάεαιε, δ ίδζα εα 

ήεεθε κα ιμζάζεζ ιεβαθχκμκηαξ ζε μθυηθδνδ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ, ηαεχξ απμηεθεί 

πνυηοπμ βζα εηείκδ. 

 
Καη ηε κακά κνπ ηελ έρσ πξόηππν θαη ηνλ κπακπά κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ θαη ηνλ 

αδεξθό κνπ θαη ηνλ παππνύ κνπ θαη ηελ άιιε κνπ γηαγηά. ινπο ηνπο έρσ πξόηππα, 

εηδηθά ηελ γηαγηά κνπ επεηδή, μέξεηο, ε κηα κνπ γηαγηά, επεηδή είλαη καθξηά, κνπ ιείπεη. 

 

Οζ ζοβηνμφζεζξ δεκ θείπμοκ πμηέ απυ ηδκ μζημβέκεζα, υιςξ δ Άκκα δεκ 

αιθζαάθθεζ βζα ηζξ ηαθέξ πνμζεέζεζξ ηςκ βμκζχκ ηδξ, αηυιδ ηζ υηακ ηδκ επζπθήηημοκ.  

 

Ξέξσ όηη κε καιώλνπλ γηα ην θαιό κνπ. 

 

ηα πθαίζζα ημο παζπκζδζμφ ιε ηζξ ηάνηεξ, ηέεδηε ζηδκ Άκκα δ παναηάης 

ενχηδζδ «Τπάξρεη θάηη γηα ην νπνίν δελ έρεηο ζπγρσξήζεη ηνπο γνλείο ζνπ;». Ζ ίδζα 

απάκηδζε πςξ ιέπνζ ζηζβιήξ δεκ έπεζ οπάνλεζ ηάπμζα ζμαανή αζηία ζφβηνμοζδξ αθθά 

δεκ απμηθείεζ ηακέκα εκδεπυιεκμ βζα ημ ιέθθμκ. 

 
ρη, κέρξη ηώξα δελ ππάξρεη αιιά κπνξεί ζην κέιινλ λα ππάξμεη. Ώπηή είλαη ε απάληεζε 

κνπ. 

 

7.2.1. Ζ ζρέζε ηεο Άλλαο κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο 

 

7.2.1.1. ρέζε κε ηε κεηέξα 
 

Ζ ζπέζδ ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Βάζζαξ ειθακίγεηαζ, ιεκ, ηαθή, πςνίξ ςζηυζμ κα 

θείπμοκ μζ εκηάζεζξ ηαζ μζ ηζαηςιμί ζηα πθαίζζα ηδξ ηαεδιενζκήξ ζοιαίςζδξ. 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιδηένα δ μπμία θνμκηίγεζ ηζξ πενζζζυηενεξ χνεξ ηδξ διέναξ ηα 

παζδζά, ηαεχξ μ ζφγοβυξ ηδξ ενβάγεηαζ πμθφ. οκεπχξ, έπεζ ακαθάαεζ ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ηδξ Άκκαξ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ, πνάβια ανηεηά απαζηδηζηυ ηαζ 

επίπμκμ βζα έκα βοκαζηείμ ζχια. Με ζδζαίηενμ δοκαιζζιυ δ Βάζζα εκεαννφκεζ ηδκ 

Άκκα κα πνμζπαεεί υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζηα ιαεήιαηα, ηζξ ζοκεδνίεξ ηαζ ηδ 

βοικαζηζηή ηδξ. Διθακίγεηαζ ηνοθενή ιαγί ηδξ πςνίξ κα λεπκά κα ηδξ οπεκεοιίγεζ 
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δζανηχξ πυζμ ζδιακηζηυ είκαζ κα έπεζ ηαθή ζηάζδ ζημ ζχια ηδξ, βεβμκυξ πμο 

ηάπμζεξ θμνέξ ηάκεζ ηδκ Άκκα κα δοζακαζπεηεί. 

 

7.2.1.1.1. Οκόλνηα 
 

Ακαιθίαμθα, δ Άκκα ηνέθεζ βθοηά ζοκαζζεήιαηα πνμξ ηδ ιδηένα ηδξ. πςξ 

ζμθά ακέθενε ζε ιζα ζογήηδζδ: 

 
Σέιεηα κακά δελ ππάξρεη, ππάξρεη κόλν κηα κακά πνπ ην θάζε παηδί ηελ ζεσξεί ηέιεηα 

κακά.  

 

Δπζπθέμκ, αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ ζημ παζπκίδζ νυθςκ υπμο δ Άκκα 

ακαπανάζηδζε ιε δαπηοθυημοηθεξ ηζξ ζπέζεζξ εκηυξ ημο μζημβεκεζαημφ ηδξ πθαζζίμο, 

ημ ημνίηζζ δζάθελε ηδ θζβμφνα πμο εεςνμφζε ςξ ηδκ πζμ υιμνθδ, βζα κα 

ακαπαναζηήζεζ ηδ ιδηένα ηδξ. 
 
Βίλαη θαη όκνξθν θαη ην δηάιεμα λα είλαη ε κακά, γηαηί ε αιήζεηα είλαη πσο ηεο έρσ 

ηξνκεξή αδπλακία. 
 

Έκα αηυιδ ζημζπείμ πμο πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ ζηδ ζπέζδ ιδηέναξ – ηυνδξ 

είκαζ πςξ δ Βάζζα εηιοζηδνεφηδηε ζηδκ Άκκα πςξ δεκ ήεεθε κα βεκκήζεζ άθθμ παζδί 

ιεηά απυ εηείκδ. Χζηυζμ, πνεζάγμκηακ αθαζημηφηηανα πνμηεζιέκμο δ Άκκα κα ηάκεζ 

ιζα εεναπεία ζηδ Γενιακία, ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα ανεεμφκ ιυκμ ιέζς εκυξ 

κέμο παζδζμφ.  

 
Δ κακά κνπ, κνπ είπε όηη δελ ήζειε άιιν παηδί αιιά δελ ην ιέσ ζηελ αδεξθή κνπ, ήζειε 

κόλν εκέλα θαη γηα λα πάξεη βιαζηνθύηηαξα έπξεπε λα γελλήζεη θαη άιιν παηδί.  

 

Ζ Άκκα δεκ βκχνζγε ηζ εεναπεία εα ήηακ εηείκδ, μφηε ηεθζηά οπμαθήεδηε ζε 

ηάπμζα επέιααζδ. ε ηάεε πενίπηςζδ, δ Άκκα δεκ έπεζ ιμζναζηεί ηδκ πθδνμθμνία 

εημφηδ ιε ηδκ αδενθή ηδξ ηδ Φακή πνμηεζιέκμο κα ιδκ ηδκ ζηεκαπςνήζεζ. 

ηδ ζοκέπεζα, δ Άκκα παναηηήνζζε ηδ ιδηένα ηδξ ςξ «άββεθμ- δζάαμθμ», 

ηαεχξ δ ζοιπενζθμνά ηδξ Βάζζαξ ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο θένμκηαζ 

ηα ημνίηζζα.  

 
Δ κακά κνπ είλαη θπξηνιεθηηθά άγγεινο-δηάβνινο γηαηί ζύκθσλα κε ην πώο είκαζηε θαη 

εκείο γίλεηαη θαη απηή. Ώλ γθξηληάδνπκε, ζπκώλεη. Ώλ είκαζηε θαιά, καο θέξεηαη θαιά. 

  

ε ιζα ζοκάκηδζή ιαξ δ Άκκα ακέθενε πςξ δ ίδζα δεκ αμδεά ηδ ιδηένα ηδξ 

ζςιαηζηά, εκκμχκηαξ πςξ δεκ παθανχκεζ ημοξ ιφεξ ηδξ υζμ πνεζάγεηαζ ηάπμζεξ θμνέξ 

ή δεκ ηαηααάθθεζ ηδ ιέβζζηδ πνμζπάεεζα ζε ηάπμζεξ αζηήζεζξ πμο πνεζάγεηαζ κα 

ηάκεζ ηαεδιενζκά. 

 

Αελ μέξσ γηαηί κνπ έρεη κπεη ζην κπαιό θαη δελ ηελ βνεζάσ θαζόινπ. 

 

Σμ ζημζπείμ εημφημ ημ έπεζ επζζδιάκεζ ηαζ δ ίδζα δ ιδηένα ηδξ, δ μπμία έπεζ 

ακαθένεζ ηαηά ημ πανεθευκ υηζ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ απαζημφκ απυ ημοξ βμκείξ 

ηενάζηζα ζςιαηζηή πνμζπάεεζα ηαζ πμθθέξ θμνέξ ημφναζδ.  
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7.2.1.1.2. Δληάζεηο 

 

Ζ Άκκα δζαεέηεζ ιζα έκημκδ ζπέζδ ιε ηδ ιδηένα ηδξ, απυ ηδκ μπμία δεκ 

θείπμοκ μζ ζοβηνμφζεζξ, μζ μπμίεξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ζοκζζημφκ απυννμζα 

ζοζζςνεοιέκδξ έκηαζδξ, ηυζμ απυ ηδκ πθεονά ηδξ 11πνμκδξ Άκκαξ, υζμ ηζ απυ 

εηείκδ ηδξ Βάζζαξ. 

 

α) Σν παπνύηζη 

 

Χξ πανάδεζβια ζφβηνμοζδξ ιε ηδ ιδηένα ηδξ, δ Άκκα ακέθενε έκα πνυζθαημ 

πενζζηαηζηυ ζφβηνμοζδξ ιε ηδ ιαιά ηδξ. Μζα ιένα πμο μ ιπαιπάξ Άνδξ εα έαβαζκε 

ζε ιζα εηπμιπή ζηδκ ηδθευναζδ βζα κα ιζθήζεζ, δ Άκκα δεκ ιπμνμφζε κα 

ζοκενβαζηεί ηαζ κα αάθεζ ηα παπμφηζζα ηδξ. Ζ Βάζζα έπνεπε κα αζαζηεί κα θφβεζ απυ 

ημ ζπίηζ, βζα κα πάεζ κα πάνεζ ηδκ Φακή απυ ημ πμνυ ηαζ εα άθδκε ηδκ Άκκα ζε ιζα 

βεζηυκζζζα, βζα κα δεζ ημ ιπαιπά ηδξ ζηδκ ηδθευναζδ, χζπμο κα επζζηνέρεζ. Ζ χνα 

πενκμφζε ηαζ δ  Βάζζα εηκεονίζηδηε πμο δ Άκκα δεκ αμδεμφζε κα ιπεζ ημ παπμφηζζ. 

ηακ δ Βάζζα ηδξ είπε πςξ εα ηδκ αθήζεζ ζημ ζπίηζ, δ Άκκα πείζιςζε ηαζ έηζζ 

λεηίκδζε έκαξ ηααβάξ ιεηαλφ ημοξ.  

 
Γηαηί κηα κέξα, ρζεο πξνρζέο, κηα κέξα πνπ είρε βγεη ν κπακπάο ζηελ ηειεόξαζε θαη 

είρακε πεη λα πάεη ε κακά λα πάξεη ηελ Φαλή θαη εγώ λα πάσ ζηελ Μαξηάλλα, κηα θίιε 

καο θαη κέλεη αθξηβώο απέλαληη από ην ζπίηη καο, γηαηί εγώ δελ ήζεια λα πάσ λα πάξσ 

ηελ αδεξθή κνπ, γηαηί ζρνινύζε ηελ ίδηα ώξα πνπ ζα μεθηλνύζε ε εθπνκπή θαη ζα 

κηινύζε ν κπακπάο. Βίρακε πεη λα πάσ εγώ ζηελ Μαξηάλλα θαη λα πάεη ε κακά λα πάξεη 

ηελ Φαλή. Βίρα ηελησκέλν ην κεγάιν κνπ δάρηπιν θαη δελ έκπαηλε ην παπνύηζη…, […] 

θαη κνπ ρηππνύζε ηα ρέξηα θαη κνπ ηα ηέλησλε πξνο ηα θάησ, εγώ ακπλόκνπλ, απηή κε 

έβαιε κπξνύκπηα ζηελ άθξε ηνπ θξεβαηηνύ θαη έβιεπα ην πάησκα θαη κνπ έιεγε «Αελ ζα 

παο λα δεηο ηνλ κπακπά θαη λα ηνλ αθνύζεηο». Βγώ έιεγα «ζέισ, ζέισ, ζέισ» θαη κνπ 

έιεγε ε κακά «Πξέπεη λα είζαη ζπλεπήο γηα ηηο πξάμεηο ζνπ θαη νη πξάμεηο ζνπ έρνπλ 

ζπλέπεηεο» , αιιά εγώ ζπλέρηδα «ζέισ, ζέισ, ζέισ» θαη κνπ έιεγε «όρη, όρη, όρη, όρη» 

θαη κεηά ε κακά κνπ ζεσξεί κεγάιε πξόνδν όηη όηαλ θάζηζε ζην ζθακπό πνπ είλαη δίπια 

από ηελ πόξηα ηεο θνπδίλαο…. 

 

ημ ηέθμξ, υιςξ, δ Άκκα γήηδζε ζοβκχιδ απυ ηδ ιδηένα ηδξ πμο δε 

ζοκενβαγυηακ ηαζ δ Βάζζα ακαβκχνζζε ςξ πμθφ ζπμοδαία ηδκ ηίκδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ 

κα παναδεπηεί ημ ζθάθια ηδξ.  

 
Θεσξεί θαη ζεσξνύζε θαη ζα ζεσξεί ηελ κεγαιύηεξε πξόνδν, πηζηεύσ, ηεο δσήο κνπ, 

επεηδή δήηεζα ζπγλώκε. 

 

β) Ζ ρεηξνδηθία 
 

ε ενχηδζδ, εάκ μζ βμκείξ ηδξ Άκκα ηδκ έπμοκ πηοπήζεζ πμηέ, δ ίδζα απάκηδζε 

ιε εζθζηνίκεζα αθθά ηαζ δζάεεζδ κα πνμζηαηεφζεζ ηαζ κα δζηαζμθμβήζεζ ηδ ιαιά ηδξ, 

χζηε κα ιδκ ηδκ ηαημπαναηηδνίζμοιε:  

 
Δ κακά έρεη πνιύ δπλαηό ρέξη. Ώλ ζνπ ξίμεη έλα δπλαηό ζηνλ πνπό, δελ καο ξίρλεη πνιιέο 

θνξέο, αιιά όηαλ ηελ βγάδνπκε εθηόο νξίσλ. Δ κακά δελ είλαη ηέηνηνο ηύπνο, λα δέξλεη, 

λα ρηππά, λα βξίδεη, αιιά όηαλ ηελ βγάδνπκε εθηόο νξίσλ […]καο ξίρλεη κηα...  Πάλησο 

ε κακά δελ είλαη ηέηνηνο ηύπνο. Μελ αξρίζεηο λα ιεο όηη καο ρηππάεη ή όηη βξίδεη. Ώπό ην 

ιίγν πνπ ηελ έρεηο δεη, μέξεηο πεξίπνπ ηη ηύπνο είλαη.  
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γ) Ζ ιάζνο πξόζθιεζε 

 

Αηυιδ, δ Άκκα ακαθένεδηε ζε έκακ δζαπθδηηζζιυ πμο είπακ ιε ηδ ιδηένα ηδξ. 

Δζδζηυηενα, δ Άκκα ηάθεζε ιζα θίθδ ηδξ ζημ ζπίηζ ηδ ιένα πμο επνυηεζημ κα βίκεζ ημ 

πάνηζ ηδξ ιζηνυηενδξ αδενθήξ ηδξ ζε έκακ παζδυημπμ, πςνίξ κα εκδιενχζεζ ηδ ιαιά 

ηδξ. Έηζζ, δ Βάζζα εφιςζε πμο δ ηυνδ ηδξ δεκ ζοκεκκμήεδηε ιαγί ηδξ. Ο ηζαηςιυξ 

εημφημξ, θαίκεηαζ κα ηζκείηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ δεκ εα ημκ 

αλζμθμβμφζαιε ςξ ηάηζ παναπάκς απυ ιζα αηοπή ζοκεκκυδζδ. 

 
Ήκνπλ μεξνθέθαιε, γηαηί νη ζπκκαζεηέο κνπ, κνπ ην είπαλ γηαηί ηελ πξνεγνύκελε θνξά 

πήξε ε κακά ηεο Βύαο θαη ε κακά κνπ δελ ήμεξε ηίπνηα. Καη κνπ ιέλε «ίγνπξα»; Καη 

ιέσ «Ναη, ζίγνπξα», θαη πάσ ζπίηη θαη ην ιέσ ζηελ κακά θαη έγηλε εδώ πέξα ν θαθόο 

ρακόο!   

 

δ) Οη θηλεηηθέο δπζθνιίεο σο αηηία ζύγθξνπζεο 
 

Ακ ηαζ δ Βάζζα έπεζ δχζεζ ηδκ εκηφπςζδ ιζαξ ιδ-πανειααηζηήξ ιδηέναξ ζημ 

δζάααζια ηδξ Άκκαξ, πμο δεκ ηδκ αβπχκεζ δ ζπμθζηή επίδμζδ, εκ ημφημζξ, θαίκεηαζ κα 

πνμζπαεεί πμθφ ηαζ κα ακδζοπεί βζα ηδκ ηζκδηζηή αεθηίςζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ. Έηζζ, 

ηαηααάθθεζ ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα ιέζα απυ εεναπείεξ ιε εζδζημφξ αθθά ηαζ  ιε 

ηαεδιενζκή ελάζηδζδ ζημ ζπίηζ. Πζεακυηαηα δ Βάζζα, βζα κα δχζεζ έκα ηίκδηνμ ζηδκ 

Άκκα κα πνμζπαεήζεζ κα έπεζ ίζζα ηδκ πθάηδξ ηδξ, ηδξ είπε πςξ ζημ Γοικάζζμ εα ηδκ 

ημνμσδεφμοκ, εάκ ζοκεπίζεζ κα ηάεεηαζ ζηνααά. Αηυιδ, δ Άκκα πνυζεεζε πςξ μζ 

ζοκμδμί ηδξ εα γδηάκε ζημ ιέθθμκ παναπάκς πνήιαηα, εάκ δεκ αεθηζςεεί ηζκδηζηά, 

πνμθαζζγυιεκμζ πςξ είκαζ ιζα δφζημθδ πενίπηςζδ.  

 
Δ κακά κνπ είπε όηη αλ ζπλερίζσ λα είκαη ζηξαβά ζα κε θνξντδεύνπλ. […] Ή ζα δεηάλε 

πεξηζζόηεξα ιεθηά γηαηί «Δ Άλλα δελ βνεζάεη, είλαη δύζθνιε πεξίπησζε», αο πνύκε. 

 

Καηά ημοξ παναπάκς δζαπθδηηζζιμφξ δ Άκκα ακαθαιαάκεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδ 

ζοιπενζθμνά ηδξ, ιε ιζα δζάεεζδ πνμζηαζίαξ ηδξ Βάζζαξ, χζηε κα ιδκ ηδκ 

ηαημπαναηηδνίζμοιε. Έηζζ, απμθαζίζαιε κα νςηήζμοιε ηδκ Άκκα, εάκ έπεζ κζχζεζ 

πμηέ κα επζαανφκεζ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ ιε ηδκ πανμοζία ηδξ . Ζ ίδζα απάκηδζε εεηζηά 

ιε ιζα ιυκμ θέλδ ηαζ αιέζςξ ιαξ πνμέηνερε κα δμφιε ημ οπυθμζπμ αίκηεμ, ιδ 

εέθμκηαξ κα δχζεζ παναπάκς έηηαζδ.  

 
:-Βζύ αηζζάλεζαη πνηέ όηη επηβαξύλεηο ηε κακά θαη ηνλ κπακπά ή αηζζάλεζαη ηέηνηα 

άζρεκα ζπλαηζζήκαηα; ηη γίλεζαη βάξνο ή όηη θάηη ηέηνην;  

Ώ:- Ναη. Να ζπλερίζνπκε ην βίληεν; 

 

7.2.1.2. ρέζε κε ηνλ παηέξα 
 

Ζ εκηφπςζδ πμο απμημιίζαιε φζηενα απυ δέηα ιήκεξ παναηήνδζδξ ζημ 

ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ, ιαξ έδςζε ηδκ αίζεδζδ πςξ οπάνπεζ ανιμκζηή ζπέζδ ιεηαλφ 

παηένα ηαζ ηυνδξ. Ο Άνδξ ήηακ ζδζαίηενα δζαποηζηυξ ηαζ ιε ηα δομ ημνίηζζα ημο, ηα 

αβηάθζαγε, ηα θζθμφζε ηαζ ημοξ έηακε αζηεία. Αθθά ηαζ ιε ημκ Μδκά, πανυθμ πμο 

δεκ είκαζ αζμθμβζηυ ημο παζδί, θάκδηε κα έπμοκ ζηεκυ δεζιυ, αθμφ ζοπκά 

ζογδημφζακ  ηαζ δμφθεοακ ιαγί. 

ε έκα παζπκίδζ ιε δαπηοθυημοηθεξ, δ Άκκα οπμδουηακ ημκ Άνδ Έηζζ, ημκ 

νςηήζαιε, εάκ έπεζ άβπμξ βζα ημ ηαζκμφνζμ ιαβαγί πμο πνυηεζηαζ κα ακμίλμοκ. Ζ 

Άκκα απάκηδζε ιμκμθεηηζηά «ρη», πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θςκή ημο ιπαιπά ηαζ 
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αιέζςξ ζοιπθήνςζε: «Ο κπακπάο κνπ ζη‟ αιήζεηα έρεη άγρνο αιιά κηα ραξά ζα πάλε». 

Μπυνεζε, δδθαδή, πνμαεί ζε δζάηνζζδ ιεηαλφ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ παζπκζδζμφ 

επζθέβμκηαξ κα πανμοζζάζεζ ζημ παζπκίδζ ιζα εεηζηή εζηυκα ημο ιπαιπά ηδξ. Χζηυζμ, 

έκζςζε ηδκ ακάβηδ κα ιαξ πεζ ηδκ αθήεεζα, πνάβια πμο ζδιαίκεζ πςξ ακηζθαιαάκεηαζ 

ηα ζοκαζζεήιαηα ημο παηένα ηδξ, αηυιδ ηζ ακ δεκ δδθχκμκηαζ νδηά. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ 1 υκμια – 3 επίεεηα, δ Άκκα παναηηήνζζε 

ημκ ιπαιπά ηδξ ςξ οπκανά ηαζ δμοθεοηανά. πςξ ελήβδζε, μ Άνδξ απμοζζάγεζ 

πμθθέξ χνεξ απυ ημ ζπίηζ, ηαεχξ ενβάγεηαζ εκηαηζηά ζηδκ μζημβεκεζαηή επζπείνδζδ. 

Δπμιέκςξ, μ ιυκμξ πνυκμξ πμο ανίζηεηαζ ζημ ζπίηζ είκαζ ημ ιεζδιένζ ηαζ ημ ανάδο, 

βζα κα θάεζ ηαζ κα λεημοναζηεί.  

 
:-Σξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ηνλ πεξηγξάθνπλ; 

Ώ:-Τπλαξάο, δνπιεπηαξάο θαη ππλαξάο. […]Γπξλάεη ζπίηη γηα λα θάεη θαη λα 

μεθνπξαζηεί ην κεζεκέξη θαη κεηά μαλά.  

 

7.2.1.3. ρέζεηο κε ηα αδέξθηα 

 

Ζ Άκκα έπεζ δομ αδένθζα, ημκ Μδκά, μπηχ πνυκζα ιεβαθφηενυ ηδξ ηαζ ηδκ 

Φακή, ηέζζενα πνυκζα ιζηνυηενή ηδξ. Ο Μδκάξ δεκ γεζ πζα ζημ ζπίηζ, ηαεχξ 

ζπμοδάγεζ ζε άθθδ πυθδ. Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζηα ηνία αδένθζα θαίκεηαζ ηαθή, πανυθμ 

πμο ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ εκημπίζηδηε ανκδηζηή δζάεεζδ ακάιεζα ζηζξ δομ 

αδενθέξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ, υηακ γδηήεδηε απυ ηδκ Άκκα κα ιαξ δείλεζ 

ηάπμζεξ ζδιακηζηέξ  θςημβναθίεξ απυ ηδ γςή ηδξ, ημ ημνίηζζ παναηηήνζζε ςξ ηδκ 

αβαπδιέκδ ηδξ ιζα θςημβναθία υπμο απεζημκίγμκηαζ ηα ηνία αδένθζα ιαγί. Ζ εκ 

θυβς θςημβναθία είκαζ ιεβάθδ ζε ιέβεεμξ ηαζ δζαημζιεί ημ δςιάηζμ ηδξ Άκκαξ.  

 

7.2.1.3.1. ρέζεηο Άλλαο –Φαλήο(αδεξθή) 
 

Οζ δφμ αδεθθέξ ανίζημκηαζ ημκηά δθζηζαηά, θμζημφκ ζημ ίδζμ ζπμθείμ, 

ιμζνάγμκηαζ ημ ίδζμ δςιάηζμ ηαζ δζαεέημοκ ηάπμζεξ ημζκέξ θζθεκάδεξ. Ζ Φακή είκαζ 

πμθφ δοκαιζηυ παζδί, ημζκςκζηυ ηαζ ιε αοημπεπμίεδζδ, ιε απμηέθεζια δ Άκκα 

ηάπμζεξ θμνέξ κα δοζακαζπεηεί απέκακηί ηδξ. Σμ ζημζπείμ εημφημ ημ επζζδιαίκεζ ηαζ 

δ ιδηένα ημοξ, δ Βάζζα αθμφ ζζπονίγεηαζ πςξ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δ Άκκα βίκεηαζ 

οπέν ημο δέμκημξ αοζηδνή ιε ηδκ αδενθή ηδξ.   

ε ιία απυ ηζξ ζοκακηήζεζξ ιαξ επζθέλαιε ζοκεζδδηά κα πανεονίζηεηαζ ηαζ δ 

Φακή, χζηε κα έπμοιε ηδκ εοηαζνία κα παναηδνήζμοιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα 

ζηζξ δφμ αδενθέξ. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε πςξ δ απυθαζδ εημφηδ δεκ θάκδηε κα 

εοπανζζηεί ηαζ πμθφ ηδκ Άκκα. Ζ  ίδζα ήηακ αβέθαζηδ, ιζθμφζε εθάπζζηα ηαζ έιμζαγε 

απνυζιεκα ζοκεζηαθιέκδ ζηδ ζοκέκηεολή ιαξ εηείκδ. 

 

α) Οη δηαπιεθηηζκνί 

 

πςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ θυβς ηδξ δθζηίαξ ημοξ, ηα δφμ ημνίηζζα 

δζαπθδηηίγμκηαζ βζα ακμφζζμοξ, θυβμοξ, υπςξ ημ ηζ εα δμοκ ζηδκ ηδθευναζδ. Ζ 

Βάζζα πνμηνέπεζ ηδκ Άκκα κα είκαζ πζμ παναπςνδηζηή ιε ηδκ Φακή, ηαεχξ δ Άκκα 

είκαζ δ ιεβαθφηενδ, ηζ άνα δ πζμ χνζιδ. 

 
Θα ζνπ εμεγήζσ. Δ κακά κνπ ιέεη όπνηε καιώλσ κε ηελ Φαλή θαη βιέπεη όηη ε Φαλή  

έρεη δίθην γηαηί καιώλνπκε γηα ραδά πξάγκαηα, όπσο γηα ηελ ηειεόξαζε, ηη θαλάιη ζα 

δνύκε ... 
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Ζ Βάζζα, πνμηεζιέκμο κα εκζζπφζεζ ηδκ ηαθά ζπέζδ ακάιεζα ζηα ημνίηζζα 

θένκεζ ςξ πανάδεζβια ημκ ιεβάθμ βζμ ηδξ μζημβέκεζαξ, ημκ Μδκά, μ μπμίμξ πάκημηε 

πνμζπαεμφζε κα ζηακμπμζήζεζ ηδκ Άκκα ηαζ κα ηδξ ηάκεζ ηα παηίνζα.   

 
πνηε καιώλνπκε γηα ραδά  πξάγκαηα...αιιά.. εεε..κνπ ιέεη: «ν Μελάο εδώ ζα ήηαλ ππέξ 

ζνπ. Βίζαη πνιύ ςπρξή θαη δελ παίδεηο θαζόινπ κε ηελ αδεξθή ζνπ θαη ν Μελάο πνηέ δελ 

ζνπ θεξόηαλ έηζη. Καη βόιηεο ζε πήγαηλε θαη ζε  ηάηδε». Ώπηόο πνπ βιέπεηε ζηελ 

θσηνγξαθία είλαη ν Μελάο.  

 

Ζ Άκκα ιίθδζε πμθφ βθοηά βζα ημκ Μδκά ημκ ιεβάθμ ηδξ αδενθυ, θέβμκηαξ 

πςξ έπαζγε πμθφ ιαγί ηδξ, υηακ ήηακ ιζηνή ηζ υηζ ηδκ δάβηςκε βζα πθάηα. 

 
Με ην Μελά παίδνπκε. Με γαξγαιάεη θαη κε δάγθσλε γηα πιάθα, όηαλ ήκνπλ κηθξή. 
 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ 1 υκμια-3 επίεεηα, δ Άκκα παναηηήνζζε ηδκ 

αδενθή ηδξ ςξ υιμνθδ, ηαθή δεμπμζυ αθθά ηαζ ηαηυθαβδ, βεβμκυξ πμο ιαξ 

παναπέιπεζ εκδεπμιέκςξ, ζε έκακ παναηηδνζζιυ πμο πνμένπεηαζ απυ ημοξ βμκείξ ημο 

ημνζηζζμφ. Μάθζζηα, δ Άκκα εεςνεί ηδ Φακή ςξ ηαθή αδενθή, εκχ δεκ ιπμνεί κα 

εκημπίζεζ έκα ζημζπείμ πμο εα ήεεθε κα αθθάλεζ ζημ παναηηήνα ηδξ αδενθήξ ηδξ.     

 
Δ Φαλή είλαη όκνξθε, θαιή εζνπνηόο, θαιή αδεξθή, θαθόθαγε. Δ Φαλή γεληθώο είλαη 

πνιύ θαθόθαγε. Πνιύ.  

 

β) Ζ βξάβεπζε 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκακηήζεχκ ιαξ, έκα υκεζνμ ηδξ Άκκαξ έβζκε 

πναβιαηζηυηδηα. Γζαηνίεδηε ζε έκακ πακεθθήκζμ δζαβςκζζιυ παναιοεζμφ ιε ηίηθμ 

«Σν ζρνιείν ησλ νλείξσλ κνπ». Χζηυζμ, δ ανάαεοζδ εα θάιαακε πχνα, εκχ δ Άκκα 

εα έπεζ ήδδ θφβεζ βζα ηδκ Οοββανία, ιε απμηέθεζια κα ιδκ δφκαηαζ κα παναζηεί ζηδκ 

απμκμιή. Σμ ανααείμ ηδξ εα παναθάιαακε δ αδενθή ηδξ, δ Φακή βεβμκυξ πμο 

δοζανέζηδζε ηδκ Άκκα, ηαεχξ δε εεςνεί δίηαζμ κα ηζιδεεί δ αδενθή ηδξ βζα ηδ δζηή 

ηδξ ζδέα.  

 
Βγώ αηζζάλνκαη ληξνπή, γηαηί ε θνιιεηή κνπ ζα είλαη θαη εγώ δελ ζα είκαη. Καη ην 

πξώην βξαβείν είλαη γηα κέλα θαη θαλνληθά δελ ζα έπξεπε ε Φαλή λα είλαη εθεί, αθνύ ην 

βξαβείν δελ ζα είλαη γηα απηήλ αιιά γηα κέλα ζα είλαη! 

 

Δκ ημφημζξ, δ Άκκα εα ήεεθε κα αθζενχζεζ ημ ανααείμ ηδξ ζηδκ μζημβέκεζά ηδξ 

ηαζ εζδζηά ζηδκ αδενθή ηδξ, Φακή. 

 

:- Θεο απηή ηε λίθε ζνπ λα ηελ αθηεξώζεηο ζε θάπνηνλ; Να ηελ ραξίζεηο ζε θάπνηνλ; 

Α:-Θέισ λα επραξηζηήζσ πνιύ ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, ηελ αδεξθή κνπ 

Φαλή.  

 

γ) πλεξγαηηθό ηρλνγξάθεκα ησλ δύν θνξηηζηώλ 

 

Μεηά ημ ζοιαμθζηυ παζπκίδζ ιε ηζξ δαπηοθυημοηθεξ, ηα ημνίηζζα πνυηεζκακ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ έκα μιαδζηυ ζπκμβνάθδια. Έηζζ, ημθθήζαιε ιε ημθθδηζηή ηαζκία 

2 πανηζά Α4, χζηε κα βίκμοκ έκα ιεβάθμ ένβμ. Ζ εειαημθμβία πνμέηορε απυ ιζα 

ιεβάθδ αβάπδ ηαζ ηςκ δφμ ημνζηζζχκ, ηα πεζναηζηά πθμία.  
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Ζ Φακή, δ μπμία έηακε ζοπκά οπμδείλεζξ ζηδκ αδενθή ηδξ, γςβνάθζζε ιπθε 

εάθαζζα, έκα ηαθέ πεζναηζηυ ηανάαζ ιε ιαφνδ ζδιαία. Ζ Άκκα γςβνάθζζε ηδ 

εάθαζζα ιε πμθθά πνχιαηα (αθ. Δζηυκα 57).  
 

 
Δζηυκα 57. Σμ πεζναηζηυ ηανάαζ ημο Κάπηεκ Υμοη. Ζ δελζά πθεονά γςβναθίζηδηε απυ ηδκ Άκκα, εκχ 

δ ανζζηενή απυ ηδ Φακή. 

 

7.2.1.3.2. ρέζεηο Άλλαο- Μελά(αδεξθόο) 
 

Ο Μδκάξ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ αδενθυξ ηδξ Άκκαξ, μ μπμίμξ αμδεά ηυζμ ζηδκ 

θνμκηίδα ηδξ, υζμ ηαζ ζηδκ ακαηνμθή ηδξ. Πανάθθδθα, δεκ παναθείπεζ κα ηδξ ηάκεζ 

ηα παηίνζα ηαζ κα είκαζ οπμπςνδηζηυξ ιαγί ηδξ. Έηζζ, υηακ δ Άκκα βίκεηαζ αοζηδνή ιε 

δ Φακή, δ ιδηένα ηδξ ηήξ οπεκεοιίγεζ πυζμ ηδκ πνυζεπε μ αδενθυξ ηδξ, ςξ 

ιζηνυηενδ, ηαζ πυζμ έπαζνκε ημ ιένμξ ηδξ.  

 
«Ο Μελάο εδώ ζα ήηαλ ππέξ ζνπ. […] ν Μελάο πνηέ δελ ζνπ θεξόηαλ έηζη. Καη βόιηεο 

ζε πήγαηλε θαη ζε  ηάηδε». Ώπηόο πνπ βιέπεηε ζηελ θσηνγξαθία είλαη ν Μελάο.  

 

Μζαξ ηαζ μ Μδκάξ είκαζ κεανυξ θμζηδηήξ ιμζάγεζ κα εκδζαθένεηαζ βζα ημ ζχια 

ηαζ ηδ θοζζηή ημο ηαηάζηαζδ. Οζ παναηηδνζζιμί ηδξ Άκκαξ θαίκεηαζ κα έπμοκ ιζα 

ανκδηζηή πνμζά, ζημ βεβμκυξ πςξ μ Μδκάξ ηάκεζ βοικαζηζηή ηαζ πνμζέπεζ ηδ 

δζαηνμθή ημο. 

 
Ο Μελάο δηαηξνθάθηαο, δηαηξνθάθηαο θαη γπκλαζηεξηάθηαο. 

 

Χζηυζμ, ςξ άκενςπμξ ηαζ μ ςξ παναηηήναξ, μ Μδκάξ ιμζάγεζ ηαθυηανδμξ 

ζηδκ Άκκα, ακ ηαζ εοιχκεζ εφημθα. Μυθζξ νςηήζαιε ημ οπμηείιεκμ πχξ ακηζδνά μ 

αδενθυξ ημο, υηακ εοιχκεζ, εηείκμ απάκηδζε πςξ ηθαίεζ.  
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Καιόθαξδνο αιιά ζπκώλεη πνιύ εύθνια. 

 

Ζ Άκκα εφπεηαζ βζα ημ ιέθθμκ κα έπμοκ υθμζ ηδκ οβεία ημοξ, αθθά εα ήεεθε μ 

αδενθυξ ηδξ μ Μδκάξ κα ηδνήζεζ ιζα οπυζπεζδ πμο ηδξ έπεζ δχζεζ. Δζδζηυηενα, μ 

Μδκάξ οπμζπέεδηε ζηδκ Άκκα πςξ ιεηά ηζξ ζπμοδέξ ημο εα επζζηνέρεζ ζημ Ρέεοικμ, 

βζα κα γήζμοκ λακά υθμζ ιαγί. Καηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ηζαηςιμφ, ημ αβυνζ πήνε πίζς 

ημκ θυβμ ημο αθθά δ Άκκα εεςνεί πςξ ημ είπε εκ αναζιχ ροπήξ.  
 

Σν κόλν πνπ ζέισ είλαη λα έρνπκε πγεία θαη λα θξαηήζεη ν αδεξθόο κνπ ηελ ππόζρεζή 

ηνπ, ν νπνίνο κία θνξά πνπ είρακε καιώζεη, δελ μέξσ ηη έγηλε, θαη κε έπιελε θαη κνπ είπε 

όηη κόιηο ηειεηώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζα κείλνπκε εδώ θάησ θαη κνπ ην είρε ππνζρεζεί 

απηό. 

 

7.2.2. Ζ ζρέζε κε ην επξύηεξν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

 

ημοξ δέηα ιήκεξ πμο ζοκακαζηναθήηαιε ηδκ μζημβέκεζα ζοκακηήζαιε 

πμθθμφξ θίθμοξ ημοξ ζημ ζπίηζ ηδξ, υπζ, υιςξ, ζοββεκείξ. Μεβάθδ θαηνεία ηδξ Άκκαξ 

είκαζ δ βζαβζά Μπζάκηα, δ ιαιά ηδξ Βάζζαξ ηδκ μπμία ακέθενε πμθφ ζοπκά ζηζξ 

ζοκεκηεφλεζξ. 

 

7.2.2.1. Ζ γηαγηά Μπηάλθα 
 

Γεκζηχξ, δ Άκκα ηαηείπε πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ μζημβέκεζα ηδξ 

ιδηέναξ ηδξ, εκχ βζα ημοξ ζοββεκείξ ημο ιπαιπά είπε ζοβηναηήζεζ εθάπζζηα ζημζπεία. 

Ζ βζαβζά Μπζάκηα είκαζ βζα ηδκ Άκκα ηαθυξ παναηηήναξ ηαζ παιμβεθαζηή. Χζηυζμ, 

μ πνυζθαημξ εάκαημξ ημο βζμφ ηδξ, ηδξ έπεζ ζηενήζεζ ηδκ πανά ηδξ.  

 
Καιή είλαη. Υακνγειαζηή ζπλήζσο. Σώξα δελ είλαη θαη πνιύ. 

 

 Μάθζζηα, ελέθναζε πμθφ ιεβάθδ αβάπδ βζα ηδκ βζαβζά ηδξ πμο γεζ ζηδκ 

Οοββανία, ηδκ μπμία εα ήεεθε κα είπε ζημ Ρέεοικμ, έζης ηαζ βζα θίβμ. 

Υαναηηδνζζηζηά, είπε:  

 
Βγώ έρσ έλα θαη κνλαδηθό όλεηξα. Να έξζεη εδώ ε γηαγηά κνπ, έζησ γηα έλα ιεπηό θαη 

κεηά λα κελ έξζεη πνηέ, πνπ ιέεη ν ιόγνο.  

 

Πανάθθδθα, δ Άκκα ακέθενε πςξ δ Μπζάκηα ζοκέααθε πμθφ ζηδκ ακαηνμθή 

ζηδκ ακαηνμθή ηδξ, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ηδκ αβάπδ πμο ηδξ έπεζ. 

 
Ώπηή πνπ κε κεγάισζε νπζηαζηηθά είλαη ε γηαγηά κνπ θαη επεηδή είλαη αγαπεκέλν 

πξόζσπν δελ κπνξώ λα ληθήζσ ηελ επηζπκία κνπ λα ηελ δσ, λα έξζεη εδώ.  

 

α) Αλακλήζεηο κε ηε γηαγηά Μπηάλθα 

 

Ζ Άκκα ιμζνάζηδηε ιαγί ιαξ ιζα εοπάνζζηδ ακάικδζδ απυ ηα παζδζηά ηδξ 

πνυκζα, υηακ πήβαζκακ ζημκ ηήπμ ιε ηδ βζαβζά Μπζάκηα ηαζ ηάζγακ ηζξ βάηεξ. 

 
Πεγαίλακε ζην δεκνηηθό θήπν. Δ κακά κνπ κνπ έβαδε θαγεηό θαη όηη δελ έηξσγα 

εξρόληνπζαλ νη γάηεο θαη ην πεηνύζακε ζηηο γάηεο θαη ηαΎδακε ηηο γάηεο. Καη 

θαηνπξνύζακε ζηα παγθάθηα θαη ζηα δέληξα.  
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β) Ζ κεηέξα θαη ε γηαγηά, σο πεγή δύλακεο 
 

Μάθζζηα, δ Μπζάκηα ηαζ δ Βάζζα ζοκζζημφκ πδβή δφκαιδξ βζα ηδκ Άκκα, αθμφ 

υηακ ζηέθηεηαζ πςξ έπεζ δίπθα ηδξ ηδ ιαιά ηαζ ηδ βζαβζά ηδξ, δεκ θμαάηαζ ηίπμηα. 

 
Ώιιά εγώ ηώξα έηζη πνπ βιέπσ δίπια κνπ ηελ κακά ηελ ΐάζηα θαη ηελ γηαγηά ηελ 

Μπηάλθα δελ θνβάκαη θαζόινπ. Ννκίδσ πσο όηη θαη λα γίλεη απηέο νη δύν ζα κε 

πξνζηαηέςνπλ. 

 

πςξ εα ακαθοεεί ζε επυιεκμ οπμηεθάθαζμ, δ Άκκα ακηζιεηςπίγεζ ηάπμζεξ 

ηαηαζηάζεζξ ζημ ζπμθείμ πμο ηδξ πνμηαθμφκ πμθφ πυκμ. ε εηείκεξ ηζξ δοζάνεζηεξ 

ζοκαζζεδιαηζηά ζηζβιέξ, υπμο δ Άκκα πνμζπμζείηαζ ηδ πανμφιεκδ, ζηέθηεηαζ ηδ 

βζαβζά ηδξ ηαζ δνειεί. 
 

Μα ζε ηνύηεο ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο ζην ζρνιείν, πνπ εγώ θάλσ ηελ ραξνύκελε αιιά δελ 

είκαη, όηαλ ζθέθηνκαη ηελ γηαγηά όια γαιελεύνπλ.  
 

γ) Ζ επρή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 
 

Καεχξ παίγαιε έκα παζπκίδζ πμο ειπκεοζηήηαιε, βζα κα ζοθθέλμοιε 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηδξ Άκκαξ, δ ίδζα ηνάαδλε ημ 

πανηάηζ ιε ηδ θέλδ «μκεζνεφμιαζ» (αθ. Δζηυκα 58). Έηζζ, δ Άκκα επζηεκηνχεδηε ζημ 

πνζζημοβεκκζάηζημ υκεζνυ ηδξ. Ζ Άκκα πάκημηε ακέθενε 

ηδκ αβάπδ ηδξ βζα ηδ βζαβζά ηδξ, Μπζάκηα, δ μπμία 

πθέμκ γεζ ιυκζια ζηδκ Οοββανία. ημ ζδιείμ εημφημ 

πνεζάγεηαζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ βζαβζά Μπζάκηα έιεκε βζα 

πενίπμο 4 πνυκζα ζηδκ Δθθάδα ηαζ αμήεδζε πμθφ ζηδκ 

ακαηνμθή ηςκ ημνζηζζχκ. Ζ Άκκα ηδκ αβαπά πμθφ, εκχ 

δήθςζε πςξ εα ήεεθε μ Ασ Βαζίθδξ κα ηδξ θένεζ ηδ 

βζαβζά ηδξ, πςξ ζηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ ηδ ζηέθηεηαζ ηαζ 

βαθδκεφεζ αθθά δ θνάζδ πμο λεπςνίζαιε ήηακ πςξ 

«Ολεηξεύνκαη όηη πεηάσ θαη πεξπαηάσ καδί κε ηε 

γηαγηά». Σα  θυβζα ηδξ Άκκαξ ήηακ ηα ελήξ: 

 
Ολεηξεύνκαη ηνλ Ώτ- ΐαζίιε λα κνπ θέξλεη πίζσ ηελ 

γηαγηά κνπ. Γηαηί ε γηαγηά κνπ δεη αιιά είλαη καθξηά κνπ θαη ζέισ λα έξζεη εδώ πέξα θαη 

λα κπνξώ λα ηεο κηιάσ γηα ώξεο., […]Μα ζέισ πηα λα έξζεη εδώ πέξα, δελ αληέρσ, δελ 

πεηξάδεη αλ δελ κπνξεί, λα καο πξνζθέξεη όια απηά πνπ καο πξόζθεξε παιηά, κα καο 

πξνζθέξεη θαιή παξέα. Έια εδώ γηαγηά, ζε αγαπώ. Ώτ- ΐαζίιε ζε παξαθαιώ, αλ κ‟ 

αθνύο, εθπιήξσζε εηνύηε ηελ επρή κνπ. Ώλ κ‟ αθνύο, εθπιήξσζε ηνύηε ηελ επρή. ια 

απηά πνπ δήζακε ζηε κλήκε κνπ γηα πάληα ζα κείλνπλ αιιά ζέισ λα έξζεη εδώ.  

 

Ζ Άκκα ιμζνάζηδηε ιαγί ιαξ έκα ζοπκυ Υνζζημοβεκκζάηζημ υκεζνυ ηδξ, ιε ηδ 

βζαβζά ηδξ, ηαεζζιέκδ ζημ έθηδενμ ημο Ασ- Βαζίθδ. 

 
Καη έλα από ηα πην ζπρλά κνπ όλεηξα είλαη όηη είλαη ν Ώτ- ΐαζίιεο έξρεηαη κε ην έιθεζξν 

θαη πίζσ ππάξρνπλ πνιιά θαζίζκαηα θαη ζε έλα από απηά θάζεηαη ε γηαγηά κνπ. Ώπηή 

είλαη απηή πνπ κε ππνζηεξίδεη ζηνλ ήιην θαη ζηελ βξνρή. 

 

 

 

Δζηυκα 58. Σμ αοημζπέδζμ παζπκίδζ ηδξ 

Λίικδξ. 
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δ) Ζ επηζπκία γηα ζπλάληεζε 

 

Ζ Άκκα θαίκεηαζ κα επζεοιεί πμθφ ιζα ζοκάκηδζδ ιε ηδ βζαβζά ηδξ. Χζηυζμ, δ 

βζαβζά Μπζάκηα απέηηδζε ηάπμζα κμιζηά πνμαθήιαηα ιε ηδκ παναιμκή ηδξ ζηδκ 

Δθθάδα, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ηδξ επζηνέπεηαζ κα ηαλζδέρεζ πνμξ ηδ πχνα. 

Πανάθθδθα, θυβς ηδξ δθζηίαξ ηδξ δ Μπζάκηα δεκ ιπμνεί κα ιεηαηζκδεεί ιε εοημθία 

βζα έκα ηυζμ ιαηνζκυ ηαλίδζ.   
 

Μα ζέισ λα έξζεη εδώ! Αελ θαηαιαβαίλεηο, νθία. Θέισ λα έξζεη εδώ πέξα! Θέισ λα 

θύγεη από ηελ Οπγγαξία θαη λα έξζεη εδώ πέξα, αιιά ππάξρνπλ δύν ιόγνη πνπ δελ κπνξεί 

λα έξζεη. Πξώηνλ, είλαη γξηά θαη δεύηεξνλ, ηεο απαγόξεπζαλ λα έξζεη, γηαηί, όηαλ είρε 

έξζεη, έθαηζε πεξηζζόηεξν από όζν έπξεπε. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα εκυξ παζπκζδζμφ ιε ηάνηεξ ενςηήζεςκ, δ Άκκα ηθήεδηε κα 

πεζ έκα υκεζνμ πμο έπεζ βζα ημκ εαοηυ ηδξ.  

 

Να πάσ ζηελ Οπγγαξία ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο κακάο κνπ.[…]Βγώ ζέισ λα θέξσ ηε 

γηαγηά κνπ πίζσ εδώ ζηελ Βιιάδα. Παξόιν πνπ μέξσ όηη δελ κπνξεί λα γίλεη, επεηδή 

είλαη γξηά θαη ην δηαβαηήξηό ηεο, ε άδεηα παξακνλήο έιεγε γηα κηα βδνκάδα θαη έθαηζε 

ηξία ρξόληα, εγώ δελ κπνξώ λα ληθήζσ απηή κνπ ηελ επηζπκία. 

 

Καηά ζοκέπεζα, δ βζαβζά Μπζάκηα δζαεέηεζ έκα πνυαθδια κμιζηήξ θφζεςξ πμο 

ηδκ ειπμδίγεζ κα ένεεζ ζηδκ Δθθάδα, ηαεχξ ηδξ έπεζ επζαθδεεί πμζκή πμο δεκ ηδξ 

επζηνέπεζ κα θφβεζ απυ ηδ πχνα. Χζηυζμ, δ Άκκα δεκ ζηαιαηά κα εθπίγεζ ηαζ κα 

πνμζδμηεί ηδκ επακέκςζδ ιε ηδ βζαβζά ηδξ, ακαπμθχκηαξ ηζξ υιμνθεξ ζηζβιέξ πμο 

πέναζακ ιαγί.  

 

7.2.2.2. Παππνύδεο 
 

Ζ Άκκα δεκ πναβιαημπμζμφζε ζοπκέξ ακαθμνέξ ζε ηακέκα ιέθμξ ηδξ 

μζημβέκεζάξ ηδξ, πένα απυ ηδ βζαβζά Μπζάκηα. Μάθζζηα, δ ίδζα πνυθααε κα βκςνίζεζ 

ιυκμ ημκ έκα ηδξ παππμφ, ημκ ιπαιπά ημο ιπαιπά ηδξ, μ μπμίμξ πέεακε ζε δθζηία 92 

εηχκ, υπςξ είπε. Ο παηέναξ ηδξ Βάζζαξ έθοβε κέμξ ζπεηζηά ζε δθζηία, ιε απμηέθεζια 

ηα ημνίηζζα κα ιδκ ημκ βκχνζζακ πμηέ.  

Δκ ημφημζξ, δ Άκκα ζε ιία ηαζ ιυκμ ζοκέκηεολδ δζαηφπςζε ηδκ αβάπδ ηδξ βζα 

ημκ παππμφ ηδξ, ημκ ιπαιπά ημο ιπαιπά ηδξ, ημκ μπμίμ εα ήεεθε κα αβηαθζάζεζ.  

 
Ώπηέο νη δσγξαθηέο λα γίλνπλ αιεζηλέο θαη ν παππνύο κνπ λα δσληάλεπε θαη αο κελ ηνλ 

έβιεπα πνηέ μαλά. Βκέλα ζα κνπ αξθνύζε κία ζηηγκή κόλν. Ώο πξνιάβαηλα λα ηνλ 

αγθαιηάζσ, λα ηνλ ραηξεηίζσ. 

 

Χξ πνμξ ημκ ιπαιπά ηδξ Βάζζαξ, δ Άκκα ακέθενε πχξ πέεακε  θυβς ηαηήξ 

δζαηνμθήξ. Πανάθθδθα, υιςξ, δ Άκκα ακαθένεδηε ζηδκ αίαζδ ζπέζδ ημο παππμφ 

πνμξ ηδ ιδηένα ηδξ.  

 
Μάιινλ επεηδή έπηλε πνιύ θη έηξσγε άζπξν θξέαο. Ώλ δνύζεο εθείλε ηελ επνρή ζα 

έβιεπεο ηε ΐάζηα κε κειαληέο παληνύ, κε ζπξσμίκαηα, κε δαξζίκαηα.  
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7.2.2.3. ρέζε κε ηελ Αλησλία 
 

Πανυθμ πμο δ Ακηςκία δεκ ζοκδέεηαζ ιε δεζιμφξ αίιαημξ ιε ηδκ μζημβέκεζα, 

εκημφημζξ ζοκζζηά ιέθμξ ηδξ, ηνυπμκ ηζκά, αθμφ είκαζ θίθδ ηδξ Βάζζαξ ηαζ δεφηενδ 

ιαιά βζα ηα παζδζά, υηακ εηείκδ απμοζζάγεζ. ε δζαζηήιαηα πμο δ Βάζζα 

επζζηέπηεηαζ ηδ βεκέηεζνα ηδξ, ηα ημνίηζζα ιέκμοκ ιε ηδκ Ακηςκία ζημ ζπίηζ, βζα ηδκ 

μπμία εηθνάγμκηαζ πμθφ εεηζηά.   

ηα πθαίζζα ηςκ επζζηέρεχκ ιαξ ζημ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ βζα ενεοκδηζημφξ 

ζημπμφξ, ζοκακαζηναθήηαιε ηδκ Ακηςκία δ μπμία ήηακ πάκηα εοβεκζηή ιαγί ιαξ ηαζ 

πενζπμζδηζηή πνμξ ηα ημνίηζζα.   

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκαξ, δ Βάζζα πνεζάζηδηε κα απμοζζάζεζ εηηυξ 

Ρεεφικμο βζα έκακ πενίπμο ιήκα, βζα επαββεθιαηζηυ ζημπυ. Σδ θνμκηίδα ηςκ 

ημνζηζζχκ ακέθααε δ Ακηςκία, ηδκ μπμία δ Άκκα παναηηδνίγεζ ςξ «κακά  λνύκεξν 

2». Ζ Ακηςκία θνμκηίγεζ πμθφ ηα ημνίηζζα ηαζ ηα έπεζ έβκμζα αηυια ηαζ ημ ανάδο. 

Χζηυζμ, δ Άκκα παναδέπεηαζ πςξ ηάπμζεξ θμνέξ γδηά ηδ αμήεεζα ηδξ Ακηςκίαξ 

πςνίξ κα ζοκηνέπεζ ζδιακηζηυξ θυβμξ.  

 
Με ην πνπ θσλάδσ «κακά» ακέζσο μππλάεη ε Ώλησλία. Γηαηί κάιινλ έρεη ππνζρεζεί 

από κέζα ηεο όηη ηώξα πνπ ιείπεη ε κακά, είλαη ε λνύκεξν 2 κακά θαη όπνηε ηελ 

ρξεηάδνκαη εγώ θαη ε Φαλή, όπνηε ηελ θσλάδνπκε ... κεξηθέο θνξέο ηελ θσλάδνπκε γηα 

καζήκαηα . Βγώ ηελ θσλάδσ γηα λα κνπ... πώο λα ην πσ... γηα αζήκαληνπο ιόγνπο, γηα 

λα κνπ ζεθώζεη ην πόδη ή γηα λα κνπ δώζεη λεξό. Βίλαη  ε λνύκεξν 2 κακά. 
 

7.2.2.4. Ζ μαδέξθε Υαξά 
 

Ζ Άκκα δεκ ακέθενε ζοπκά ηδκ λαδένθδ ηδξ ηδ Υανά. Χζηυζμ θαίκεηαζ πςξ 

μζ δομ ημοξ δζαηδνμφκ ιζα γεζηή ζπέζδ  ηαζ δ Άκκα ηνέθεζ εενιά ζοκαζζεήιαηα πνμξ 

ηδκ λαδένθδ ηδξ. Να ζδιεζςεεί πςξ δ Υανά είκαζ ηυνδ ηδξ Μαίνδξ, ηδξ αδενθήξ ημο 

Άνδ, ηαημζηεί ζημ Ρέεοικμ, έπεζ ηδκ ίδζα δθζηία ιε ηδκ Άκκα ηαζ έπμοιε ζοκακηδεεί 

ηάπμζεξ θμνέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επζζηέρεχκ ιαξ ζημ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ. Γζα 

ηδκ Άκκα, δ Υανά απμηεθεί ημκ ιμκαδζηυ άκενςπμ πμο ηδκ ηαηαθαααίκεζ πένα απυ 

ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζά ηδξ. 
 

Ναη είλαη ε κόλε πνπ κε θαηαιαβαίλεη. Βίλαη ε κόλε εθηόο από ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ 

κε θαηαιαβαίλεη πνιύ. 

 

Μάθζζηα δ Υανά θαίκεηαζ κα δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

ροπμζφκεεζδ ημο οπμηεζιέκμο πνμηαθχκηαξ ημο αηναία ζοκαζζεήιαηα πανάξ ηαζ 

εοιμφ. Μάθζζηα, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ ζπυθζμ ηδξ Άκκαξ ζηδκ πνμζςπζηή ιμο 

γςή, ηαεχξ δ ίδζα παναθθήθζζε ηα ζοκαζζεήιαηα πμο θακηάγεηαζ υηζ ιμο πνμηαθεί μ 

ζφγοβυξ ιμο, ιε ηα ζοκαζζεήιαηα πμο πνμηαθεί ζηδκ ίδζα δ λαδένθδ ηδξ δ Υανάξ.   

 
Δ Υαξά είλαη ε μαδέξθε πνπ κεξηθέο θνξέο κε θάλεη λα ζπκώλσ  κε ηελ θαξδηά κνπ θη 

άιιεο θνξέο λα γειάσ κε ηελ θαξδηά κνπ. πσο είλαη γηα ζέλα ν άληξαο ζνπ,  ε Υαξά 

είλαη ν άλζξσπνο εθηόο από ηνπο θίινπο κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κπνξεί λα κε 

θάλεη λα ζθεθηώ, λα ζπκώζσ, λα γειάζσ. 

 

Ζ Άκκα ιζθά ζηδ Υανά βζα υζα κζχεεζ, εκχ ζοκακηζμφκηαζ υπμηε δ Υανά 

ιπμνεί κα πάεζ ζημ ζπίηζ ηδξ ή οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα βζα αυθηα. Μζαξ ηαζ ηα δφμ 

ημνίηζζα έπμοκ ηδκ ίδζα δθζηία, ηα εκδζαθένμκηα πμο δζαεέημοκ είκαζ παναπθήζζα.   
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:-ηε Υαξά κηιάο γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ; 

Ώ:-Ναη.  

:-Έρεηε ζπρλή επηθνηλσλία; 

Ώ:-πνηε ηε θέξλεη ε κακά ηεο. Να, ζήκεξα είρακε πεη λα πάκε ζέαηξν. 

 

7.2.2.5. Ο μάδεξθνο Νηθήηαο 
 

Καηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ζοκακηήζεζξ ηδξ ένεοκάξ ιαξ, ζηδκ μζημβέκεζα 

πνμζηέεδηε έκα κέμ ιέθμξ: μ πνχημξ λάδενθμξ ηδξ Άκκαξ, μ Νζηήηαξ. Ο Νζηήηαξ 

είκαζ δεηαμπηχ πνμκχκ ηαζ ιεβάθςζε ζηδκ Οοββανία. Χζηυζμ, απμθάζζζε κα 

ιεηαημιίζεζ ζηδκ Δθθάδα, βζα κα ανεζ δμοθεζά. Ακάιεζα ζηα δομ ημνίηζζα ηαζ ημκ 

Νζηήηα θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ιεβάθδ ζοιπάεεζα. Ο ίδζμξ ιέκεζ ζημ ζπίηζ ημοξ ηαζ 

αζπμθείηαζ πμθφ ιε ηδ θνμκηίδα ηυζμ ηδξ Φακήξ, υζμ ηαζ ηδξ Άκκαξ. Μάθζζηα, μ 

Νζηήηαξ ζοκμδεφεζ ηάεε πνςί ηα ημνίηζζα ζημ ζπμθείμ ημοξ. ηδκ Άκκα ανέζεζ 

πενζζζυηενμ κα αθέπμοκ παζδζηά ιαγί. 

 
:-Ση ζ‟ αξέζεη λα θάλεηο κε ηνλ Νηθήηα; 

Ώ:-Βε, δελ μέξσ. Να βιέπνπκε παηδηθά. 

 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ ηυζμ δ Φακή υζμ ηαζ δ Άκκα ιμο ακέθενακ πςξ 

ηνέθμοκ ζημ Νζηήηα ιεβαθφηενδ ζοιπάεεζα απυ υηζ ζημκ αδενθυ ημοξ. Δκ ημφημζξ, ηα 

θυβζα ηδξ Άκκαξ ειπενζέπμοκ ιζα ζοζημθή, ηαεχξ δεκ εα ήεεθε μ αδενθυξ ηδξ, μ 

Μδκάξ κα ιάεεζ βζα ηδκ αδοκαιία πμο ηνέθεζ βζα ημκ Νζηήηα, πζεακυηαηα βζα κα ιδκ 

ζηεκαπςνδεεί. 

 
Ώ:-Θα ζνπ πσ θάηη αιιά άκα ζπλαληήζεηο.. Σν ρσ πεη ζε όινπο αιιά ζην Μελά δελ ην 

έρσ πεη. Σνπ έρσ πεξηζζόηεξε αδπλακία ηνπ Νηθήηα.  

:-Ώπ‟ ην Μελά; 

Ώ:-Ναη, ίζσο επεηδή είλαη πην πνιιέο ώξεο καδί κνπ. Ίζσο επεηδή δελ μέξσ. Σνπ έρσ 

πεξηζζόηεξε αδπλακία.  

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, μ αδενθυξ ηδξ Βάζζαξ, μ 

Ονέζηδξ έθοβε απνυζιεκα απυ ηδ γςή. Έηζζ δ Άκκα εέθδζε κα πανδβμνήζεζ ημκ 

λάδενθυ ηδξ, θυβζα πμο μφηε δ ίδζα πίζηεοε, ιε ηδκ εθπίδα υιςξ κα δχζεζ ημονάβζμ 

ζημκ Νζηήηα.  
 

Ώλ θαη δελ ην πηζηεύσ, απηό είπα ηνπ Νηθήηα γηα λα ηνπ θηηάμεη ιίγν ε δηάζεζε. ΐαζηθά 

δελ ηνπ είπα όηη πήγε καθξηά, ηνπ είπα όηη είλαη αζηέξη ζηνλ νπξαλό θαη όηη ζα 

δεησθξαπγάδεη κε όιεο ηηο επηηπρίεο ηνπ. ΐέβαηα δελ κε πίζηεςε θαη είπε όηη δελ γίλεηαη 

λα ηνλ βιέπεη.  

 

7.2.3. ρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο 
 

Πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ θάααιε μοζζαζηζηά απυ ηδκ 

παναηήνδζδ πμο δζεηπεναζχζαιε ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δεηάιδκδξ ένεοκάξ ιαξ αθθά ηαζ απυ παζπκίδζα ιε ηδκ Άκκα ηαζ ηδκ αδενθή ηδξ. 

Δζδζηυηενα,  ημ παζπκίδζ νυθςκ ιε ηζξ δαπηοθυημοηθεξ ζοκέααθε ζηδκ απυζπαζδ 

ζδιακηζηχκ πθδνμθμνζχκ, ηονίςξ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ Άκκα αζχκεζ ηαζ 

ακηζθαιαάκεηαζ ηδ ζπέζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ηδξ.  
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7.2.3.1. ρέζε Βάζηαο(κεηέξαο)-Μελά(αδεξθνύ) 
 

Καηά ημ παζπκίδζ νυθςκ ιε ηζξ δαπηοθυημοηθεξ, μζ ηυκμζ ήηακ ήπζμζ ακάιεζα 

ζημ Μδκά ηαζ ηδ ιδηένα ημο, δίπςξ κα εκημπζζηεί ηάπμζα έκηαζδ. ηακ δ ιαιά 

(δδθαδή δ ενεοκήηνζα) νχηδζε ημ Μδκά (δδθαδή ηδκ Άκκα) ηζ εα ήεεθε κα πεζ ζηδκ 

ιδηένα ημο , εηείκμξ απάκηδζε υηζ ηδκ αβαπά.  

 
:-Μελά,εζύ ηη ζεο λα πεηο ζε κέλα πνπ είκαη κακά ζνπ; 

Ώ:-ηη ζ΄ αγαπώ!  

 

7.2.3.2. ρέζε Άξε(παηέξα)-Φαλήο(θόξεο) 
 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, δ Άκκα δεκ έδςζε πμθθέξ πθδνμθμνίεξ 

βζα ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ παηένα ηαζ ηδκ ιζηνή αδενθή ηδξ. Πενζζζυηενα ζημζπεία 

βζα ηδκ ζπέζδ ηδξ Φακήξ ιε ημκ παηένα ηδξ παναηέεδηακ απυ ηδκ ίδζα, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεχκ ιαξ. Ζ Φακή ακαθένεδηε εεηζηά ζημκ ιπαιπά ηδξ, 

ζδιεζχκμκηαξ, αεααίςξ, πςξ, υηακ εοιχκεζ έπεζ πμθθή έκηαζδ. 
 

 Άκα όκσο ζπκώζεη, είλαη άζε, δελ ζεο λα κάζεηο.  

 

Χξ πανάδεζβια δ Φακή έθενε ιζα αηαλία πμο πναβιαημπμίδζε ζε ιζηνή 

δθζηία, ιε απμηέθεζια μ ιπαιπάξ ηδξ κα ηδ αάθεζ ηζιςνία.   

 
Έρεη ζπκώζεη. Σόηε πνπ είρα πάξεη ηα πνηήξηα ηνπ θξαζηνύ θαη ηα είρα ζθνξπίζεη ζε όιν 

ην ζπίηη θαη κε έβαιε ηηκσξία ζηνλ ηνίρν.  

 

7.2.3.3. ρέζε Φαλήο(θόξεο)- Βάζηαο(κεηέξαο) 
 

Ζ Φακή ηαζ δ Βάζζα έπμοκ ιζα ηαθή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ, αθθά μ ζοπκυηενμξ 

θυβμξ δζαπθδηηζζιμφ ακάιεζά ημοξ είκαζ δ άνκδζδ ηδξ Φακήξ κα θάεζ. ε ιζα 

ζοκέκηεολδ ιε ηδ Φακή, ημ ελάπνμκμ ημνίηζζα νςηήεδηε πχξ εα ήηακ βζα εηείκμ δ 

ηέθεζα ιαιά ηαζ δ Φακή δήθςζε πςξ εεςνεί ηδ δζηή ηδξ ιαιά ςξ ηδκ ηαθφηενδ. 

 

Βίλαη ηέιεηα ε δηθηά κνπ ε κακά.  

 

Έπεζηα, γδηήεδηε απυ ηδ Φακή κα ακαθένεζ πμζμοξ εεςνεί ςξ ημοξ πζμ 

ζδιακηζημφξ ακενχπμοξ ζηδ γςή ηδξ ηαζ δ ίδζα επεζήιακε ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ 

ηδξ, αθθά ηαζ ημ αβυνζ ηδξ. Αλίγεζ κα παναηδνήζεζ ηακείξ ηδ ζεζνά δζάηαλδξ, υπμο 

πνχηδ ακαθένεδηε δ ιδηένα ηδξ ηαζ δεφηενδ δ αδενθή ηδξ. 

 

Δ κακά κνπ, ε αδεξθή κνπ θαη ην αγόξη κνπ θαη ν κπακπάο κνπ θαη ν αδεξθόο κνπ. 

 

 

7.2.3.4. ρέζε Μελά(αδεξθνύ)-Φαλήο(αδεξθήο) 
 

Οζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ημο Μδκά ηαζ ηδξ Φακήξ πνμένπμκηαζ 

αθεκυξ απυ ηζξ πνμζςπζηέξ ιαξ παναηδνήζεζξ, αθεηένμο απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ημ 

ελάπνμκμ ημνίηζζ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ Μδκάξ αζπμθείηαζ ιε ηδ θνμκηίδα ηςκ 

αδενθχκ ημο ηαζ ζε πενζπηχζεζξ υπμο δ Βάζζα απμοζζάγεζ βζα ηάπμζμ πνμκζηυ 

δζάζηδια απυ ημ ζπίηζ, ηδ ιένζικα ηδξ Φακήξ ηαζ ηδκ Άκκαξ ακαθαιαάκεζ μ ιεβάθμξ 



[197] 
 

ημοξ αδενθυξ. Ζ Φακή αβαπά πμθφ ημκ αδενθυ ηδξ ηαζ παίγμοκ ιαγί, υπμηε ανίζηεηαζ 

ζημ Ρέεοικμ. 

 
Με ην Μελά παίδνπκε. Με γαξγαιάεη θαη κε δάγθσλε γηα πιάθα, όηαλ ήκνπλ κηθξή. 

 

Πανάθθδθα, ζε ιζα απυ ηδκ επζζηέρεζξ ιμο, δ Φακή έπαζγε ζημ ζαθυκζ ιε ιζα 

ζοιιαεήηνζά ηδξ ηαζ μ αδενθυξ ηδξ ηζξ πείναγε, εκχ εηείκεξ βεθμφζακ ιαγί ημο, 

δίκμκηάξ ιμο ιζα γεζηή εζηυκα βζα ηδ ζπέζδ ηςκ αδεθθζχκ. 

 

7.2.3.5. ρέζε Μελά(γηνύ) –Άξε(παηέξα) 
 

Ακ ηαζ μ Μδκάξ δεκ ζοκζζηά αζμθμβζηυ παζδί ημο Άνδ, θαίκεηαζ μζ δομ ημοξ 

κα έπμοκ ιζα πμθφ ηαθή ζπέζδ. Μάθζζηα, ηα δζαζηήιαηα πμο μ Μδκάξ ανίζηεηαζ ζημ 

Ρέεοικμ ενβάγεηαζ ζημ ιαβαγί ημο παηένα ημο. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ζοιαμθζημφ 

παζπκζδζμφ ιε ηζξ δαπηοθυημοηθεξ, νςηήζαιε ημκ Μδκά (δδθαδή ηδκ Άκκα) ηζ εα 

ήεεθε κα πεζ ζημκ παηένα ημο. Ζ απάκηδζδ ήηακ πςξ αβαπά ηαζ ημοξ δφμ, εκκμχκηαξ 

ηαζ ηδ ιδηένα αθθά ηαζ ημκ παηένα ημο. 

 

:-Ση ζεο λα πεηο ζηνλ κπακπά ζνπ; 

Ώ:-ηη ηνπο αγαπώ θαη ηνπο δύν. 

 

οκεπχξ, δ πνμμπηζηή πμο δίκεζ δ Άκκα ζηδ ζπέζδ ηςκ βμκζχκ ηδξ ηαζ ημο 

Μδκά θαίκεηαζ εεηζηή. Πανάθθδθα, κα ακαθένμοιε πςξ μ Μδκάξ ζοκζζηά παζδί ηδξ 

Βάζζαξ απυ ημκ πνχημ ηδξ βάιμ. Ο αζμθμβζηυξ παηέναξ ημο Μδκά απεαίςζε ηαζ μ 

Άνδξ ημκ ακαβκχνζζε ςξ δζηυ ημο παζδί.  

 
Ο κπακπάο ηνπ Μελά, ν πξώηνο άληξαο ηεο κακάο, γηαηί ε κακά παληξεύηεθε δύν θνξέο, 

ν πξώηνο άληξαο ηεο κακάο πέζαλε. Πνπ είλαη ν κπακπάο ηνπ Μελά. Οπόηε πήγαλε ζε 

δηθεγόξν θαη ν κπακπάο κνπ ηνλ πηνζέηεζε. 

 

Ζ ακαβκχνζζδ ημο Μδκά ζοκζζηά έκα πμθφ ζπμοδαίμ ζημζπείμ πνςηίζηςξ βζα 

ηδκ ζπέζδ ακάιεζα ζημ γεοβάνζ, αθθά ηαζ βζα ημκ ηνυπμ πμο μ Άνδξ ακηζιεηςπίγεζ 

ημκ βζυ ημο. Έηζζ, μ Μδκάξ έπεζ πθέμκ ημ ίδζμ επίεεημ ιε ηζξ αδενθέξ ημο.  

 
:-Καη ηώξα ν Μελάο έρεη δύν επίζεηα ή έλα; 

Ώ:-Έλα. Μελάο (επίζεην). 

 

7.2.3.6. ρέζε αλάκεζα ζηνπο γνλείο 
 

Σδ Βάζζα ηαζ ημκ Άνδ εθάπζζηεξ θμνέξ είπαιε ηδκ εοηαζνία κα ημοξ 

παναημθμοεήζμοιε ιαγί, ςξ γεοβάνζ, ιζαξ ηαζ μ Άνδξ απμοζζάγεζ ζοπκά απυ ημ ζπίηζ 

θυβς πμθθχκ επαββεθιαηζηχκ οπμπνεχζεςκ. Ζ Άκκα δεκ ιζθμφζε ζοπκά βζα ημκ 

παηένα ηδξ, πανά ιυκμ, υηακ ηδ νςημφζαιε. ηακ γδηήζαιε απυ ημ ημνίηζζ κα ιαξ 

πεζ, εάκ μζ βμκείξ ημο ηζαηχκμκηαζ, απάκηδζε εεηζηά, δίπςξ κα δχζεζ ηάπμζμ 

πανάδεζβια. Φαίκεηαζ, υιςξ, μζ δζαπθδηηζζιμί ακάιεζα ζημ γεοβάνζ κα ζοιααίκμοκ 

βζα αζήιακημοξ θυβμοξ.   

 
:-Ώλάκεζα ζηε κακά θαη ζηνλ κπακπά ππάξρνπλ εληάζεηο; 

Ώ:-Αελ μέξσ. 

:-Μαιώλνπλ θακηά θνξά; 

Ώ:-Κακηά θνξά.  
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:-Γηα πνηνο ιόγνπο; 

Ώ:-Μηθξνπξάγκαηα.  

:-Αώζε κνπ έλα παξάδεηγκα.  

Ώ:-Αελ ζπκάκαη. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο μζημβεκεζαημφ ζπκμβναθήιαημξ νςηήζαιε ηδκ Άκκα πμζμ 

απυ ηα άημια ηδξ μζημβέκεζαξ εεςνεί πςξ ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζοκαζζεδιαηζηά ζηδ 

ιδηένα ηδξ. Σμ ημνίηζζ απάκηδζε «ειείξ» εκκμχκηαξ ηα παζδζά. Θέθμκηαξ κα 

δζενεοκήζμοιε πεναζηένς ηδ ζπέζδ ημο γεοβανζμφ, νςηήζαιε ημ οπμηείιεκμ, εάκ μ 

παηέναξ ημο ανίζηεηαζ ημκηά ζηδ Βάζζα, αθθά δ απάκηδζή ημο ήηακ πςξ μ παηέναξ 

ενβάγεηαζ, αθήκμκηαξ κα εκκμδεεί πςξ δεκ έπεζ πνυκμ, βζα κα ανίζηεηαζ ημκηά ζηδ 

ιδηένα. 
 

:-Πνην άηνκν από ηελ νηθνγέλεηα είλαη πην θνληά ζηε κακά; 

Ώ:-Βκείο. 

:-Ο κπακπάο; 

Ώ:-Ο κπακπάο δνπιεύεη. 

 

7.2.4. Σν ηρλνγξάθεκα ηεο Άλλαο γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο  

 

Με ηζξ δαπηοθμιπμβζέξ δ Άκκα ζπδιάηζζε ηδκ πεκηαιεθή μζημβέκεζά ηδξ. 

Ξεηζκχκηαξ απυ ηα ανζζηενά, υπςξ αθέπμοιε ημ ζπκμβνάθδια, ακαπανίζηαηαζ πνχηα 

δ ιδηένα Βάζζα, δίπθα ηδξ μ παηέναξ Άνδξ, έπεζηα μ Μδκάξ, δ Άκκα ηαζ ηάης δ 

Φακή, δ μπμία δεκ πςνμφζε ζε εοεεία βναιιή ιε ηα άθθα πνυζςπα (αθ. Δζηυκα 59). 

Ζ Άκκα ήηακ απμθαζζζιέκδ κα ακαπαναζηήζεζ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ακάθμβα ιε 

ηδκ δθζηία ημοξ. Χζηυζμ, ημ αλζμπενίενβμ είκαζ πςξ δ Βάζζα είκαζ ιεκ πζμ ιζηνή ζε 

δθζηία απυ ημκ Άνδ, αθθά πνμδβείηαζ αοημφ ζημ ζπκμβνάθδια. Δκδεπμιέκςξ ημ 

οπμηείιεκμ κα είκαζ επδνεαζιέκμ απυ ημκ ηονίανπμ νυθμ ηδξ ιδηέναξ ημο ζηα 

ηεηηαζκυιεκα ημο ζπζηζμφ.  

 
Πξώηα πάεη κακά, κπακπάο θαη κεηά ηα παηδηά, Μελάο, Άλλα, Φαλή. […] Με ηε ζεηξά 

πνπ ζηα ιέσ κακά, κπακπάο, παηδηά. 

 

ηακ μ πχνμξ ζημ πανηί ηεθείςζε ηαζ δ ιζηνυηενδ αδενθή ηδξ, δ Φακή, δεκ 

πςνμφζε, δ Άκκα πναβιαηζηά ακαζηαηχεδηε. Γεκ ήεεθε επ‟ μοδεκί κα  γςβναθίζεζ 

ηδκ αδενθή ηδξ ζημκ ηεκυ πχνμ δίπθα ζμοξ βμκείξ ηδξ. Μεηά απυ θίβδ ζηέρδ ηαζ ιζα 

έηθναζδ ζοιαζααζιμφ, ημ οπμηείιεκμ έηακε ηδκ αδενθή ημο ιζηνυηενδ ζε ιέβεεμξ, 

ζηδκ άηνδ ημο πανηζμφ. Χζηυζμ,  ημ ιζηνυ ιέβεεμξ δζηαζμθμβείηαζ ηαζ απυ ηδκ ιζηνή 

δθζηία.  

 
Σα αδέξθηα πάλε κε ηα αδέξθηα, δελ πάλε κε ηνπο γνλείο. […] Έηζη θη αιιηώο είλαη θαη 

πην κηθξή ζε ειηθία. 

 

Αηυια, δ Άκκα επέιεκε κα πνδζζιμπμζήζεζ ηα πνχιαηα ηςκ νμφπςκ πμο 

θμνμφκ ηα ιέθδ, υπςξ ειθακίγμκηαζ ζε ηάπμζεξ θςημβναθίεξ. Δημφημ είπε ςξ 

απμηέθεζια, κα ηονζανπεί ημ ιαφνμ εη πνχηδξ υρεςξ. ιςξ, δ Άκκα πνμζπάεδζε 

απθχξ κα γςβναθίζεζ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε ηα πνχιαηα πμο έαθεπε ζηζξ 

εζηυκεξ. 

 
πσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Σα καιιηά ηεο καύξα. 
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Έπεζηα, νςηήζαιε ηδκ Άκκα, εάκ ηδξ ανέζεζ ημ ιαφνμ. Ζ ίδζα επεζήιακε πςξ 

ημ εεςνεί πέκεζιμ. (Σν ζεσξώ πέλζηκν. Μόλν όηαλ θάπνηνο πελζεί -ή δελ μέξσ ηη- θνξάεη 

καύξα). Μζαξ ηαζ δ Βάζζα έπεζ ςξ ηονίανπμ πνχια ημ ιαφνμ, νςηήζαιε ημ 

οπμηείιεκμ, εάκ ημ ιαφνμ ηαζνζάγεζ ζηδ ιδηένα ημο. Ζ Άκκα εεςνεί πςξ ημ ιαφνμ 

ηαζνζάγεζ ζηδ ιδηένα ημο ζδζαζηένςξ αοηυ ημ δζάζηδια, ηαεχξ δ Βάζζα πεκεεί βζα ημκ 

αδενθυ ηδξ, μ μπμίμξ έθοβε απνυζιεκα απυ ηδ γςή.  

 
Ννκίδσ ηεο πάεη γάληη. 

 

Καηαθδηηζηά, εα εέθαιε κα ζδιεζχζμοιε πςξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζπκμβνάθδια 

πμο εηηεθέζηδηε απυ ηδκ Άκκα ιε δαπηοθμιπμβζέξ οπήνλαιε εκ ιένεζ πανειααηζημί, 

οπυ ηδκ έκκμζα πςξ ηναημφζαιε ημ δάπηοθμ ημο οπμηεζιέκμο πάκς ζημ πανηί, χζηε 

ημ ίδζμ κα εηηεθεί ιζηνέξ ηζκήζεζξ πμο ζπδιάηζγακ ηζξ θζβμφνεξ. Ζ Άκκα θάκδηε 

ελαζνεηζηά επζιεθήξ, ηαεχξ ήεεθε κα είκαζ αηνζαήξ ζηα πνχιαηα πμο εα 

πνδζζιμπμζήζεζ. Μάθζζηα, δ ίδζα δεκ εεςνεί πςξ είκαζ ηεθεζμιακήξ, αθθά βεκζηυηενα 

ζηδ γςή ηδξ πνμζπαεεί κα ηάκεζ ηαθά μηζδήπμηε ιε ημ μπμίμ αζπμθείηαζ.  

 
ηελ δσγξαθηθή δελ είκαη ηειεηνκαλήο αιιά όζν πεξίεξγν θη αλ αθνύγεηαη, επεηδή εκέλα 

δελ κνπ αξέζεη λα αθήλσ δνπιεηέο θαη αζθήζεηο, ην κόην κνπ είλαη «ηαλ θάλνπκε κηα 

δνπιεηά, λα ηελ θάλνπκε ζσζηά».   

 

 

 
         Δζηυκα 59. Ζ Άκκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπκμβναθήιαημξ ιε εέια ηδκ μζημβέκεζά ηδξ.  
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7.2.5. Σν ηρλνγξάθεκα Φαλήο (αδεξθήο) γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο 

 

Μζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο επζθέπεδηακ, κα πναβιαημπμζδεμφκ ιε ηδ 

Φακή ήηακ ημ ζπκμβνάθδια ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ. πςξ ιπμνεί κα δεζ ηακείξ, ημ 

ζπκμβνάθδια πενζθαιαάκεζ έλζ θζβμφνεξ, ακηί βζα πέκηε, ηαεχξ δ Φακή επέθελε κα 

απεζημκίζεζ ηαζ ημκ λάδενθυ ηδξ ημκ Νζηήηα, μ μπμίμξ ηαημζηεί ιαγί ιε ηδκ 

μζημβέκεζα ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ. Μάθζζηα, δ Φακή ημο ηνέθεζ βζα εηείκμκ ιεβάθδ 

αβάπδ (αθ. Δζηυκα 60).  

Ζ Φακή γςβνάθζζε πνχηα ηδ ιδηένα, έπεζηα ημκ παηένα ηδξ, ημκ Μδκά, ηδκ 

Άκκα, ημ Νζηήηα ηαζ ημκ εαοηυ ηδξ.  Ακ ηαζ εεςνεί υηζ γςβνάθζζε ηα άημια ακάθμβα 

ιε ηδκ δθζηία ημοξ, δ ιδηένα ανίζηεηαζ πνχηδ, εκχ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ημκ ιπαιπά. 

Αθθά ηαζ μ Νζηήηαξ ανίζηεηαζ πνζκ ηδ Φακή, εκχ εα έπνεπε κα ανζζηυηακ πνζκ απυ 

ηδκ Άκκα, πζεακυηαηα επεζδή κζχεεζ ιεβάθδ εββφηδηα ιαγί ημο.  

Έπμκηαξ ςξ αάζδ ημ ζπκμβνάθδια, αδνάλαιε ηδκ εοηαζνία, χζηε κα 

δζενεοκήζμοιε ηζξ απυρεζξ ηδξ Φακήξ βζα ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ Άκκαξ. Έηζζ, 

νςηήζαιε ημ ημνίηζζ, εάκ εα επζεοιμφζε κα  πνμζεέζεζ ζηδκ θζβμφνα ηδξ Άκκαξ ηα 

ελανηήιαηα πμο ηδ αμδεμφκ ζηδκ ηίκδζή ηδξ.  

 
:-ηελ Άλλα ζεο λα θάλνπκε θαη θάηη πνπ λα ηελ βνεζάεη ζηελ θίλεζή ηεο;  

Φ:-Αελ μέξσ. ρη. 

 

Μάθζζηα, δ Φακή πνμζέεεζε πςξ ζηα ζπκμβναθήιαηά ηδξ επζθέβεζ κα 

ακαπανζζηά υνεζα ηδκ αδενθή ηδξ. Καηά πάζα πζεακυηδηα δ επζθμβή εημφηδ κα 

ζοκηεθείηαζ αζοκείδδηα, ηαεχξ δ Φακή εοιάηαζ ακέηαεεκ ηδκ αδενθή ηδξ ζε 

ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ηδξ πνμηαθεί πθέμκ εκηφπςζδ. 

 
Πάλησο ζηηο δσγξαθηέο κνπ ηε Άλλα ηελ έρσ πάληα όξζηα.  

 

Δκημφημζξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ιζα ζδιακηζηή εοπή βζα ηδκ Φακή εα ήηακ 

κα πενπαηήζεζ δ Άκκα, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ πςξ ημ ημνίηζζ δζαεέηεζ επίβκςζδ 

ηδξ ηζκδηζηήξ δοζημθίαξ ηδξ αδενθήξ ημο.  

 
:-Φαλή… Ώλ είρεο έλα καγηθό ιπρλάξη θαη ην έηξηβεο θαη έβγαηλε έλα Σδίλη, ηη επρή ζα 

έθαλεο; 

Φ:-Να ήκνπλα θαιή εζνπνηόο. 

:-Έρεηο ηξεηο επρέο. Άιιεο δύν; 

Φ:-Να πεξπαηάεη ε αδεξθή κνπ θαη λα δήζεη όιε ε νηθνγέλεηά κνπ ζηελ Οπγγαξία γηα 

πάληα. 

 

ηζξ εοπέξ ημο επηάπνμκμο ημνζηζζμφ εα ιπμνμφζε κα παναηδνήζεζ ηακείξ ημ 

υκεζνυ ηδξ κα βίκεζ δεμπμζυξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηδκ επζεοιία ηδξ κα ιεηαημιίζεζ δ 

μζημβέκεζά ηδξ ζηδκ Οοββανία, ζηδ βεκέηεζνα ηδξ ιδηέναξ ηδξ. 

Δπζεοιχκηαξ κα ειααεφκμοιε ζηδ ζπέζδ ηςκ δφμ αδεθθχκ, γδηήζαιε απυ ηδ 

Φακή κα ιαξ ελδβήζεζ πμζεξ εα ήηακ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο εα επεδίςηε κα ηάκεζ ιε 

ηδκ Άκκα, εάκ εηείκδ πενπαημφζε. Ανπζηά, δ Φακή δήθςζε εα ηδκ πανμπμζμφζε πμθφ 

έκα ηέημζμ εκδεπυιεκμ, αθμφ δ ιεβάθδ ηδξ αδενθή εα ιπμνμφζε κα ηδκ πδβαίκεζ 

αυθηεξ ηαζ κα ηδξ δζααάγεζ αζαθία.  

 
:-Πώο ζα αηζζαλόζνπλ αλ ε Άλλα πεξπαηνύζε; 

Φ:-Θα ραηξόκνπλ πνιύ. […] 

:-Ώο πνύκε ηη ζα ζνπ άξεζε λα θάλαηε; 
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Φ:-Να κε πήγαηλε βόιηεο αληί λα ηελ πεγαίλσ εγώ. Να κνπ δηάβαδε εθείλε. Πνιιά 

πξάγκαηα.  

 

ηα θυβζα ηδξ Φακήξ ιπμνεί ηακείξ κα δζαηνίκεζ ηδκ αίζεδζδ ημο ημνζηζζμφ 

πςξ έπεζ ακαθάαεζ νυθμοξ πμο ακήημοκ ζηδ ιεβάθδ αδενθή. Δζδζηυηενα, δζαθαίκεηαζ 

πςξ ακ ηαζ δ Φακή είκαζ ιζηνυηενδ, εα επζεοιμφζε δ Άκκα κα ηδκ πδβαίκεζ αυθηεξ 

ηαζ κα ηδξ δζααάγεζ αζαθία ηαζ υπζ ημ ακηίζηνμθμ, υπςξ ζοιααίκεζ ηχνα. 

Έκα αηυιδ ζημζπείμ πμο ηαηαδεζηκφεζ ημκ ζενανπζηυ νυθμ πμο έπεζ ακαθάαεζ δ 

Φακή ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ αδενθή ηδξ, δζαθαίκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ πςξ 

ημ επηάπνμκμ ημνίηζζ επζπθήηηεζ  ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ ζακ κα ήηακ δ ιδηένα 

ημο. Με άθθα θυβζα, πανυηζ δ Φακή είκαζ ηαηά ηέζζενα πνυκζα ιζηνυηενδ απυ ηδκ 

Άκκα, θαίκεηαζ κα έπεζ ακαθάαεζ δβεηζηυ νυθμ ζηδκ ζπέζδ ημοξ.    
 

Καη κηα θνξά είρα καιώζεη ηελ Άλλα γηαηί δελ πξνζπαζεί θαζόινπ θαη κνπ ιέεη «Βίζαη 

ζαλ ηε κακά όηαλ ζπκώλεηο». 

 

Δπζπνυζεεηα, δ Φακή απέδςζε ιζα πμθφ ζδιακηζηή πηοπή βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ δζαπεζνίγεηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο βζα ηδκ ηζκδηζηή 

ημο δοζημθία. Δζδζηυηενα, δ Φακή δήθςζε πςξ δ Άκκα θοπάηαζ ηυζμ πμθφ βζα ηδκ 

ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία πμο πνμηζιά κα ιδκ ζογδηά ηαευθμο βζα ημ εκ θυβς γήηδια.    

 
:-Δ Άλλα πώο αηζζάλεηαη γηα απηό ην ζέκα;(ηδξ ηζκδηζηήξ δοζημθίαξ) 

Φ:-Οπ. ηελαρσξηέηαη. Αελ ζέιεη νύηε λα ην ζπδεηάεη. 

 

Σμ ζημζπείμ εημφημ είπε ηαηαζηεί ακηζθδπηυ ήδδ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ένεοκάξ 

ιαξ, αθμφ δ Άκκα δεκ επζεοιμφζε κα ιζθά βζα ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ, εκχ 

δήθςζε πςξ δεκ απμδέπεηαζ υηζ δζαεέηεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ.  

 

Ζ Φακή έπεζ ηφπεζ κα δεπεεί πεζνάβιαηα βζα ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ 

αδενθήξ ηδξ, ιζαξ ηαζ δ Άκκα ηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ακαπδνζημφ αιαλζδίμο. Χζηυζμ 

δ Φακή θαίκεηαζ κα οπεναζπίγεηαζ ηδκ Άκκα ζε ηέημζμο είδμοξ πενζζηάζεζξ. 

 
Να κνπ θάλνπλ ζρόιην κπξνζηά κνπ λα πνύλε: «Δ αδεξθή ζνπ είλαη κσξάθη επεηδή είλαη 

ζε θαξόηζη» ην έρνπλε πεη. 

 

                
                                              Δζηυκα 60. Ζ μζημβέκεζα ηδξ Φακήξ. 
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7.2.6. Ζ νηθνγέλεηα ηεο Φαλήο (αδεξθήο) θηηαγκέλε από πειό 

 

ηα πθαίζζα δζενεφκδζδξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ, υπςξ αζχκμκηαζ απυ ηδ 

Φακή, επζθέλαιε κα ηαηαζηεοάζμοιε ιε πδθυ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ (αθ. 

Δζηυκεξ 61, 62, 63). Ζ ίδζα δέπηδηε ιε πανά ηαζ ιάθζζηα, ζηέθηδηε έκακ ζδζαζηένςξ 

εοθάκηαζημ ηνυπμ βζα κα ακαπαναζηήζεζ ηα πνυζςπα ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ, 

ημκ μπμίμ έιαεε ζηα ιαεήιαηα ηαθθζηεπκζηχκ υπμο θμζηά.  

Σμ ημνίηζζ ηαηαζηεφαζε ιμκάπα ηα πνυζςπα ηδξ μζημβέκεζαξ ζπδιαηίγμκηαξ 

ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε αηυιμο ηαζ ζημ ηέθμξ πάναγε ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ 

μδμκημβθοθίδαξ ημ υκμια ημο ηάεε πνμζχπμο. Ζ Φακή ηαηαζηεφαζε έλζ θζβμφνεξ, 

ηαεχξ ζοιπενζέθααε ηαζ ημκ λάδενθυ ηδξ ημ Νζηήηα, μ μπμίμξ ηαημζηεί ιαγί ιε ηδκ 

μζημβέκεζα ηαηά ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ Φακή ζοιπενζέθααε 

ημ Νζηήηα ηαζ ζημ μζημβεκεζαηυ ηδξ ζπκμβνάθδια.   

 
 

 

 

 
                       Δζηυκα 61. Ζ Φακή ηαηαζηεοάγεζ ημκ παηένα ηδξ.  
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                               Δζηυκα 62. Ζ Βάζζα. 

      

 

 

 

 
                                   Δζηυκα 63. Ζ Άκκα. 

 

7.2.7. Σν γελεόγξακκα 

 

Σμ βεκευβναιια ηδξ μζημβέκεζαξ ηδξ Άκκαξ ζοιπθδνχεδηε απυ πθδνμθμνίεξ 

πμο ζοθθέπεδηακ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ημ οπμηείιεκμ, ηδ ιδηένα ημο, Βάζζα ηαζ 

ηδκ ηαηά ηέζζενα πνυκζα ιζηνυηενδ αδενθή ημο, Φακή (αθ. Δζηυκα 64). Μάθζζηα, μζ 

ελμιμθμβήζεζξ ηδξ ιδηέναξ οπήνλακ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ, ηαεχξ ημ οπμηείιεκμ 

δεκ βκχνζγε ζε αάεμξ ζημζπεία βζα ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο εονφηενμο 

μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο. Έηζζ, δ ηνζβςκμπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ιέζς εκυξ αηυιδ 

ιέθμοξ ηδξ μζημβέκεζαξ απμδείπηδηε πμθφ αμδεδηζηή, βεβμκυξ πμο ζοκδβμνεί οπέν 

ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ  ζοκεκηεφλεςκ ιε επζπθέμκ ιέθδ ημο πθαζζίμο.  
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7.2.7.1. ρέζεηο θαη ηξίγσλα ζηελ νηθνγέλεηα 

 

Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηδξ Άκκαξ θάκδηε ανιμκζηή. Δκ 

ημφημζξ δεκ θείπμοκ μζ ηαεδιενζκέξ εκηάζεζξ, μζ μπμίεξ, ςζηυζμ, δεκ πανμοζζάγμοκ 

ζοζηδιαηζηυηδηα ηζ έηζζ λεπενκζμφκηαζ. Χξ πνμξ ηζξ εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ηδξ 

πεκηαιεθμφξ μζημβέκεζαξ, εα ιπμνμφζε ηακείξ κα παναηδνήζεζ πςξ δ ιδηένα 

απμηεθεί ηνυπμκ ηζκά ημκ πονήκα ηδξ μζημβέκεζαξ, αθμφ είκαζ εηείκδ ζηδκ μπμία ηα 

παζδζά ηνέθμοκ ηδ ιεβαθφηενδ αδοκαιία. Συζμ δ Άκκα υζμ ηαζ δ Φακή εηθνάζηδηακ 

ιε ηα εεηζηυηενα θυβζα πνμξ ηδ Βάζζα ηαζ ςξ εη ημφημο δ επζημζκςκία ημοξ 

απεζημκίζηδηε ιε δζπθή πνάζζκδ βναιιή ζημ βεκευβναιια, δ μπμία ζδιαίκεζ 

«ημκηζκή ζπέζδ».  

Καζ ηα ηνία παζδζά ηδξ μζημβέκεζαξ δζαεέημοκ ιζα ανιμκζηή ζπέζδ ιε ημκ 

παηένα ημοξ, Άνδ. Ακ ηαζ ηα δφμ ημνίηζζα δήθςζακ πςξ μ παηέναξ ημοξ απμοζζάγεζ 

πμθθέξ χνεξ απυ ημ ζπίηζ θυβς ηδξ δμοθεζάξ ημο, εκ ημφημζξ δεκ ακαθένεδηε ηάπμζμ 

αζπιδνυ ζπυθζμ βζα ημκ ίδζμ. Θα ιπμνμφζαιε, ςζηυζμ, κα εκημπίζμοιε δφμ 

ζοκαζζεδιαηζηά ηνίβςκα ζηδκ μζημβέκεζα, ακάιεζα ζημ ημνίηζζα ηαζ ημοξ βμκείξ 

ημοξ. Δζδζηυηενα, ημ πνχημ ηνίβςκμ πενζθαιαάκεζ ηδκ Άκκα, ηδ Βάζζα ηαζ ημκ Άνδ, 

εκχ ημ δεφηενμ ηδ Φακή, ηδ Βάζζα ηαζ ημκ Άνδ. Κμζκυ ζδιείμ ημκ δφμ 

ζοκαζζεδιαηζηχκ ηνζβχκςκ εκδέπεηαζ κα είκαζ δ πμθφςνδ απμοζία ημο παηένα πμο 

έπεζ ςξ απμηέθεζια ημκ ααεφηενμ ζοκαζζεδιαηζηυ δεζιυ ηςκ δφμ ημνζηζζχκ ιε ηδ 

ιδηένα ημοξ. 

Απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ πμο δζεκενβήεδηακ ιε ηδ Βάζζα, θήθεδηακ ζδιακηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ, μζ μπμίεξ δεκ είπακ εηθναζηεί απυ 

ηδκ Άκκα, πζεακυηαηα βζαηί ημ ημνίηζζ δεκ βκςνίγεζ ηυζμ ααεζά ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ 

δεζιυ ηςκ βμκζχκ ημο. φιθςκα ιε ηδ ιδηένα,  δ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηή 

δοζημθία έπεζ επδνεάζεζ έκημκα ηδ ζπέζδ ηςκ ζογφβςκ, ηαεχξ έπεζ παεεί ημ ζημζπείμ 

ημο εαοιαζιμφ. Οζ δφμ ζφγοβμζ παναιέκμοκ ιαγί ηάης απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ 

δζαηδνχκηαξ έκακ ανιμκζηυ δεζιυ. Χζηυζμ, δ ζπέζδ ημοξ δεκ δζαεέηεζ ημ ζημζπείμ 

ημο εκεμοζζαζιμφ, υπςξ ζηζξ ανπέξ.  

Σα ηνία αδένθζα ειθακίγμκηαζ αβαπδιέκα ιεηαλφ ημοξ. Ζ Φακή ηαζ μ Μδκάξ 

θνμκηίγμοκ ηαζ πενκμφκ πνυκμ ιε ηδκ Άκκα, εκχ δ ίδζα εηθνάζηδηε ιε αβάπδ ηαζ βζα 

ηα δομ ηδξ αδένθζα. Φοζζηά έβζκακ ακαθμνέξ ζε ζοβηνμφζεζξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ 

μζ μπμίεξ, υιςξ, δεκ δφκακηαζ κα ηθμκίζμοκ ηδκ ειπζζημζφκδ ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ, δ 

ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα αδένθζα απεζημκίζηδηακ ζημ βεκευβναιια ιε ιμκή  πνάζζκδ 

βναιιή πμο οπμδδθχκεζ ηδκ αβάπδ.  

Ακαθμνζηά ιε ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ, δ Άκκα αζζεάκεηαζ πζμ 

ημκηά ηδξ ηδκ βζαβζά Μπζάκηα ηαζ δφμ ηζξ λαδένθζα. Σμ οπμηείιεκμ ηνέθεζ ιεβάθδ 

ζοιπάεεζα πνμξ ηδ Υανά πμο είκαζ ηυνδ ηδξ αδενθήξ πμο παηένα ηδξ ηαζ ημκ 

Νζηήηα. Μάθζζηα, ηαζ δ Φακή ζδιείςζε πςξ αβαπά πμθφ ημκ Νζηήηα, ηαεχξ  

πενκμφκ ζοπκά πνυκμ ιαγί. Βεααίςξ, ημ άημιμ βζα ημ μπμίμ δ Άκκα ηνέθεζ ηδκ 

ζζπονυηενδ αδοκαιία είκαζ δ βζαβζά ηδξ δ Μπζάκηα δ μπμία γεζ ζηδκ Οοββανία. 

Πανυθμ πμο δ Άκκα δεκ ζοκακηά ζοπκά ηδ βζαβζά ηδξ, ηδ ζηέθηεηαζ ηαεδιενζκά ηαζ 

ζοκζζηά βζα ηδκ ίδζα πδβή δφκαιδξ, υπςξ δήθςζε.  

Χξ πνμξ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ βμκέςκ ιε ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, μ 

Άνδξ θαίκεηαζ κα δζαεέηεζ πμθφ ζηεκή ζπέζδ ιε ηζξ δφμ αδενθέξ ημο, ηδ Υνφζα ηαζ 

ηδκ Κάηζα. Δκ ημφημζξ, δ ζπέζδ ηδξ Βάζζαξ ιε ηζξ δομ βοκαίηεξ δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ 

ελίζμο εενιή αθμφ, ζφιθςκα ιε ηδκ ίδζα, ημ άημιμ πνμξ ημ μπμίμ αζζεάκεηαζ 

ιεβαθφηενδ εββφηδηα απυ ηδκ μζημβέκεζα ημο ζογφβμο ηδξ είκαζ δ πεεενά ηδξ. Ζ 

Βάζζα ηαζ δ πεεενά ηδξ, Φακή, θαίκεηαζ κα δζαεέημοκ αβαπδηζηή ζπέζδ ηαζ ζηζξ 
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ζοκεκηεφλεζξ ιαξ δ Βάζζα παναδέπηδηε πςξ δ Φακή ηδκ έπεζ ζηδνίλεζ πμθφ (αθ. 

10.2.3.). 

 ηδκ μζημβέκεζα ηδξ Βάζζαξ οπήνπακ έκημκεξ ζοβηνμφζεζξ, υπςξ ιπμνεί 

ηακείξ κα δζαηνίκεζ απυ ημ βεκευβναιια πμο ζπδιαηίζηδηε. Ζ Άκκα είπε ακαθένεζ 

ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ πςξ ακάιεζα ζηδ ιδηένα ηδξ ηαζ ημκ παππμφ ηδξ οπήνπε 

ζπέζδ αίαξ, αθθά δ ζοκέκηεολδ ιε ηδκ ίδζα ηδ Βάζζα έθενε ζημ θςξ έκακ έκημκα 

ζοβηνμοζζαηυ δεζιυ. Δζδζηυηενα, μ παηέναξ ηδξ, άαααξ, αζημφζε αία 

(ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ζςιαηζηή) πνμξ ηδκ Βάζζα ηαζ ηδ ιδηένα ηδξ, Μπζάκηα, 

βεβμκυξ πμο πενζυνζγε ηδξ επζθμβέξ ημο ηυηε κεανμφ ημνζηζζμφ. Δκ ημφημζξ, δ Βάζζα 

δζαηδνεί ηαθή ζπέζδ ηυζμ ιε ηδ ιδηένα ηδξ, υζμ ηαζ ιε ημκ αδεθθυξ ηδξ, μ μπμίμξ 

έθοβε απνυζιεκα απυ ηδ γςή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκάξ ιαξ. 

Καηαθδηηζηά, εα ιπμνμφζαιε κα ζδιεζχζμοιε έκα ιμηίαμ 

επακαθαιαακυιεκδξ ζοιπενζθμνάξ ζημ βεκευβναιια ηδξ μζημβέκεζαξ ηδξ Άκκαξ. Χξ 

πνμξ ημκ πνχημ βάιμ ηδξ Βάζζαξ ιε ημκ Εάπμ, παναηδνμφιε κα ακαπανίζηαηαζ λακά 

έκα ιμηίαμ ζοιπενζθμνάξ. Ο Εάπμξ οπήνλε αίαζμξ ιε ηδ ζφγοβυ ημο, υπςξ άθθςζηε 

ηαζ μ παηέναξ ηδξ. Έηζζ, δ Βάζζα ακαβηάζηδηε κα δζαηυρεζ ημ βάιμ ηδξ πνμηεζιέκμο 

κα ελαζθαθίζεζ ηδ ζςιαηζηή αηεναζυηδηα ηδξ ίδζαξ ηαζ ημο βζμφ ημο, ημο Μδκά. 

 

 

 
Δζηυκα 64. Σμ βεκευβναιια ηδξ μζημβέκεζαξ ηδξ Άκκαξ 

διείςζδ: Οζ δθζηίεξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ακαβνάθμκηαζ ιε αάζδ ηδκ ζδιενζκή πνμκμθμβία, 2017, εκχ δ 

ένεοκα λεηίκδζε δφμ πνυκζα κςνίηενα, ημκ Φεανμοάνζμ ημο 2015. 

 

 

7.3. Σν νηθνγελεηαθό πιαίζην ηεο Μαξίλαο 
 

Ζ μζημβέκεζα ηδξ Μανίκαξ απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ιέθδ. Σδ ιδηένα ηδξ, 

Γεςνβία, ημκ παηένα, Κμζιά, ηδκ ηαηά δφμ πνυκζα ιεβαθφηενδ αδενθή ηδξ, ηδκ 

Αθίηδ ηαζ ημ δεηαπεκηάπνμκμ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ. Καζ ηα ηέζζενα ιέθδ 

ηαημζημφκ ζημ ίδζμ ζπίηζ. Σδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ ενβάγεηαζ ιυκμ μ 

Κμζιάξ ιε απμηέθεζια κα απμοζζάγεζ πμθθέξ χνεξ απυ ημ ζπίηζ, εκχ ηδ θνμκηίδα 

ηςκ ημνζηζζχκ έπεζ ακαθάαεζ δ Γεςνβία, δ μπμία ιυθζξ ζοκηαλζμδμηήεδηε.  

Δκημφημζξ, μ παηέναξ δζαηδνεί πμθφ ηαθή ζπέζδ ηυζμ ιε ηζξ ηυνεξ, υζμ ηαζ ιε ηδ 

ζφγοβυ ημο.    
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Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ Κμζιάξ είκαζ μ δεφηενμξ ζφγοβμξ ηδξ Γεςνβίαξ. Ζ 

Γεςνβία πακηνεφηδηε ζε δθζηία δεηαέλζ εηχκ ημκ πνχημ ηδξ ζφγοβμ ηαζ απέηηδζε 

ιία ηυνδ ιαγί ημο, ηδκ Δθεοεενία. Χζηυζμ πήνε δζαγφβζμ έπεζηα απυ πμθθά πνυκζα 

βάιμο ιε ημκ πνχημ ηδξ άκδνα, μ μπμίμξ δεκ ανίζηεηαζ πθέμκ ζηδ γςή.   

Μεηά ημ δζαγφβζμ δ Δθεοεενία έιεζκε ιε ηδ ιδηένα ηδξ, εκχ θίβα πνυκζα 

ανβυηενα έθοβε απυ ημ κμιυ, βζα κα ζπμοδάζεζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Έηζζ, δεκ 

ζοκοπήνλε ζημ ίδζμ ζπίηζ ιε ηζξ δφμ ιζηνυηενεξ αδενθέξ ηδξ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ 

δζάζηδια. ήιενα δ Δθεοεενία γεζ ιυκζια ζημ ελςηενζηυ ηαζ ιε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ 

έπεζ ςξ επί ημ πθείζημκ ηδθεθςκζηή επζημζκςκία.  

Ζ Γεςνβία έπεζ ιζα αδενθή ηζ έκακ δίδοιμ αδενθυ, εκχ μ ιεβαθφηενυξ ηδξ  

αδενθυξ ηδξ έπεζ απμαζχζεζ. Ο Κμζιάξ έπεζ δφμ ιεβαθφηενεξ αδενθέξ, μζ μπμίεξ ημκ 

ηακάηεοακ πμθφ, υπςξ έπεζ δδθχζεζ μ ίδζμξ. Έηζζ, ζπδιαηίγεηαζ έκα πθμφζζμ 

βεκεαθμβζηυ δέκηνμ βζα ηδκ Μανίκα. Σμ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ είκαζ ζημθζζιέκμ ιε 

πμθθέξ θςημβναθίεξ, μζ μπμίεξ ιανηονμφκ ηδκ αβαπδηζηή ζπέζδ ημο γεοβανζμφ ιε 

ημοξ ζοββεκείξ ημο.  

Μάθζζηα, ζε ηάπμζα απυ ηζξ ανπζηέξ ιαξ ζοκακηήζεζξ, γήηδζα απυ ηδ Μανίκα κα 

ιμο δείλεζ θςημβναθίεξ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ ηζ εηείκδ έθενε έκα ιεβάθμ άθιπμοι. 

ηζξ θςημβναθίεξ ιπυνεζα κα δς ανηεηά άημια ηςκ μζημβεκεζχκ: βζαβζάδεξ ηαζ 

παππμφδεξ, εείμοξ, κμκμφξ ηαζ θοζζηά ημοξ βμκείξ. Ζ αάθηζζδ ηδξ Αθίηδξ ηαζ ηδξ 

Μανίκαξ έβζκακ ιαγί, ηδκ ίδζα ιένα αθμφ ανίζημκηαζ πμθφ ημκηά δθζηζαηά. Ζ Αθίηδ 

πνέπεζ κα ήηακ βφνς ζηα ηνία εκχ δ Μανίκα εκυξ έημοξ. Οζ κμκμί ημοξ ηζξ εοιμφκηαζ 

ηαζ ηζξ επζζηέπημκηαζ αηυιδ. Μζαξ ηαζ παναηδνήζαιε ηδκ απμοζία ηδξ ιεβάθδξ 

αδενθήξ ηςκ ημνζηζζχκ, ηδξ Δθεοεενίαξ, απυ ημ θςημβναθζηυ άθιπμοι ηδξ 

αάθηζζδξ, ηέεδηε ημ ενχηδια ζηδ Μανίκα, δ μπμία απάκηδζε πςξ έθεζπε ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ, υπμο ζπμφδαγε.  

Ακ ηαζ δ Μανίκα θαίκεηαζ κα έπεζ δζάεεζδ ακελανηδημπμίδζδξ απυ ηδκ 

μζημβέκεζά ηδξ, ηαεχξ εέθεζ κα ζπμοδάζεζ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ηδ δζηή ηδξ 

μζημβέκεζα, εκημφημζξ, ακαβκςνίγεζ ηδκ ακάβηδ ανςβήξ απυ ηδ ιδηένα ηαζ ημκ παηένα 

ηδξ . Έηζζ, ηαηά ηδ θήρδ απμθάζεςκ δ Μανίκα δίκεζ αανφηδηα ζημ θυβμ ημοξ.   

 
,ηη πεη ε κάλα κνπ θαη ν παηέξαο κνπ.  

 

Καηά ζοκέπεζα, δ Μανίκα εεςνεί πςξ  δ αμήεεζα ηςκ βμκέςκ ηδξ είκαζ 

ζδιακηζηή, ιε απμηέθεζια κα αημοιπά πάκς ημοξ.  

 
Βγώ βαζίδνκαη ζηνπο γνλείο κνπ.  

 

Πανάθθδθα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηαηά ηζξ ελςηενζηέξ ζοκακηήζεζξ ιαξ (ζηδκ 

ηαθεηένζα ηαζ ημ ζζκειά), μζ βμκείξ ηδξ Μανίκαξ ήηακ ιεκ απμθφηςξ δεηηζημί αθθά 

θαζκυηακ κα έπμοκ άβπμξ βζα ηδκ ζοιπενζθμνά ημο ημνζηζζμφ ζημ άβκςζημ 

πενζαάθθμκ. οκήεςξ ιυθζξ έθηακακ βζα κα ηδκ παναθάαμοκ, ιαξ νςημφζακ, εάκ δ 

δζαβςβή ηδξ Μανίκαξ ήηακ ηαθή βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ ιζα ακδζοπία βζα ημ 

ημνίηζζ, υηακ δεκ ανίζημκηαζ μζ ίδζμζ ιαγί ημο.  

 

7.3.1. ρέζε κε ηε κεηέξα  
 

Ζ ζπέζδ ιδηέναξ ηαζ ηυνδξ ήηακ έκα απυ ηα γδηήιαηα πμο ιαξ απαζπυθδζακ 

πμθφ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηάιδκδξ ένεοκαξ. Σα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηςκ δομ 

θαίκεηαζ κα θαιαάκμοκ πμζηίθεξ απμπνχζεζξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζακ αθθδθεπίδναζδ 
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γςκηακή, ιε εκηάζεζξ, ιε ζηζβιέξ αβάπδξ, πνμζηαζίαξ, εοιμφ, ηνοθενυηδηαξ. Μδηένα 

ηαζ ηυνδ, ημζκέξ θνάζεζξ, ημζκέξ εηθνάζεζξ, ζακ ηαενέθηδξ ιέζα ζημκ ηαενέθηδ.  

 

7.3.1.1. Οκόλνηα 
 

Ζ Μανίκα, εκχ αβαπά ηδ ιδηένα ηδξ, πμθθέξ θμνέξ εοιχκεζ ιαγί ηδξ. ε ηάεε 

πενίπηςζδ, δ Μανίκα ακαβκςνίγεζ ηάπμζα εεηζηά ζημζπεία ζημκ παναηηήνα ηδξ 

Γεςνβίαξ. Δζδζηυηενα, ηδ εεςνεί ακελάνηδηδ ηαζ ηαθή ιδηένα, εκχ δ ίδζα αζζεάκεηαζ 

ηοπενή πμο ηδκ έπεζ.  

 
Δ κακά κνπ είλαη πνιύ θαιή. Βίλαη πνιύ αλεμάξηεηε., Βίκαη πνιύ ηπρεξή πνπ ηελ έρσ. 

 

Μάθζζηα, ημ ημνίηζζ δεκ εα ήεεθε κα αθθάλεζ ηίπμηα ζημ παναηηήνα ηδξ 

Γεςνβίαξ, δζυηζ δ ζδακζηή ιδηένα βζα εηείκδ είκαζ «όπσο είλαη ηώξα». 

 

7.3.1.2. Δληάζεηο 
 

Απυ ηδ ζπέζδ ηςκ δφμ βοκαζηχκ δεκ θείπμοκ μζ εκηάζεζξ, ηαεχξ δ Μανίκα 

εοιχκεζ ζοπκά ιε ηδ ιδηένα ηδξ.  

 
:-Με πνηνλ ηζαθώλεζαη πην ζπρλά; 

Μ:-Με ηε κακά. 
 

Ο θυβμξ είκαζ ηονίςξ έκαξ: αζζεάκεηαζ πςξ δ Γεςνβία δεκ ηδκ αθήκεζ κα 

ιζθήζεζ ηαζ κα εηθναζηεί υπςξ εα ήεεθε. πςξ ελήβδζε ζηδ ζοκέκηεολή ιαξ, δ αζηία 

έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ πςξ δ ιδηένα ηδξ πνμζπαεεί κα μνζμεεηήζεζ ηδ ζοιπενζθμνά 

ηδξ Μανίκαξ, δζυηζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηδκ ζοκεπαίνκεζ δ νμή ηςκ ζηέρεχκ ηδξ. 

 
Αελ κνπ αξέζεη θάπνηεο θνξέο ε ζπκπεξηθνξά ηεο κακάο. Μόιηο πάσ λα πσ κία ιέμε, ...  

 

Σμ ζημζπείμ εημφημ ημο πενζμνζζιμφ πμο κζχεεζ δ Μανίκα ακαδφεδηε ζε 

πμθοάνζεια ζδιεία ηςκ ζοκεκηεφλεχκ ιαξ. Λυβμο πάνδ, υηακ νςηήζαιε ηδκ ίδζα 

πμζμ είκαζ ημ ζημζπείμ εηείκμ πμο ηδκ εκμπθεί πενζζζυηενμ ζηδ ιδηένα ηδξ, απάκηδζε 

πςξ ηδκ πεζνάγεζ πμο ηδξ απαβμνεφεζ κα ιζθά βζα μνζζιέκα εέιαηα. Έηζζ, εεςνεί πςξ 

δ ιαιά ηδξ δεκ ηδκ αθήκεζ κα εηθναζηεί εθεφεενα.  

 

Με κηιάο θαη κε κηιάο θαη κελ εθείλν θαη κε ην άιιν. Αελ κε αθήλεη κόλε κνπ.[…] Γηαηί 

θακηά θνξά έρεη έλα ύθνο «Μελ ην ιεο, κελ ην ιεο».   

 

7.3.1.2.1. Αλαθνξέο ζην Υξήζην 
 

Πανάθθδθα, δ Γεςνβία δεκ επζηνέπεζ ζηδκ ηυνδ ηδξ κα ιδκ ακαθένεηαζ 

παναηεηαιέκα ζημκ θίθμ ηδξ ημ Υνήζημ, βεβμκυξ πμο δοζανεζηεί ηδ Μανίκα.  

 

Ο ζθνπόο ηεο κάλαο κνπ είλαη λα κελ αλαθέξνκαη ζε απηό ην όλνκα. 

 

Μάθζζηα, ιδηένα ηαζ ηυνδ έπμοκ ηάκεζ ιζα ζοιθςκία, χζηε υηακ δ Μανίκα   

ζοκακηζέηαζ ιε ημ θίθμ ηδξ ημκ Υνήζημ, κα ζοιπενζθένεηαζ ζοκεζδδηά, πςνίξ 

οπένιεηνεξ εκηάζεζξ.  
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Σώξα κνπ έρεη βάιεη θαλόλεο δηαρείξηζεο: «Θα κηιάο ιίγν κε ηνλ Υξήζην, κία αγθαιηά 

κεγάιε, ζα πεγαίλεηο καδί ηνπ γηα ιίγν». 
 

Έηζζ, δ Μανίκα ζοιθχκδζε ιε ηδ ιαιά ηδξ πςξ δεκ πνυηεζηαζ κα λακαιζθήζεζ κα 

ιζθήζεζ λακά βζα ημκ θίθμ ηδξ ημκ Υνήζημ.  

 

[…] Βίπα ζηε κάλα κνπ πσο δελ ζα ην αλαθέξσ μαλά.  

 

Έκα αηυιδ πνυζςπμ βζα ημ μπμίμ δ Μανίκα ανέζηεηαζ κα ιζθά παναηεηαιέκα 

είκαζ μ λάδενθυξ ηδξ μ Μακχθδξ. οκεπχξ, πένα απυ ημκ Υνήζημ, δ ιδηένα ηδξ ηδκ 

επζπθήηηεζ ζοπκά ηαζ βζα ηζξ ακαθμνέξ ηδξ ζημ Μακχθδ. 

 
Μ:-Να κε κνπ ηα βάδεη θνπθνύια ζπλέρεηα. 

:- Ση ελλνείο; 
Μ:- Ώο πνύκε ιέεη γηα ηνλ Μαλώιε: «Με κηιάο γηα ηνλ Μαλώιε θαη κε κηιάο κίια γηα 

ηνλ Μαλώιε». 
 

7.3.1.2.2. Σν δηάβαζκα 

 

Δπζπθέμκ, υηακ δ Μανίκα πνυηεζηαζ κα δχζεζ ελεηάζεζξ, αζζεάκεηαζ πίεζδ απυ 

ηδ ιδηένα ηδξ υζμκ αθμνά ζημ δζάααζια. 

 
:-Βζείο έρεηε θαλέλα παηδάθη ζην ζρνιείν πνπ λα ην δνξίδεη πνιύ ε κακά ηνπ λα 

δηαβάδεη;  

Μ:-Βγώ είκαη. ηαλ είλαη πεξίνδνο εμεηάζεσλ κε δνξίδεη πνιύ ε κακά. 
 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ Γεςνβία θαίκεηαζ κα δζαεέηεζ ιζα βεκζηυηενδ 

ακδζοπία βζα ημ ζπμθείμ ηδξ Μανίκαξ, πζεακυηαηα επεζδή είκαζ αηυιδ ανπή ηδξ 

ζπμθζηήξ πνμκζάξ ηαζ πενίμδμξ πνμζανιμβήξ ζηδκ Α΄ Λοηείμο. ηακ παναηδνήζαιε  

ζηεπηζηή ηδ Γεςνβία ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζα ζοκάκηδζδξ, δ Μανίκα απέδςζε ηδ 

ζοιπενζθμνά ηδξ ιδηένα ηδξ ζηδκ ακδζοπία, εάκ εα ηεθεζχζεζ ημ Λφηεζμ.  

 

Έρεη αγρσζεί, αλ ζα βγάισ ην Λύθεην.  

 

7.3.1.2.3. ην ζέαηξν: Ζ απξνζεμία θαη ε έληαζε 
 

 Έκαξ ζοπκυξ θυβμξ έκηαζδξ ακάιεζα ζε ιδηένα ηαζ ηυνδ βεκκάηαζ απυ ηδκ 

ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ Μανίκαξ. Δζδζηυηενα, δ Μανίκα πενπαηά ιε ηδ αμήεεζα 

ιπαζημοκζχκ, ιε απμηέθεζια κα πνέπεζ κα παναιέκεζ ζοβηεκηνςιέκδ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ αάδζζδξ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ηζκδηζηυξ ζοκημκζζιυξ. Γζαθμνεηζηά 

οθίζηαηαζ μ ηίκδοκμξ κα πάζεζ ηδκ ζζμννμπία ηδξ ηαζ κα πέζεζ. οκήεςξ δ Γεςνβία 

πενπαηά πίζς ή πθάζ απυ ηδ Μανίκα ιε ζημπυ κα απμηνέρεζ ιζα πηχζδ. Χζηυζμ, δ 

Γεςνβία δεκ δζαεέηεζ ανηεηή δφκαιδ, βζα κα ηναηήζεζ ελμθμηθήνμο ημ 

δεηαπεκηάπνμκμ ημνίηζζ, ιζαξ ηαζ είκαζ ιεβαθυζςιμ. Έηζζ, δ ιδηένα εθζζηά δζανηχξ 

ηδκ πνμζμπή ηδξ Μανίκαξ ζηδ ζςιαηζηή ηδξ ζηάζδ, είηε είκαζ ηαεζζηή είηε υνεζα.        

Καηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ επίζηερήξ ιαξ ζημ εέαηνμ, δ ιδηένα απμιαηνφκεδηε 

απυ ηδ Μανίκα, βζα κα πάεζ κα αβμνάζεζ ηα εζζζηήνζα. Σμ ημνίηζζ ηυηε είδε ημοξ 

δεμπμζμφξ ηαζ απυ ηδ πανά ηδξ άνπζζε κα βεθά, ιε απμηέθεζια μ ημνιυξ ηδξ κα 

βείνεζ πνμξ ηα πίζς. Ζ Μανίκα ζπεδυκ έπεζε αθθά ηδκ ηναηήζαιε απυ ηζξ ιαζπάθεξ 

ηζ έκαξ δεμπμζυξ ήνεε πνμξ ημ ιένμξ ιαξ βζα κα ηδ αμδεήζεζ. Ζ Γεςνβία πμο 

ακηζθήθεδηε ηδκ ακαζηάηςζδ έηνελε κα ηδκ ζδηχζεζ, επζπθήηημκηάξ ηδκ βζα ηδκ 
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απνμζελία ηδξ. Ζ Μανίκα, υιςξ, άνπζζε κα ιζθά ζημκ δεμπμζυ ηαζ δ ιδηένα ηδξ ηήξ 

απεοεφκεδηε αοζηδνά θέβμκηαξ: «Αελ έρεηο θαηαιάβεη ηίπνηα». 

Ζ αναδζά ζοκεπίζηδηε ιε ιζα αηυιδ έκηαζδ ακάιεζα ζε ιδηένα ηαζ ηυνδ. Ακ 

ηαζ δ Γεςνβία επνυηεζημ κα πενζιέκεζ ηδ Μανίκα έλς απυ ηδκ αίεμοζα ημο εεάηνμο, 

εκ ημφημζξ, ιπήηε ηζ εηείκδ ιαγί ιαξ, ηαεχξ ηδκ πνμζηάθεζε δ ζδζμηηήηνζα ημο 

εεάηνμο. Μυθζξ δ Μανίκα ακηζθήθεδηε πςξ εα ιείκεζ ηαζ δ Γεςνβία ιαγί ιαξ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ πανάζηαζδξ, ημ ημνίηζζ άνπζζε κα βηνζκζάγεζ θέβμκηαξ πςξ εα ήεεθε 

κα ιείκεζ ιυκδ ηδξ, υπςξ είπακ ζοιθςκήζεζ ανπζηά ιε ηδ ιδηένα ηδξ. Ακ ηαζ γήηδζε 

απυ ηδ ιαιά ηδξ κα θφβεζ, δ Γεςνβία απάκηδζε ιε ροπναζιία πςξ δεκ εα ηδκ 

εκμπθήζεζ ηαευθμο, μφηε εα ηδξ ιζθά. Ζ ηεθζηή θφζδ πμο ανέεδηε απυ ηδ ιδηένα 

ήηακ κα ηαείζεζ δ Γεςνβία ζημ πίζς ιένμξ ηδξ αίεμοζαξ, ιαηνζά απυ ειέκα ηαζ ημ 

ημνίηζζ. Ζ Μανίκα απμδέπηδηε ηδκ θφζδ δίπςξ εκεμοζζαζιυ, εκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ οπυθμζπδξ αναδζάξ θαζκυηακ άηεθδ.  

Ζ ακηίδναζδ ημο οπμηεζιέκμο απέκακηζ ζηδ ιδηένα ημο ηαηαδεζηκφεζ ηδκ 

ακάβηδ ημο ημνζηζζμφ βζα ακελανηδημπμίδζδ απυ ηδκ μζημβεκεζαηή ηδδειμκία, πμο 

ανίζηεηαζ ζε ζοκάθεζα ιε ηδκ δθζηία ημο, αθμφ ημ ημνίηζζ δζακφεζ ηδκ πενίμδμ ηδξ 

εθδαείαξ. Ζ επζθμβή ηδξ ιδηέναξ κα εζζέθεεζ ζημ εέαηνμ ήηακ ιεκ απνυαθεπηδ, αθμφ 

είπακ ζοκεκκμδεεί ιε ηδ Μανίκα κα ηδκ πενζιέκεζ απέλς, ςζηυζμ δ Γεςνβία δεκ 

επέααθε ηδκ πανμοζία ηδξ ζηδ Μανίκα μφηε αθθδθεπίδναζε ιαγί ηδξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ πανάζηαζδξ.  

Καηαθδηηζηά, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί ηαζ ιζα αηυιδ ακηίδναζδ ηδξ ιδηέναξ ηαηά 

ηδκ επίζηερδ ζημ εέαηνμ. ηακ μζ ζδζμηηήηεξ ημο εεάηνμο πνυηεζκακ ζηδκ Γεςνβία 

κα ιδκ πθδνχζεζ εζζζηήνζμ δ Μανίκα, δ ιδηένα ηδξ απάκηδζε ανκδηζηά θέβμκηαξ 

«Γηαηί πνηα είλαη ε Μαξίλα;». Πζεακυηαηα δ πνυηαζδ εημφηδ δζαηοπχεδηε απυ ημοξ 

ζδζμηηήηεξ ημο εεάηνμο ιε ημ ζηεπηζηυ πςξ δ Μανίκα είκαζ άημιμ ιε ακαπδνία. 

Χζηυζμ δ ζηάζδ ηδξ Γεςνβίαξ δείπκεζ υηζ πνμηζιά κα ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ ηυνδ ηδξ 

ακελάνηδηα απυ ηδκ ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία.  

 

7.3.1.2.4. ηε εζηηαηόξην 

 

ηα πθαίζζα ηδξ παναηήνδζδξ ημο οπμηεζιέκμο ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ, 

πναβιαημπμζήεδηε ιζα ημζκή έλμδμξ ζημ εζηζαηυνζμ ημο Υνήζημο. Μζαξ ηαζ δ ηάζδ 

ηδξ Μανίκαξ κα πναβιαημπμζεί ζοπκέξ ακαθμνέξ ζημ θίθμ ηδξ δδιζμονβεί 

ζοβηνμφζεζξ ακάιεζα ζηδκ ίδζα ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ, δ παναηήνδζδ ζημ εκ θυβς 

πθαίζζμ πνμζέθενε ιζα ζδιακηζηή μπηζηή βζα ηζξ εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελυδμο ηαείζαιε υθμζ ιαγί ζημ ίδζμ ηναπέγζ ζηδκ αοθή 

ημο ιαβαγζμφ, εκχ είπαιε ελδβήζεζ ζηδκ μζημβέκεζα  πςξ εα ιέκαιε αιέημπμζ ζηζξ 

ζογδηήζεζξ πμο εα δζελαπεμφκ, ηαεχξ ζημπυξ ιαξ ήηακ δ παναηήνδζδ ηδξ 

αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ημοξ, αθθά ηαζ ηδξ Μανίκαξ ιε ημκ Υνήζημ. 

ηδκ ανπή ηδξ ζοκάκηδζδξ μζ βμκείξ ηδξ Μανίκαξ ακέθενακ πςξ ημ ημνίηζζ είπε 

ηυζμ άβπμξ βζα ηδκ επίζηερδ ζημ ιαβαγί ημο Υνήζημο πμο δεκ ηαηυνεςζε κα 

ημζιδεεί ημ πνμδβμφιεκμ ανάδο. Γζα ηδ Μανίκα ημ δείπκμ ζημ εζηζαηυνζμ  πμο 

θαιαάκεζ πχνα ιζα θμνά ημ ιήκα ζοκζζηά ζπμοδαίμ βεβμκυξ ηαζ ζζπονυ ηίκδηνμ βζα 

ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκάξ ιμο.  

Ζ αναδζά ηοθμφζε μιαθά. ογδημφζακ ςξ επί ημ πθείζημκ μζ βμκείξ, αθθά 

απδφεοκακ ακά ηαηηά δζαζηήιαηα ημ θυβμ ζηδ Μανίκα, δ μπμία ημζημφζε πμθφ ζοπκά 

ημ θίθμ ηδξ πμο ενβαγυηακ ζημ εζςηενζηυ ημο ιαβαγζμφ. Χζηυζμ δ ζοιπενζθμνά ημο 

ημνζηζζμφ ήηακ μιαθή ηαζ δζαπεζνίζζιδ.  

Σμ ηέθμξ, ςζηυζμ, επεθφθαζζε ιζα έηνδλδ ακάιεζα ζηδ Μανίκα ηαζ ηδ 

Γεςνβία. Έπμκηαξ πθέμκ ηθείζεζ 3 χνεξ ζημ εζηζαηυνζμ, μζ βμκείξ ημο ημνζηζζμφ 
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απμθάζζζακ κα γδηήζμοκ θμβανζαζιυ, βζα κα απμπςνήζμοκ. Ζ Μανίκα, υιςξ, είπε 

ακηίεεηδ βκχιδ, ηαεχξ επζεοιμφζε κα ιείκμοκ ςξ ηδ ιία ημ ανάδο πμο ηθείκεζ ημ 

ιαβαγί. Δκ ημφημζξ, μζ βμκείξ ηδξ επέιεζκακ, βεβμκυξ πμο έηακε ηδ Μανίκα κα 

πνμζπαεεί ιε πακημίμοξ ηνυπμοξ κα ηνααήλεζ ημ αθέιια ημο Υνήζημο είηε 

ημοκχκηαξ πένα δχεε ηα πένζα ηδξ, είηε θςκάγμκηάξ ημκ δοκαηά. Ζ Γεςνβία θακενά 

εηκεονζζιέκδ απυ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ηυνδξ ηδξ, γήηδζε απυ ηδ ζεναζηυνα κα θένεζ 

ημκ θμβανζαζιυ. Ζ Μανίκα άνπζζε κα θςκάγεζ λακά ζημ Υνήζημ βζα κα θένεζ εηείκμξ 

ημ θμβανζαζιυ ηαζ δ Γεςνβία πηφπδζε απαθά ημ πένζ ημο ημνζηζζμφ ιε ηδκ αεκηάθζα 

πμο ηναημφζε. Συηε πανεκέαδ μ Κμζιάξ, μ μπμίμξ πνμζπάεδζε κα  οπεναζπζζηεί ηδκ 

ηυνδ ημο θέβμκηαξ ήπζα «Άζε ηελ» ζηδ Γεςνβία. Αθμφ δ Μανίκα άθδζε ιζα ηναοβή, 

θχκαλε «Άζε κε πηα!» ζηδ ιδηένα ηδξ. Γζα κα ηαηεοκάζεζ ηα πκεφιαηα, μ Κμζιάξ 

πνμέηνερε ηδ Μανίκα κα ιδκ παθάζεζ ηδκ υιμνθδ αναδζά πμο πέναζακ ηζ έηζζ ημ 

ημνίηζζ δνέιδζε.  

Σέθμξ, δ ζεναζηυνα έθενε ημκ θμβανζαζιυ ηαζ δ Γεςνβία γήηδζε απυ ηδκ 

Μανίκα κα ιεηνήζεζ ηα πνήιαηα πμο πνεζάγεηαζ κα πθδνχζμοκ απυ ημ πμνημθυθζ 

ηδξ. Σα πένζα ηδξ Μανίκαξ έηνειακ, ηαεχξ έραπκε ηα ηένιαηα. Έπεζηα, ζδηςεήηαιε 

απυ ημ ηναπέγζ ηαζ δ Μανίκα έβκερε ιε ημ πένζ ηδξ πνμξ ημκ Υνήζημ. 

Ζ αναδζά ζημ εζηζαηυνζμ πνμζέδςζε ιζα εζηυκα βζα ημοξ δζαπθδηηζζιμφξ 

ακάιεζα ζε ιδηένα ηαζ ηυνδ. Οφηε δ Μανίκα αθθά μφηε ηαζ δ Γεςνβία έηακακ 

εφημθα πίζς, εκχ ημ ημνίηζζ δεκ θάκδηε κα εμνοαείηαζ απυ ηζξ επζπθήλεζξ ηδξ 

ιδηέναξ ημο. Αλίγεζ, πανάθθδθα, κα ζδιεζςεεί μ δζαιεζμθααδηζηυξ νυθμξ ημο 

παηένα, μ μπμίμξ πνμζπάεδζε κα ηαηεοκάζεζ ηα πκεφιαηα. Σμ βεβμκυξ υηζ 

οπεναζπίζηδηε ηδκ ηυνδ ημο πζεακυηαηα μθείθεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

δνειήζεζ ημ ημνίηζζ, χζηε κα ιδκ θηάζεζ ζε ακελέθεβηηδ ζοιπενζθμνά.  

Χξ πνμξ ηδκ αθθδθεπίδναζδ Μανίκαξ –Υνήζημο, δ Μανίκα ημζημφζε ζπεδυκ 

ζοκέπεζα πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ιαβαγζμφ, υπμο μ άκδναξ ενβαγυηακ, αθθά δεκ 

έπναηηε ηάηζ ιδ απμδεηηυ. Σμ ημνίηζζ πανεηηνάπδηε ιυκμ ζημ ηέθμξ ηδξ αναδζάξ, 

υπμο θχκαγε ημ υκμια ημο θίθμο ηδξ. Πζεακυηαηα εημφηδ δ ακηίδναζδ ήηακ ιζα 

έκδεζλδ άβπμοξ κα παζνεηίζεζ ημ θίθμ ηδξ πνμημφ θφβεζ, πμο υιςξ δοζημθεφηδηε κα 

μνζμεεηήζεζ.   

 

7.3.2. ρέζε κε ηνλ παηέξα 
 

Ζ Μανίκα ακαθένεηαζ ζοπκά ζημκ παηένα ηδξ, ζηα πεζνάβιαηα πμο ηάκεζ ηυζμ 

ζηδκ ίδζα υζμ ηαζ ζηα άθθα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, ζηζξ ιακηζκάδεξ ημο. Μζαξ ηαζ δεκ 

αθέπαιε ζοπκά ημκ Κμζιά ηαηά ηζξ ζοκακηήζεζξ ιαξ ιε ηδ Μανίκα, νςηήζαιε ημ 

ημνίηζζ, εάκ πενκμφκ πνυκμ ιαγί. Ζ Μανίκα απάκηδζε πςξ μ παηέναξ ηδξ έπεζ 

λεηζκήζεζ ιζα κέα επαββεθιαηζηή ζοκενβαζία ζε έκα ηαζκμφνζμ ενβαζζαηυ 

πενζαάθθμκ, ιε απμηέθεζια κα θείπεζ πμθθέξ χνεξ. 

 

Καιά, απιά έρεη θάλεη κηα ζπλεξγαζία από ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2015 θαη ιείπεη πνιύ.  

 

7.3.2.1. Οκόλνηα  

 

Ζ Μανίκα θαίκεηαζ κα έπεζ ηαθή ζπέζδ ιε ημκ παηένα ηδξ. Σζξ θμνέξ εηείκεξ 

πμο είπαιε ηδκ εοηαζνία κα παναηδνήζμοιε ημοξ δομ ημοξ απυ ημκηά, έηακακ πθάηεξ 

ηαζ βεθμφζακ. Έηζζ, ζηδκ ηάνηα ενςηήζεςκ Πώο ζα ήηαλ γηα ζέλα ν ηέιεηνο κπακπάο; 

δ Μανίκα απάκηδζε: «όπσο είλαη ηώξα».  

Χζηυζμ, ημ ημνίηζζ εεςνεί πςξ ηαζ μ Κμζιάξ είκαζ ηοπενυξ πμο έπεζ ιζα έλοπκδ 

ηυνδ .  
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Βίλαη ηπρεξόο πνπ κε έρεη, γηαηί εγώ είκαη έμππλε. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκάξ ιαξ, απμθαζίζαιε κα θηζάλμοιε ηάπμζμ 

ιεηαθμνζηυ ένβμ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαπδνία. Μζαξ ηαζ βκςνίγαιε πςξ ζηδ Μανίκα 

ανέζμοκ μζ ιακηζκάδεξ, πνμηείκαιε κα θηζάλμοιε ιζα ιαγί. Σμ εβπείνδια εημφημ 

έπεζε ζημ ηεκυ, ηαεχξ δ Μανίκα δοζημθεουηακ κα ζοκδοάζεζ θέλεζξ, κα ανεζ 

μιμζμηαηαθδλία ηαζ κα ηάκεζ ηδ ζφκεεζδ («Αελ μέξσ νθία, κελ κε βάδεηο λα θηηάρλσ, 

δελ έρσ έκπλεπζε»). Χζηυζμ, ανέεδηε δ εοηαζνία βζα κα πεζ ιζα ιακηζκάδα πμο 

ζηάνςζε βζα εηείκδ μ παηέναξ ηδξ: 

 
Να ην ραξώ, ραξή λα ην  

λα ην ραξώ, ραξώ ην,  

θη από ην ρέξη ην θξαηώ  

θαη πάιη αλαδεηώ ην.  

 

Σα ζηζπάηζα έπμοκ ηνοθενυ παναηηήνα. Πανυθμ πμο δ Μανίκα είκαζ 16 εηχκ, 

πνεζάγεηαζ ηδ αμήεεζα ηςκ βμκζχκ ηδξ ζηδκ αοημελοπδνέηδζή ηδξ ηαζ ηζξ ηαεδιενζκέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. Δπμιέκςξ μ ιπαιπάξ ηδξ ηδκ ηναηά ζοπκά απυ ημ πένζ. Έπθελε 

υιςξ, ηα ζηζπάηζα υπμο θέεζ πυζμ ακαγδηά ηδκ ηυνδ ημο αηυιδ ηζ υηακ ηδκ ηναηά 

απυ ημ πένζ. Ο Κμζιάξ ήηακ βθοημιίθδημξ ηαζ παζπκζδζάνδξ ιε ηζξ ηυνεξ ημο ηζξ 

θμνέξ πμο ημοξ ζοκακαζηναθήηαιε δζα γχζδξ. Πείναγε ηα ημνίηζζα ηαζ ηα έηακε κα 

βεθμφκ, ιε απμηέθεζια δ Μανίκα κα ημο έπεζ ζδζαίηενδ αδοκαιία . ηδκ ενχηδζδ πχξ 

θακηάγεηαζ ημκ ιεθθμκηζηυ ηδξ ζφγοβμ, απάκηδζε: 

 

Πνιύ θαιό ηνλ θαληάδνκαη. Θέισ λα κνηάδεη ζηνλ παηέξα κνπ.  

 

Ζ απάκηδζδ εημφηδ παναπέιπεζ ζε ιζα εεηζηή εζηυκα ημο παηένα αθμφ βζα ηδ 

Μανίκα θεζημονβεί ςξ πνυηοπμ ζδακζημφ ζοκηνυθμο. Ζ αδοκαιία ηδξ Μανίκαξ πνμξ 

ημκ παηένα ήηακ ειθακήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ παναηήζεζξ, αθμφ ημ 

ημνίηζζ ανέζηεηαζ ζημ πζμφιμν ηαζ ηα πεζνάβιαηά ημο.  

 

7.3.2.2. Δληάζεηο 
 

Απυ ηδ ζπέζδ παηένα-ηυνδξ δεκ θείπμοκ ηαζ μζ εκηάζεζξ. ε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ δ ζφβηνμοζδ Μανίκαξ- Κμζιά πανμοζζάγεζ ημζκά αίηζα ιε ημοξ 

δζαπθδηηζζιμφξ ιδηέναξ-Μανίκαξ, δίκμκηάξ ιαξ ηδκ εκηφπςζδ πςξ βζα ηάπμζα 

γδηήιαηα ημ γεοβάνζ έπεζ ημζκή βναιιή ακηζιεηχπζζδξ.  

Δπζπνυζεεηα, δ Μανίκα ακέθενε πςξ μ ιπαιπάξ «Παιηά κε έιεγε θιανύξα», 

επεζδή έηθαζβα δζανηχξ. 

Σμ ιμκαδζηυ εθάηηςια πμο δ Μανίκα εκημπίγεζ ηαζ εα άθθαγε ζημκ Κμζιά 

είκαζ πςξ υηακ εοιχκεζ, έπεζ ιεβάθδ έκηαζδ.  

 

Σα παίξλεη ζην θξαλίν άζρεκα.  

 

Χξ πνμξ ημ εοιυ, δ Μανίκα ελήβδζε πςξ δεκ εοιχκεζ ηαζ πμθφ ζοπκά. Γζα ηδκ 

αηνίαεζα, ιυκμ υηακ μ ιπαιπάξ ηδξ ηάκεζ πθάηεξ πμο δεκ ηδξ ανέζμοκ. 

 

Με ηνλ κπακπά θακηά θνξά., Κάλεη θακηά πιάθα θαη έιεγα ζα κνπ ηε ζπάζεη. 
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φιθςκα ιε ηδ Μανίκα, μ Κμζιάξ ηζαηχκεηαζ πζμ ζοπκά ιε ηδκ αδενθή ηδξ 

ηδκ Αθίηδ αθθά ηαζ ιε ηδκ ίδζα ζπακζυηενα, υηακ δ ζοιπενζθμνά ηδξ λεθεφβεζ. 

 
Άκα θάλσ θακηά ηξειίηζα. 
 

πςξ ηαζ ιε ηδ Γεςνβία, έηζζ ηαζ ιε ημκ Κμζιά πανμοζζάγμκηαζ εκηάζεζξ θυβς 

ηδξ ηάζδξ ηδξ Μανίκαξ κα ιζθά παναηεηαιέκα βζα ημκ Υνήζημ. Δζδζηυηενα, ημ 

ημνίηζζ ιμο πενζέβναρε έκακ ηζαηςιυ πμο είπακ ιε ημκ παηένα ηδξ πνζκ απυ ηάπμζεξ 

εαδμιάδεξ, δζυηζ έθεβε ζοκέπεζα «Υξήζην Υξήζην Υξήζην»! Συηε, μ ιπαιπάξ ηδξ 

εφιςζε, ηδ ιάθςζε ηαζ ηδξ είπε πςξ δεκ εα λακαπάκε ζημ εζηζαηυνζμ ημο θίθμο ηδξ. 

Ζ Μανίκα ζηεκαπςνήεδηε ηαζ έααθε ηα ηθάιαηα, ιε απμηέθεζια κα πνεζαζηεί κα 

ιεζμθααήζεζ δ Γεςνβία θέβμκηάξ ηδξ πςξ ακ ζηαιαηήζεζ κα ιζθάεζ δζανηχξ βζα ημκ 

Υνήζημ εα λακαπάκε κα ημκ δμοκ.  

 
ηαλ κνπ είπε ν παηέξαο κνπ όηη δελ μαλαπάκε ζην Υξήζην ιέσ:  «Ση γίλεηαη εδώ πέξα;» 

[…] Αελ έθιαηγα εθείλε ηε ζηηγκή αιιά (δ Γεςνβία) κε βιέπεη λα θάλσ Φθθ Φθθθ. Καη 

άξρηζα ηα θιάκαηα θαη ιέεη ε κακά: «Ση έρεηο;» Έθαλα θθθ. «Βπεηδή ζνπ είπε ν παηέξαο 

ζνπ όηη δελ μαλαπάκε ζηνπ Υξήζηνπ; Ώλ δελ ην ιεο, ζα μαλαπάκε ζην Υξήζην». Κη έηζη 

κνπ έδσζε κηα ζπκβνπιή θαη ηελ ηήξεζα. 

 

Έηζζ ηζ έβζκε. ηδκ Μανίκα επζηνέπμοκ ηχνα κα ιζθά βζα ημκ Υνήζημ ηνία 

πεκηάθεπηα ηδκ εαδμιάδα. Δηείκδ ημ ηήνδζε ηζ έηζζ μζ βμκείξ ηδξ ηδκ λακαπήβακ βζα 

θαβδηυ ζημ εζηζαηυνζμ. 

 

7.3.3. ρέζεηο κε ηα αδέξθηα 

 

Ζ Μανίκα έπεζ δφμ αδενθέξ, εη ηςκ μπμίςκ δ ιία είκαζ εηενμεαθήξ. Ζ Αθίηδ 

είκαζ έκακ πνυκμ ιεβαθφηενδ απυ ηδ Μανίκα ηαζ ηαηά ημ πανυκ δζάζηδια είκαζ 

ιαεήηνζα ηδξ Β‟ Λοηείμο. Σα δομ ημνίηζζα  ηαημζημφκ ηάης απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ, 

αθθά δ ζπέζδ ημοξ δεκ ιμζάγεζ ζηεκή. Ζ Δθεοεενία είκαζ δ ηυνδ ηδξ Γεςνβίαξ απυ 

ημκ πνχημ ηδξ βάιμ, δ μπμία απέπεζ δθζηζαηά πενίπμο 18 πνυκζα απυ ημ οπμηείιεκμ 

ηδξ ένεοκάξ ιμο. Καηά ηδ ανεθζηή δθζηία ηδξ Μανίκαξ, δ Δθεοεενία ηαημζημφζε ηζ 

εηείκδ ζηδκ ίδζα εζηία αθθά ιεηά ηδκ εκδθζηίςζή ηδξ ιεηαηυιζζε ζε άθθδ πυθδ βζα 

κα ζπμοδάζεζ, εκχ ζήιενα γεζ ζημ ελςηενζηυ. Ακ ηαζ μζ δφμ αδενθέξ θαίκεηαζ κα 

έπμοκ ηοπζηή ζπέζδ, ηαεχξ δζαθένμοκ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ, ιζθμφκ ηαηηζηά ζημ 

ηδθέθςκμ.   

 

7.3.3.1. ρέζε Μαξίλαο-Διεπζεξίαο(κεγάιε αδεξθή) 

 

Ζ Μανίκα ηαζ δ Δθεοεενία είκαζ αδεθθέξ απυ ηδκ ίδζα ιδηένα αθθά απυ 

δζαθμνεηζηυ παηένα. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ δζαθμνάξ δθζηίαξ πμο ηζξ πςνίγεζ, έπμοκ 

ζοιαζχζεζ εθάπζζηα ζημ ίδζμ ζπίηζ ηαζ δ επζημζκςκία ημοξ είκαζ ηαηηζηή αθθά ηάπςξ 

ηοπζηή.  

Καηά ηζξ ανπζηέξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ γδηήζαιε απυ ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ κα 

ιαξ δχζεζ ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ιεβάθδ ημο αδενθή. Έηζζ, δ Μανίκα ακέθενε 

ηδκ δθζηία ηδξ Δθεοεενίαξ, ηζξ ζπμοδέξ ηδξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ γεζ ζημ ελςηενζηυ. 

Μάθζζηα, πνζκ απυ ηάπμζμ δζάζηδια πήνε ηδκ απυθαζδ κα βονίζεζ ζηδ βεκέηεζνα ηδξ. 

Έηζζ, κμίηζαζε ζπίηζ αθθά πνμθακχξ μζ ηαηαζηάζεζξ δεκ ήνεακ υπςξ ηζξ θακηαγυηακ, 

ηζ έηζζ λακαβφνζζε ζημ ελςηενζηυ αθθά αοηυ ημ δζάζηδια ανίζηεηαζ ηαζ πάθζ ζημκ 

ίδζμ κμιυ ιε ηδκ Μανίκα.    
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Βίλαη ζην εμσηεξηθό. Ήξζε εδώ, λνίθηαζε ζπίηη, κεηά μαλαέθπγε θαη ηώξα ήξζε πάιη. Αελ 

μέξεη ηη ζέιεη. 

 

ηακ έκακ ιήκα ανβυηενα νςηήζαιε λακά ηδ Μανίκα ηζ ηάκεζ δ ιεβαθφηενδ 

αδενθή ηδξ, δ Δθεοεενία, ιαξ απάκηδζε πςξ «Αελ μέξεη ηη ζέιεη». Υνδζζιμπμίδζε, 

δδθαδή, ηδκ ίδζα αηνζαχξ θνάζδ, βεβμκυξ πμο ιαξ έηακε κα ζηεθημφιε ιήπςξ 

πνυηεζηαζ βζα ιζα άπμρδ πμο δ ίδζα απθχξ ακαπανάβεζ.    

Δπζπνυζεεηα, έκα ζημζπείμ πμο αλίγεζ κα ζδιεζςεεί βζα ηδκ ζπέζδ ηςκ δφμ 

αδεθθχκ, είκαζ πςξ δ Μανίκα δεκ ζοιπενζέθααε ηδκ Δθεοεενία ζημ μζημβεκεζαηυ 

ζπκμβνάθδια πμο δδιζμφνβδζε ιε ηίηθμ «Δ νηθνγεληα κνπ». ηακ νςηήεδηε βζα πμζμκ 

θυβμ δεκ απεζηυκζζε ηδκ Δθεοεενία ζηδ γςβναθζά, ημ οπμηείιεκμ απεθάκεδ πςξ 

«είλαη εηεξνζαιήο», ιε απμηέθεζια κα ιδκ ζοκηεθεί επαηνζαχξ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ.  

 

Βίλαη, αιιά είλαη ζα λα κελ είλαη όκσο.  

 

Μζαξ ηαζ δ Δθεοεενία ηαημζηεί εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα ζημ ελςηενζηυ, εκχ ιε ηδ 

Μανίκα έπμοκ ζοιαζχζεζ βζα εθάπζζημ πνμκζηυ δζάζηδια ηάης απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ, 

πζεακυηαηα ημ οπμηείιεκμ δεκ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ ακαπυζπαζημ ιέθμξ ημο 

μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ.  

 

7.3.3.2. ρέζε Μαξίλαο-Αιίθεο (κεζαία αδεξθή) 

 

Πανυθμ πμο δ Μανίκα ηαζ δ Αθίηδ δεκ απέπμοκ πμθφ δθζηζαηά, δεκ ειθακίγμοκ 

ζηεκή ζπέζδ. Γεκ ηζαηχκμκηαζ ζοπκά, υιςξ δεκ πδβαίκμοκ αυθηεξ ιαγί μφηε θέκε ηα 

ιοζηζηά ημοξ. Ζ ζπέζδ ημοξ ιμζάγεζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ εζνδκζηή. 

 
:-Με ηελ Ώιίθε ηζαθσλόζαζηαλ θακηά θνξά ηόηε πνπ ήζαζηαλ κηθξέο; 

Μ:-Ναη. 
 

ε έκα παζπκίδζ ενςηήζεςκ, δ Μανίκα παναηηήνζζε ηδκ αδενθή ηδξ ςξ ελήξ: 

 
Καιό παηδί, αλεμάξηεηε. 
 

ηακ γδηήεδηε απυ ημ οπμηείιεκμ κα δζεοηνζκίζεζ βζα πμζμ θυβμ παναηηδνίγεζ 

ηδκ Αθίηδ ςξ ακελάνηδηδ, ημ ίδζμ ελήβδζε πςξ δ αδενθή ημο αβαίκεζ πμθφ ζοπκά, 

ζπεδυκ ηάεε ιένα, ιε ηζξ θίθεξ ηδξ. Χζηυζμ, δ Μανίκα δεκ εα ήεεθε κα πδβαίκεζ ιαγί 

ημοξ, βζαηί είκαζ πζμ ιεβάθεξ δθζηζαηά ηαζ βκςνίγμκηαζ πμθθά πνυκζα. 

 
ρη, γηαηί νη θίιεο ηεο είλαη ζηελ ειηθία ηεο. 
 

Πανάθθδθα, δ Αθίηδ δεκ εέθεζ κα πδβαίκεζ ιαγί ιε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ ζημ 

εζηζαηυνζμ ημο Υνήζημο, υπμο δ Μανίκα, δ Γεςνβία ηαζ μ Κμζιάξ βεοιαηίγμοκ ιζα 

θμνά ημ ιήκα. φιθςκα ιε ηδκ ενιδκεία ηδξ Μανίκαξ, δ Αθίηδ απμθεφβεζ εημφηδ 

ηδκ έλμδμ ιε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ, βζαηί, πζζηεφεζ πςξ δ Μανίκα εα παναθένεηαζ.  

 

Γηαηί λνκίδεη όηη ζα θάλσ ζαλ ην ραδό.  

 

πςξ απμδεζηκφεζ ημ ζπκμβνάθδια ηδξ Μανίκαξ, ίζςξ κα ιδκ αζζεάκεηαζ ηδκ 

Αθίηδ πμθφ ημκηά ηδξ. Ζ Αθίηδ είκαζ γςβναθζζιέκδ ιε νμγ ιανηαδυνμ, ζημ δελζυ 
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άηνμ ημο πανηζμφ, δίπθα ζηδ θζβμφνα ημο ιπαιπά. Ζ Αθίηδ είκαζ δ ιμκαδζηή 

ιμκυπνςιδ θζβμφνα, ειθακχξ πζμ ιζηνή απυ ηζξ άθθεξ.  

 

7.3.4. ρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο  
 

Οζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα ηέζζενα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ δζαθαίκμκηαζ γεζηέξ ηαζ 

οπμζηδνζηηζηέξ, ιε ηάπμζεξ εκηάζεζξ ιεηαλφ βμκέςκ ηαζ παζδζχκ. Ζ Γεςνβία ηαζ μ 

Κμζιάξ ιμζάγμοκ αβαπδιέκμζ ηαζ θαίκεηαζ κα αημθμοεμφκ ημζκή βναιιή ζηδ 

δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ ημνζηζζχκ. Γεδμιέκμο υηζ ηαζ μζ δφμ ηυνεξ δζακφμοκ ηδκ 

πενίμδμ ηδξ εθδαείαξ, πνμέηοπηακ δζαθςκίεξ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ ςξ πνμξ πμζηίθα 

εέιαηα, υπςξ ημ δζάααζια, μζ θζθζηέξ ζπέζεζξ, μζ έλμδμζ.  

Πανάθθδθα, ζηδκ μζημβέκεζα ακήηεζ ηαζ δ Δθεοεενία, δ εηενμεαθήξ αδενθή ηδξ 

Μανίκαξ, δ μπμία δεκ ηαημζηεί ζηδκ Δθθάδα. Χζηυζμ, δζαηδνεί ζπέζεζξ ελ‟ 

απμζηάζεςξ ιε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. 

ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ακήημοκ μζ παππμφδεξ  ηαζ ηάπμζα 

αβαπδιέκα λαδένθζα ηδξ Μανίκαξ, μ Μακχθδξ ηαζ μ Μακμφζμξ ζημοξ μπμίμοξ 

πναβιαημπμζμφζε πμθφ ζοπκέξ ακαθμνέξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεχκ 

ιαξ.  

 

7.3.4.1. ρέζε Κνζκά (παηέξα)-Αιίθεο (κεζαίαο θόξεο) 
 

Καηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκάκηδζήξ ιαξ ζημ ζπίηζ ηδξ Μανίκαξ, ηζ εκχ 

ανζζηυιαζηακ ζημ δςιάηζμ, αημφζαιε βέθζα απυ ημ ζαθυκζ. Έηζζ, γδηήζαιε κα 

ιάεμοιε ηζ βίκεηαζ ηαζ δ Μανίκα απάκηδζε πςξ δ Αθίηδ «κε ηνλ κπακπά παίδνπλ». 

Μάθζζηα, μ Κμζιάξ πμο ανίζηεζ βζα υθμοξ παναηζμφηθζα θςκάλεζ ηδκ Αθίηδ 

«Ονελμφθα».  

 

Ξέξεηο πώο ηε ιέεη ν κπακπάο; Οξεμνύια. 

 

Δημφημ ημ πνμζςκφιζμ  μθείθεηαζ αθεκυξ ζημ υηζ δ Αθίηδ είκαζ παζδί ιε πμθφ 

υνελδ ηαζ ηέθζ, αθεηένμο ζημ βεβμκυξ υηζ ηδξ ανέζεζ ημ θαβδηυ.  

 
Βπεηδή είλαη νξεμάηε θαη έρεη θαη όξεμε γηα θαγεηό. 

 

7.3.4.2. ρέζε Κνζκά (παηέξα)- Γεσξγίαο (κεηέξαο) 
 

Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ Κμζιά ηαζ ηδκ Γεςνβία θαίκεηαζ κα είκαζ αβαπδηζηή. 

Ζ Γεςνβία ζηδ ζοκέκηεολή ηδξ ιίθδζε ιε πμθφ ηαθά θυβζα βζα ημκ ζφγοβυ ηδξ, εκχ 

ηαηά ηδκ παναηήνδζδ ηδξ μζημβέκεζαξ  δεκ ακηζθδθεήηαιε ηάπμζμο είδμοξ έκηαζδ. 

φιθςκα ιε ηδ Μανίκα, μ Κμζιάξ ηαζ δ Γεςνβία ηζαηχκμκηαζ ηάπμζεξ 

θμνέξ, άκεο ζδιακηζημφ θυβμο. Ζ ίδζα γδηά απυ ημοξ βμκείξ ηδξ κα ιδκ ορχκμοκ ημκ 

ηυκμ ηδξ θςκήξ ημοξ.   

 
:-Δ κακά κε ηνλ κπακπά ηζαθώλνληαη θακηά θνξά; 

Μ:-Ναη. Σνπ ιέσ «Με θσλάδεηε! Με θσλάδεηε! Με θσλάδεηε!» 

:-Κη ε κακά κε ην κπακπάο γηαηί, αο πνύκε,  κπνξεί λα ηζαθσζνύλ; 

Μ:-Γηαηί αξπαρηήθαλε; Αελ μέξσ, έηζη γηα αζήκαληα.  
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7.3.4.3. ρέζεηο κε ηνπο παππνύδεο 

 

Ζ Μανίκα δεκ ακαθένεηαζ ζοπκά ζημοξ παππμφδεξ ηδξ. Γζα ηδκ αηνίαεζα, 

ιμκάπα μζ δφμ ηδξ βζαβζάδεξ ανίζημκηαζ εκ γςή αθθά δεκ ηαημζημφκ  ηάης απυ ηδκ 

ίδζα ζηέβδ ιε ημ γεοβάνζ. Ζ Μανίκα ακέθενε πςξ είπε ζδζαίηενδ αδοκαιία ζημκ 

ιπαιπά ημο ιπαιπά ηδξ, εκχ είπε ηαζ δφμ ιακηζκάδεξ ημο παππμφ ηδξ, μ μπμίμξ ήηακ, 

θέεζ, βκςζηυξ βζα ηζξ ιακηζκάδεξ ημο:  

 
Κνπξάζηεθα λα ζ‟ αγαπώ  

θαη λα κελ ζε θεξδίδσ, 

 πόηε ζα ζε παληξέςνπλε  

λα πάςσ λα ειπίδσ.  
 

Σα ρείιε ζνπ ηα θόθθηλα  

ήζεια λα θηιήζσ  

κα εθείλα ζηάδνπλε θξαζί  

θνβάκαη κε κεζύζσ. 

 

Συηε γδηήζαιε κα ιάεμοιε πμφ εα ήεεθε κα ηζξ αθζενχζεζ ηαζ ημ οπμηείιεκμ  

απάκηδζε ζημκ παππμφ ημο, ιζαξ ηζ εηείκμξ ηδκ ζηέθηδηε.  

 
Σν αθηεξώλσ ζηνλ παππνύ κνπ. 
 

ε ιζα απυ ηζξ επζζηέρεζξ ιαξ ζημ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ, ανζζηυηακ εηεί ηαζ δ 

βζαβζά ηδξ Μανίκαξ, δ ιδηένα ηδξ Γεςνβίαξ, ηδκ μπμία πνυηεζηαζ κα θζθμλεκήζμοκ 

βζα 15 διένεξ, χζηε κα ηάκεζ ιενζηέξ επζζηέρεζξ ζημοξ βζαηνμφξ ηδξ πυθδξ. Ζ βζαβζά 

είκαζ 86 εηχκ ηαζ θάκδηε ηαθμζηεημφιεκδ, πανυθμ πμο ζφιθςκα ιε ηδκ  Γεςνβία 

πνυκμ ιε ημ πνυκμ δ οβεία ηδξ επζαανφκεηαζ ζδιακηζηά. Γζα θίβα θεπηά ιείκαιε ιυκεξ 

ιε ηδκ Γεςνβία ζημ δςιάηζμ, δ μπμία ιαξ ελέθναζε ηδκ ακδζοπία ηδξ βζα ηδκ οβεία 

ηδξ ιδηέναξ ηδξ. Σζξ επυιεκεξ ιένεξ πνυηεζηαζ κα ηδκ ζοκμδεφζεζ ζε ιενζημφξ 

βζαηνμφξ ηαζ ζηζξ ελεηάζεζξ πμο εα πνεζαζηεί.  

 

7.3.4.4. ρέζε Διεπζεξίαο  (κεγάιεο αδεξθήο) κε ηελ θαηλνύξηα νηθνγέλεηα ηεο 

Γεσξγίαο (κεηέξαο) 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκάκηδζδξ ιε ηδ Μανίκα, είδαιε θςημβναθίεξ απυ ηδκ 

παζδζηή ηδξ δθζηία. Καεχξ λεθοθθίγαιε ημ άθπιμοι απυ ηδ αάθηζζή ηδξ, 

παναηδνήζαιε πςξ απυ ημ βεβμκυξ απμοζίαγε δ Δθεοεενία. Έηζζ, λεηίκδζε ιζα 

ζογήηδζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ ζπέζδ ηδξ Δθεοεενίαξ ιε ηδ κέα μζημβέκεζα πμο 

δδιζμφνβδζε δ ιδηένα ηδξ, Γεςνβία.  

Ζ Δθεοεενία ηαζ δ Γεςνβία ιζθμφκ ζοπκά είηε ζημ ηδθέθςκμ είηε ζημ skype, 

εκχ δ εθεοεενία έπεζ ηαθή ζπέζδ ιε ημκ Κμζιά, ζφιθςκα ιε ηδ Μανίκα.   

 
:- Δ Βιεπζεξία ηνλ δηθό ζαο ηνλ κπακπά ηνλ αγαπάεη;  

Μ:-Ναη. 
Σ:- Δ κακά ζνπ θαη ε Βιεπζεξία κηιάλε ζπρλά ζην ηειέθσλν; 

Μ:- Μπνξεί λα κηιήζνπλ θαη ζην ηειέθσλν, κπνξεί λα κηιήζνπλ θαη ζην skype.  

 

Ζ Μανίκα πζζηεφεζ πςξ δ Δθεοεενία δεκ έιεκε πμηέ ζημ ίδζμ ζπίηζ ιαγί ηδξ. 

Χζηυζμ, απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηδ ιδηένα ηδξ οπάνπμοκ ζημζπεία πςξ δ Δθεοεενία 

ηαημζημφζε βζα θίβμ ηαζνυ ιε ηδ κέα μζημβέκεζα ηδξ Γεςνβίαξ, αθθά έπεζηα απυ θίβμ 
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ηαζνυ ιεηαηυιζζε ζε άθθδ πυθδ βζα ηζξ ζπμοδέξ ηδξ. οκεπχξ, δ Μανίκα δεκ έπεζ 

ικήιεξ απυ ηδκ ζοιαίςζδ, ηαεχξ ήηακ ανέθμξ.  

 
- Καη ε Βιεπζεξία έκελε εδώ καδί ζαο;  

- ρη εδώ, ζην άιιν ζπίηη.  
 

φιθςκα ιε ηδ Μανίκα, δ Δθεοεενία δεκ ηαημζημφζε ζημ ίδζμ ζπίηζ ιε ημκ 

παηένα ηδξ ιεηά ημκ πςνζζιυ ηςκ βμκζχκ ηδξ. Πανάθθδθα, δ Μανίκα ιμο απμηάθορε  

πςξ μ πνχδκ ζφγοβμξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ έπεζ απμαζχζεζ.  

 
Σ:-Δ Βιεπζεξία έκελε πνηέ κε ηνλ κπακπά ηεο;  

Μ:- ρη, ηνλ έραζε ηνλ παηέξα ηεο. Έκελε, όηαλ ήηαλ κηθξή αιιά ηνλ έραζε.  

:- Βδώ θαη πνιιά ρξόληα έρεη πεζάλεη; 

Μ:- Έρεη πεζάλεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα.  

:- ηαλ ήηαλ κηθξή;  

Μ:- ηαλ κεγάισζε.  
 

Πανυθμ πμο δ Μανίκα δεκ βκςνίγεζ ημκ πνχδκ ζφγοβμ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ηαζ 

παηένα ηδξ Δθεοεενίαξ, έπεζ ζοκακηήζεζ ημκ παππμφ ηδξ Δθεοεενίαξ.  

 
:-Δ Βιεπζεξία κνηάδεη πην πνιύ ζηελ κακά ηεο ή ζηνλ κπακπά ηεο;  

Μ:- ηελ κακά ηεο. 

:- ηνλ κπακπά ηεο κνηάδεη θαζόινπ;  

Μ:- ρη. 

:- Βζύ ηνλ είρεο γλσξίζεη ηνλ κπακπά ηεο; 

Μ: - ρη, ηνλ παππνύ ηεο έρσ γλσξίζεη. 

 

Ζ Μανίκα είηε δεκ βκςνίγεζ είηε δεκ ήεεθε κα ιαξ πεζ ημκ θυβμ βζα ημκ μπμίμ δ 

Γεςνβία ηαζ μ Μάνημξ πχνζζακ. ε ηάεε πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ ακαθένεδηε ιε 

εεηζηή πνμζά ζημκ Μάνημ, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ πςξ ημ μζημβεκεζαηυ ηδξ 

πενζαάθθμκ δεκ ηδξ έπεζ ιεηαθένεζ ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα βζα ημκ άκδνα εηείκμ.   

 
:- Σνλ κπακπά ηεο ηνλ Μάξθν ηνλ μέξεηο; Ήηαλ θαιόο;  

Μ:- Ήηαλ θαιόο αιιά δελ ήηαλ θαιόο κε ηελ κακά θαη ηνλ έδησμε. 

:- Καη όηαλ ιεο όηη δελ ήηαλ θαιόο, ηη ελλνείο;  

Μ:- Να ην ζθνππίζσ ην πηλέιν; 

:- Ναη. ηαλ ιεο όηη δελ ήηαλ θαιόο ηη ελλνείο;  

Μ:- Αελ ήηαλ θαιόο θαη ηνλ έδησμε. 
 

7.3.4.5. Ο μάδεξθνο Μαλνύζνο 

 

ηδκ μζημβέκεζα ηδξ Μανίκαξ ζοκέαδ πνζκ απυ πνυκζα έκα δοζάνεζημ βεβμκυξ 

πμο θαίκεηαζ κα έπεζ επδνεάζεζ πμθφ ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ ιμο. Ο λάδενθμξ ηδξ 

Μανίκαξ, μ Μακμφζμξ έθοβε απυ ηδ γςή θίβμ ιεηά ηδκ εκδθζηίςζή ημο θυβς 

πκζβιμφ. ε ιζα απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ δ Μανίκα ενδκμφζε ηαζ πανίζηακε πςξ 

ηθαίεζ θέβμκηαξ: 

 
Πνύ είλαη ηώξα λα βιέπεη ηα αληςάθηα ηνπ; Πνύ είλαη ηώξα; 
 

Δκηφπςζδ, ςζηυζμ, ιαξ πνμλέκδζακ ηα θυβζα ηδξ Μανίκαξ, ζε ιζα επυιεκδ 

ζοκέκηεολή ιαξ, υπμο ημ ημνίηζζ  έηακε ηδ θςκή ημο ζακ κα ιμζνμθμβμφζε ηαζ έθεβε 

πςξ έπνεπε κα ήηακ εηείκδ ιαγί ιε ημ Μακμφζμ , χζηε κα απμηνέρεζ ημκ πκζβιυ ημο.  
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Έπξεπε λα ήκνπλ καδί ηνπ, κε ηνλ Μαλνύζν θαη όρη κε ηνλ θίιν ηνπ. «Έπξεπε λα ήκνπλ 

εγώ καδί ζνπ θαη όρη κε ηνλ θίιν ζνπ[…], εγώ εδώ ζα ήκνπλ». 

 

Ζ αζηία πμο ζηεθηήηαιε είκαζ πςξ πζεακυηαηα ημ ημνίηζζ ιζιείηαζ ηάπμζμκ, μ 

μπμίμξ ενδκμφζε ημκ κεανυ. Ζ λαθκζηή αθθαβή ζηδκ θςκήξ ηδξ αθθά ηαζ δ πνυεεζδ 

κα ήηακ ιαγί ιε ημκ άηοπμ κεανυ ηδκ χνα ημο δοζηοπήιαημξ, ιμζάγμοκ ζακ ιμζνμθυζ.   

 

7.3.4.5.1. Ο εθηάιηεο 
 

Ζ Μανίκα έπεζ ημοξ δζημφξ ηδξ θυαμοξ, γδηήιαηα βζα ηα μπμία ακδζοπεί ηαζ 

απεφπεηαζ κα ζοιαμφκ. Μάθζζηα, ακέθενε ηαζ δφμ εθζάθηεξ πμο ηδκ είπακ ηνμιάλεζ. 

 
Έβιεπα όηη είκαη ζηε ζάιαζζα κε ην Μαλώιε θαη πέθηεη ζηε ζάιαζζα θαη πλίγεηαη., Σν 

κπακπά κνπ όηη ηνλ ρηππάεη ν γεξαλόο.  

 

Καζ μζ δφμ ακαθενυιεκεξ αζηίεξ εακάημο έπμοκ ζοιαεί αθδεζκά ζηδκ μζημβέκεζά 

ηδξ. Έκαξ ηδξ λάδενθμξ έπεζ πκζβεί ζε κεανή δθζηία, εκχ μ αδενθυξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ 

πηοπήεδηε απυ βενακυ ηαζ ελέπκεοζε. Πνμθακχξ επδνεαζιέκδ απυ ηζξ δφμ απχθεζεξ, 

δ Μανίκα είδε ημοξ παναπάκς εθζάθηεξ.   

 

7.3.4.5.2. Ηρλνγξάθεκα γηα ηνλ μάδεξθν Μαλνύζν 
 

Έκα πνυζςπμ ζημ μπμίμ ακαθενυηακ πμθφ ζοπκά δ Μανίκα, ήηακ μ λάδενθυξ 

ηδξ μ Μακμφζμξ, μ μπμίμ έθοβε ζε κεανή δθζηία απυ ηδ γςή, πνζκ απυ θίβα πνυκζα 

(αθ. Δζηυκα 65).   

 
Με έλαλ θίιν ηνπ είραλε πάεη θαη έπξεπε λα είλαη καδί ηνπ, γηα λα κελ πληγεί. Αύηεο ήηαλ 

ληπκέλνο. 

 

Ζ Μανίκα θοπάηαζ βζα ημκ άδζημ παιυ ημο κέμο, μ μπμίμξ πκίβδηε ζηδ 

εάθαζζα. Έηζζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκέκηεολδξ υπμο ημ ημνίηζζ ιζθμφζε πμθφ 

θοπδιέκμ, ημ πνμηνέραιε αοευνιδηα κα θηζάλεζ έκα ζπκμβνάθδια βζα ημκ λάδενθυ 

ημο. Έηζζ, δέπηδηε ηαζ δδιζμφνβδζε ζε έκα πανηί ηδ γςβναθζά ηδξ εζηυκαξ 65. 

Πνμηεζιέκμο κα ηδκ ειπθέλμοιε ζοκαζζεδιαηζηά αηυιδ πενζζζυηενμ, ηδξ γδηήζαιε 

κα ημπμεεηήζεζ ηαζ ημκ εαοηυ ηδξ ζηδ γςβναθζά. Ζ Μανίκα δέπηδηε δίπςξ δζζηαβιυ.   

Σμ οπμηείιεκμ πνδζζιμπμίδζε πμθθά πνχιαηα, ιε απμηέθεζια κα έβζκε έκα 

πμθφπνςια ζπκμβνάθδια, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ εάκαημ ημο κέμο. Πνχηα, γςβνάθζζε 

ημκ Μακμφζμ ζηα δελζά. Οζ δφμ ηάεεηεξ ιαφνεξ βναιιέξ ζημ  ζχια ημο είκαζ μζ 

ιπμοηάθεξ μλοβυκμο πμο πνδζζιμπμζμφζε ζηζξ ηαηαδφζεζξ. Μζαξ ηαζ δ Μανίκα 

γςβνάθζζε ημκ Μακμφζμ πμθφπνςιμ ηαζ βεθαζηυ, ηδκ νςηήζαιε, εάκ είκαζ  

πανμφιεκμξ ή θοπδιέκμξ. Ζ ίδζα απάκηδζε πςξ μ λάδενθυξ ηδξ είκαζ παιμβεθαζηυξ, 

ηαεχξ ανίζηεηαζ ζηδ εάθαζζα πμο ηυζμ ημο άνεζε. 

 

Υαξνύκελνο είλαη, αθνύ ηνπ άξεζε πνιύ ε ζάιαζζα.  

 

Οζ ηνεζξ ηαθεηζέξ μνζγυκηζεξ βναιιέξ πενίπμο ζημ ιέζμκ ημο πανηζμφ 

ζοιαμθίγμοκ ημ ρανμκημφθεημ ημο κέμο. Σαοηυπνμκα ιε ηδ γςβναθζηή, ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ έθεβε ηα παναηάης θυβζα, ζακ  ιμζνμθυζ, πςνίξ ηθάια:  
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Ώ ξε Μαλνύζν! Ώ ξε Μαλνύζν! Ναη. Ώ, κσξέ Μαλνύζν, γηαηί ην έπαζεο απηό ην πξάγκα; 

Ρε Μαλνύζν… Θα έπξεπε λα ήκνπλ θη εγώ καδί ηνπ. Ρε καλία κε ην θνιύκπη. Με βάδεηο 

ζε θίλδπλν ηε δσή ζνπ ξε Μαλνύζν. 

 

Ζ θνάζδ ημο οπμηεζιέκμο «Θα έπξεπε λα ήκνπλ θη εγώ καδί ηνπ» ιαξ 

πνμαθδιάηζζε ηαεχξ, ημ ημνίηζζ δεκ εα ιπμνμφζε κα έπεζ πάεζ ιαγί ιε ημ Μακμφζμ 

ζηδ εάθαζζα ηαζ πζεακυηαηα έπεζ επίβκςζδ εημφηδξ ηδξ δοζημθίαξ. Χξ πνμξ ηδ 

θζβμφνα ηδξ Μανίκαξ, δζαθαίκεηαζ ςξ έκα παιμβεθαζηυ ακενςπάηζ, ιεβαθφηενμ απυ 

ημ Μακμφζμ. Καηαθδηηζηά,  νςηήζαιε ημ οπμηείιεκμ, εάκ δ ιαιά ημο εοιχκεζ, υηακ 

εηείκδ ιζθά βζα αοηυ ημ εέια ηαζ ιμο απάκηδζε πςξ «Ναη». 

 

 
                             Δζηυκα 65. Ζ Μανίκα ηαζ μ Μακμφζμξ ζηδ εάθαζζα. 

 

7.3.4.6. ρέζε κε ηνλ μάδεξθν Μαλώιε 

 

Σμ μζημβεκεζαηυ πνυζςπμ πμο ακέθενε ζοπκυηενα δ Μανίκα ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ήηακ μ λάδενθυξ ηδξ μ Μακχθδξ ζημκ μπμίμ θαίκεηαζ κα έπεζ 

ιεβάθδ αδοκαιία. Ο Μακχθδξ γεζ ζηδκ Αεήκα, είκαζ πακηνειέκμξ ηζ έπεζ ιζα ηυνδ. 

Δνβάγεηαζ ςξ ιάβεζναξ, έπεζ ηδκ ίδζα δθζηία ιε ηδκ Δθεοεενία ηαζ ιε ηδκ Μανίκα 

ιζθμφκ ακά δζαζηήιαηα ζημ ηδθέθςκμ. Απυ ημκηά έπμοκ κα εζδςεμφκ πενίπμο δφμ 

πνυκζα.   

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδ παζπκζδζμφ «1υκμια- 3 επίεεηα», δ Μανίκα παναηηήνζζε ημκ 

Μακχθδ ςξ «θαιό παηδί, κάγεηξα θαη μάδεξθν». οιπθδνςιαηζηά ακέθενε πςξ έπεζ 

ιεβάθα ιπνάηζα, βζαηί ηάκεζ πμθειζηέξ ηέπκεξ. Μάθζζηα μ λάδενθυξ Μακχθδξ 

θςκάγεζ ηδ Μανίκα «νππηά κνπ», παναηζμφηθζ πμο ηδξ ανέζεζ πμθφ. 

Καηά ημ πανεθευκ, δ Μανίκα ιζθμφζε δζανηχξ βζα ημκ λάδενθυ ηδξ ημ Μακχθδ, 

υπςξ βίκεηαζ ηχνα βζα ημκ Υνήζημ. Μάθζζηα, ηάπμζα θμνά παναθίβμ κα πάζεζ ηζξ 

αζζεήζεζξ ηδξ ελαζηίαξ ηδξ έκηαζδξ.  

 
ηαλ είρα θόιιεκα κε ηνλ Μαλώιε, ηώξα ην έρσ μεπεξάζεη ιίγν, αιιά όηαλ είρα 

θόιιεκα κε ηνλ Μαλώιε είρα πάζεη  δύζπλνηα «Ώρ δελ κπνξώ, δελ κπνξώ! Θα 

ιηπνζπκήζσ! Αελ κπνξώ, δελ κπνξώ». Β ηη λα θάλνπκε, ηνλ ήζεια πνιύ. 

 

Μζα απυ ηζξ πζμ εοπάνζζηεξ ακαικήζεζξ ηδξ γςήξ ηδξ είκαζ, υηακ μ Μακχθδξ ηδκ 

αβηάθζαζε ηαζ ηδ ζήηςζε ρδθά. Σμ ζοιαάκ αοηυ έθααε πχνα ημ 2013, υπςξ ιε 

εκδιένςζε, ηζ απυ ηυηε δ Μανίκα δεκ ημκ έπεζ λακαδεί, ςζηυζμ δ ακάικδζδ οπάνπεζ 

ζηδ ικήιδ ηδξ ςξ ηάηζ λεπςνζζηυ.  
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Με ηνλ Μαλώιε πνπ κε ζήθσλε αγθαιηά. Γηαηί κε ζεθώλεη πάλσ ςειά. Ώπηόο έρεη 

κπξάηζα. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα εκυξ παζπκζδζμφ ιε ηάνηεξ ηέεδηε ζηδ Μανίκα δ ενχηδζδ 

Πνηνο είλαη ν πην ζεκαληηθόο άλζξσπνο πνπ έρεηο ζηε δσή ζνπ; Γζα ηδκ Μανίκα μζ 

δφμ πζμ ζδιακηζημί άκενςπμζ ζηδ γςή ηδξ είκαζ μ Μακχθδξ ηαζ μ Υνήζημξ: 

 

 […] γηαηί είλαη νη κόλνη πνπ κνπ έρνπλ δείμεη πνιύ ελδηαθέξνλ.  

 

ηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα ενιδκεφζμοιε ηδκ απάκηδζδ αοηή, εζηάγμοιε πςξ δ 

Μανίκα ανίζηεηαζ ζηδκ εθδαεία, βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ πςξ ιέζα ηδξ ηάκεζ 

πνμζπάεεζα κα δζαθμνμπμζδεεί απυ ημοξ βμκείξ ηδξ ακαπηφζζμκηαξ δεζιμφξ ιε 

ζδιακηζημφξ άθθμοξ. Έηζζ, ηα δφμ εημφηα αβυνζα πμο έπμοκ δείλεζ εκδζαθένμκ βζα 

εηείκδ ζοκζζημφκ ζδιακηζηέξ θοζζμβκςιίεξ βζα ηδ γςή ηδξ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ squiggle ζπδιαηίγαιε ιζα ηοπαία βναιιή ζε ιζα 

ηυθθα πανηί ηαζ δ Μανίκα έπνεπε κα ηδκ ζοκεπίζεζ ακάθμβα ιε ημ ακηζηείιεκμ πμο 

κυιζγε υηζ ιμζάγεζ. Αθμφ έηακα ιζα ηαιπφθδ, δ Μανίκα ηδ ζοκέπζζε ζακ ηανδμφθα, 

ηδκ έααρε ιε ηυηηζκμ πνχια ηαζ έδςζε ημκ ηίηθμ «Ζ ηανδζά ημο Μακχθδ» (αθ. 

Δζηυκα 66). Έπεζηα, ζπδιαηίζαιε ιζα ηαιπφθδ, δ μπμία έβζκε έκα ράνζ, ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημ ζμφζζ ημο Μακχθδ, μ μπμίμξ είκαζ ιάβεζναξ.  

 

             
Δζηυκα 66. Ζ ηανδζά πμο ζπδιάηζζε ηαζ πνςιάηζζε δ Μανίκα. 

 

7.3.4.7. Ο ζείνο Κσζηήο 
 

Ζ Μανίκα ηθαίεζ, υηακ εοιχκεζ ιε ηα πεζνάβιαηα ημο εείμο ηδξ ημο Κχζηα, 

ηαεχξ εηείκδ εεςνεί πςξ πάκεζ ημ ιέηνμ. 

 
Άκα έρσ ηνλ ζείν κνπ ηνλ Κσζηή θαη κε θνξντδεύεη θαη κε θνξντδεύεη θαη κε θνξντδεύεη 

δελ κπνξώ, θάπνηα ζηηγκή ζα θιάςσ., Βίλαη πνιύ πεηξαρηήξη. 
 

7.3.5. Σν ηρλνγξάθεκα ηεο Μαξίλαο γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο  
 

Ζ Μανίκα δδιζμφνβδζε έκα εκδζαθένμκ ζπκμβνάθδια ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ (αθ. 

Δζηυκα 67). Με ηδκ πνχηδ ιαηζά, ιπμνεί ηακείξ κα δζαηνίκεζ ηέζζενζξ θζβμφνεξ ηζ υπζ 

πέκηε, υζα δδθαδή ηαζ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Δζδζηυηενα, δ Μανίκα δεκ 

ζοιπενζέθααε ζημ ζπκμβνάθδια ηδκ Δθεοεενία, ηδκ ηυνδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ απυ ημκ 

πνμδβμφιεκμ βάιμ, ιε ηδκ μπμία, υιςξ, έπμοκ γήζεζ ιαγί βζα ηάπμζα πνυκζα. ηακ 
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νςηήζαιε ηδ Μανίκα βζα πμζμ θυβμ δεκ ζοιπενζέθααε ηαζ ηδκ Δθεοεενία ζημ 

ζπκμβνάθδιά ηδξ, απάκηδζε πςξ  «είλαη εηεξνζαιήο». Έηζζ, εέζαιε ημ ενχηδια ζημ 

οπμηείιεκμ, εάκ δ ιεβάθδ ημο αδενθή είκαζ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ αθθά δ απάκηδζδ 

πμο θάααιε δζαεέηεζ έκακ δζθμνμφιεκμ παναηηήνα. 

 

Βίλαη, αιιά είλαη ζα λα κελ είλαη όκσο.  

 

Πνμθακχξ, επεζδή δ Δθεοεενία γεζ ζημ ελςηενζηυ ηαζ πενκά θίβμ πνυκμ ιε ηδκ 

μζημβέκεζά ηδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ιεβάθδ δζαθμνά δθζηίαξ πμο έπμοκ μζ δφμ 

αδενθέξ, εκδέπεηαζ  κα έπεζ δδιζμονβδεεί ιζα απυζηαζδ ζηδ ζπέζδ ημοξ, ιε 

απμηέθεζια δ Μανίκα κα απμθάζζζε κα ιδκ ηδκ ζοιπενζθάαεζ. 

Πνχημ δ Μανίκα γςβνάθζζε ημκ εαοηυ ηδξ ιε ηίηνζκμ πνχια ζημ ηέκηνμ ημο 

πανηζμφ. ηα δελζά ηδξ έηακε ημκ ιπαιπά  ιε πνάζζκμ ιανηαδυνμ, εκχ δεκ πανέθεζρε 

κα αάθεζ ημ ιμοζηάηζ ημο ηαζ ηα ιαθθζά ημο ιε ηίηνζκμ. Έπεζηα, δ Μανίκα ζπδιάηζζε 

ζηα ανζζηενά ημο πανηζμφ ηδ ιδηένα ηδξ ιε ηίηνζκμ ηεθάθζ ηαζ πνάζζκμ ζχια, δίπςξ 

ηάπμζμ παναηηδνζζηζηυ κα λεπςνίγεζ. ηακ νςηήεδηε βζα πμζμ θυβμ ηδκ ημπμεέηδζε 

εηεί, απάκηδζε «ηελ έβαια πξώηε, γηα λα θάζεηαη από εδώ».  

Ζ ηεθεοηαία θζβμφνα πμο ζπδιαηίζηδηε απυ ηδ Μανίκα ήηακ δ αδενθή ηδξ δ 

Αθίηδ. Ζ Αθίηδ είκαζ ημ ιυκμ ακενςπάηζ ιε νμγ ιανηαδυνμ, ηένια δελζά, δίπθα ζημκ 

ιπαιπά. Ζ θζβμφνα εημφηδ είκαζ δ ιμκαδζηή ιμκυπνςιδ, ειθακχξ πζμ ιζηνή ζε 

ιέβεεμξ απυ ηζξ άθθεξ. Σέθμξ, ημ ημνίηζζ έδςζε ημκ ηίηθμ «Ζ μζημβεκζα ιμο» ζημ 

ζπκμβνάθδια. 

 

     
                                      Δζηυκα 67. Ζ μζημβέκεζα ηδξ Μανίκα  
 

7.3.6. Οηθνγέλεηα από πειό 

 

Ζ ζδέα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ μζημβεκεζαηχκ ιεθχκ απυ πδθυ πνμήθεε απυ 

ηδκ επζεοιία εηηέθεζδξ ζοιαμθζημφ παζπκζδζμφ ιε ηδ Μανίκα, εκχ δζανενχεδηε 

ιέζα απυ ηνεζξ ζοκακηήζεζξ. Καηά ηδκ πνχηδ ζοκάκηδζδ δ Μανίκα ηαηαζηεφαζε ηα 

ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ, ηαηά ηδ δεφηενδ έααρε ηζξ πήθζκεξ θζβμφνεξ εκχ ζηδκ 

ηνίηδ ζοκάκηδζδ δζεκενβήεδηε ζοιαμθζηυ παζπκίδζ. οκεπχξ, ζημπυξ ιαξ ήηακ κα 

ηαηαζηεοάζμοιε ηδκ πήθζκδ μζημβέκεζα, ηδκ μπμία ιεηά εα πνδζζιμπμζήζμοιε, χζηε 

κα ακαπαναζηήζμοιε ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ιε ιζαξ ιμνθή ημοηθμεεάηνμο. 

Πανάθθδθα, δ δδιζμονβία ιε έκα οθζηυ εφπθαζημ, υπςξ μ πδθυξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδκ εζηαζηζηή αηιυζθαζνα ηδξ υθδξ δναζηδνζυηδηαξ αμήεδζακ ημ οπμηείιεκμ κα 
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δχζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ μζημβεκεζαηυ ημο πενζαάθθμκ ιέζα απυ διζ-δμιδιέκδ 

ζοκέκηεολδ αθθά ηαζ απυ ημ παζπκίδζ ηαεαοηυ.  

 

Πξώηε ζπλάληεζε 

 

Ανπζηά δυεδηακ ζηδ Μανίκα ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ ακαθμνζηά ιε ημ οθζηυ- 

υηζ πθάεεηαζ πςνίξ κενυ, λεναίκεηαζ ιε ημκ αένα, ιπμνεί κα ααθηεί- αθθά ηαζ βζα ημ 

εέια ηςκ ηνζχκ ζοκακηήζεςκ. Σμ ημνίηζζ θάκδηε κα παίνεηαζ πμθφ ηαζ είπε δζάεεζδ 

κα ζοιιεηάζπεζ πμθφ εκενβά. 

Πνχημ απυ υθα ιε ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

απμθάζζζε κα πθάζεζ ημκ εαοηυ ηδξ (αθ. Δζηυκα 

68). Δλανπήξ παναηδνήζαιε πςξ δ Μανίκα 

δοζημθεφεηαζ κα πθάζεζ, εζδζηά, υηακ πνυηεζηαζ 

βζα ιζηνά ζημζπεία υπςξ ιάηζα, ιφηδ ηαζ ζηυια.  

Καεχξ δ Μανίκα έπθαζε έκα ζηνμββοθυ 

ηεθάθζ ημ μκυιαζε  «ηεθηέ» ηζ έηζζ ηδξ ήνεε 

ζημ κμο έκα παναηζμφηθζ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ 

ιε ημ μπμίμ λεηανδίζηδηε ζηα βέθζα. 

Δζδζηυηενα, δ Μανίκα είπε πςξ μ λάδενθυξ ηδξ 

μ Μακχθδξ απμηαθεί ημκ ιπαιπά ηδξ ηεθηέ, 

βεβμκυξ πμο ηαεζζημφζε ηδ θέλδ αηυιδ πζμ 

αζηεία. Αοηυ ημ πείναβια, εκζζπφεζ ηδκ ανπζηή 

άπμρή ιαξ πςξ μ ιπαιπάξ ηδξ Μανίκαξ είκαζ αβαπδηυξ ζηδκ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ 

πθαίζζμ. 

Έκα ζημζπείμ πμο παναηδνήζαιε είκαζ πςξ δ Μανίκα ημπμεέηδζε δφμ ιεβάθα 

ιάηζα ημ έκα πθάζ ζημ άθθμ αθθά ιεηά ηυθθδζε ηδ ιφηδ ζημ ιέηςπμ ηαζ ημ ζηυια 

ζημ ιάβμοθμ. Μεηά απυ δζηή ιαξ πνμηνμπή ηα ακαδζάηαλε αθθά ηα έααθε ηαζ πάθζ 

θακεαζιέκα. Έηζζ, ηδκ αμδεήζαιε δείπκμκηάξ ηδξ ιε ημ δάπηοθμ ηδ δζάηαλδ ηδξ 

ιφηδξ ηαζ ημο ζηυιαημξ ζημ δζηυ ηδξ πνυζςπμ ηαζ ηαη‟ ακαθμβία αοημφ ηαηάθενε κα 

ηα αάθεζ υθα ζηδ ζςζηή εέζδ. Αθμφ πθάζαιε ημ ακενςπάηζ ηδξ, ημ ημνίηζζ 

νςηήεδηε εάκ εέθεζ κα ημο αάθεζ βοαθζά, υπςξ θμνάεζ εηείκδ ηαζ δέπηδηε. ηακ, 

υιςξ, νςηήεδηε, εάκ εέθεζ κα πθάζεζ ηαζ ηα ιπαζημφκζα, απάκηδζε ανκδηζηά ηαεχξ 

ηδξ πνμηαθμφκ ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα. 

 
Σα κπαζηνύληα λα κελ ηα θάλνπκε γηαηί είλαη… δελ είλαη θαη ηόζν επράξηζην. Αελ κ‟ 

αξέζεη, όηαλ ηα βιέπσ.  

 

Παναηάης ημ ημνίηζζ, ζοιπθήνςζε θέβμκηαξ: 

 

Παιηά κε θόβηδαλ απηνί πνπ είραλε παηεξίηζεο. ηαλ ήκνπλα κηθξή.  

 

Χζηυζμ μζ δζηέξ ηδξ παηενίηζεξ δεκ ηζξ πνμηαθμφκ θυαμ, ηαεχξ ηδ ζηδνίγμοκ 

επανηχξ.  

 

Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ ηηο θνβάκαη γηαηί είλαη κε ηέζζεξα. 

 

ηδκ παναπάκς θνάζδ, δ Μανίκα εκκμεί πνμθακχξ υηζ είκαζ ιε ηέζζενα 

πμδανάηζα ζημ ηάης ιένμξ, επμιέκςξ είκαζ πζμ ζηαεενέξ ηαζ δεκ θμαάηαζ κα 

πενπαηήζεζ ιαγί ημοξ.  

Δζηυκα 68. Ζ Μανίκα θηζαβιέκδ απυ πδθυ. 
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Μεηά ηδκ ίδζα, δ Μανίκα εέθδζε κα ηαηαζηεοάζεζ ημ ιπαιπάξ ηδξ. 

Απμθάζζζε κα ημο θηζάλεζ ηδκ πμδζά πμο θμνάεζ ζηδ δμοθεζά ημο ιε άζπνμ πδθυ, 

υπςξ ηαζ ημ άζπνμ ημο ιμοζηάηζ. Έπεζηα, έπθαζε ηδ ιεβάθδ ηδξ αδενθή ηδκ 

Δθεοεενία ηαζ αοηή ηδ θμνά ημπμεέηδζε ζςζηά ηζξ θεπημιένεζεξ ημο πνμζχπμο. 

πεηζηά ιε ημκ ζςιαηυηοπμ ηδξ Δθεοεενίαξ, ιμο είπε πςξ είκαζ ρδθή ηαζ πζμ θεπηή 

απυ υθεξ ζηδκ μζημβέκεζα, ιε λακεά ιαθθζά ηαζ βαθάγζα ιάηζα. Με αθμνιή ημ πνχια 

ηςκ ιαηζχκ ηδξ, ηδ νςηήζαηε ζε πμζμκ ιμζάγεζ ηαζ δ ίδζα απάκηδζε ζημ ιπαιπά ηδξ 

ημκ Μάνημ. Ο Μάνημξ, μ πνχημξ ζφγοβμξ ηδξ Γεςνβίαξ, πέεακε πνζκ απυ ιενζηά 

πνυκζα απυ ακαημπή ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ηναπεγζμφ. Ζ Μανίκα δεκ ημκ είπε 

ζοκακηήζεζ πμηέ απυ ημκηά μφηε βκχνζγε πμθθέξ πθδνμθμνίεξ βζα εηείκμκ.  

 

Μάξθν ηνλ ιέγαλε. Ώιιά πέζαλε από αλαθνπή.  

 

Αιέζςξ ιεηά αημθμφεδζε δ αδενθή ηδξ, δ Αθίηδ, δ μπμία πάκηα ήηακ ηάπςξ 

παπμοθή, ζφιθςκα ιε ηδ Μανίκα (αθ. Δζηυκα 71). Έηζζ, ηδκ Αθίηδ ηδκ έπθαζε θίβμ 

πζμ εφζςιδ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηδκ Αθίηδ εθάπζζηεξ 

θμνέξ ηδκ ζοκάκηδζα ζημ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ ένεοκα 

δζήνηδζε δέηα ιήκεξ. 

εζνά είπε δ ιαιά ηδξ (αθ. Δζηυκα 72). Εδηήζαιε απυ ηδ Μανίκα κα ημκίζεζ 

έκα παναηηδνζζηζηυ ηδξ αθθά δεκ ιπμνμφζε κα επζθέλεζ ηάπμζμ ηζ έηζζ ηδκ έπθαζε ιε 

ηακμκζηέξ ακαθμβίεξ.  

Πνζκ ιαγέρμοιε ημκ πδθυ, αθήζαιε ημ πενζεχνζμ ζηδ Μανίκα κα θηζάλεζ 

ηάηζ ηεθεοηαίμ, μηζδήπμηε επζεοιεί, ιε ημκ πδθυ πμο είπε απμιείκεζ. Σμ ημνίηζζ πςνίξ 

δεφηενδ ζηέρδ απμθάζζζε κα πθάζεζ ημκ Μακχθδ, απμδεζηκφμκηαξ βζα ιζα αηυιδ 

θμνά ηδκ ζοιπάεεζα πμο ηνέθεζ ζημκ λάδενθμ ηδξ. Σμ οπμηείιεκμ ημο έηακε ιεβάθα 

ιπνάηζα, βζαηί είκαζ βοικαζιέκμξ, βοαθζά ηαζ ιμφζζ (αθ. Δζηυκα 69). Μάθζζηα, δ ίδζα 

ζδιείςζε πςξ απυ ηυηε πμο δ ιδηένα ηδξ ηδκ επέπθδλε κα ιδκ ιζθά βζα ημκ Υνήζημ, 

εηείκδ ιζθά δζανηχξ βζα ημκ Μακχθδ. 

 
Σόηε είρακε ηνλ Υξήζην. Βπεηδή κνπ είπε ε κακά λα κελ ζνπ ιέσ γηα ηνλ Υξήζην, ιέσ 

γηα ηνλ Μαλώιε. 
 

Καηαθδηηζηά, αλίγεζ κα ακαθένμοιε πςξ ζηδκ πανέιααζδ ιέζς ημο πδθμφ δ 

ζηάζδ ηδξ Μανίκα ζδιείςζε αλζυθμβδ ιεηααμθή. Απυ ημκ ανπζηυ δζζηαβιυ «Αελ είκαη 

θαιόο γιύπηεο», «Αελ έρσ θαζόινπ ηαιέλην» ζημ ηέθμξ ελέθναζε υηζ ηδξ άνεζε πμθφ ηαζ 

υηζ πέναζε ςναία. Ζ αθήεεζα είκαζ πςξ δ ηαεδιενζκυηδηά ηδξ δεκ ηδξ πνμζθένεζ 

πμθθέξ εοηαζνίεξ βζα εζηαζηζηή δδιζμονβία ηαζ ηζξ χνεξ πμο δεκ έπεζ εεναπείεξ ή 

ιαεήιαηα, αζπμθείηαζ ιε ημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή. 
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                                Δζηυκα 69. Ο Μακχθδξ.                  Δζηυκα 70. Ο ιπαιπάξ Κμζιάξ. 

 
                    Δζηυκα 71. Ζ Αθίηδ.                                        Δζηυκα 72. Ζ Γεςνβία. 

 

 

Γεύηεξε ζπλάληεζε 

 

ηδ δεφηενδ ζοκάκηδζδ δ Μανίκα λεηίκδζε κα αάθεζ ηα πήθζκα ακενςπάηζα 

(αθ. Δζηυκεξ 73, 74, 75). ηδ Μανίκα άνεζε πμθφ κα ακαηαηεφεζ ηζξ ηέιπενεξ ιε ημ 

πζκέθμ. ζδ χνα έααθε, ήηακ ζζςπδθή ηαζ ζοβηεκηνςιέκδ ηαζ δεκ ιμο απακημφζε 

αιέζςξ ζε υ,ηζ ηδ νςημφζα. Κμίηαγε ιε εκεμοζζαζιυ ηζξ ιείλεζξ ηςκ πνςιάηςκ ηαζ 

άααθε πνμζεηηζηά ηάεε ακενςπάηζ ηζ άθθμ πνχια. Σδκ ίδζα ηδκ έηακε ιπθε, ημ 

ιπαιπά ηδξ ηαθέ, ηδκ Δθεοεενία ηίηνζκδ, ηδ ιαιά ηαζ ημκ Μακχθδ πμνημηαθί. ηζ 

ηδκ νχηδζα πμζμ είκαζ ημ αβαπδιέκμ ηδξ πνχια, ιμο απάκηδζε ςξ ελήξ: 

 

Σν πνξηνθαιί, γηαηί είλαη ην ρξώκα ηεο γαιήλεο. 

 

 
                                 Δζηυκα 73. Ζ πεκηαιεθήξ μζημβέκεζα. 
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Δζηυκα 74. Ο λάδενθμξ Μακχθδξ ηαζ ημ ζμφζζ ημο.                       Δζηυκα 75. Ζ Μανίκα. 

 

 

 

Σξίηε ζπλάληεζε 

 

ηυπμξ ηδξ ηνίηδξ ζοκάκηδζδξ, ήηακ κα δζαδναιαηίζμοιε ζηδκέξ ημο 

ηαεδιενζκμφ αίμο απυ ηδκ μζημβεκεζαηή γςή ημο οπμηεζιέκμο. Έηζζ, πνμηάεδηε ζηδ 

Μανίκα κα λεηζκήζμοιε ημ παζπκίδζ νυθςκ ιε ηα πήθζκα πθαζιαηάηζα (αθ. Δζηυκα 

76), επζδζχημκηαξ κα θάαμοιε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηα ιέθδ 

ηδξ μζημβέκεζαξ. Ακ ηαζ δμηζιάζαιε υθμοξ ημοξ πζεακμφξ ζοκδοαζιμφξ ζοκμιζθίαξ 

ακάιεζα ζηα πνυζςπα, δ Μανίκα απακημφζε δζανηχξ ιμκμθεηηζηά, ιε καζ ή υπζ. Γεκ 

έθααε ηαιζά θμνά ηδκ πνςημαμοθία κα μδδβήζεζ παναπένα ηδκ ημοαέκηα ιαξ ηαζ, 

εκχ δ δναζηδνζυηδηα αοηή δζήνηδζε πενίπμο 30 θεπηά, δ Μανίκα ιίθδζε παναπάκς 

ιμκάπα, υηακ ζημ παζπκίδζ ιπήηε μ Μακχθδξ, νςηχκηαξ ημκ πχξ θηζάπκεζ ηζξ 

αζηαημιαηανμκάδεξ ηαζ ηζ ηάκεζ δ μζημβέκεζά ημο. οκεπχξ, ημ παζπκίδζ νυθςκ δεκ 

απέδςζε ημοξ ηανπμφξ πμο πνμζδμημφζαιε.  

ηδ ζοκέπεζα, επζθέλαιε κα ιεηααμφιε ζε άθθδ δναζηδνζυηδηα, πμο 

βκςνίζαιε απυ ηα δνχιεκα ηδξ Μμκάδαξ Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Βζςιαηζηήξ, 

Δονεηζηήξ ηαζ Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ, ιε ζημπυ κα θάαμοιε 

πζμ μοζζχδεζξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ημο οπμηεζιέκμο. Ζ μδδβία 

πμο δυεδηε ζημ ημνίηζζ ήηακ κα πάνεζ ηα πήθζκα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ ηαζ κα ηα 

δζαηάλεζ ιε υπμζμκ ηνυπμ επζεοιεί. Δηείκμ ηυηε έεεζε ηα ακενςπάηζα ηαηά ζεζνά 

δθζηίαξ, δδθαδή πνχηα ημ ιπαιπά, ιεηά ηδ ιαιά, ηδκ Δθεοεενία, ηδκ Αθίηδ ηαζ ηδ 

Μανίκα. Έπεζηα, ηδ νςηήζαιε πμζμκ εεςνεί πζμ ημκηά ηδξ ηαζ είπε ηδκ Αθίηδ, αθθά 

πζεακυηαηα ημ οπμηείιεκμ έθααε ηδκ ενχηδζδ ηονζμθεηηζηά, ηαζ εημφημξ είκαζ μ 

θυβμξ πμο απάκηδζε ηδκ ιζηνή αδενθή ηδξ. 

ημκ δεφηενμ βφνμ πνδζζιμπμζήζαιε ηαζ ηδ θζβμφνα ημο λαδένθμο Μακχθδ. 

Ζ Μανίκα ημκ ημπμεέηδζε αηνζαχξ δίπθα ηδξ, ακ ηαζ δ δζάηαλδ ααζζγυηακ ηαζ πάθζ 

ζηδκ δθζηία, υπςξ είπε. ηακ, εζηειιέκα, ηδξ πνμηείκαιε κα ημπμεεηδεεί μ Μακχθδξ 

εηεί πμο ακήηεζ δθζηζαηά απάκηδζε: 

 
ρη, δίπια κνπ, γηαηί είκαη ε αγαπεκέλε ηνπ μαδέξθε.  

 



[225] 
 

 
                    Δζηυκα 76. Ζ ιπθε Μανίκα δίπθα ζημκ πμνημηαθί Μακχθδ. 

 

 

 

7.3.7. Σν γελεόγξακκα 

 

Οζ δοκαηυηδηεξ ημο βεκεμβνάιιαημξ ηαείζηακηαζ πμθθαπθέξ, βεβμκυξ πμο ημ 

ηαεζζηά έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ ζηζξ οπδνεζίεξ ημο ενεοκδηή πμο επζπεζνεί κα 

παναηδνήζεζ ηδ δμιή ηαζ ηδ θεζημονβία εκυξ μζημβεκεζαημφ ζοκυθμο. Ακαθμνζηά ιε 

ηδκ πανμφζα ενβαζία, ημ βεκευβναιια ζοκηέθεζε ζδιακηζηυ αμήεδια ζηδκ 

απμηφπςζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ. 

πςξ πνυηεζηαζ κα θακεί αιέζςξ παναηάης, μζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ημο 

μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ ηαθφπημοκ εονφ θάζια απμπνχζεςκ, ιε απμηέθεζια δ 

μπηζηή πανμοζίαζδ, αθθά ηαζ δ ακάθοζδ πμο αημθμοεεί κα πανέπεζ ζημκ εεαηή ιζα 

εοημθυηενδ ακάβκςζδ. Οζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ δδιζμονβία ημο βεκεμβνάιιαημξ 

ζοθθέπεδηακ ηυζμ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηα οπμηείιεκα (ηδ Μανίκα ηαζ ηδ ιδηένα 

ηδξ), υζμ ηαζ απυ ηζξ παζβκζχδεζξ ηαζ εζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο δζεκενβήεδηακ. 

 

7.3.7.1. ρέζεηο θαη ηξίγσλα ζηελ νηθνγέλεηα 

 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ μζημβέκεζα ηδξ Μανίκαξ, δ βεκζηή εζηυκα πμο ζοκηέεδηε 

ηυζμ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ημο οπμηεζιέκμο, υζμ ηαζ απυ ηα θεβυιεκα ηδξ ιδηέναξ 

ημο, ιαξ παναπέιπεζ ζε ιζα γεζηή ζε βεκζηέξ βναιιέξ επζημζκςκία ακάιεζα ζηα ιέθδ 

ημο εονφηενμο μζημβεκεζαημφ ζοκυθμο. πςξ ιπμνεί ηακείξ κα παναηδνήζεζ ζηδκ 

εζηυκα ζηδκ εζηυκα ημο βεκεμβνάιιαημξ (αθ. Δζηυκα 77), δ Μανίκα ζοκζζηά ημ ηνίημ 

ηαζ ιζηνυηενμ παζδί ηδξ Γεςνβίαξ ηαζ ημο Κμζιά. Οζ βμκείξ είπακ ήδδ απμηηήζεζ 

άθθδ ιζα ηυνδ, ηδκ Αθίηδ, δ μπμία είκαζ δφμ πνυκζα ιεβαθφηενδ απυ ηδ Μανίκα. Ζ 

Γεςνβία απυ ημκ πνχημ ηδξ βάιμ ιε ημκ Μάνημ, ιε ημκ μπμίμ πήνακ δζαγφβζμ, έπεζ 

ιζα ηυνδ, ηδκ Δθεοεενία, δ μπμία δζέιεκε βζα έκα δζάζηδια ιαγί ιε ηδκ κέα 

μζημβέκεζα ηδξ ιδηέναξ ηδξ ηαζ ημκ Κμζιά. Ο Κμζιάξ εεςνεί ηδκ Δθεοεενία ςξ ηυνδ 

ημο ηαζ βζα ημ θυβμ εημφημ μζ δομ ημοξ ζοκδέμκηαζ ιε πνάζζκδ βναιιήξ «αβάπδξ». 
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Οζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηδκ πεκηαιεθή μζημβέκεζα πανμοζζάγμοκ ιεκ εκηάζεζξ 

αθθά παναηηδνίγμκηαζ απυ θνμκηίδα ηαζ ζηαεενυηδηα. Ζ επζημζκςκία ακάιεζα ζημοξ 

δομ βμκείξ ειθακίγεηαζ ανιμκζηή, εκχ δ ιδηένα ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ εηθνάζηδηε ιε 

εεηζηά θυβζα βζα ημκ ζφγοβυ ηδξ. Πανάθθδθα, μζ επζζηέρεζξ ιμο ζημ ζπίηζ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ιμο επέηνερακ κα παναηδνήζς ηδκ αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα ζημοξ 

βμκείξ ηδξ Μανίκαξ, μζ μπμίμζ επζημζκςκμφζακ ζε ήπζμοξ ηαζ εενιμφξ ηυκμοξ, 

βεβμκυξ πμο ιε μδήβδζε κα απμηοπχζς ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ ζήια ηδξ αβάπδξ ζημ 

βεκευβναιια.  

Ζ ζπέζδ δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ εκηάζεζξ είκαζ εηείκδ ακάιεζα ζημ 

οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδ ιδηένα ημο. Δζδζηυηενα, δ Μανίκα ηαζ δ Γεςνβία 

δζαπθδηηίγμκηαζ ζοπκά βζα γδηήιαηα ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, εκχ ηαζ απυ ηζξ δφμ 

πθεονέξ εηθνάζηδηε ηαηά ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ημ ζοκαίζεδια ηδξ ηαηαπίεζδξ. Ζ 

Μανίκα, αθεκυξ οπμζηδνίγεζ πςξ δ ιδηένα ηδξ δεκ ηδξ επζηνέπεζ κα εηθνάγεηαζ 

αοευνιδηα. Αθεηένμο, δ Γεςνβία αζζεάκεηαζ κα ηαηαπζέγεηαζ απυ ημ βεβμκυξ πςξ 

επζεοιεί κα μνζμεεηεί ηδκ ηυνδ ηδξ. Έηζζ, πανά ημκ ζηεκυ δεζιυ πμο οθίζηαηαζ 

ακάιεζα ζε ιδηένα ηαζ ηυνδ, δ επζημζκςκία ημοξ ειθακίγεηαζ ανηεηά ζοβηνμοζζαηή, 

βεβμκυξ πμο ιε μδήβδζε κα ηδκ απμηοπχζς ζημ Γεκευβναιια ιε ημ ζφιαμθμ ηδξ 

«ζφβηνμοζδξ». 

Έκα ζοκαζζεδιαηζηυ ηνίβςκμ πμο εα ιπμνμφζε κα εκημπζζηεί ζημ μζημβεκεζαηυ 

βεκευβναιια ηδξ Μανίκαξ, είκαζ εηείκμ ακάιεζα ζηδκ ίδζα ηαζ ημοξ δφμ βμκείξ ηδξ. 

Σμ βεβμκυξ πςξ δ ζπέζδ ηδξ ιε ηδ ιδηένα ηδξ πανμοζζάγεζ ζοβηνμφζεζξ, εκδέπεηαζ κα 

ηδκ ςεεί ζε ιζα ζηεκυηενδ επζημζκςκία ιε ημκ παηένα ηδξ, μ μπμίμξ πανμοζζάγεηαζ 

εφεοιμξ ιε ηδ Μανίκα. Έηζζ, ημ ημνίηζζ ηνέθεζ βζα εηείκμκ ιεβάθδ ζοιπάεεζα ηαζ βζα 

ημ θυβμ εημφημ επζθέπεδηε ςξ ζφιαμθμ δ πνάζζκδ βναιιή ηδξ αβάπδξ ακάιεζα ζημκ 

Κμζιά ηαζ ηδ Μανίκα. 

ημ ζδιείμ εημφημ εα ιπμνμφζαιε κα ζδιεζχζμοιε ηδ δδιζμονβία εκυξ αηυιδ 

ζοκαζζεδιαηζημφ ηνζβχκμο πμο επεζήιακε δ ιδηένα ηδξ Μανίκαξ (αθ. 10.3.4.4.) ηαζ 

ημ μπμίμ ειπθέηεζ ηδκ ιεζαία ηυνδ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηδκ Αθίηδ. Δζδζηυηενα, δ 

βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηή δοζημθία επδνέαζε ηδ ζπέζδ ηδξ ιδηέναξ ιε ηδκ 

ιεζαία ηυνδ ηδξ. Καεχξ δ ιδηένα δζέεεηε ελανπήξ ζοκείδδζδ ηδξ αολδιέκδξ 

θνμκηίδαξ πμο πνίγεζ δ Μανίκα, παναδέπηδηε πςξ δεκ οπήνπε δ δοκαηυηδηα κα δχζεζ 

ζηδκ Αθίηδ ημ ιέβζζημ ηδξ πνμζμπήξ πμο εα επζεοιμφζε. Καηά ζοκέπεζα, δ ζπέζδ 

ηδξ Γεςνβίαξ ιε ηδκ ιεζαία ηυνδ παναηηδνίγεηαζ ςξ ανιμκζηή, υπςξ απμηοπχεδηε 

ηαζ ζημ βεκευβναιια.  

φιθςκα ιε ηζξ ακαθφζεζξ πμο δζεκενβήεδηακ ζε παναπάκς οπμηεθάθαζμ ημο 

πανυκ ηεθαθαίμο, δ ζπέζδ ηδξ Μανίκαξ ιε ηζξ αδενθέξ ηδξ παναηηδνίγεηαζ ςξ 

«ιαηνζκή». Με άθθα θυβζα, ημ οπμηείιεκμ έπεζ ακαπηφλεζ ιζα ηοπζηή ζπέζδ ηυζμ ιε 

ηδκ Αθίηδ υζμ ηαζ ιε ηδκ Δθεοεενία, υπμο οπάνπεζ επζημζκςκία, αθθά υπζ ζε αάεμξ. 

Χζηυζμ, δ ιδηένα ζηδ δζηή ηδξ ζοκέκηεολδ δήθςζε πςξ δ Αθίηδ ηαζ δ Δθεοεενία 

δζαεέημοκ ιζα πζμ ζηεκή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ, πμο ημοξ επζηνέπεζ κα ιζθμφκ 

ηαηηζηυηενα ηαζ βζα πενζζζυηενα γδηήιαηα (αθ. 10.3.4.3.).  

Απυ ηα ιέθδ ηδξ εονφηενδξ μζημβέκεζαξ δ Μανίκα θαίκεηαζ κα δζέεεηε πμθφ 

αβαπδηζηή ζπέζδ  ιε ημκ λάδενθυ ηδξ ημκ Μακμφζμ, μ μπμίμξ δεκ ανίζηεηαζ πζα ζηδ 

γςή. Ο Μακμφζμξ ήηακ βζμξ ημο Γζάκκδ, ημο αδενθμφ ημο Κμζιά ηαζ ημ οπμηείιεκμ 

πναβιαημπμζμφζε ζοπκέξ ακαθμνέξ ζημ υκμιά ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ. 

Ζ ζπέζδ ηδξ Μανίκαξ ιε ημκ εείμ ηδξ ημκ Μάνζμ παναηηδνίζηδηε ςξ 

ζοβηνμοζζαηή απυ ημ οπμηείιεκμ, ηαεχξ δ Μανίκα εκμπθείηαζ απυ ηα παναηεηαιέκα 

αζηεία ημο εείμο ηδξ, ιε απμηέθεζια κα δοζακαζπεηεί.  
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Ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ηςκ βμκζχκ ηδξ Μανίκαξ ιε ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ 

πθαίζζμ, μζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέπεδηακ δεκ πνμζέδςζακ ηάπμζμ ακαηνεπηζηυ ή 

αλζμζδιείςημ ζημζπείμ. Ζ Γεςνβία ηαζ μ Κμζιάξ δζαηδνμφκ ηαθή ηαζ ζοπκή 

επζημζκςκία ιε ημοξ ζοββεκείξ ημοξ. Γζα ημκ Κμζιά μζ ζοββεκείξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ 

εββφηδηα θαίκεηαζ κα είκαζ μζ δομ ημο αδενθέξ, δ Μανίηα ηαζ δ Δθίγα. Με ηδκ Δθίγα 

ιάθζζηα, θαίκεηαζ κα δζαηδνεί ηαθή ζπέζδ ηαζ δ Γεςνβία.  

Χξ πνμξ ηα ημζκά παναηηδνζζηζηά πμο εκδεπμιέκςξ εα ακαβκχνζγε δ  Γεςνβία 

ιεηαλφ ημο εονφηενμο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ παζδζχκ ηδξ, είκαζ δ 

ηθίζδ ηδξ Αθίηδξ ζηα εζηαζηζηά.  

 
Δ θνπληάδα, ε αδεξθή ηνπ Κνζκά ε κεγάιε είλαη θαιιηηερληθή θύζεο, θάλεη σξαία 

πξάγκαηα. […] Ώπηή (ε Ώιίθε) ην έρεη ην θαιιηηερληθό, αθνύ ζέιεη λα πάεη θαη ηζηνξία 

ηέρλεο.[…] Ώιιά αλ κπεηο ζην δσκάηηό ηεο ζα θαηαιάβεηο όηη έρεη κία θιίζε ελ πάζε 

πεξηπηώζεη. 

 

Καηαθδηηζηά, ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ημο βεκεμβνάιιαημξ δζεκενβήεδηε 

πνμζπάεεζα, χζηε κα εκημπζζημφκ ιμηίαα ζοιπενζθμνχκ ηα μπμία δζαηνέπμοκ ηζξ 

βεκζέξ. ζμκ αθμνά ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ηάεε ημνζηζζμφ, δ 

Γεςνβία δεκ ιπμνεί κα εκημπίζεζ ηάπμζα πνμθακή μιμζυηδηα ιε άθθμ άημιμ ημο 

μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ. οκεπχξ, μζ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηδ Μανίκα ηαζ ηδ ιδηένα 

ηδξ δεκ ηαηέδεζλακ ηάπμζμ ιμηίαμ ζοιπενζθμνάξ πμο κα επακαθαιαάκεηαζ ιεηαλφ 

ηςκ βεκεχκ. 

 
 
 

                                                     Δζηυκα 77. Σμ βεκευβναιια ηδξ μζημβέκεζαξ ηδξ Μανίκαξ 

διείςζδ: Οζ δθζηίεξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ακαβνάθμκηαζ ιε αάζδ ηδκ ζδιενζκή πνμκμθμβία, 2017, εκχ δ 

ένεοκα λεηίκδζε δφμ πνυκζα κςνίηενα, ημκ Φεανμοάνζμ ημο 2015. 
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7.4. Δπίινγνο 

 
ηυπμξ ημο πανυκημξ, 7

μο
 ηεθαθαίμο ήηακ δ δζενεφκδζδ ηςκ μζημβεκεζαηχκ 

ζπέζεςκ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ, υπςξ ηζξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηζξ ενιδκεφμοκ ηα ίδζα. 

Σμ οθζηυ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ ηεθάθαζμ οπήνλε πνμσυκ ενβαζίαξ ιέζα απυ 

ζοκδοαζιυ ιεεμδμθμβζχκ, υπςξ ζοκεκηεφλεςκ ιε ηα οπμηείιεκα, εκχ ζδιακηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ ζοθθέπεδηακ πάνδ ζε εζηαζηζηέξ δδιζμονβίεξ (ζπκμβνάθδια 

μζημβέκεζαξ), παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ (παζπκίδζ νυθςκ ιε θζβμφνεξ, 1 υκμια-3 

επίεεηα) ηαζ ηδκ ζημπεοιέκδ παναηήνδζδ πμο ζοκηεθέζηδηε απυ ηδκ ενεοκήηνζα. 

Πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθςεεί ιζα παναζηαηζηυηενδ εζηυκα ηδξ δμιήξ ηαζ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ, έβζκε πνήζδ ημο βεκεμβνάιιαημξ, εκυξ 

ενβαθείμο ημ μπμίμ δφκαηαζ κα απεζημκίζεζ ηζξ δοκαιζηέξ ακάιεζα ζηα ιέθδ, ια ηαζ 

κα δδιζμονβήζεζ ιζα ζφκδεζδ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ βεκεέξ απμηαθφπημκηαξ 

επακαθαιαακυιεκα ιμηίαα ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ηνίβςκα. ημ ζοκμθζηυηενμ πκεφια 

ηςκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ, ζηυπμξ ημο ηεθαθαίμο ήηακ κα ελαηνζαχζμοιε εάκ, 

ηαηά πυζμ ηαζ ιε πμζμκ ηνυπμ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ επζδνά ζηζξ 

εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ηςκ δφμ πενζπηχζεςκ πμο ιεθεηάιε.    

Ακαθμνζηά ιε ημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ ηδξ Άκκαξ, μζ ζπέζεζξ εκημπίζηδηακ 

ζοκμθζηά εεηζηέξ, πςνίξ κα θείπμοκ μζ εκηάζεζξ, μζ μπμίεξ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ημο ημνζηζζμφ. Ζ Άκκα είκαζ ημ δεφηενμ ζε 

ζεζνά απυ ηα ηνία παζδζά ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαημζηεί ζημ κμιυ Ρεεφικμο ηαζ γεζ ηάης 

απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ ιε ημοξ δφμ βμκείξ ηδξ, Βάζζα ηαζ Άνδ ηαζ ηδκ ελάπνμκδ αδεθθή 

ηδξ, Φακή. Ο ιεβάθμξ αδενθυξ, Μδκάξ, έπεζ εβηαηαζηαεεί ζε άθθδ πυθδ βζα ηζξ 

ζπμοδέξ ημο, αθθά επζζηέπηεηαζ ζοπκά ηδκ μζημβέκεζά ημο.  

Ζ Άκκα ηαζ δ ιδηένα ηδξ, Βάζζα, δζαεέημοκ ιζα έκημκδ ζπέζδ ιε ζηζβιέξ 

ηνοθενυηδηαξ αθθά ηαζ ααεφηενεξ ζοβηνμφζεζξ. Δζδζηυηενα, δ Άκκα εεςνεί πςξ δ 

ιδηένα ηδξ εοιχκεζ, υηακ εηείκδ δεκ ηαηααάθεζ ημ ιέβζζημ ηςκ ηζκδηζηχκ 

δοκαημηήηςκ ηδξ, υπςξ θυβμο πάνδ, ζε δζαδζηαζίεξ αοηυ-ελοπδνέηδζδξ, ζηζξ 

εεναπείεξ ηδξ ή ζημ ζπμθείμ. Δκδζαθένμκ, δε, πανμοζζάγεζ δ ζηάζδ ημο οπμηεζιέκμο, 

ημ μπμίμ ζοιθςκεί ιε ηδκ άπμρδ ηδξ ιδηέναξ ημο, πςξ δεκ πνμζπαεεί ανηεηά χζηε 

κα αεθηζςεεί ηζκδηζηά.  

πεηζηά ιε ηδ ζπέζδ ηδξ Άκκαξ ιε ημκ ιπαιπά ηδξ, Άνδ, ημ ημνίηζζ ακέθενε 

πςξ  θυβς ηδξ δμοθεζάξ ημο δεκ πενκμφκ πνυκμ ιαγί. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ άπμρή 

ηδξ, πςξ πζμ ημκηά ζηδ ιδηένα ανίζημκηαζ ηα παζδζά ηδξ, ηαεχξ μ ζφγοβυξ ηδξ 

απμοζζάγεζ ζοπκά. Έηζζ, εα ιπμνμφζε κα δζαπζζηςεεί δ φπανλδ εκυξ 

ζοκαζζεδιαηζημφ ηνζβχκμο, ημ μπμίμ ζοιπενζθαιαάκεζ ηδ Βάζζα, ημκ Άνδ ηαζ ηδκ 

Άκκα, υπμο δ απμοζία ημο Άνδ θένκεζ πζμ ημκηά ηδκ Άκκα ηαζ ηδ ιδηένα ηδξ. 

Ζ Άκκα δζαεέηεζ ζηεκή ζπέζδ ιε ηα αδένθζα ηδξ, Μδκά ηαζ Φακή αθθά 

οθίζηακηαζ πνμζηνζαέξ ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα βζα γδηήιαηα ήζζμκμξ 

ζδιαζίαξ. Σαοηυπνμκα, πνεζάγεηαζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ζοκενβαηζημφ ζπκμβναθήιαημξ ακάιεζα ζηδκ εκηεηάπνμκδ Άκκα ηαζ ηδκ ελάπνμκδ 

Φακή, δ ιζηνυηενδ αδενθή θαζκυηακ κα θαιαάκεζ δβεηζηυ νυθμ ηαζ κα παίνκεζ 

πενζζζυηενεξ πνςημαμοθίεξ, ιε απμηέθεζια ιάθζζηα δ Άκκα κα δοζακαζπεηεί ζε 

ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ.  

Απυ ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ δ Άκκα ηνέθεζ ιεβάθδ αδοκαιία πνμξ 

ηδ βζαβζά ηδξ, Μπζάκηα ηαζ ημκ πνχημ ηδξ λάδενθμ, Νζηήηα. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ιδηένα 

ηαζ ημκ ακζρζυ ηδξ Βάζζαξ, μζ μπμίμζ ηαηάβμκηαζ απυ ηδκ Οοββανία. H Άκκα 

πναβιαημπμζμφζε πμθφ ζοπκέξ ακαθμνέξ ζηζξ υιμνθεξ ακαικήζεζξ απυ ημκ ηαζνυ 

πμο πενκμφζε ιε ηδ βζαβζά ηδξ, εκχ εφπεηαζ δ Μπζάκηα κα ιπμνμφζε κα ένεεζ ζηδκ 

Δθθάδα βζα κα ιείκεζ ιυκζια ιαγί ημοξ. Αηυιδ, δ Άκκα ηνέθεζ ιεβάθδ ζοιπάεεζα 
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πνμξ ηδκ λαδένθδ ηδξ, Υανά, ιε ηδκ μπμία έπμοκ ηδκ ίδζα δθζηία. διακηζηυ νυθμ 

ζηδ γςή ηδξ Άκκαξ δζαδναιαηίγεζ ηαζ δ Ακηςκία, δ μπμία δεκ δζαεέηεζ ελ‟ αίιαημξ 

ζοββέκεζα ιε ημ οπμηείιεκμ, αθθά απμηεθεί ιέθμξ ημο μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ, ιε 

ηδκ εονφηενδ έκκμζα ημο υνμο. Δζδζηυηενα, δ Ακηςκία είκαζ θίθδ ηδξ Βάζζαξ, δ μπμία 

αμδεά πμθφ ζοπκά ζηδκ ακαηνμθή ηςκ ημνζηζζχκ, ιε απμηέθεζια δ Άκκα κα ηδκ 

απμηαθεί «ιαιά κμφιενμ 2».  

Χξ πνμξ ημ δεφηενμ οπμηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, ιπμνμφιε κα 

δζαπζζηχζμοιε έκα ποηκυ βεκευβναιια. Ανπζηά, δ Μανίκα απμηεθεί ημ ιζηνυηενμ 

παζδί ηδξ πεκηαιεθμφξ μζημβέκεζαξ. Καημζηεί ζημκ κμιυ Ρεεφικμο ιαγί ιε ημοξ βμκείξ 

ηδξ, Γεςνβία ηαζ Κμζιά ηαζ ηδκ ηαηά 2 πνυκζα ιεβαθφηενδ αδενθή ηδξ, Αθίηδ. Ζ 

εηενμεαθήξ αδενθή ηδξ Μανίκαξ, Δθεοεενία, δζαιέκεζ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα ζημ 

ελςηενζηυ υπμο ηαζ ενβάγεηαζ. Οζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

δζαηνίκμκηαζ απυ πκεφια αβάπδξ ηαζ εκυηδηαξ, εκχ ακάιεζα ζηδ Μανίκα ηαζ ηδ 

ιδηένα ηδξ πανμοζζάγμκηαζ ζοπκά ζοβηνμφζεζξ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε ηζξ 

ηζκδηζηέξ ηδξ δοζημθίεξ. πςξ θάκδηε απυ ηζξ παναηδνήζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, δ Μανίκα ζοπκά αθαζνείηαζ ηαηά ηδ αάδζζή ηδξ, ιε 

απμηέθεζια κα ηζκδοκεφεζ κα πέζεζ. Σμ βεβμκυξ εημφημ πνμηαθεί εοιυ ζηδ ιδηένα 

ηδξ, δ μπμία επζπθήηηεζ ημ ημνίηζζ, χζηε κα είκαζ πζμ πνμζεηηζηυ. Άθθμζ θυβμζ 

δοζακαζπέηδζδξ απυ ηδκ πθεονά ηδξ Μανίκαξ είκαζ δ ηάζδ ηςκ βμκζχκ ηδξ κα 

πενζμνίγμοκ ηα θυβζα ηδξ, εέημκηαξ υνζα ζε υζα ημ ημνίηζζ επζεοιεί κα πεζ. Έκαξ 

θυβμξ ζοπκχκ ζοβηνμφζεςκ ακάιεζα ζηδ Μανίκα ηαζ ημοξ βμκείξ ηδξ είκαζ δ ηάζδ 

ηδξ κα ιζθά παναηεηαιέκα βζα ημκ θίθμ ηδξ, Υνήζημ, ζοκήεεζα δ μπμία εκμπθεί ημοξ 

βμκείξ ηδξ.  

οκμθζηά, δ Μανίκα θάκδηε κα δζαεέηεζ ιζα αβαπδηζηή ζπέζδ ιε ημκ παηένα 

ηδξ, Κμζιά, ιε ημκ μπμίμ ζοπκά ηάκμοκ πζμφιμν. Πζεακυηαηα, δ πζμ αοζηδνή ζηάζδ 

ηδξ ιδηέναξ, Γεςνβίαξ, κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία εκυξ ζοκαζζεδιαηζημφ 

ηνζβχκμο, υπμο δ Μανίκα ανίζηεηαζ εββφηενα ζημκ παηένα ηδξ, Κμζιά. ε ηάεε 

πενίπηςζδ, ημ οπμηείιεκμ ακαβκςνίγεζ ηδ εεηζηή δζάεεζδ ηαζ ηςκ δφμ βμκζχκ ημο ηαζ 

εηθνάζηδηε ζοκμθζηά ηαζ βζα ημοξ δομ ημοξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ αδενθέξ ηδξ, δ Μανίκα δεκ πναβιαημπμζμφζε ζοπκέξ 

ακαθμνέξ ζηα μκυιαηά ημοξ. Με ηδκ Αθίηδ ηαζ ηδκ Δθεοεενία θαίκεηαζ δ ζπέζδ κα 

είκαζ, ιεκ, ανιμκζηή  ια ηαζ ηάπςξ ηοπζηή. Ο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ ημο 

οπμηεζιέκμο ακαιθίαμθα δέπεηαζ επζννμέξ απυ ηδκ φπανλδ ηςκ δφμ αδενθχκ ημο, 

ηαεχξ ηαζ απυ ηδ ζεζνά βέκκδζήξ ημο, εκχ έκα ζημζπείμ πμο δεκ πνέπεζ κα 

θδζιμκδεεί είκαζ δ φπανλδ εκυξ πνμδβμφιεκμο βάιμο πμο είπε πναβιαημπμζήζεζ δ 

ιδηένα Γεςνβία, απυ ημκ μπμίμ απέηηδζε ηδκ Δθεοεενία. Ζ Μανίκα δεκ βκχνζγε 

πμθθά ζημζπεία βζα ημκ Μάνημ, ημκ πνχημ ζφγοβμ ηδξ ιδηέναξ ηδξ, ια εηθνάζηδηε 

βζα εηείκμκ δίπςξ απμδμηζιαζηζηή πνμζά, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ πςξ δ μζημβέκεζά 

ηδξ δεκ ηδξ έπεζ ιεηαθένεζ ανκδηζζιυ βζα εηείκμκ.  

ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια δ Μανίκα ηνέθεζ ζδζαίηενδ ζοιπάεεζα 

ζημκ λάδενθυ ηδξ, ημκ Μακχθδ, μ μπμίμξ ηαημζηεί ζε άθθδ πυθδ. Ζ Μανίκα ηαζ μ 

Μακχθδξ ζοκακηζμφκηαζ ακά ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ ζοκμιζθμφκ ζπάκζα ζημ 

ηδθέθςκμ. Χζηυζμ, ημ οπμηείιεκμ εεςνεί πςξ μ λάδενθυξ ημο έπεζ πμθθή ιεβάθδ 

ζδιαζία βζα ηδ γςή ημο, ηαεχξ ηδξ «δίκεζ ζδιαζία». Χξ πνμξ ηα άθθα ημο λαδένθζα, 

ημ οπμηείιεκμ ελέθναγε ζοπκά ηδ εθίρδ ημο βζα ημκ λάδενθυ ημο Μακμφζμ, μ μπμίμξ 

έπαζε ηδ γςή ημο ζε κεανή δθζηία. Με ιζα πζμ δζεονοιέκδ ιαηζά, παναηδνήζαιε πςξ 

δ μζημβέκεζα ηδξ Μανίκαξ δζαεέηεζ ηαθέξ ηαζ εενιέξ ζπέζεζξ ιε ημ εονφηενμ 

μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ, αθμφ ημ οπμηείιεκμ πναβιαημπμζμφζε ηαηηζηέξ ακαθμνέξ 

ζημοξ εείμοξ ηαζ ηα λαδένθζα ημο. Έηζζ, δεκ εκημπίζηδηακ δζαβεκεαηά ιμηίαα 

ζοιπενζθμνάξ ηα μπμία κα επδνεάγμοκ ανκδηζηά ημκ ροπζζιυ ημο ημνζηζζμφ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 
 

ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Χ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟ-ΧΜΑΣΗΚΟ-

ΒΗΧΜΑΣΗΚΟΤ ΚΟΜΟΤ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ 

ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ 
 

 

8.1. Δηζαγσγή 

 

Σμ ζπμθείμ ζοκζζηά βζα ημοξ ιαεδηέξ έκα ζδιακηζηυ πθαίζζμ αθμφ ιέζα ζε 

αοηυ δναζηδνζμπμζμφκηαζ βζα ζπεδυκ ημ έκα ηέηανημ ηδξ διέναξ ημοξ. Σα πνςημβεκή 

ηαζ δεοηενμβεκή αζχιαηα πμο δζαιμνθχκμκηαζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ απμηημφκ 

νοειζζηζηή δζάζηαζδ βζα ημ ζφκμθμ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ημο 

αηυιμο, εκχ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζημκ ζπμθζηυ μίημ δεκ ζοβηαηαθέβμκηαζ ιυκμ 

μζ ζπέζεζξ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, αθθά ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ  μζ ιαεδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ πμο αημθμοεμφκηαζ. 

Πχξ, υιςξ, αζζεάκεηαζ ημ παζδί ιε ηζκδηζηή δοζημθία πμο δεκ ιπμνεί κα 

ηζκδεεί αοηυκμια ιέζα ζημ ζπμθείμ υπμο ιέκεζ βζα 6 χνεξ ηάεε ιένα, 5 διένεξ ηδκ 

εαδμιάδα; Πχξ κζχεεζ βζα ημ βεβμκυξ πςξ δεκ οπάνπεζ ημζκςκζημ-πμθζηζηή ιένζικα, 

χζηε μ ηυζιμξ ημο ζπμθείμο κα ηαηαζηεί πνμζαάζζιμξ βζα ηζξ ηζκδηζηέξ ημο 

δοζημθίεξ; Ηζπφμοκ μζ ένεοκεξ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ζοκμιήθζημζ δεκ πενκμφκ 

πνυκμ ιε ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ; Σζ βκχιδ έπμοκ ηα δφμ ημνίηζζα βζα ημ 

ζπμθείμ ηαζ πχξ εημφημ δζαιμνθχκεζ, ηεθζηά, ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ημοξ 

ηυζιμ; Αξ ελεηάζμοιε πζμ πνμζεηηζηά ηζ ακέθενακ ηα οπμηείιεκα ηδξ πανμφζαξ 

ένεοκαξ, 11 ηαζ 15 εηχκ, βζα ηα ζπμθζηά πθαίζζα υπμο θμζημφκ.  

 

8.2. Ζ πεξίπησζε ηεο Άλλαο 

 

ηακ βκςνζζηήηαιε ιε ηδκ Άκκα, δ ίδζα ήηακ ιαεήηνζα ηδξ Γ΄ Γδιμηζημφ. Σμ 

οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ δεκ θμίηδζε πμηέ ζε πθαίζζμ εζδζηήξ αβςβήξ αθθά είπε απυ 

ηδκ ανπή ηδξ θμίηδζήξ ημο ζημ βεκζηυ Γδιμηζηυ έκακ ζπμθζηυ ζοκμδυ, μ μπμίμξ ημ 

αμδεμφζε ζηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ζηζξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.  

 

8.2.1. ηνλ παηδηθό ζηαζκό 

 

Ζ Άκκα είκαζ ιεβαθφηενδ ηαηά έκακ πνυκμ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ, ηαεχξ 

πανέιεζκε ιζα πνμκζά παναπάκς ζημκ παζδζηυ ζηαειυ. φιθςκα ιε ηδκ ίδζα, δ 

ιδηένα ηδξ έθααε ηδκ απυθαζδ εημφηδ, ιε ζημπυ δ Άκκα κα αεθηζςεεί ημζκςκζηά ηαζ 

βκςζηζηά.  

 
Έκεηλα ιίγν παξαπάλσ ζηνλ παηδηθό. […] Γηαηί ε κακά κνπ ήζειε λα εμαζθεζώ κε ηα 

παηδηά, γηα λα κελ πάσ ακέζσο λήπην θαη λα κελ μέξσ ηίπνηα. 
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8.2.2. ην λεπηαγσγείν 

 

Έπεζηα, ημ οπμηείιεκμ λεηίκδζε ηα θμζηά ζημ κδπζαβςβείμ έπμκηαξ ζπμθζηυ 

ζοκμδυ. Θοιάηαζ πςξ δζάεεηε ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ αθθά δεκ 

εοιάηαζ ημ υκμια ηάπμζμο θίθμο ηδξ απυ ηυηε. πςξ ακαθένεζ δ Άκκα, ιέπνζ ηδκ Δ΄ 

Γδιμηζημφ υθα πήβαζκακ ηαθά ζημ ζπμθείμ… 

 
ην λήπην πεξλνύζα θαιά, αιιά θαη ζην Αεκνηηθό κεηά ... Μέρξη ηελ Β‟ Αεκνηηθνύ 

πεξίπνπ. Αελ μέξσ... ηελ Β΄ Αεκνηηθνύ λνκίδσ μεθίλεζαλ νη δπζθνιίεο, θηιίαο ελλνώ. 

 

8.2.3. Ζ ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

 

Σμ ζπμθζηυ πθαίζζμ ζοκζζηά ημ πεδίμ ζημ μπμίμ εκημπίζαιε μθμηθδνςηζηή 

ιεηαζηνμθή ζηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ Άκκαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκαξ. Μέζα 

ζημοξ δέηα ιήκεξ, δ ζοιπενζθμνά ηαζ δ δζάεεζή ηδξ πνμξ ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ άθθαλε 

άνδδκ. Ακ ηαζ ζηδκ Γ΄ Γδιμηζημφ ήηακ έκα παζδί πμο θάηνεοε ημ ζπμθείμ ηαζ 

θοπυηακ, υηακ έηθεζκε βζα δζαημπέξ, ζηδκ Δ΄ δεκ ήεεθε πθέμκ μφηε κα πδβαίκεζ. 

ηεκαπςνζυηακ πμθφ ζημ ζπμθείμ, ηαεχξ έκζςεε πςξ δεκ έπεζ θίθμοξ ηαζ βεκζηυηενα 

δεκ θαιαάκεζ πνμζμπή απυ ηακέκακ.   

Ζ Άκκα ήηακ ηαθή ιαεήηνζα ηαζ είπε ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ. 

Ζ ηαθφηενή ηδξ θίθδ ήηακ δ Δφα, ιε ηδκ μπμία είπακ ζοκακηδεεί ηαζ εηηυξ ζπμθείμο. 

 
Με όινπο κνπ ηνπο ζπκκαζεηέο έρσ άξηζηε ζρέζε αιιά ε θαιύηεξή κνπ θίιε είλαη ε Βύα. 

 

Ακαιθίαμθα ζημ παναπάκς απυζπαζια αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε ηδ θνάζδ 

«ππνηηζέκελα θηλεηηθά πξνβιήκαηα», ηαεχξ δ Άκκα δζαεέηεζ ζδιακηζηέξ δοζημθίεξ ζηδκ 

ηίκδζή ηδξ, ηυζμ ζηα άκς υζμ ηαζ ζηα ηάης άηνα. Δκημφημζξ, βζα ημ ιζζυ ηαζ πθέμκ 

δζάζηδια ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ανζζηυηακ ζε άνκδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ 

δζαθμνεηζηυηδηα ζηδκ ζςιαηζηή ηδξ θεζημονβζηυηδηα. 

Χζηυζμ, θίβμοξ ιήκεξ ανβυηενα δ Άκκα αζζεακυηακ πςξ δ ζπέζδ ιε ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ είκαζ πζα δ ίδζα, ιε απμηέθεζια κα κζχεεζ πςξ έπεζ θηάζεζ ζηα 

υνζά ηδξ.  

 
Ναη, θαη θέηνο. Σώξα έρεη θηάζεη  ην ... ηέηνην ... Σώξα έρεη κπεη ην θεξαζάθη ζηελ 

ηνύξηα λνκίδσ θαη ζα ... Αελ ηειείσζε ε ρξνληά, αιιά, αλ ην ζπλερίζνπλε, ζα κπαίλνπλ 

θαη άιια θεξαζάθηα. 

 

Πανυθμ πμο δ Άκκα ιζθμφζε ιε ιεβάθδ πζηνία βζα ηζξ ζπέζεζξ ηδξ ζημ ζπμθζηυ 

πθαίζζμ, εκ ημφημζξ δεκ είπε πάρεζ κα δείπκεζ  ηδ εεηζηή υρδ ημο παναηηήνα ηδξ ζημοξ 

ζοιιαεδηέξ ηδξ. Έηζζ ηζ εηείκμζ ηδκ απμηαθμφζακ ςξ ηδκ «ροπμθυβμ» ημο ζπμθείμο 

ηαεχξ, υπςξ εεςνεί δ ίδζα, ιμζνάγεζ ηδκ αβάπδ ηδξ.  

 
ινη κνπ ιέλε όηη είκαη ν ςπρνιόγνο ηνπ ζρνιείνπ, παξόιν πνπ έρνπλ γίλεη όια απηά, 

εγώ ζπλερίδσ λα ηνπο δείρλσ ηελ ίδηα αγάπε πνπ ηνπο έδεηρλα. 

 

8.2.4. Ζ δπζαλαζρέηεζε ηεο Άλλαο γηα ηελ ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ 
 

Δκηυξ ημο οπμηεζιέκμο είπε δζαιμνθςεεί έκα αίζεδια δοζεοιίαξ απέκακηζ ζημ 

ζπμθζηυ πθαίζζμ. Πένα απυ ημ βεβμκυξ πςξ δ Άκκα εεςνμφζε υηζ δεκ ηαζνζάγεζ ιε 

ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ, πανάθθδθα ζηεθηυηακ πςξ ημ ζπμθείμ δεκ ηδκ ακαβκςνίγεζ ςξ 

άημιμ ιε ακαπδνία, μφηε ηδξ δίκεζ αήια κα ιζθήζεζ εη ιένμοξ ηςκ παζδζχκ ιε 
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ηζκδηζηά πνμαθήιαηα. Ζ Άκκα, αθμνιχιεκδ απυ ηδκ Παβηυζιζα Ζιένα Αηυιςκ ιε 

Ακαπδνία  ηαζ ηα δνχιεκα πμο έθααακ πχνα ζηδκ ηάλδ ηδξ, ιαξ ελέθναζε ηδ εθίρδ 

ηδξ πμο δεκ ηδκ νχηδζακ ηίπμηα πνμηεζιέκμο κα εηεέζεζ ηα αζχιαηά ηδξ. Οφηε ηακ 

υηακ ημ αίκηεμ πμο παναημθμοεμφζακ ζηδκ ηάλδ έηακε θυβμ βζα ηα άημια ιε 

ηζκδηζηά πνμαθήιαηα.  
 

ηαλ θηάζακε ζην κέξνο ηνπ βίληεν πνπ είλαη ηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα,  πνπ 

εγώ δε πηζηεύσ όηη ηα έρσ, πηζηεύσ όηη έρσ ηεκπειηά. Καη όηαλ θηάζακε ζην κέξνο ηνπ 

βίληεν πνπ έδεηρλε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζα κπνξνύζαλ λα κε ξσηήζνπλ πάξα 

πνιιά. Μέζα ζηελ ηάμε ηνπο κε έρνπλ.  

 

ηα θυβζα ημο ημνζηζζμφ παναηδνείηαζ ηάπμζα αιθζεοιία –ή εκδεπμιέκςξ ηαζ 

άνκδζδ- πνμξ ηα ηζκδηζηά ημο πνμαθήιαηα. Απυ ηδ ιζα εα ήεεθε κα ιζθήζεζ βζα ηζξ 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, αθθά απυ ηδκ άθθδ ανκείηαζ υηζ πανμοζζάγεζ ηζκδηζηή δοζημθία. 

Ζ Άκκα, υπςξ έπεζ εζπςεεί ηαζ παναπάκς, δεκ πζζηεφεζ πςξ έπεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ 

αθθά υθα μθείθμκηαζ ζηδκ «ηειπεθζά» ηδξ, θέλδ πμο ακαθένεζ πμθφ ζοπκά ζημκ 

αοημπνμζδζμνζζιυ ηδξ.  

Αηυιδ, δ Άκκα αδοκαηεί κα ηαηακμήζεζ βζα πμζμκ θυβμ δεκ νςημφκ ηδ βκχιδ 

ηδξ, υηακ ζηδκ ηάλδ ηδξ βίκεηαζ ζογήηδζδ βζα ηα άημια ιε ακαπδνία.  Ζ ίδζα εεςνεί 

πςξ δεκ εα έκζςεε άαμθα, εάκ ηδξ γδημφζακ κα ιζθήζεζ. Χζηυζμ, δοζακαζπεηεί υηακ 

μζ άθθμζ ζηέθημκηαζ πνάβιαηα βζα εηείκδ ηαζ δεκ ηδξ ηα εηθνάγμοκ νδηά.    

 
:-Γηαηί άξαγε δελ ζε ξσηάλε; 

Ώ:-Αελ μέξσ. Βγώ δελ παξεμεγνύκαη. Βγώ παξεμεγνύκαη κόλν όηαλ ην ζθεθηνύλ θαη δελ 

ην ιέλε δπλαηά. 

 

ε ιζα πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο οπμηεζιέκμο, 

νςηήζαιε ηδκ Άκκα ηζ εα ήεεθε κα πεζ ζημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ, εάκ είπε ηδκ εοηαζνία 

κα ημοξ ιζθήζεζ βζα ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ. Χζηυζμ ημ οπμηείιεκμ επέιεζκε ηαζ 

πάθζ πςξ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ μθείθμκηαζ ζε ηειπεθζά. Μάθζζηα, δζεοηνίκζζε 

πςξ δεκ ζοιθςκεί ιε υ, ηζ θέκε μζ ιεβάθμζ (πζεακυηαηα βζαηνμί, εεναπεοηέξ, βμκείξ) 

πενί ακαπδνίαξ, αθθά δζεοηνίκζζε πςξ είκαζ απμνία ηδξ δζηήξ ηδξ ναζηχκδξ.  
 

: - Βζύ ππάξρεη θάηη πνπ ζα ήζειεο λα ηνπο πεηο γηα ηηο θηλεηηθέο δπζθνιίεο;  

Ώ:-Βγώ ζνπ είπα θαη πξηλ, δελ πηζηεύσ όηη έρσ θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Σεκπειηά, 

βαξεκάξα, δελ μέξσ ηη έρσ, αιιά θηλεηηθέο δπζθνιίεο, όρη. Αελ μέξσ ηη ιέλε νη κεγάινη, 

αιιά εγώ δελ πηζηεύσ όηη έρσ.  

 

Πανάθθδθδ, δ Άκκα θαίκεηαζ κα επζεοιεί κα επζημζκςκήζεζ ηζξ ζηέρεζξ ηδξ βζα 

ηζξ ηζκδηζηέξ ηδξ δοζημθίεξ ιε ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ εζδζηά ιε ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ηδξ. Έηζζ, δ ιαιά ηδξ επζημζκχκδζε ιε ημκ  δζεοεοκηή εκυξ άθθμο 

Γδιμηζημφ ζπμθείμο ηδξ επανπίαξ, ιε ζημπυ κα ημ επζζηεθηεί δ Άκκα, βζα κα 

ζογδηήζεζ ιε ηα παζδζά ηαζ κα ελςηενζηεφζεζ υθα υζα κζχεεζ.  
 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ λνκίδσ είλαη ν […] θαη ε κακά κνπ ηνπ έζηεηιε κήλπκα όηη ε 

Άλλα θαηαιαβαίλεη πιήξσο ηηο δπζθνιίεο ηεο θαη κνπ είπε όηη, δελ μέξσ πόηε, ζα κε 

θαιέζνπλ. […] Θα πάσ λα ηνπο πσ όια απηά πνπ ληώζσ. 
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8.2.5. εκαληηθά βηώκαηα πνπ επεξέαζαλ ηε ζηάζε ηεο Άλλαο ζην ζρνιηθό 

πιαίζην  
 

Ζ Άκκα ιεηά ηδκ Γ΄ Γδιμηζημφ έθααε ιζα ανκδηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζημ 

ζπμθείμ. Πανυθμ πμο ζηδκ ανπή ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ήηακ πνυζπανδ ηαζ 

εκεμοζζχδδξ, υηακ ιζθμφζε βζα ημ ζπμθείμ ηδξ, ιυθζξ ιεηέαδ ζηδκ Δ΄ Γδιμηζημφ ηαζ 

άθθαλε δαζηάθα, ζδιεζχεδηε ιζα πθήνδξ ιεηαζηνμθή ζηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ. 

 

8.2.5.1. Σα ζπλζήκαηα 

 

Δζδζηυηενα, βζα ηδκ Άκκα ημ ζπμθείμ πμο θμζηά δεκ πνεζαεφεζ ηδ 

ζοθθμβζηυηδηα ηαζ ημ ζεααζιυ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα. Ακ ηαζ οθίζηακηαζ δφμ 

ζοκεήιαηα ακάθμβμο πενζεπμιέκμο, εκ ημφημζξ, ημ οπμηείιεκμ δεκ αζχκεζ ημ κυδιά 

ημοξ ηαζ πζζηεφεζ πςξ δεκ ακηζηαημπηνίγμοκ ηδ θζθμζμθία ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ζπμθείμο.  

 
Έρνπλε θαη δύν ζπλζήκαηα πνπ ζην ζρνιείν απηό δελ ηαηξηάδνπλε θαζόινπ. Ίζσο ζε 

θάπνην άιιν δεκνηηθό λα ηαίξηαδαλ, αιιά ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν δελ ηαηξηάδνπλ.  

 

Δζδζηυηενα, δ Άκκα εεςνεί πςξ ακ ηαζ δ ίδζα ανίζηεηαζ ημκηά ζημοξ 

ζοιιαεδηέξ ηδξ, δεκ οπάνπεζ αιμζααζυηδηα ζηδ ζπέζδ ημοξ. 
 

Σν «Έλαο γηα όινπο θαη όινη γηα έλαλ». Σν νπνίν κήλπκα, ε πξώηε ζηξνθή ηνπ ηελ 

βιέπσ, ην «Έλαο γηα όινπο» ηελ δεύηεξε ζηξνθή ηνπ δελ ηελ βιέπσ πνηέ.  

 

Αηυιδ, ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ δεκ αζζεάκεηαζ πςξ ημ ζπμθείμ ημο ημ 

ακηζιεηςπίγεζ ςξ ζζυηζιμ ιέθμξ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ δζεοηνίκζζδ ηδξ Άκκαξ, 

πςξ υηακ δαζηάθα ηδξ ήηακ δ ηονία Υανμφθα, ηυηε έκζςεε ίζδ, αθθά ιεηά ηδκ 

αθθαβή εηπαζδεοηζημφ, αζζεάκεηαζ πςξ δεκ ηδξ πανέπμκηαζ μζ ίδζεξ εοηαζνίεξ ζηδ 

ζπμθζηή γςή.   

 
Καη επίζεο είλαη θαη άιιν έλα ζύλζεκα ην νπνίν ην είραλε βάιεη ζην λεπηαγσγείν. Βίλαη 

ην «ινη δηαθνξεηηθνί, όινη ίζνη». Σν «δηαθνξεηηθνί» ην βιέπσ, ην «ίζνη» πνηέ. ρη 

πνηέ, ελλνώ πνηέ πέξπζη θαη θέηνο. Με ηελ θπξία Υαξνύια θπζηθά θαη ην έβιεπα.  

 

Καηαθδηηζηά, εα εέθαιε κα ζδιεζχζμοιε πςξ δ Άκκα, ιζα ιαεήηνζα ζε 

ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, ανζζηυηακ ζε αίεμοζα ημο πνχημο μνυθμο ηζ υπζ ημο ζζμβείμο, 

ζε έκα ζπμθείμ υπμο ιάθζζηα δεκ οπάνπεζ ακεθηοζηήναξ. Κακείξ δεκ αμδεμφζε ηδκ 

Άκκα κα ακεααίκεζ ηαζ κα ηαηεααίκεζ ζηδκ ηάλδ ηδξ πένα απυ ημ βοικαζηή ημο 

ζπμθείμο μ μπμίμξ δεκ ανίζηεηαζ πάκημηε εηεί, ιε απμηέθεζια ημ ημνίηζζ ηάπμζεξ 

θμνέξ κα ιδκ ηαηεααίκεζ ζηδκ αοθή βζα ημ δζάθεζιια. Πχξ, θμζπυκ, αοηυ ημ παζδί κα 

ιδκ αζζεάκεηαζ ακεπζεφιδημ ζημ ζπμθείμ ημο;     

 

8.2.5.2. Ο αγηαζκόο 
 

Καηά ηδ θμίηδζδ ηδξ Άκκαξ ζημ ζπμθείμ, ζοκέαδζακ ηάπμζα πενζζηαηζηά ηα 

μπμία ηδκ ζηεκαπχνδζακ ςξ πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ πμο έθααε απυ ημοξ δζδάζημκηεξ 

ή ημοξ ιαεδηέξ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, ηαεχξ δεκ αζζεάκεδηε απμδεηηή απυ ημκ 

πενίβονμ. ηδ ανπή ιζαξ ζοκάκηδζδ, ιυθζξ ιπήηαιε ζημ δςιάηζυ ηδξ, δ Άκκα 

νχηδζε: «νπ αξέζεη ε ηζάληα κνπ; Ώρξεζηκνπνίεηε είλαη». Κζ έηζζ λεηίκδζε δ ημοαέκηα 

ιαξ. Ζ Άκκα θαζκυηακ πμθφ απμβμδηεοιέκδ, ηαεχξ ζημκ αβζαζιυ βζα ηδ κέα ζπμθζηή 
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πνμκζά μζ θίθμζ ηαζ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ ηδξ ιίθδζακ, πανυθμ πμο είπακ κα ηδκ 

δμοκ απυ ημ Μάζμ. Οφηε εηείκδ έθααε πνςημαμοθία κα επζημζκςκήζεζ ιε ηάπμζμκ, 

μφηε ημοξ είπε ηαηά πνυζςπμ ημ πανάπμκυ ηδξ. Γζα ημκ θυβμ εημφημ ηαηδβμνεί ημκ 

εαοηυ ηδξ, αθθά ημ πζμ πανάλεκμ είκαζ υηζ θμαήεδηε κα εηθναζηεί ιήπςξ ηαζ ηδκ 

ηαηδβμνήζμοκ ζημ δζεοεοκηή. Ζ Άκκα ζζπονίγεηαζ πςξ έκζςζε ναηζζζιυ απυ ημ 

ζπμθείμ, υπμο θμζηά ηυζμ απυ ημοξ ιαεδηέξ υζμ ηαζ απυ ημ βεκζηυηενμ πθαίζζμ ημο 

ζπμθείμο, ηαεχξ ηακείξ δεκ ηδκ πθδζίαζε. Δζδζηυηενα είπε:  

 
Ώπό ηε κηα κνπ ιείπεη ην ζρνιείν, από ηελ άιιε λνκίδσ όηη είλαη έλα θαιό κάζεκα, 

γηαηί δελ είρα ην ζάξξνο, θνβόκνπλ λα κελ κπιέμσ. Αελ είρα ην ζάξξνο. Βθείλε ηε 

ζιηβεξή κέξα πνπ έλησζα ηνλ ξαηζηζκό ήκνπλ ζην ζρνιείν θαη ε κακά κνπ ήηαλ κε 

έλαλ κεγάιν θαη έβιεπα όιε ηελ απιή, όιν ην πξάζηλν θαη έβιεπα παληνύ ζε όιε ηελ 

απιή παηδάθηα λα παίδνπλ θαη νύηε έλα δελ ήξζε λα κε ξσηήζεη «ια θαιά Άλλα; 

Θέιεηο λα παίμνπκε καδί;» θαη εγώ ηόηε δελ είρα ηα θόηζηα λα ηνπο πσ ή λα ηνπο 

θσλάμσ ή λα ηνπο καιώζσ, γηαηί θνβόκνπλ κελ κε πάλε ζε ηίπνηα δηεπζπληέο θαη 

…[…] Αελ είρα ηα θόηζηα λα ηνπο πσ λα παίμνπκε. Ίζσο θνβόκνπλ λα κελ ην πνπλ 

πνπζελά αιινύ». 

 

Σέθμξ, δ Άκκα παναδέπηδηε πςξ δ διένα ημο αβζαζιμφ ήηακ ιζα απυ ηζξ 

πεζνυηενεξ διένεξ ηδξ ζημ ζπμθείμ. 

 

8.2.5.3. Παξέιαζε 
 

Ζ Άκκα ήηακ πναβιαηζηά ακαζηαηςιέκδ ζηδ ζοκάκηδζή ιαξ ηδκ επυιεκδ 

ιένα ηδξ πανέθαζδξ ηδξ 28
δξ 

Οηηςανίμο ηαζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ηδξ πανέθαζδξ ημο 

Ανηαδίμο. Έηζζ, απμθαζίζαιε κα νςηήζμοιε ημ οπμηείιεκμ, εάκ ζοιιεηείπε ζηδκ 

πανέθαζδ, ιζαξ ηαζ θμζηά ζηδκ Δ΄ Γδιμηζημφ. Μζα απθή ενχηδζδ ήηακ δ αθμνιή βζα 

κα λεποεμφκ απυ ιέζα ηδξ έκα ζςνυ δοζάνεζηα ζοκαζζεήιαηα. Ανπζηά, ακέθενε πςξ 

μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ λεηίκδζακ πνυαεξ ζηζξ μπμίεξ δεκ ηδξ πνυηεζκακ κα ζοιιεηέπεζ ηαζ 

δ ίδζα. Δηείκδ, θμζπυκ, ηαευηακ ζε ιζα ιενζά ηδξ αοθήξ ηαζ ημοξ ημίηαγε. Μεηά απυ 

πενίπμο ηέζζενζξ πνυαεξ, ιζα ηονία είπε ζημκ βοικαζηή κα αάθεζ ηαζ ηδκ Άκκα. Συηε, 

μ βοικαζηήξ ηδ νχηδζε, εάκ επζεοιεί κα πανεθάζεζ ηζ εηείκδ έκζςζε πςξ ηδκ 

δζαπςνίγεζ απυ ηα οπυθμζπα παζδζά, υπζ ιυκμ βζαηί δεκ ηδκ έααθε απυ ηδκ ανπή ζηδκ 

πανέθαζδ, αθθά ηαζ επεζδή ηδ νχηδζε, πανυθμ πμο πνυηεζηαζ βζα ηάηζ οπμπνεςηζηυ. 

Υαναηηδνζζηζηά, δ Άκκα ιεηέθενε ημ βεβμκυξ ςξ ελήξ:  

 
Σα άιια παηδηά δελ ηα είρε ξσηήζεη ν γπκλαζηήο, ηνπο είρε πεη όηη ε παξέιαζε είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη αληί λα κε βάιεη θη εκέλα ζηελ παξέιαζε, ιεο θαη έρσ θάπνην αμίσκα 

κεγάιν, ιεο θαη είκαη αλώηεξε από ηνπο άιινπο, κε ξσηάεη «Θέιεηο; Θέιεηο λα κπεηο 

ζηελ παξέιαζε; 
 

Σμ ζημζπείμ πμο θαίκεηαζ κα πνμηαθμφζε ιεβάθδ ακαζηάηςζδ ήηακ θυβζα πμο 

ηδξ άβκςζηδξ βοκαίηαξ πνμξ ημκ βοικαζηή: 

 
«Γηαηί δελ βάδεηο ην θαεκέλν, ην αλάπεξν, ην ...ην θαθόκνηξν, ην θαεκέλν, ην 

αλάπεξν;»[…] «Ώρ ην θαεκέλν! Γηαηί δελ ην βάδεηο ζηελ παξέιαζε»; Κάηη ηέηνην. Κη 

εδώ αξρίδεη ην κεγάιν απνθνξύθσκα. 
 

Ζ πνχηδ ενχηδζδ πμο εέζαιε ήηακ, εάκ δ ίδζα δ Άκκα άημοζε ηδκ ηονία κα 

ηδκ παναηηδνίγεζ ςξ «ηαδιέκμ, ηαηυιμζνμ ηαζ ακάπδνμ». Ζ απάκηδζδ, ήηακ πςξ δεκ 

ημ άημοζε δ ίδζα αθθά ημ θακηάγεηαζ. οκεπχξ, ημ παναπάκς θναζεμθυβζμ ζοκζζηά 
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απμηφδια ηδξ θακηαζίαξ ηδξ Άκκαξ, πμο ιπμνεί κα ζοκζζηά αθήεεζα, ιπμνεί υιςξ ηζ 

υπζ. 

Πνμζπαεχκηαξ κα ελαηνζαχζμοιε πμζμ ήηακ ημ ζημζπείμ πμο πνμηάθεζε ημκ 

ιεβαθφηενμ πυκμ ζηδκ Άκκα, δ ιδ ζοιιεημπή ηδξ ζηδκ πανέθαζδ ή ηα θυβζα πμο 

θακηάγεηαζ πςξ είπε δ ηονία, δ ίδζα έδεζλε ιεβάθδ ακαζηάηςζδ, απακηχκηαξ ιε ηα 

παναηάης θυβζα: 

 
Βζύ άκα έβιεπεο ηα άιια παηδηά λα έκπαηλαλ ζηελ παξέιαζε θαη ήζνπλ ζηελ ηάμε πνπ 

θαλνληθά ζα έπξεπε λα κπεηο ζηελ παξέιαζε θαη εζέλα ζε έρνπλ απ‟ έμσ θαη ηνπο 

θνηηνύζεο θαη πάεη θαη ιέεη θάπνηνο, κία θπξία. θαη ζνπ ιέεη ν γπκλαζηήο «Θέιεηο;»  ιεο 

θαη δελ είζαη ην ίδην κε ηα άιια παηδηά, πώο ζα έλησζεο; 
 

Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ ζοκάκηδζδξ ιε ηδκ Άκκα ζοκακηήζαιε ηδ ιδηένα ηδξ, δ 

μπμία ήηακ απμβμδηεοιέκδ ιε ηδ ζηάζδ ημο ζπμθείμο. Μαξ εηιοζηδνεφηδηα, 

ιάθζζηα, πςξ ηδξ πενκά δ ζηέρδ πςξ δ Άκκα εα ήηακ ηαθφηενμ κα άθθαγε ζπμθείμ, 

χζηε κα ανεεεί ζε έκα πενζαάθθμκ πμο εα οπμζηήνζγε ηδ θμίηδζή ηδξ ηαζ εα ηδκ 

ακαβκχνζγε ςξ ζζυηζιμ ιέθμξ. Δκ ηέθεζ, ανέεδηε ιζα θφζδ ηαζ δ Άκκα εα 

ζοιιεηάζπεζ ζηδκ πανέθαζδ υπζ ιε ημ ζπμθείμ, αθθά ιε ημκ ζππζηυ υιζθμ, ηαεχξ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ίδζα, εηείκμζ ηδ εεςνμφκ ςξ ιέθμξ ημοξ.   

 

Θα κπσ αιιά όρη κε ην ζρνιείν. Αελ κε ζεσξνύλ καζήηξηά ηνπο. Σνπιάρηζηνλ 

απηνί(ζημκ ζππζηυ υιζθμ) κε έρνπλ. […] Με έρνπλ κέινο. 

 

8.2.5.4. Δθδξνκή ζην κνπζείν 
 

ηακ ζημ παζπκίδζ ιε ηζξ ηάνηεξ ενςηήζεςκ έηοπε ζηδκ Άκκα δ επζθμβή 

«εοιάιαζ», ηδξ γδηήεδηε κα πεζ ηάηζ πμο έβζκε ηαζ πζζηεφεζ πςξ εα ιείκεζ ζηδ ικήιδ 

ηδξ βζα πάκηα. Συηε απάκηδζε «Σελ εθδξνκή ζην κνπζείν ηεο Ώκλάηνπ» πμο πήβακ θίβεξ 

ιένεξ πνζκ ιε ημ ζπμθείμ. ηδκ εηδνμιή ηδ ζοκυδεοζε δ πανάθθδθδ ζηήνζλή ηδξ. Ζ 

Άκκα πήβε ιε ημ αιάλζ ηδξ ιδηέναξ ηδξ αθθά έθοβε ιε ημ πμφθιακ, υπςξ ηαζ μζ 

ζοιιαεδηέξ ηδξ. 

 
Σα άιια δελ ηα ζπκάκαη. Βγώ κε ην ακάμη κνπ ζηελ αξρή θαη ζην γπξηζκό πήγα κε 

πνύικαλ. […] (Κάεζζα) Μόλε κνπ. Με έλα άιιν θνξηηζάθη. 

 

Ζ Άκκα δεκ εοιυηακ ηζ ήηακ εηείκμ πμο ηδξ άνεζε πενζζζυηενμ ζημ ιμοζείμ. 

Πέναζε υιςξ πμθφ ςναία. 

 
Πήγακε ζε έλα πνιεκηθό κνπζείν. […] Σν κόλν πνπ ζπκάκαη είλαη όηη δελ ήζεια λα 

ηειεηώζεη. 
 

Χζηυζμ, υπςξ είπε δ ιδηένα ηδξ, δδιζμονβήεδηε ηάπμζα έκηαζδ ιε ημ 

ζπμθείμ, ηαεχξ δ Βάζζα δεκ είπε εκδιενχζεζ υηζ δ Άκκα εα θφβεζ ιε ημ πμφθιακ, ιε 

απμηέθεζια μζ εηπαζδεοηζημί κα ιδκ ηδκ έπμοκ ζοκοπμθμβίζεζ ζηζξ εέζεζξ ηαζ κα 

οπάνλεζ ακαζηάηςζδ. Σεθζηά, ημ πνυαθδια θφεδηε ηαζ δ Άκκα βφνζζε ιε ημ 

θεςθμνείμ, εκχ δίπθα ηδξ ηάεζζε έκα ημνζηζάηζ πμο δεκ ημ βκχνζγε, απυ άθθδ ηάλδ. 
 

8.2.6. Ο ζρνιηθόο ζπλνδόο 

 

Ακ ηαζ ηα ζπμθεία λεηίκδζακ ημ επηέιανδ ημο 2015, δ Άκκα δεκ ιπμνμφζε 

κα πάεζ, δζυηζ δεκ είπακ ανεζ ζοκμδυ, χζηε κα ηδκ αμδεά ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 
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αζμηζηχκ ηδξ ακαβηχκ. Πανυθμ πμο είπακ ζοιθςκήζεζ ιε έκακ λάδενθυ ηδξ απυ ηδκ 

Οοββανία, κα ηδκ ζοκμδεφεζ εηείκμξ ηαζ, πανάθθδθα, κα ηδξ ηάκεζ εεναπείεξ ηα 

απμβεφιαηα, εκ ηέθεζ δεκ ημο δυεδηακ μζ ηαηάθθδθεξ άδεζεξ, βζα κα ένεεζ κυιζια 

ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηα ζπέδζα καοάβδζακ. Ζ Άκκα έιεζκε πςνίξ ζοκμδυ βζα ημ ζπμθείμ 

ηδξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνεί κα πδβαίκεζ.  

οκεπχξ, δ Άκκα ηαζ δ Βάζζα δοζημθεφηδηακ πμθφ κα εκημπίζμοκ έκακ ηαθυ 

ζοκμδυ βζα ηδκ Δ‟ Γδιμηζημφ. Ξεηίκδζακ ιε ηάπμζα άημια, ηα μπμία, υιςξ, θίβμ 

ηαζνυ ιεηά έθεοβακ, ιε απμηέθεζια ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ κα ιδκ πδβαίκεζ ζημ 

ζπμθείμ. Ζ Άκκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ιαεήιαημξ πνεζάγεηαζ θζβμζηή αμήεεζα, χζηε 

ηάπμζμξ κα ηδξ ζδιεζχκεζ υζα θέβμκηαζ ζημ ιάεδια, ηζξ ενβαζίεξ ηδξ επυιεκδξ ιέναξ 

ή ηζξ αζηήζεζξ πμο θφκμοκ μζ ιαεδηέξ. Ζ ίδζα ιπμνεί κα ζοιιεηέπεζ ζημ ιάεδια αθθά 

δεκ είκαζ ζε εέζδ κα πεζνζζηεί  ημ ιμθφαζ, ιε απμηέθεζια κα πνεζάγεηαζ έκακ αμδευ. 

Σμ απαζηδηζηυ ζδιείμ βζα ημοξ ζοκμδμφξ ηδξ Άκκαξ είκαζ μζ αζηήζεζξ πμο πνεζάγεηαζ 

κα ηδξ ηάκμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο δζαθείιιαημξ, χζηε κα παθανχζεζ ημ ζχια ηδξ, 

ηαεχξ ηαζ ηάπμζα ζδηχιαηα απυ ημ αιαλίδζμ, υηακ πνυηεζηαζ κα πάεζ ζηδκ ημοαθέηα 

ή κα ηαείζεζ ζηδκ ηανέηθα ηδξ ηάλδξ. Έηζζ, βκχνζζε ηυζεξ ημπέθεξ ζηδκ ανπή ηδξ 

πνμκζάξ, χζπμο δήθςζε: 

 

Νηώζσ ζαλ παπνύηζη πνπ νη άιινη ην δνθηκάδνπλ.  

 

Ζ Άκκα ηαζ δ Βάζζα ζοκάκηδζακ πμθθά άημια ηα μπμία, υιςξ, είηε ελανπήξ 

είηε ιεηά απυ θίβεξ ιένεξ δζέημπηακ ηδ ζοκενβαζία, ζοκήεςξ θυβς πυκςκ ζημ ζχια 

ημοξ. οκεπχξ, δ Άκκα έκζςζε ζακ παπμφηζζ ή νμφπμ πμο μζ άθθμζ ημ δμηζιάγμοκ.    

 
Πξηλ θαηαιήμνπκε ζε έλαλ ζπλνδό πεξλνύζαλ ζπλέρεηα, ζπλέρεηα, ζπλέρεηα θαη ζπλνδνί 

γηα απηό θαη έιεγαλ «Πνλάεη ην ρέξη κνπ, δελ κπνξώ λα ηελ ζεθώλσ, πνλάεη ε κέζε 

κνπ» θαη κεηά ληώζσ ... πσο είλαη όηαλ πάκε ζε έλα καγαδί θαη δνθηκάδνπκε παπνύηζηα 

ή ξνύρα. 

 

Λυβς ηςκ ηυζμ ηαηηζηχκ εκαθθαβχκ, δ Άκκα εεςνεί πςξ έπεζ ιενίδζμ εοεφκδξ 

βζα ηδκ απμπχνδζή ημοξ οπμζηδνίγμκηαξ πςξ δεκ ημοξ αμδεά ζηζξ ηζκδηζηέξ αζηήζεζξ 

πμο πνεζάγεηαζ κα ηάκεζ, ηαηά ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα είκαζ παθανή, χζηε κα βίκμοκ 

απμηεθεζιαηζηά. Ζ Άκκα δήθςζε πςξ δεκ είκαζ απυθοηα ζοκενβάζζιδ, ηαεχξ 

ιενζηέξ θμνέξ πάκεηαζ, ιάθθμκ, δδθαδή αθαζνείηαζ ηαζ δεκ είκαζ ζοβηεκηνςιέκδ, 

εεςνχκηαξ ημκ εαοηυ ηδξ οπαίηζμ βζα ηδκ εβηαηάθεζρδ. 

 
κσο νη ζπλνδνί κνπ ιέλε όηη δελ ηνπο βνεζάσ θαζόινπ. […] Ίζσο λα κελ ηνπο 

βνεζάσ, αιιά αιήζεηα κεξηθέο θνξέο ράλνκαη. 

 

Χζηυζμ, ημ οπμηείιεκυ ιαξ έραπκε βζα έκακ ζοκμδυ, υπζ ιυκμ αμδευ αθθά 

ηαζ θίθμ πμο εα έπμοκ επζημζκςκία. ηα θυβζα ηδξ αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε ηδ θνάζδ 

«ππνηηζέκελα θηλεηηθά πξνβιήκαηα», πμο δ ίδζα δεκ απμδεπυηακ υηζ έπεζ, πζεακυηαηα 

θυβς άνκδζδξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ιεβάθμο ιένμοξ ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 

 

[…] ν ζπλνδόο δελ είλαη κόλν γηα δνπιεηά, γηα λα κε βνεζάεη ζηα ππνηηζέκελα θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ έρσ. Δ κακά κνπ πηζηεύεη όηη έρσ, γηαηί εγώ δελ έρσ. Ο ζπλνδόο είλαη 

γηα λα ζπδεηάεη καδί κνπ, είλαη θίινο. Σώξα δελ μέξσ πώο ζα εμειηρζνύλ ηα πξάγκαηα. 
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8.2.7. Σν ηδαληθό ζρνιείν 
 

8.2.7.1. Σξαγνύδη γηα ην ηδαληθό ζρνιείν 
 

Μζαξ ηαζ δ Άκκα έπεζ αζχζεζ ιεβάθεξ ιαηαζχζεζξ ζημ ζπμθζηυ ζφζηδια, 

εεθήζαιε κα δζενεοκήζμοιε ηζξ απυρεζξ ηδξ ζπεηζηά ιε έκα ζδακζηυ ζπμθείμ, υπςξ 

εηείκδ ημ θακηάγεηαζ. Οζ απακηήζεζξ πμο θάααιε ήηακ ηυζμ εοθάκηαζηεξ ηαζ μ 

ηνυπμξ πμο ελέθναζε ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ άηνςξ δδιζμονβζηυξ, αθμφ πνμηίιδζε κα 

ιαξ ηναβμοδήζεζ ηζξ ζηέρεζξ ηδξ («Καιύηεξα δελ ζα ζην πσ, ζα ζην ηξαγνπδήζσ»).   

 
Θέισ έλα ζρνιείν θαληαζηηθό, πνπ λα κελ έρεη πόιεκν θαη ζθνησκό. Θέισ έλα ζρνιείν 

νλεηξηθό! Θέισ ην ζρνιείν λα έρεη παηδηά, εηξήλε κεο ζηελ θαξδηά. Θέισ λα κελ 

ππάξρνπλ πόιεκνη παηδηά! Θέισ έλα ζρνιείν πνπ λα πεηνύλ παληνύ ζηνλ νπξαλό άζπξα 

πεξηζηέξηα, άζπξα πεξηζηέξηa!Θέισ άιιν ζρνιείν δίρσο βέιε θαη ζπαζηά δίρσο 
θαπζαέξην, έξην, δίρσο θηώρεηα. 

 

Πνμξ ιεβάθδ ιαξ έηπθδλδ, δ Άκκα ζηάνςζε δ ίδζα αοηά ηα ζηζπάηζα πμο 

έπμοκ ηαζ ημζκςκζηυ ιήκοια, αθμφ ιζθμφκ βζα ηδκ εζνήκδ ηαζ ηδκ ζζυηδηα εοηαζνζχκ. 

Γζα πενίπμο 20 θεπηά ηναβμοδμφζε ιε πμθφ εκεμοζζαζιυ, δοκαηά ηαζ ιε πνςημθακή 

υνελδ ηαζ έκηαζδ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ. Πνμζπαεήζαιε κα ηδ ζοκμδεφζμοιε 

παίγμκηαξ ιμοζζηή ιε δφμ ιανηαδυνμοξ πμο ανήηαιε ζημ βναθείμ ηδξ ηαζ 

ημονδίγμκηαξ έκα ιμοζζηυ ημοηί. Έηζζ παναηδνήεδηε ιζα αλζμζδιείςηδ ιεηαζηνμθή 

ζηδ ζοιπενζθμνά ηδξ, αθμφ απυ ημ ηθάια ζηδκ ανπή ηδξ ζοκάκηδζδξ, πνμέηορε ιζα 

έηνδλδ πανάξ ηαζ δδιζμονβζηυηδηαξ. Σα ζηζπάηζα ήηακ εοθάκηαζηα ιε 

μιμζμηαηαθδλία ηαζ νοειυ πμο ζηέθημκηακ εηείκδ ηδ ζηζβιή, απμηαθφπημκηάξ ιαξ 

ημ ηαθέκημ ηδξ. 

 

8.2.7.2. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ηδαληθνύ ζρνιείνπ 

 

Με αθμνιή ημ παναπάκς ηναβμφδζ, δζαηοπχζαιε ιενζηέξ ζοιπθδνςιαηζηέξ 

ενςηήζεζξ ζηδκ Άκκα ζπεηζηά ιε ημ ζπμθείμ ηςκ μκείνςκ ηδξ. Οζ απακηήζεζξ πμο 

θάααιε ιαξ λάθκζαζακ εοπάνζζηα. Γζα ηδκ Άκκα ημ ζδακζηυ ζπμθείμ ανίζηεηαζ ζηδ 

θφζδ, έπεζ ηακμκζηά δζαβςκίζιαηα ηαζ ιαεήιαηα. Σμ ζδακζηυ ζπμθείμ βζα ηδκ Άκκα 

μκμιάγεηαζ «Σν ζρνιείν ηεο ζεηηθήο ελέξγεηαο», ανίζηεηαζ ζε πμθθέξ πχνεξ ηαζ δ 

ελέηαζδ ηςκ ιαεδιάηςκ βίκεηαζ ιέζα απυ γςβναθζέξ.   

 
Σν ζρνιείν ζα είλαη ζηε θύζε. Θα ππάξρνπλ αίζνπζεο θαη ζξαλία, απιώο ζα είλαη ζηε 

θύζε όρη ζηελ πόιε. […] Θα έρεη δηαγσλίζκαηα αιιά δηαγσλίζκαηα πνπ πξέπεη λα 

δσγξαθίδεηο, […] Δ γξακκαηηθή ζα γηλόηαλ κέζσ ηεο δσγξαθηθήο. Καη νη θαλόλεο ζα 

γξάθνληαλ αιιά κε ζεηηθή ελέξγεηα. Αελ ζα έπξεπε λα ην νλνκάζσ «Σν ζρνιείν ησλ 

νλείξσλ κνπ» αιιά «Σν ζρνιείν ηεο ζεηηθήο ελέξγεηαο», […] ρνιείν ηεο ζεηηθήο 

ελέξγεηαο δελ ζα ππάξρεη κόλν ζηελ Βιιάδα, ζα ππάξρεη ζηελ Ώθξηθή, ζα ππάξρεη ζε όιν 

ηνλ θόζκν. 

 

Οζ ιαεδηέξ πδβαίκμοκ ζημ ζδακζηυ ζπμθείμ ιε ζπμθζηυ, αθθά υπζ έκα 

μπμζμδήπμηε ζπμθζηυ, ιε έκα θεςθμνείμ πμο ηζκείηαζ ιμκάπα ιε ηδ εεηζηή εκένβεζα 

ηςκ ιαεδηχκ. 

 
Θα πεγαίλνπκε κε ζρνιηθό αιιά κε έλα δηαθνξεηηθό ζρνιηθό. Να είλαη ζρνιηθό πνπ ζα 

ρξεηάδεηαη ηελ ζεηηθή ελέξγεηα. Οπόηε, αλ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη κέζα θαη ν νδεγόο 
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πνπ ην νδεγάεη δελ έρνπλ ζεηηθή ελέξγεηα ζα πεγαίλεη όιν θαη πην αξγά κέρξη πνπ ζα 

ζηακαηάεη θαη ζα αξγνύλ ζην ζρνιείν. 

 

οκμρίγμκηαξ, ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ ιαξ μναιαηίγεηαζ έκα ζπμθείμ 

ακμζπηυ ζε υθα ηα παζδζά, ζηδ θφζδ βειάημ απυ εεηζηή εκένβεζα, υπςξ δδθαδή εα 

ήεεθε κα κζχεεζ ηαζ δ ίδζα ζημ ζπμθείμ ηδξ. 

 

8.2.8. Ζ δσή ζαλ βηβιίν 
 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ ηαζ ηα δφμ οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ επέθελακ κα 

παναεέζμοκ ηδ γςή ημοξ πςνζζιέκδ ζε ηεθάθαζα, ακάθμβα ιε ηζξ ζπμθζηέξ ααειίδεξ. 

Έηζζ, βζα ηδκ Άκκα, ημ πνχημ ηεθάθαζμ πενζθαιαάκεζ ηδ βέκκδζή, εκχ ημ δεφηενμ ηδ 

θμίηδζδ ζημκ παζδζηυ ζηαειυ ηαζ ημ ηνίημ ημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ. Ο βεκζηυξ ηίηθμξ 

πμο έδςζε δ Άκκα ζημ αζαθίμ ηδξ γςήξ ηδξ ήηακ «Εςή ζακ πενζπέηεζα», βεβμκυξ πμο 

ηαηαδεζηκφεζ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ εκαθθαβέξ ημο ημνζηζζμφ. 

Ζ Άκκα εα ήεεθε κα ζοιπενζθάαεζ ζημ αζαθίμ ηδξ ημοξ βμκείξ ηδξ, ηδκ 

Ακηςκία ηαζ ημ Βαζίθδ, μ μπμίμξ είκαζ μ αβαπδιέκμξ ηδξ ζοκμδυξ. Ο Βαζίθδξ 

επζπθήηηεζ ηάπμζεξ θμνέξ ημ ημνίηζζ, έπμκηαξ υιςξ ηαθή πνυεεζδ. 

 
Σνπο γνλείο κνπ. […] Σνλ ΐαζίιε, ν νπνίνο κπνξεί λα κε καιώλεη αιιά κε βνεζάεη πνιύ 

θαη κε θαηαιαβαίλεη θαη ηελ Ώλησλία θαη ηέινο πάλησλ. 

 

8.2.8.1. Ζ πην επράξηζηε αλάκλεζε από ηε ζρνιηθή δσή 
 

Ζ πζμ εοπάνζζηδ διένα ηδξ Άκκαξ ζημ ζπμθείμ ήηακ ηα βεκέεθζά ηδξ ζημ 

κήπζμ, απυ υπμο ιαξ έδεζλε ιζα υιμνθδ θςημβναθία ιε πμθθή πανά («Σα γελέζιηά κνπ 

ζην λεπηαγσγείν»).Οζ ζοιιαεδηέξ είπακ ιαγεοηεί ηνζβφνς απυ ημ λακευ ημνζηζάηζ ηαζ 

ζηδ ιέζδ οπήνπε ιζα ιεβάθδ ημφνηα. Σδκ Άκκα οπμαμδεμφζε μ ηυηε ζοκμδυξ ηδξ, μ 

Βαζίθδξ. 
 

Βίρακε καδεπηεί ... Ήηαλ ε ώξα λα ζβήζνπκε ηελ ηνύξηα. Καη ηξηώλ, ηεζζάξσλ, δελ μέξσ 

πόζν ήκνπλ, κε θξαηνύζε ν ΐαζίιεο γηαηί ηόηε είρα γηα ζπλνδό ην ΐαζίιε θαη είρακε 

καδεπηεί θαη έπξεπε λα ζβήζνπκε ηελ ηνύξηα. Βθείλε ε ζηηγκή δελ ζα ηελ μεράζσ πνηέ. 

  

8.2.8.2. Ζ πην δπζάξεζηε αλάκλεζε από ηε ζρνιηθή δσή 
 

Έκα βεβμκυξ πμο ακαζηάηςζε πμθφ ηδκ Άκκα ηαζ ηδξ δδιζμφνβδζε 

ζοκαζζεήιαηα εοιμφ ηαζ εθίρδξ απέκακηζ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδ δαζηάθα ηδξ είπε ςξ 

αθμνιή ημ ιάεδια ηδξ Πθδνμθμνζηήξ. Δζδζηυηενα, δ αίεμοζα οπμθμβζζηχκ 

ανίζηεηαζ ζημ πνχημ υνμθμ δίπςξ κα οθίζηαηαζ ζημ ζπμθείμ ακεθηοζηήναξ. 

Δπμιέκςξ, ηάπμζμξ πνεζάγεηαζ κα ζδηχζεζ ηδκ Άκκα ηαζ κα ηδκ ακεαάζεζ ζηζξ 

ζηάθεξ, πνάβια πμο δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ δ ζοκμδυξ ηδξ ιυκδ ηδξ. Παναηάης 

παναεέημοιε μθυηθδνμ ημ απυζπαζια ηδξ ζοκέκηεολδξ, ηαεχξ πανμοζζάγεζ 

εκδζαθένμκ δ έκηαζδ ιε ηδκ μπμία επζθμνηίζηδηε ημ οπμηείιεκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ελζζηυνδζδξ ημο ζοιαάκημξ.   

 
: - Δ θπξία ηέιια πώο ζνπ θαίλεηαη;  

Μ: - Πξώηνλ, μέξεηο ηη κνπ είπε; 

: - Ση;  

Μ: - Με ξώηεζε ... επεηδή ηεο έρσ πεη όηη εγώ θάλσ ππνινγηζηέο, κνπ είπε αλ ζέισ λα 

αλέβσ πάλσ θαη μέξεηο ηη κνπ είπε;  
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: - Ση; 

Μ: - Ώπηό κνπ έρεη κείλεη αλεμίηειν. Μνπ είπε «Βλεκέξσζέ καο γηα ην αλ ζεο λα αλεβείο 

επάλσ γηα λα βξνύκε έλαλ δάζθαιν…». Κξαηηέζαη;  

: - Ναη. 

Μ: - «… ν νπνίνο κπνξεί θαη ζέιεη λα ζε ζεθώζεη».  

 

Ακαθοηζηυηενα, δ δαζηάθα ηδξ Άκκαξ ηδ νχηδζε, εάκ εέθεζ κα παναημθμοεεί 

ημ ιάεδια ηςκ οπμθμβζζηχκ, χζηε κα ελεηαζηεί εάκ ηάπμζμξ άθθμξ εηπαζδεοηζηυξ 

«κπνξεί θαη ζέιεη» κα ιεηαηζκεί ημ ημνίηζζ ζημκ πνχημ υνμθμ. Σα θυβζα ηδξ 

δαζηάθαξ ζδιάδερακ ηδκ Άκκα, ηαεχξ ηεθζηά ηακείξ δάζηαθμξ δεκ ιπμνεί ή δεκ 

εέθεζ κα ιεηαηζκεί ημ ημνίηζζ ζημκ πνχημ υνμθμ, ιε απμηέθεζια δ Άκκα κα ιδκ 

παναημθμοεεί ημ ιάεδια ηδξ Πθδνμθμνζηήξ υπςξ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ.  

Ζ Άκκα ιζθμφζε ιε πενζζζή έκηαζδ βζα ημ πενζζηαηζηυ εημφημ. Μάθζζηα, 

ελέθναζε πςξ έκζςζε ιίζμξ απέκακηζ ζηδ δαζηάθα ηδξ, ηυζμ πμθφ πμο εα ήεεθε κα 

πεζνμδζηήζεζ εκακηίμκ ηδξ. Αηυιδ, δ Άκκα εα ήεεθε κα αάθεζ ηδ δαζηάθα ηδξ ζηδ 

εέζδ πμο ανίζηεηαζ δ ίδζα, ζημ ηανμηζάηζ ηδξ, βζα κα ηδξ δείλεζ πχξ κζχεεζ.  

 
Ώ:-Βθείλε ε θξάζε πνπ είπε ε θπξία ηέιια μέξεηο πώο έλησζα;  

: -Πώο; 

Ώ:-Έλησζα έλα κίζνο! Ήζεια λα ηελ ρηππήζσ! Ήζεια λα κε ζεθώζεη ε παξάιιειε 

ζηήξημή κνπ θαη λα πσ ζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ «ΐάιηε ηελ, βάιηε ηελ ζην θαξόηζη θαη 

θάληε ηελ κεξηθνύο θύθινπο ή αλεβάζηε ηελ, θάληε ηελ εθεί κεξηθνύο θύθινπο, γηα λα δεη 

πώο ληώζσ!» 

 

Χζηυζμ ημ οπμηείιεκμ δεκ είπε ηίπμηα. Έπκζλε ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ ηαζ, βζα κα 

ιδκ δδιζμονβήζεζ ακαζηάηςζδ ζημ ζπμθείμ, επέθελε κα ιείκεζ ζηδκ ηάλδ ηδξ ηαζ κα 

ιδκ παναημθμοεεί ημ ιάεδιά ηδξ Πθδνμθμνζηήξ.  
 

: - Καη ηη απάληεζεο ζηελ θπξία; Σεο είπεο θάηη, όηαλ ζνπ είπε απηή ηε θξάζε;  

Ώ: - Βίπα: «ρη, ζέισ λα κείλσ θάησ».  

 

8.3. Ζ πεξίπησζε ηεο Μαξίλαο 

 

Συζμ δ Μανίκα υζμ ηαζ δ μζημβέκεζά ηδξ είκαζ εεηζηά πνμζηείιεκμζ πνμξ ηα 

ζπμθζηά πθαίζζα πμο θζθμλέκδζακ ημ ημνίηζζ υθα αοηά ηα πνυκζα. Απυ ημκ παζδζηυ 

ζηαειυ έςξ ηαζ ημ Λφηεζμ, δ Μανίκα είκαζ εοπανζζηδιέκδ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

πμο ηδκ ακέθααακ, εκχ εοιάηαζ ακαθοηζηά ηα μκυιαηα υθςκ ηςκ δαζηάθςκ ηδξ.    

Ακαθμνζηά ιε ημ Λφηεζμ υπμο θμζηά ημ ηνέπμκ δζάζηδια, δ Μανίκα εεςνεί πςξ 

μζ ηαεδβδηέξ ηδξ θένμκηαζ πμθφ ηαθά. 

 
Βίλαη πάξα πνιύ θαινί νη θαζεγεηέο, πνιύ επγεληθνί. 
 

Πανάθθδθα ιε ημ ζπμθείμ, ημ πνυβναιια ηδξ Μανίκαξ πενζθαιαάκεζ 

απμβεοιαηζκά ζδζαίηενα ιαεήιαηα, ηαεέκα εη ηςκ μπμίςκ δζδάζηεηαζ απυ λεπςνζζηυ 

δάζηαθμ ή ηαεδβδηή.  

 
Έρσ πάξα πνιιέο δαζθάιεο. Άιιε γηα ηα Ώγγιηθά, άιιε γηα ηε Φπζηθή, ΐηνινγία. Σα 

Μαζεκαηηθά ηα θάλσ ζην ζρνιείν, γηαηί έρσ παξάιιειε θαη ηα θαηαιαβαίλσ θαη ηα 

θάλσ κόλν ζην ζρνιείν.  
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8.3.1. Ζ δσή ηεο Μαξίλαο ζαλ βηβιίν 
 

ηακ γδηήεδηε απυ ημ οπμηείιεκμ κα πςνίζεζ ηαζ κα δζδβδεεί ηδ γςή ημο ζε 

ηεθάθαζα ζακ κα ήηακ αζαθίμ, δ Μανίκα απμθάζζζε ηάεε ηεθάθαζμ κα είκαζ ηαζ ιζα 

ζπμθζηή ααειίδα, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο 

ζηδ γςή ηδξ. Απυ ηζξ ςναζυηενεξ ακαικήζεζξ ηδξ γςήξ ηδξ, δ Μανίκα εεςνεί ημκ 

παζδζηυ ζηαειυ υπμο θμίηδζε. Αηυιδ εοιάηαζ ηα ζηαθφθζα πμο είπακ παηήζεζ ηζ 

έηακακ ιμφζημ βζα ιμοζημημφθμονα. 

 
Πεγαίλακε εθδξνκέο, πεγαίλακε θαη παηνύζακε ηα ζηαθύιηα θαη θάλακε κνύζην θαη κεηά 

ηνλ θάλακε κνπζηνθνύινπξα. Κάζε ηειεπηαία κέξα ηεο ρξνληά παίδακε κπνπγέιν. 

 

ημ κδπζαβςβείμ δ Μανίκα θμίηδζε ζε ηιήια έκηαλδξ, ακ ηαζ ηαηά δζαζηήιαηα 

πήβαζκε ηαζ ζημ ηθαζζηυ ηιήια. 

 
Πήγα ζε ηκήκα έληαμεο. Ώιιά πεγαίλακε θαηά δηαζηήκαηα θαη ζε κηα άιιε ηάμε. 

 

Σμ ημνίηζζ είπε ηαζ δφμ ζοιιαεδηέξ ζημ ηιήια έκηαλδξ. Μάθζζηα, εοιάηαζ πςξ μ 

έκαξ ανζζηυηακ ζημ θάζια ημο αοηζζιμφ, εκχ μ δεφηενμξ πανμοζίαγε ζημζπεία 

οπενηζκδηζηυηδηαξ. Πζεακυηδηα θυβς ηδξ ορδθυηενδξ θεζημονβζηυηδηαξ ηδξ 

Μανίκαξ, δ ιδηένα ηδξ εεχνδζε πςξ ίζςξ ήηακ ηαθφηενα κα έιεκε ιζα επζπθέμκ 

πνμκζά ζημκ παζδζηυ ζηαειυ, υπμο ήηακ πμθφ εοπανζζηδιέκδ.  

 
Κη άιια δύν. Έλα κε απηηζκό θη έλα πνπ ηεο έθεπγε θαη ην θπλεγνύζε. ΐέβαηα κεηά ην 

κεηάλησζε ε κεηέξα κνπ πνπ δελ κε άθεζε ζηνλ παηδηθό λα θάλσ εθεί λεπηαγσγείν.  

 

Ζ Μανίκα ιίθδζε ιε πμθφ ηαθά θυβζα βζα ημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ υπμο θμζημφζε 

ηαζ ηδ δαζηάθα πμο ηδξ έηακε ιάεδια. Υαναηηδνζζηζηά  ακέθενε: 

 
Βίρα κηα δαζθάια ζηελ Πξώηε πνπ εηδηθά γηα κέλα έθαλε πνιύ κεγάιε πξνζπάζεηα. 
 

 Ζ Μανίκα παναηηδνίγεζ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ πμθφ ηαθή ηαζ 

αζζεάκεηαζ ιέθμξ ηδξ πανέαξ ημοξ. 

 
(Οζ ζπέζεζξ είκαζ)Πνιύ θαιέο. Με θάλαλε παξέα.  
 

Δπδνεαζιέκμζ απυ ηδκ ανκδηζηή ειπεζνία ηδξ Άκκαξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

πανέθαζδ, νςηήζαιε ηδ Μανίκα, εάκ έπεζ ζοιιεηάζπεζ πμηέ ζηδκ πανέθαζδ ιε ημ 

ζπμθείμ ηδξ. Σμ ημνίηζζ απάκηδζε πςξ είπε θάαεζ ιένμξ, υηακ θμζημφζε ζημ 

Γδιμηζηυ.  

 
ην Αεκνηηθό κπήθα ζηελ παξέιαζε. ηελ Έθηε κε ην θαξόηζη κνπ. 
 

Σμ πζμ εοπάνζζημ ζημζπείμ, αέααζα, είκαζ πςξ ημ αιαλίδζμ ηδξ Μανίκαξ 

έζπνςπκε ιζα ζοιιαεήηνζά ηδξ, ε Βηξήλε, ηζ υπζ, θυβμο πάνδ, δ πανάθθδθδ ζηήνζλδ 

ή δ δαζηάθα ηδξ.  

Σμ δζάζηδια εημφημ δ Μανίκα ζοιιεηέπεζ ζε έκα project βζα ηα αυηακα  ιε ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ηδξ, πμο ηδξ ανέζεζ πμθφ. Σμ ημνίηζζ θαιαάκεζ ηακμκζηά ιένμξ ζηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο βίκμκηαζ ζημκ ηήπμ ημο ζπμθείμο ηαζ υπςξ ακέθενε: 

 
Φύηεςα πξνρζέο κία ιεβάληα. 
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8.3.2. εκαληηθά βηώκαηα ηεο από ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο 
 

Ζ ζπέζδ ηδξ Μανίκαξ ιε ημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ θαίκεηαζ κα δζαηδνεί έκα 

εεηζηυ πνυζδιμ. Ζ Μανίκα ιάθζζηα δζαεέηεζ μνζζιέκεξ πμθφ ηαθέξ ακαικήζεζξ απυ 

ηα ζπμθζηά ηδξ πνυκζα, υπςξ θάκδηε ζημ παναπάκς οπμηεθάθαζμ. Δκημφημζξ, δεκ 

έπμοκ θείρεζ μζ εκηάζεζξ ημο ημνζηζζμφ ιε ηαεδβδηέξ ηαζ ζοιιαεδηέξ ημο, ηαεχξ ηαζ 

μζ ζηζβιέξ πίεζδξ ιέζα ζημ ζπμθείμ.   

 

8.3.2.1. Ο δηαπιεθηηζκόο κε ηελ θαζεγήηξηα αγγιηθώλ 
 

Ζ Μανίκα ηάκεζ ζδζαίηενα ιαεήιαηα αββθζηχκ ζημ ζπίηζ ηδξ. Χζηυζμ, ιε ηδκ 

πνμδβμφιεκδ ηαεδβήηνζά ηδξ δεκ είπακ ηαζνζάλεζ ηαζ δ Μανίκα δοζακαζπεημφζε. 

 
Καη κε ηελ πξνεγνύκελε θπξία ησλ αγγιηθώλ καξηύξεζα, νθία. νπ κηιάσ εηιηθξηλά. 

 

Πνζκ απυ ηάπμζμ ηαζνυ ςζηυζμ, είπε έκακ έκημκμ δζαπθδηηζζιυ ιε ηδκ 

ηαεδβήηνζα πμο ηδξ ιάεαζκε αββθζηά. Σδξ δδιζμονβμφζε ιεβάθδ έκηαζδ ηαζ υηακ ηδ 

παναηηήνζζε ςξ «αδζηαζμθυβδηδ», δ Μανίκα δεκ άκηελε ηαζ ηδξ είπε κα θφβεζ, βζαηί 

δεκ ιπμνεί άθθμ ιαγί ηδξ.  

 
Με έιεγε αδηθαηνιόγεηε ε παιηά θαζεγήηξηα ησλ αγγιηθώλ. Ώπηή πνπ έρσ ηώξα δελ κε 

έρεη πεη πνηέ αδηθαηνιόγεηε. Λέσ «πάξε θαη ην κσξό ζνπ, πάξε θαη ηνλ άληξα ζνπ, πάξε 

θαη…, πάξε ηα όια θαη λα θύγεηο! Αελ κπνξώ άιιν καδί ζνπ».  

 

8.3.2.2. Ζ θαζαξία 
 

Ζ Μανίκα κεονμθμβζηά δεκ ακηέπεζ ηδκ παναηεηαιέκδ θαζανία ζημοξ πχνμοξ 

υπμο ανίζηεηαζ. Δπμιέκςξ δ ίδζα εκμπθείηαζ ηαζ ακαζηαηχκεηαζ πάνα πμθφ υηακ ζε 

ηάπμζμ ιάεδια μζ ηυκμζ ακεααίκμοκ ηαζ οθίζηαηαζ μπθαβςβία. Μάθζζηα, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ιαεήιαημξ, μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ Μανίκαξ ηάκμοκ πάνα 

πμθθή θαζανία, ιε απμηέθεζια ημ ημνίηζζ κα ιδκ κζχεεζ ηαθά. Μζα ιένα, υιςξ, 

λεπενάζηδηακ μζ ακημπέξ ηδξ Μανίκαξ ζηδ θαζανία. Πανά ηζξ επζπθήλεζξ ημο 

ηαεδβδηή, μζ ιαεδηέξ δεκ ζηαιαημφζακ κα θςκάγμοκ ηαζ δ ίδζα λέζπαζε ζε δοκαηά 

ηθάιαηα.   

 
Φσλάδεη ν θύξηνο θαη δελ ζηακαηάλε, κόλν ζπλερίδνπλ. Κη εγώ λα κελ κπνξώ λα θάλσ 

ηίπνηα, λα κελ κπνξώ λα βγσ έμσ, λα κελ μέξσ ηη λα θάλσ, λα κελ κπνξώ λα θάλσ 

ηίπνηα θαη αξρίδσ θη εγώ ηα θιάκαηα. Αελ κπνξνύζα άιιν. Μέρξη ελόο ζεκείνπ. 

 

Ζ Μανίκα δεκ άκηελε άθθμ ζηδκ ηάλδ ηαζ αβήηε έλς ιε ηδ ζοκμδεία ηδξ 

ηαεδβήηνζαξ ηςκ αββθζηχκ. Οζ ζοιιαεδηέξ ηδξ ακδζφπδζακ πμο είδακ ημ ημνίηζζ κα 

ηθαίεζ ηαζ πήβακ ημκηά ημο, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ εεηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ.  

 
:-Οη ζπκκαζεηέο ζνπ αλεζύρεζαλ πνπ ζε είδαλ λα θιαηο; 

Μ:-Ναη, καδεύηεθαλ γύξσ.  

:-Καη κε πνηνλ βγήθεο έμσ;  

Μ:-Με ηελ θπξία Μ., ηελ αγγιηθνύ.  

:-Καιή είλαη; 

Μ:-Βίλαη πνιύ θαιή. 
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Ζ Μανίκα ηαζ δ ιδηένα ηδξ ζηέθηδηακ κα γδηήζμοκ απαθθαβή απυ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια, χζηε κα απμθφβμοκ ηδκ έκηαζδ πμο επζαανφκεζ ηδκ 

ροπμθμβία ηδξ. Ακ ηαζ ημ ζπμθείμ δεκ ήηακ ανκδηζηυ ζημ κα δχζεζ απαθθαβή,  

ελήβδζακ ζηδ Γεςνβία πςξ, ζφιθςκα ιε ημ κυιμ, δ Μανίκα εα πνέπεζ κα παναιέκεζ 

ιέζα ζηδκ ηάλδ.  

 
Ώθόκε θαη απαιιαγή λα έρεηο πάξεη, πξέπεη λα είζαη κέζα, δελ γίλεηαη λα είζαη έμσ, είλαη 

ππνρξεσηηθό λα είζαη κέζα. Οπόηε δελ ηε γιηηώλσ ηε θαζαξία.  
 

οκεπχξ, δ Μανίκα απμθάζζζε κα ηαηααάθεζ πνμζπάεεζα, χζηε κα 

πνμζανιμζηεί ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ υπμο ανίζηεηαζ, αηυιδ ηζ ακ δ θαζανία ηδκ 

εκμπθεί. 
 

ε απηό ην πεξηβάιινλ δσ ξε νθία. Πξέπεη λα πξνζαξκνζηώ ζε απηό ην πεξηβάιινλ.  

 

8.3.2.3. Σν άγρνο 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ Μανίκα δεκ αβπχκεηαζ βζα ημ ζπμθείμ ηαζ ηζξ επζδυζεζξ 

ηδξ. ιςξ μζ δζανηχξ αολακυιεκεξ οπμπνεχζεζξ ακά ζπμθζηή ααειίδα απαζπμθμφκ 

ηδ ζηέρδ ημο ημνζηζζμφ ηαζ βεκκμφκ ακδζοπία βζα ημ ιέθθμκ. 

Σμκ επηέιανζμ δ Μανίκα πνυηεζηαζ κα αθθάλεζ ααειίδα ηαζ κα θμζηήζεζ ζημ 

Λφηεζμ ηζ έηζζ αβπχκεηαζ βζα ηδκ εηιάεδζδ ηδξ δεφηενδξ λέκδξ βθχζζαξ. Ζ ίδζα 

πίζηεοε πςξ εα ηάκεζ ιυκμ αββθζηά, αθθά υπςξ θαίκεηαζ, πνέπεζ κα επζθέλμοκ ηαζ ιζα 

δεφηενδ λέκδ βθχζζα. 

 
Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, έρσ γηαηί καο δώζαλε έλα ραξηάθη πνπ ιέεη πσο αξρίδεη θαη 

δεύηεξε μέλε γιώζζα ζηα Λύθεηα. Ώιιά εγώ λόκηδα πσο δελ ππήξρε. Καη αγρώζεθα. 

 

Δκημφημζξ, δ Μανίκα είκαζ πμθφ εοπανζζηδιέκδ ιε ηζξ επζδυζεζξ ηδξ ζημ ζπμθείμ 

ηαζ δήθςζε ιε ηαιάνζ πςξ έβναρε ηαθυ ααειυ ζηα Ανπαία. 

 
16 έγξαςα ζηα Ώξραία. 

 

8.3.2.4. Ζ εθδξνκή 

 

Ζ Μανίκα πήβε εηδνμιή ιε ημ ζπμθείμ ζηδκ Κκςζυ ηαζ ήηακ εκεμοζζαζιέκδ. 

ηδκ εηδνμιή ηδκ ζοκυδεοζε δ ιδηένα ηδξ, Γεςνβία, ηαζ έκεηα ημο υηζ ημ πενπάηδια 

ήηακ πμθφ, μζ ιεηαηζκήζεζξ ηδξ έβζκακ ιε ημ αιαλίδζμ ηζ υπζ ιε ηα ιπαζημφκζα. ημ 

θεςθμνείμ δ Μανίκα ηάεζζε ιε ιζα ζοιιαεήηνζά ηδξ ηζ υπζ ιε ηδκ ιδηένα ηδξ, εκχ 

ημ αιαλίδζμ θοθάπεδηε ζημ πχνμ ηςκ απμζηεοχκ.  

 
Με έλα θνξίηζη θάζηζα θαη ην θαξνηζάθη ην βάιακε δηπισκέλν θάησ. 

 

Πανάθθδθα, νςηήζαιε ηδ Μανίκα εάκ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ παναλεκεφηδηακ 

πμο ηδκ είδακ ζε ακαπδνζηυ αιαλίδζμ αθθά δ ίδζα απάκηδζε πςνίξ ζοζημθή, πςξ 

έπμοκ ζοκδείζεζ ηυζα πνυκζα.  

 
:-Οη ζπκκαζεηέο ζνπ άξαγε παξαμελεύηεθαλ πνπ ζε είδαλ;  

Μ:-ρη κε έρνπλ ζπλεζίζεη ηώξα. 
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Αηυιδ, εέθμκηαξ κα ιάεμοιε πχξ έκζςζε εηείκδ, υηακ πανμοζζάζηδηε ιε ημ 

ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, ημ ιυκμ πμο ζπμθίαζε ήηακ υηζ πζάζηδηε κα ανίζηεηαζ 

ηαεζζιέκδ πμθθέξ χνεξ. 

 
[…] αθνύ θαζόκνπλ ζπλέρεηα ζην θαξόηζη. Πηάζηεθα.  

 

Ζ ενχηδζή ιαξ απμζημπμφζε ζηδκ ακίπκεοζδ ηοπυκ ζοζημθήξ ή κηνμπήξ βζα 

ημ βεβμκυξ υηζ ηαευηακ ζημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, αθθά θαίκεηαζ πςξ δ Μανίκα δεκ 

δζαεέηεζ ηέημζμο είδμοξ εζςηενζηά ηςθφιαηα. Πζεακυηαηα, δ Μανίκα έπεζ απμδεπηεί 

ζε ιεβάθμ ααειυ ηα ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ αζχκεζ 

δοζάνεζηα ζοκαζζεήιαηα. Δλάθθμο βζα εηείκδ είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ κα πάεζ εηδνμιή 

ιαγί ιε ημ ζπμθείμ ηδξ, ηαεχξ ιε ηα ιπαζημφκζα εα ήηακ ζπεδυκ αδφκαημ κα 

ελοπδνεηδεεί.   

 

8.3.2.5. Ο θαζεγεηήο ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκέκηεολδξ, δ Μανίκα ακαθένεδηε ζε έκα 

πενζζηαηζηυ ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ, ημ μπμίμ δδιζμφνβδζε ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζηδκ ίδζα 

ηαζ ημοξ βμκείξ ηδξ. Δζδζηυηενα, δ Μανίκα ιίθδζε ζημκ ηαεδβδηή ηςκ Θνδζηεοηζηχκ 

βζα ημκ θίθμ ηδξ, ημκ Υνήζημ. 

 
:-νπ έρεη ηύρεη πνηέ λα ζνπ μεθύγεη θάηη; 

Μ:-Ναη, ρζεο. ηνλ Θξεζθεπηηθό. 

:-Γηα ην Υξήζην; 

Μ:-Ναη. 

:-Καη ζε κάισζε ν θαζεγεηήο; 

Μ:-Δ κάλα κνπ θη ν παηέξαο κνπ. Σνπο είπα δελ ην μαλαιέσ πνπζελά. 
 

Μζαξ ηαζ μ εκ θυβς ηαεδβδηήξ είκαζ πμθφ εφεοιμξ, δ Μανίκα ημκ ζοιπαεεί 

ηαζ πίζηεοε πςξ ιπμνεί κα ημο ιζθήζεζ βζα ημκ θίθμ ηδξ. 

 
Βπεηδή απηόο είλαη πάληα κε ην ρακόγειν ζηα ρείιε, επεηδή θάλεη αζηεία, ιέεη αηλίγκαηα, 

αλέθδνηα, πίζηεπα πσο ζα κπνξνύζα λα ηνπ πσ θάηη ηέηνην.  

 

Χζηυζμ, δ Μανίκα αζζεάκεηαζ ιεηακζςιέκδ πμο ιίθδζε βζα ηάηζ πνμζςπζηυ 

ζημκ ηαεδβδηή ηδξ αθθά δήθςζε πςξ ζημ ιέθθμκ εα είκαζ πζμ πνμζεηηζηή. 

 
:-Βζύ κεηάλησζεο πνπ ην είπεο ζην Θξεζθεπηηθό; 

Μ:-Βγώ κεηάλησζα. […] Μνπ μέθπγε. Αε ζα κνπ μαλαμεθύγεη πνηέ.  
 

8.3.2.6. Ζ ρξνλνκεραλή 
 

Μζα ακάικδζδ λεπήδδζε απυ ηδ ζογήηδζδ ιε ηδ Μανίκα βφνς απυ ηδ θμίηδζδ  

ζημ Γδιμηζηυ. Πέκηε πνυκζα πίζς… Κζ, υιςξ, ημ ημνίηζζ εοιάηαζ αηυιδ ημκ 

αβαπδιέκμ ηδξ δάζηαθμ ηαζ ηδκ έηεεζδ βζα ηδ πνμκμιδπακή πμο έθενε ηα πάκς 

ηάης ζηδ γςή ηδξ.  

 
Μηα θνξά καο είρε πεη ν θύξηνο Λεπηέξεο ζηε Β΄ ν δάζθαιόο κνπ λα  γξάςνπκε έλα 

ζθέθηνκαη θαη γξάςσ όηη παηήζακε έλα θνπκπί ζηε ρξνλνκεραλή θαη έγηλε ε δσή καο 

άλσ θάησ.  
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Ακάιεζα ζε πμθθά βέθζα ηαζ εκεμοζζαζιυ ημ ημνίηζζ ελήβδζε πςξ έβναρε υηζ 

βονίγμκηαξ ημκ πνυκμ πίζς ανέεδηε λακά ανέθμξ, ζηδκ αβηαθζά ηδξ ιαιάξ ηδξ. 

 
Κη εγώ έγξαςα όηη ήηαλε ζην λνζνθνκείν ε κάλα κνπ θαη απηό ην κσξό πνπ είρε ζηελ 

αγθαιηά ηεο ήκνπλ εγώ. 

 

 

8.3.2.7. Σν πείξαγκα 

 

Δπζπνυζεεηα, δ Μανίκα ακέθενε έκα βεβμκυξ ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ πμο ηδ θυνηζζε 

ζοκαζζεδιαηζηά ιε εοιυ ηαζ ιε κηνμπή. Δζδζηυηενα, δ ίδζα κζχεεζ εοιυ, υηακ ηάπμζμξ 

ηδκ πεζνάγεζ, υπςξ βζα πανάδεζβια, ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο, υηακ δφμ ζοιιαεδηέξ ηδκ 

θχκαγακ «Μανίκμ» ηαζ ηδξ ηνααμφζακ ηα ιαθθζά.  

 
Με πεηξάδαλε κηα θνξά ζηελ Ώ‟ Γπκλαζίνπ έλα θνξίηζη θαη έλα αγόξη. Βπεηδή είραλ 

κπεξδεπηεί ζηελ θαηάζηαζε θαη κε είραλε γξάςεη Μαξίλν ην θάλαλε ηέηνην. Μαξίλν θαη 

κνπ ηξαβνύζαλ θαη ηα καιιηά. Βίρε πάεη ν Α., έλα αγόξη, κε ηνλ Κ. θαη ηνπ είπαλ λα 

καξηπξήζεη. Κη εγώ ληξάπεθα εθείλε ηε ζηηγκή. Νηξάπεθα πνπ ην έκαζε ν δηεπζπληήο. Σν 

είπα ζηελ θπξία Π., ηελ θηιόινγν, θαη έιεγε «Θα ην θξνληίζσ» » θαη ν ΐ. είρε αξρίζεη 

από πξηλ από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη κε πείξαδε ...θαη ηξώεη κηα απνβνιάξα. 

 

οκεπχξ, δ Μανίκα κηνάπδηε πμο ημ γήηδια έθηαζε ζημ δζεοεοκηή, πανυθμ 

πμο δεκ είπε άδζημ κα αζζεάκεηαζ εκμπθδιέκδ απυ ηα πεζνάβιαηα ηςκ ζοιιαεδηχκ 

ηδξ. Δκημφημζξ, ημ οπμηείιεκμ δεκ ζοκέδεζε ηα πεζνάβιαηα ιε ηδκ ηζκδηζηή ημο 

δζαθμνεηζηυηδηα.   
 

8.4. Δπίινγνο 

 

πςξ ακαθένεδηε ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηδξ ένεοκαξ, ημ ηεθάθαζμ πμο αθμνά 

ζηδ ιεθέηδ ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο δεκ είπε ημπμεεηδεεί ελανπήξ ζηδ ζημπμεεζία ηδξ 

πανμφζαξ ένεοκαξ, μφηε είπακ πνμαθεθεεί δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδκ απυζπαζδ 

ζοκαθχκ πθδνμθμνζχκ απυ ηα οπμηείιεκα. Σμ ίδζμ, υιςξ, ημ οθζηυ πμο ακαδουηακ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ δζέρεοζε  ηζξ ανπζηέξ ιαξ εηηζιήζεζξ ηαζ άκμζλε 

έκακ κέμ μνίγμκηα πνμξ δζενεφκδζδ πμο δζαθχηζζε ζδιακηζηέξ πηοπέξ ημο μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ δφμ ημνζηζζχκ. Απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ 

ζοκακηήζεζξ ιε ηδκ Άκκα ηαζ ηδ Μανίκα ακαδείπεδηε πδβαία εκδζαθένμκ οθζηυ βζα 

ημ ζπμθείμ, ημ μπμίμ εα ήηακ πανάθεζρδ ή αιέθεζα κα ιδκ αλζμπμζδεεί ζε ιζα ένεοκα 

πμο ζημπυ έπεζ κα δχζεζ θςκή ζηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Έηζζ, ζηδκ 

πμνεία ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηέεδηακ ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ακαθμνζηά ιε ημ 

ζπμθζηυ πθαίζζμ, εκχ δζεκενβήεδηακ πνμβναιιαηζζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ διζ-

δμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ μζ μπμίεξ ζημπυ είπακ κα ιεθεηήζμοιε πχξ δ εκ θυβς 

ζοκζζηαιέκδ επδνεάγεζ ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ηςκ παζδζχκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Καζ ημ οθζηυ πμο πνμέηορε απυ ηα δφμ οπμηείιεκα ιμζάγεζ εη 

δζαιέηνμο ακηίεεημ.  

Ζ Άκκα ηαζ δ Μανίκα θαίκεηαζ κα αζχκμοκ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά ηδ θμίηδζή 

ημοξ ζημ ζπμθείμ, εκχ μζ εκηοπχζεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ηάεε οπμηεζιέκμο 

δζαεέημοκ λεπςνζζηή απυπνςζδ. Καη‟ ανπάξ, δ Άκκα, πανμοζίαζε αλζμζδιείςηδ 

ιεηααμθή ζηδ ζηάζδ ηδξ απέκακηζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα δζελαβςβήξ 

ηδξ ένεοκαξ. Ζ ίδζα ήηακ ιαεήηνζα ηδξ Γ‟ Γδιμηζημφ, υηακ λεηζκήζαιε κα 

ζοκενβαγυιαζηε ηαζ ζζπονζγυηακ πςξ είκαζ έκα παζδί πμο αβαπά ημ ζπμθείμ ηαζ 

πδβαίκεζ ηαεδιενζκά ιε πανά. Φίθμζ ηδξ ήηακ υθμζ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ, εκχ δεκ 
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πανέθεζπε κα ηάκεζ ακαθμνέξ ζηδκ ηαθφηενή ηδξ θίθδ, ηδκ Δφα. Μάθζζηα, ημ 

οπμηείιεκμ ζδιείςζε ηα εεηζηά ημο αζχιαηα απυ ημκ ηαζνυ πμο ήηακ ιαεήηνζα ζημ 

κδπζαβςβείμ ηαζ ημκ παζδζηυ ζηαειυ, πενζβνάθμκηαξ ηάπμζεξ ακαικήζεζξ ηδξ ιε πμθφ 

εεηζηά ζοκαζζεήιαηα.  

Δκ ημφημζξ, απυ ημ λεηίκδια ηδξ Δ‟ Γδιμηζημφ δ Άκκα αζζεάκεδηε 

απμβμήηεοζδ απυ ημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ υπμο θμζηά. Δζδζηυηενα, ημ οπμηείιεκμ 

οπμζηήνζλε υηζ κζχεεζ πςξ ζημ ζπμθείμ δεκ ηδκ απμδέπμκηαζ ςξ ζζυηζιμ ιέθμξ, δεκ 

ηδξ πανέπμκηαζ ίζεξ εοηαζνίεξ, δεκ ηδκ ζοιπενζθαιαάκμοκ ζηα δνχιεκα ηαζ δεκ 

δείπκμοκ ηαηακυδζδ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηά ηδξ. Χξ βεβμκυηα πμο ηαευνζζακ ηδ ζηάζδ 

ηδξ απέκακηζ ζημ ζπμθείμ, δ Άκκα ακέθενε ηδκ διένα ημο αβζαζιμφ, υπμο ιεηά ηζξ 

ηαθμηαζνζκέξ δζαημπέξ, μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ ηδκ πνμζέββζζακ γεζηά. Δπζπθέμκ δ 

Άκκα ζηεκαπςνήεδηε, ηαεχξ δεκ ηδκ ζοιπενζέθααακ ζηδκ πανέθαζδ, υπμο 

ζοιιεηείπακ υθμζ μζ άθθμζ ζοιιαεδηέξ ηδξ, εκχ εφιςζε πμο απμηθείζηδηε απυ ημ 

ιάεδια ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, ιζαξ ηαζ ηακείξ εηπαζδεοηζηυξ δεκ ιπμνμφζε κα ηδκ 

ιεηαθένεζ ζημκ δεφηενμ υνμθμ ημο ζπμθζημφ ηηδνίμο πμο ανίζηεηαζ ημ ενβαζηήνζμ 

οπμθμβζζηχκ, ζε έκα ζπμθείμ υπμο –ζδιεζςηέμκ- δεκ οπάνπεζ ακεθηοζηήναξ. Οζ 

πενζζηάζεζξ εημφηεξ χεδζακ ηδκ Άκκα κα αιθζζαδηήζεζ δομ ανπέξ πμο ημ ζπμθείμ 

ηδξ οπμζηδνίγεζ υηζ πνεζαεφζεζ, ηδκ ζζυηδηα ηαζ ηδ θζθία, ιε απμηέθεζια κα πενκά 

απυ ημ ιοαθυ ηδξ δ ζηέρδ κα αθθάλεζ αηυια ηαζ ζπμθζηυ πθαίζζμ.  

Έκα αηυιδ ειπυδζμ ημ μπμίμ ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ δ Άκκα ζηδκ έκανλδ 

ηάεε ζπμθζηήξ πνμκζάξ είκαζ δ εφνεζδ ζπμθζημφ ζοκμδμφ, μ μπμίμξ εα οπμζηδνίγεζ ημ 

ημνίηζζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ ςνανίμο. Ζ ακεφνεζδ 

ημο ηαηάθθδθμο ζοκμδμφ απμηεθεί ζοκήεςξ ιζα πνμκμαυνα δζαδζηαζία, ηαεχξ δ 

Άκκα βκςνίγεζ ανπζηά ηάπμζα άημια ηα μπμία εκ ζοκεπεία δζαηυπημοκ ηδ ζοκενβαζία 

ημοξ, ιε απμηέθεζια ημ ημνίηζζ κα πνεζάγεηαζ κα ανεζ, κα βκςνίζεζ ηαζ κα ειπζζηεοηεί 

ελανπήξ ηάπμζμκ κέμ ζοκμδυ. Έηζζ, ημ οπμηείιεκμ δήθςζε πςξ αζζεάκεηαζ ζακ 

παπμφηζζ πμο μζ άθθμζ ημ δμηζιάγμοκ, οπμδδθχκμκηαξ πςξ αζχκεζ απμννζπηζηά ηδκ 

εκαθθαβή ηςκ ζπμθζηχκ ζοκμδχκ. 

Ζ Άκκα επέδεζλε πμθφ δδιζμονβζηυ πκεφια ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, ιε ζδζαίηενδ ηθίζδ ζηδκ επζκυδζδ ζζημνζχκ ηαζ ζηδ ζφκεεζδ ζηίπςκ. 

Μάθζζηα, ημ οπμηείιεκμ μναιαηίζηδηε ημ ζδακζηυ ζπμθείμ, ημ μπμίμ οπμζηήνζλε πςξ 

εα είκαζ ακμζπηυ πνμξ υθα ηα παζδζά ηαζ ααζζηυ ημο ζημζπείμ εα απμηεθεί δ εεηζηή 

εκένβεζα. Σμ ζδακζηυ ζπμθείμ εα ανίζηεηαζ ζηδ θφζδ, εα έπεζ ζπμθζηυ θεςθμνείμ ηαζ 

δεκ εα οπάνπμοκ ενακία. οκεπχξ, ημ οπμηείιεκμ εα επζεοιμφζε έκακ δζαθμνεηζηυ 

ηφπμ ζπμθείμο, ζημ μπμίμ εα πδβαίκεζ ιε πανά ηαζ εα κζχεεζ απμδεηηή, υπςξ υθα ηα 

παζδζά.     

Ακαθμνζηά ιε ηα αζχιαηα ηδξ Μανίκαξ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ υπμο θμζηά, ημ 

οπμηείιεκμ -αθθά ηαζ δ ιδηένα ημο- ειθακίζηδηακ πμθφ εοπανζζηδιέκεξ  ηυζμ απυ 

ηδκ Γ‟ Γοικαζίμο υπμο θμζημφζε, υηακ βκςνζζηήηαιε, υζμ ηαζ απυ ηδκ Α‟ Λοηείμο 

υπμο ιεηέαδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκάξ ιαξ. Ζ Μανίκα ζοιιεηέπεζ ζε υθεξ ηζξ 

ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, εκχ ζε ηάπμζεξ απυ αοηέξ πνδζζιμπμζεί ημ ακαπδνζηυ ηδξ 

αιαλίδζμ. Οζ δφζημθεξ ζοκεήηεξ ιεηαηίκδζδξ θυβς ιδ πνμζανιμζιέκςκ ζπμθζηχκ 

ηηδνίςκ δεκ θαίκεηαζ κα ηδκ ακδζοπμφκ, εκχ δ ζπέζδ ηδξ ιε ημοξ ηαεδβδηέξ είκαζ 

ηαθή, ιε θίβεξ ελαζνέζεζξ. Μάθζζηα, δ Μανίκα δζαηδνεί ιζα εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ απυ ηα πνχηα ηδξ ηζυθαξ έηδ, ηαεχξ πενζέβναρε ιε πμθφ 

εκεμοζζαζιυ ηδ θμίηδζδ ζημκ παζδζηυ ζηαειυ. 

Ζ Μανίκα δεκ αζχκεζ άβπμξ βζα ημ ζπμθείμ, εκχ ακαθένεδηε ζε ηάπμζμοξ 

δαζηάθμοξ ηαζ ηαεδβδηέξ πνμξ ημοξ μπμίμοξ ηνέθεζ ιεβάθδ ζοιπάεεζα. Χζηυζμ, δεκ 

έπμοκ θείρεζ ηαζ μζ ζηζβιέξ δοζθμνίαξ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, υηακ δ Μανίκα δέπηδηε 

πεζνάβιαηα απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ηζξ βζα έκα ηοπμβναθζηυ θάεμξ πμο ζοκέαδ ζημ 
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υκμιά ηδξ. Δκ ημφημζξ, ημ οπμηείιεκμ δεκ θάκδηε κα ζοκδέεζ ηα πεζνάβιαηα ιε ηδκ 

ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία αθθά ιε ηδ βεκζηυηενδ δζάεεζδ ηάπμζςκ ζοιιαεδηχκ ηδξ κα 

αζηεζεοημφκ. 

Καηαθδηηζηά, δ Μανίκα δήθςζε πςξ ηδκ εκμπθεί πμθφ δ θαζανία, ιε 

απμηέθεζια κα δοζακαζπεηεί ηαηά ηδ  δζάνηεζα ηςκ ιαεδιάηςκ υπμο οθίζηαηαζ 

μπθαβςβία. Χζηυζμ, δ ίδζα πνμζπαεεί κα πνμζανιμζηεί ζηζξ οθζζηάιεκεξ ζοκεήηεξ, 

ηαεχξ έπεζ απμδεπηεί ηδκ φπανλδ ημο εκ θυβς παναηηδνζζηζημφ ζημ πθαίζζυ ηδξ.  

οκμρίγμκηαξ, ακάιεζα ζηα δομ οπμηείιεκα θαίκεηαζ κα οπάνπεζ δζαθμνεηζηή 

ζηάζδ απέκακηζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ. Ζ Άκκα οπμζηήνζλε πςξ αζχκεζ ζοπκά 

απυννζρδ ηαζ εθίρδ απυ ηδ θμίηδζή ηδξ, εκχ ακέθενε πςξ ζημ ζπμθείμ δεκ 

αζζεάκεηαζ κα ζοιπενζθαιαάκεηαζ ςξ ζζυηζιμ ιέθμξ ζηζξ δνάζεζξ πμο δζεκενβμφκηαζ. 

Βεααίςξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ δοζανέζηεζα απέκακηζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ 

ζοκηεθέζηδηε ηαηά ηδκ Δ‟ Γδιμηζημφ, ηαηά ηδκ μπμία δ Άκκα άθθαλε δαζηάθα. 

Πζεακυηαηα, αεααίςξ μζ ακηζθήρεζξ ηδξ κα επδνεάζηδηακ απυ ημ βεβμκυξ πςξ 

δθζηζαηά, άνπζζε κα εζζένπεηαζ ζηδκ εθδαεία ηαζ ςξ εη ημφημο κα επελενβάγεηαζ ηζξ 

ηαηαζηάζεζξ βφνς ηδξ οπυ έκα άθθμ πνίζια. Ζ Μανίκα ιμζάγεζ κα ακηζιεηςπίγεζ 

εοπάνζζηα αζχιαηα ζπεηζηά ιε ημ ζπμθείμ. Οζ ηζκδηζηέξ δοζπένεζεξ πμο οθίζηακηαζ 

θυβς ηςκ ηηδνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ δεκ θαίκεηαζ κα ειπμδίγμοκ ημ οπμηείιεκμ κα 

ζοιιεηάζπεζ ζηζξ ζπμθζηέξ δνάζεζξ, εκχ μζ ζπέζεζξ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ιμζάγμοκ 

ζηακμπμζδηζηέξ. οκεπχξ, δεκ εα ιπμνμφζαιε κα ιζθήζμοιε ιε αζθάθεζα βζα ηα 

αζχιαηα πμο δζαιμνθχκμκηαζ ακάιεζα ζημοξ ιαεδηέξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ 

ημ πθαίζζυ ημοξ, αθμφ υπςξ απέδεζλε δ πανμφζα ένεοκα ημ ηάεε οπμηείιεκμ 

ακαπηφζζεζ ηζξ πνμζςπζηέξ, ιμκαδζηέξ ζογεφλεζξ ημο ιε ημ πενζαάθθμκ ημο, ακάθμβα 

ιε  ηα ζδζμζοβηναζζαηά ημο ζημζπεία.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 
 

Ζ ΦΗΛΗΑ Χ ΣΟΗΥΔΗΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ 

ΒΗΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ 

ΠΑΡΑΛΤΖ 
 

 
9.1. Δηζαγσγή 

 

Μζαξ ηαζ ηα δφμ οπμηείιεκα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ 11 ηαζ 15 εηχκ, 

δδθαδή δζακφμοκ ηδκ πενίμδμ ηδξ εθδαείαξ, δ θζθία επζδνά ζδιακηζηά ζηδκ 

ροπμζφκεεζή ημοξ. Χζηυζμ, υπςξ θάκδηε απυ ηδκ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ, δ 

ζφκαρδ θζθζηχκ ζπέζεςκ δεκ ζοκζζηά πάκημηε απθή οπυεεζδ βζα ηα άημια ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηαεχξ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ δφκακηαζ κα εέζμοκ ειπυδζα 

ζηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ημο πάζπμκημξ.  

Πανάθθδθα, ζηδκ οπμεκυηδηα 2.6.3. πανμοζζάζηδηακ ένεοκεξ μζ μπμίεξ έπμοκ 

ηαηαδείλεζ πςξ δ ζηάζδ ηςκ παζδζχκ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ ηάπμζαξ 

ζςιαηζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, ιε απμηέθεζια ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ κα 

ιδκ βίκμκηαζ απμδεηηά ζηζξ πανέεξ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ. Σέημζμο είδμοξ 

οπμεέζεζξ ιαξ χεδζακ κα ελεηάζμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ Άκκα ηαζ δ Μανίκα 

αζχκμοκ ηδ θζθία. Κμζκυ ζδιείμ, ακάιεζα ζηα δομ ημνίηζζα είκαζ πςξ δ θζθζηή 

επζημζκςκία θαιαάκεζ πχνα ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο, ηαεχξ ηα απμβεφιαηα  μζ 

εοηαζνίεξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Χζηυζμ, δ 

θζθία βζα ημ ηάεε ημνίηζζ δζαεέηεζ άθθδ έκκμζα ηαζ άθθδ ζδιαζία.  

 

9.2. Ζ θηιία γηα ηελ Άλλα 

 

Σμ γήηδια ηδξ θζθίαξ ακαδφεδηε αοευνιδηα, δίπςξ κα ζοκζζηά ανπζηά 

ενεοκδηζηυ ενχηδια ηαζ δίπςξ κα πνεζαζηεί πμηέ πενζζζή εοεθζλία, χζηε κα 

ζοβηεκηνχζμοιε οθζηυ απυ ηα δφμ οπμηείιεκα. Ζ Άκκα ήηακ πμθφ ζοπκά 

πνμαθδιαηζζιέκδ, επεζδή αζζεακυηακ πςξ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ ηδκ οπμθμβίγμοκ 

ηαζ δεκ ηδκ ηάκμοκ πανέα. πςξ ακαθένεδηε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, δ ζηάζδ 

ημο οπμηεζιέκμο απέκακηζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ άθθαλε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δέηα 

ιδκχκ ηδξ ένεοκάξ ιαξ, ηαζ ιαγί ιε ημ ζπμθείμ άθθαλε ηαζ δ ζηάζδ απέκακηζ ζημοξ 

ζοιιαεδηέξ. Μέπνζ ηαζ ηδκ Γ΄ Γδιμηζημφ δ Άκκα ιεηέθενε εεηζηά ζοκαζζεήιαηα, 

έκζςεε ζηακμπμζδιέκδ ηαζ ιάθζζηα είπε ιζα ημθθδηή θίθδ, ηδκ Δφα. Χζηυζμ, απυ ηδκ 

ανπή ηδξ Δ΄ Γδιμηζημφ, απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ διένα ζημ ζπμθείμ δ ίδζα αζζεακυηακ 

πςξ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ ηδξ δίκμοκ ζδιαζία, δεκ ηδκ ηαθμφκ ζηζξ ζοκακηήζεζξ 

ημοξ ηαζ βεκζηυηενα δ ίδζα δεκ ηαζνζάγεζ ιαγί ημοξ. 

 

9.2.1. Σν αίζζεκα δηαθνξεηηθόηεηαο από ηνπο ζπλνκειίθνπο 
 

ηδκ πνχηδ ιαξ ηζυθαξ ζοκάκηδζδ, δ Άκκα είπε δδθχζεζ πςξ είκαζ απυ ηα 

παζδζά πμο θαηνεφμοκ ημ ζπμθείμ, δζυηζ πενκάεζ πμθφ ηαθά. Σδξ άνεζακ υθα ηα 

ιαεήιαηα αθθά πζμ πμθφ δ Ηζημνία.  
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Βγώ δελ είκαη ζαλ ηα άιια παηδηά. Μνπ αξέζεη πνιύ ην ζρνιείν. Αελ ζέισ λα θιείζνπκε 

νύηε γηα Πάζρα νύηε γηα θαινθαίξη. Σν αγαπεκέλν κνπ κάζεκα είλαη ε Εζηνξία. 
 

9.2.2. Ζ ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο  

 

Χζηυζμ, θίβμοξ ιήκεξ ανβυηενα μζ απυρεζξ ημο ημνζηζζμφ άθθαλακ. Έηζζ, 

δήθςκε πςξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ έπεζ ηαθέξ ζπέζεζξ αθθά δεκ ημοξ θμβανζάγεζ πζα 

βζα θίθμοξ, δζυηζ δεκ ιπμνεί κα είκαζ εζθζηνζκήξ απέκακηί ημοξ. Γζα ηδκ αηνίαεζα, δ 

Άκκα πζζηεφεζ πςξ δεκ έπεζ ηακ αθδεζκμφξ θίθμοξ πμο κα ηδξ ζηέημκηαζ ηαζ ζηα 

εφημθα ηαζ ζηα δφζημθα. Χζηυζμ, πνμζπμζείηαζ υηζ δεκ ζοιααίκεζ ηίπμηα, βζα κα ιδκ 

ηζκήζεζ οπμρίεξ ηαζ ηα άθθα παζδζά ηδκ απμαάθθμοκ απυ ηδκ πανέα ημοξ. 

 
Νόκηδα όηη ήηαλ θίινη κνπ αιιά ηώξα έρσ παξαηεξήζεη πνιύ θαιά όηη δελ έρσ 

αιεζηλνύο θίινπο, πξαγκαηηθνύο, απηνύο πνπ ζνπ ζηέθνληαη  ζηνλ ήιην, ζηελ βξνρή. Να 

είλαη γηα ζέλα πάληα εθεί θαη όρη όηαλ μεθηλάεη ε βξνρή λα θεύγνπλ. ηαλ γηα ιίγν 

ςηραιίδεη πάλε ζην ζπίηη ηνπο λα κελ βξαρνύλ. Αελ ζα κπνξνύζα λα ηνπο ραξαθηεξίζσ 

θίινπο. Μπνξώ λα πσ έρνπκε πνιιέο θαιέο ζρέζεηο, πάξα πνιύ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ θαη θάλσ ηελ ραξνύκελε, γηαηί δελ ζέισ λα θηλήζσ άιιεο ππνςίεο. 

 

9.2.2.1. Οη επθαηξίεο  

 

Ζ Άκκα αζζεάκεηαζ πςξ δεκ έπεζ πθέμκ θίθμοξ ζημ ζπμθείμ. Έπεζ πμζηίθα 

πανάπμκα απέκακηί ημοξ πμο, υιςξ, δεκ ιπμνεί κα ημοξ ηα εηθνάζεζ. Έηζζ, πανυθμ 

πμο πανζζηάκεζ ηδ πανμφιεκδ ζημ ζπμθείμ, δ εθίρδ ζοζζςνεφεηαζ ιέζα ηδξ ηαεχξ, 

υπςξ είκαζ θοζζηυ, εα ήεεθε ηζ εηείκδ κα έπεζ θίθμοξ.  

 
Σνπο δίλσ εγώ πνιιέο επθαηξίεο αιιά ην ζέκα είλαη όηη δελ κπνξώ λα ηνπο κηιήζσ 

αλνηρηά. Αελ κπνξώ λα ηνπο πσ ηόζν αλνηρηά όηη, παξόιν πνπ θάλσ ηελ ραξνύκελε, ν 

πόλνο είλαη αθόκα κέζα κνπ.[…] Κάλσ ηελ ραξνύκελε θαη θάλσ όηη όια είλαη θαιά 

αιιά, όηαλ κέλσ κόλε κνπ, ρσξίο θαλέλαλ, ν πόλνο κε πλίγεη. […] Θα ήζεια λα έρσ 

πξαγκαηηθνύο θίινπο. Φίινπο πνπ ζνπ ζηέθνληαη θαη ζηνλ ήιην θαη ζηε βξνρή. 

 

Σα παναπάκς θυβζα ιαξ έηακακ κα πζζηέρμοιε πςξ δ Άκκα είκαζ πμθφ 

πζηναιέκδ ηαζ απμβμδηεοιέκδ απυ ημκ ηνυπμ πμο ηδκ ακηζιεηςπίγμοκ μζ ζοιιαεδηέξ 

ηδξ. Μάθζζηα, ημ ελέθναζε ιε πενζζζή εζθζηνίκεζα:  

 

Ξέξεηο ηη είλαη έλαο θίινο λα ζε παξαηήζεη ηε δύζθνιε ζηηγκή πνπ πνλάο; 

 

9.2.2.2. Οη ςεύηηθεο ειπίδεο 

 

Πανάθθδθα, ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ εεςνεί πςξ δ ζηάζδ ηςκ ζοιιαεδηχκ 

ημο, ημο δδιζμονβεί ρεφηζηεξ εθπίδεξ βζα ιζα ηαθή ζπέζδ. Σεθζηά, υιςξ, δ Άκκα 

αζζεάκεηαζ ζακ κα πέθηεζ ζε παβίδα. 
 

Ξέξεηο κηα παγίδα πνπ έρνπλ θξύςεη θαη κε έρνπλ παγηδέςεη πνιιέο θνξέο, είλαη όηη κνπ 

δεκηνπξγνύλ ςεύηηθεο ειπίδεο. 
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9.2.2.3. Ζ ειπίδα γηα ην κέιινλ 

 

Ζ Άκκα πνμζπαεχκηαξ κα ιδκ ζηεκαπςνζέηαζ, ζηέθηεηαζ πςξ μζ αθδεζκέξ 

θζθίεξ λεηζκμφκ ζε ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ, εκχ ζε αοηήκ ηδκ πενίμδμ ηδξ γςήξ ηδξ ηα 

παζδζά πμο ηδκ πενζαάθθμοκ είκαζ πενζζζυηενμ ζοιιαεδηέξ ηαζ θζβυηενμ θίθμζ. 

 
ην Αεκνηηθό θαη ζην λεπηαγσγείν θαη ζηνλ παηδηθό ζηαζκό είκαζηε απιώο ζπκκαζεηέο. 

Ώπό εθεί θαη πέξα κε θάπνηνπο άιινπο είκαζηε απιά ζπκκαζεηέο θαη κε κεξηθνύο άιινπο 

θίινη.  
 

9.2.3. Ζ θαιύηεξε θίιε 

 

Ζ ηαθφηενδ θίθδ ηδξ Άκκαξ ήηακ δ Δφα. Σα δφμ ημνίηζζα ήηακ ζοιιαεήηνζεξ 

απυ ημ κδπζαβςβείμ ηαζ είπμοκ ανεεεί ηαζ εηηυξ ζπμθείμο. Μάθζζηα, δ Δφα ήηακ δ 

ιυκδ ζοιιαεήηνζα ηδξ Άκκαξ ιε ηδκ μπμία αζζεακυηακ κα ηαζνζάγμοκ.  

 

Αελ ηαηξηάδσ κε θαλέλαλ εθηόο από ηελ Βύα. ινη έρνπλ κπαιό IQ ξαδηθηνύ! 

 

Μζα απυ ηζξ ζζημνίεξ πμο θέβαιε ζοπκά ηαζ δ Άκκα εκεμοζζαγυηακ, ήηακ 

εηείκδ ημο πεζναηή Κάπηεκ Υμοη. Σμ ιοζηήνζμ, μζ παθζμί πάνηεξ ηαζ μζ ηνοιιέκμζ 

εδζαονμί άνεζακ πμθφ ζηδκ Άκκα ηζ έηζζ οπμεέηαιε πςξ ιάθθμκ εα ιμζνάγεηαζ ηδ 

πανά ηδξ ιε ηδκ ηαθφηενή ηδξ θίθδ. ηακ νςηήζαιε ηδκ Άκκα, εάκ ακαθένεζ ζηδ 

θίθδ ηδξ ηδκ Δφα βζα ημ ιοζηήνζμ ημο Κάπηεκ-Υμοη, ιαξ απάκηδζε πςξ δεκ ηδξ έπεζ 

πεζ ηίπμηα, βεβμκυξ πμο θάκδηε αλζμπενίενβμ, αθμφ ηα δφμ ημνίηζζα ήηακ ημθθδηέξ. 

 

9.2.4. Βηώκαηα πνπ θαζόξηζαλ ηε ζηάζε ηεο Άλλαο απέλαληη ζηε θηιία 

 

9.2.4.1. Ζ απόξξηςε ζηελ βόιηα 

 

Γεδμιέκςκ ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ηδξ Άκκαξ, ημ ημνίηζζ είκαζ δφζημθμ κα 

ιεηαηζκδεεί ζηδκ πυθδ. Πανάθθδθα, δ Άκκα πνεζάγεηαζ αμήεεζα ζηδκ 

αοημελοπδνέηδζή ηδξ, υπςξ θυβμο πάνδ βζα κα θάεζ, βζα κα πζεί ή βζα κα πάεζ 

ημοαθέηα. οκεπχξ, δεκ είκαζ εφημθμ κα  αημθμοεεί ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ ζηζξ αυθηεξ 

ημοξ, δίπςξ ζοκμδυ. Ο ιπαιπάξ ηδξ Άκκαξ δζαηδνεί εζηζαηυνζμ ζημ Ρέεοικμ, υπμο δ 

Άκκα πδβαίκεζ ηαηηζηά ηαζ ηαθεί ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ, βζα κα ηάκμοκ πανέα ηαζ κα 

θάκε. Δηεί ιπμνμφκ κα ηδκ αμδεήζμοκ μζ βμκείξ ηδξ, εάκ ηάηζ πνεζαζηεί.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζογήηδζδξ υπμο μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ Άκκαξ ηακυκζγακ 

κα πάκε βζα ζμοαθάηζ, ημ ημνίηζζ ημοξ πνυηεζκε κα πάκε ηαθφηενα ζημ εζηζαηυνζμ ημο 

ιπαιπά ηδξ, υπμο εα ιπμνμφζε κα ημοξ αημθμοεήζεζ ηαζ δ ίδζα. Χζηυζμ, δ Άκκα δεκ 

έθααε απάκηδζδ, μφηε εεηζηή, μφηε ανκδηζηή. Σα παζδζά ζηαιάηδζακ βζα θίβμ ηδ 

ζογήηδζδ, ηζ έπεζηα ζοκέπζζακ ζακ κα ιδκ αημφζηδηε πμηέ δ πνυηαζδ ηδξ Άκκαξ.   

 
Κάπνηα κέξα κνπ έδσζε ζπκβνπιή ε ςπρνιόγνο κνπ, λα πάσ γηα θαγεηό κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ. Καη ηνπο ην πξόηεηλα ζην δηάιιεηκα, ελώ απηνί κηινύζαλ γηα ην όηη ζα 

πάλε γηα ζνπβιάθη. Αελ ζπκάκαη αλ ηνπο θνηηνύζα ζηα κάηηα ή όρη, κπνξεί θαη λα κελ 

ηνπο θνηηνύζα, αιιά ε αληίδξαζε ηνπο είλαη ... Ίζσο θαη θηαίσ θαη εγώ πνπ κάιινλ δελ 

ηνπο θνηηνύζα ζηα κάηηα ή ηνπο θνηηνύζα ... δελ ζπκάκαη. Ώιιά ε αληίδξαζε ηνπο ήηαλ λα 

κελ κε αθνύζεη θαλείο επεηδή δελ ηνπο θνηηνύζα. Σέινο πάλησλ, ε αληίδξαζε ηνπο ήηαλ 

λα κελ κε αθνύζνπλ θαλ θαη λα κελ πνπλ νύηε έλα «λαη», νύηε έλα «όρη δελ ζέινπκε λα 

πάκε καδί ζνπ ζην εζηηαηόξην λα θάκε» θαη απηό πνπ έθαλαλ. ηακάηεζαλ ηελ ζπδήηεζή 

ηνπο, κάιινλ ην ζθέθηεθαλ θαη κεηά ζπλέρηζαλ ηελ ζπδήηεζή ηνπο θαλνληθά.  
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Ζ Άκκα ζηδκ ελζζηυνδζή ηδξ επακαθάιαακε ζοπκά πςξ δεκ ημοξ ημζημφζε ζηα 

ιάηζα. Δδχ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ημ οπμηείιεκμ πανμοζζάγεζ δοζημθία ζημκ 

ηζκδηζηυ ζοκημκζζιυ ηαζ δοζημθεφεηαζ κα δζαηδνεί ημ αθέιια ηδξ ζηαεενυ υηακ ιζθά. 

οκεπχξ, ιζα πζεακή ελήβδζδ πμο έδςζε ζηδκ απμννζπηζηή ζηάζδ ηςκ ζοιιαεδηχκ 

ηδξ, ήηακ δ δζηή ηδξ ιδ εζηζαζιέκδ αθειιαηζηή επαθή. 

 

9.2.4.2. Ζ έιιεηςε θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ 

 

Ζ Άκκα ακηζθαιαάκεηαζ υηζ δζαθένεζ απυ ηα άθθα παζδζά, αθθά απμδίδεζ ηδκ 

εηενυηδηά ηδξ ζηα λεπςνζζηά εκδζαθένμκηα πμο δζαεέηεζ ηαζ ζηδκ δζαθμνεηζηή ηδξ 

δθζηία, ηαεχξ εηείκδ είκαζ έκακ πνυκμ ιεβαθφηενδ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ.  

 
Κνίηα, εγώ είκαη έλα παξάμελν παηδί. Μνπ αξέζνπλ ηα πνιηηηθά, πνπ δελ ζα έπξεπε λα 

κνπ αξέζνπλ ηόζν. Μνπ αξέζεη λα ζπδεηάσ γηα καγεηξηθή, γηα ηνλ Ώτ ΐαζίιε, γηα απηά. 

[…] Καηάιαβα όηη από ηε ζηηγκή πνπ ζέισ λα είκαη ζηελ παξέα θαη όηη είλαη πνιύ 

κηθξόηεξνη από κέλα, εγώ θαλνληθά πξέπεη λα πεγαίλσ Έθηε όρη Πέκπηε, απιώο ε κακά 

δελ κε έγξαςε θαη θαηάιαβα όηη πξέπεη λα θάλεηο, αλ ζέιεηο λα είζαη ζηελ παξέα, πξέπεη 

λα θάλεηο λα κηιάο γηα πξάγκαηα … 
 

Μζαξ ηαζ ημ οπμηείιεκμ ήηακ πμθφ πνμαθδιαηζζιέκμ βζα ημ γήηδια ηδξ 

απμοζίαξ θίθςκ, πναβιαημπμζμφζε ζοπκά ακαθμνέξ ζε αοηυ. Ζ ίδζα εεςνμφζε πςξ 

ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ δζαεέηεζ ημζκά εκδζαθένμκηα βζα κα ζογδηήζεζ, ηαεχξ 

δεκ ηδκ απαζπμθμφκ ηα νμφπα ηαζ ηα παπμφηζζα. Δκ ημφημζξ, δ ηαηάζηαζδ εημφηδ δεκ 

παφεζ κα ηδ ζηεκαπςνεί, πανυθμ πμο μζ βφνς ηδξ ηδ ζοιαμοθεφμοκ κα λεπάζεζ ηζξ 

άζπδιεξ ζηζβιέξ πμο αίςζε θυβς ηςκ ιδ αλζυπζζηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ.      

 
Μα ηη λα ζπδεηήζσ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ; Γηα ξνύρα; Γηα παπνύηζηα θαη απηά ηα 

ζπλεζηζκέλα; Ή γηα πνιηηηθή πνπ ζηα παηδηά δελ αξέζεη θαζόινπ;», «Βλώ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ είκαζηε πάξα πνιιά ρξόληα θαη παξόιν πνπ νη άιινη κνπ ιέλε «Ξέρλα 

ην», είλαη πξάγκαηα πνπ δελ ηα μερλάο. 

 

9.2.4.3. Ο θόβνο ηεο απόξξηςεο 

 

Μάθζζηα, δ Άκκα εεςνεί πςξ, εάκ εέθεζ ηα άθθα παζδζά κα ηδ δεπημφκ ζηδκ 

πανέα ημοξ πνέπεζ δ ίδζα κα πανζζηάκεζ πςξ δζαεέηεζ ηα ίδζα εκδζαθένμκηα ιαγί ημοξ. 

Να ιζθά ηαζ κα ζογδηά βζα  εέιαηα ηα μπμία εκδζαθένμοκ ηαζ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηδξ. 

 
Κνίηα ηα παηδηά ηεο ηάμεο κνπ… Βγώ ην έρσ θαηαιάβεη πξνζσπηθά. Βίπα ζηνλ εαπηό 

κνπ «Άλλα, αλ ζεο λα είζαη ζηελ παξέα πξέπεη λα ην παίμεηο ιίγν θαιή, πξέπεη λα κηιάο 

γηα πξάγκαηα όρη έμσ από ηα λεξά ηνπο, όρη έμσ από ην κπαιό ηνπο, όρη έμσ από απηό 

πνπ κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ». Μηιάσ γηα… όηη είλαη πξάγκαηα ηεο επνρήο. 

 

Ακ ηαζ δ Άκκα δεκ ανίζηεζ ημζκά ζδιεία ζογήηδζδξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ, 

εκημφημζξ εέθεζ κα απμηεθεί ιέθμξ ηδξ πανέαξ ημοξ. Έηζζ, έπεζ απμθαζίζεζ κα 

ζοιαζααζηεί ιε ηα εέιαηα ηςκ ζογδηήζεχκ ημοξ, αθθζχξ οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ κα ηδκ 

απμαάθθμοκ απυ ηδκ ζοκηνμθζά ημοξ. 
 

 […] Μπνξεί κηα κέξα λα κνπ πνπλ «Αελ ζε ζέινπκε ζηελ παξέα καο γηαηί δελ 

θαηαιαβαίλνπκε απηά πνπ ιεο». Εδηαίηεξα άκα ζπδεηήζσ καδί ηνπο, γηαηί εκέλα κνπ 
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αξέζεη πάληα όηαλ είκαη κε ηνλ κπακπά κνπ λα θάζνκαη κπξνζηά ή πίζσ θαη λα αθνύκε 

πνιηηηθά, γηα απηά δελ ζα θαηαιάβνπλ.  

 

9.2.4.4. Ζ επίπιεμε από ηε ζπκκαζήηξηα 
 

Ζ Άκκα ακαθένεδηε ζε έκα πνυζθαημ πενζζηαηζηυ ζημ ζπμθείμ ηδξ πμο ηδκ 

ζηεκαπχνδζε, ηαεχξ ιζα ζοιιαεήηνζά ηδξ, ηδξ έηακε παναηήνδζδ βζα ημκ ήπμ πμο 

ηάκεζ, υηακ πίκεζ κενυ απυ ημ παβμφνζ ηδξ. Να ζδιεζχζμοιε πςξ δ Άκκα πνεζάγεηαζ 

αμήεεζα βζα κα πζεί κενυ, ηαεχξ μ ζοκμδυξ ηδξ  πνέπεζ κα ηδξ ηναηά ημ πμηήνζ.  

 
κσο ηη πεξηκέλνπλ νη άιινη λα θάλσ; Μηα ζπκκαζήηξηά κνπ, κνπ είπε ... κνπ έθαλε έλα 

ζρόιην επεηδή όηαλ πίλσ λεξό θάλσ έηζη θαη ρηππάσ ηα ρείιηα κνπ ζην πνηήξη γηαηί εγώ 

πίλσ θαη από ην πνηήξη πνπ έρεη ελζσκαησκέλν θαιακάθη πνπ έρεη καδί», «Ση ζέιεη; Ση 

ζέιεη; Να πηάλσ ην πνηήξη κόλε κνπ; Να ηξώσ κόλε κνπ; Βγώ δελ ζέισ! Βγώ γηα 

απηνύο ... 
 

Σμ ζημζπείμ, υιςξ, πμο ιαξ εκηοπςζίαζε, είκαζ πςξ δ Άκκα θάκδηε 

αβακαηηζζιέκδ απυ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ άθθςκ απέκακηί ηδξ θέβμκηαξ: 

 
κσο ηη πεξηκέλνπλ νη άιινη λα θάλσ;[…] Ση ζέιεη; Ση ζέιεη; […] Ξέξεηο πόζν δύλακε 

ζέιεη; 
 

Μμζάγεζ ζακ ημ οπμηείιεκμ κα πναβιαημπμίδζε ιζα έηνδλδ πμο πνεζάγεηαζ κα 

ηαηαπζέγεηαζ ηαζ κα ηαηααάθεζ ζοκεπχξ πνμζπάεεζα, πμο εκδεπμιέκςξ δεκ ανηεί βζα 

ημκ πενίβονυ ημο. Ζ Άκκα δζηαζμθυβδζε ημκ εαοηυ ηδξ θέβμκηαξ πςξ ηάπμζα 

πνάβιαηα πμο βζα ημοξ άθθμοξ είκαζ εφημθα, εηείκδ ηδκ δοζημθεφμοκ ηαζ ημ 

ακηίζηνμθμ.  

 
Άθνπ νθία, γηα απηνύο ηα πξάγκαηα είλαη εύθνια, όπσο λα δέλεηο ηα θνξδόληα ζνπ ή λα 

ζεθώλεζαη ή λα έρεηο ίζηα ηελ πιάηε. Ξέξεηο πόζν δύλακε ζέιεη; Ώιιά γηα εκέλα ηέηνηα 

πξάγκαηα πνπ γηα απηνύο είλαη δύζθνια, είλαη εύθνια, αο πνύκε, ην λα θάλσ άζθεζε πνπ 

θαλείο δελ κπνξεί. 

 

Χξ πανάδεζβια ηςκ δοκαηχκ ηδξ ζδιείςκ έεεζε ηδκ ζηακυηδηα επίθοζδξ 

πνμαθδιάηςκ, εκχ ζηα ζημζπεία πμο ηδκ δοζημθεφμοκ ακέθενε ημ κα δέκεζ ημνδυκζα, 

κα έπεζ ίζζα πθάηδ ηαζ κα ζδηχκεηαζ. Με αάζδ ηδκ πανάεεζδ εημφηςκ ηςκ 

παναδεζβιάηςκ δζαθαίκεηαζ πςξ δ Άκκα έπεζ επίβκςζδ ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ηδξ. 

 

9.2.4.5. Ο ρνξόο 
 

Μζα απνυζιεκδ ελμιμθυβδζδ ακαδφεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκέκηεολδξ 

ιε ηδκ Άκκα  απμηαθφπημκηάξ ιαξ έκα βεβμκυξ πμο ηδ ζδιάδερε. Ζ Άκκα ανζζηυηακ 

ζημ πάνηζ ηδξ λαδένθδξ ηδξ, ηδξ Υανάξ, υηακ απμθάζζζε κα πμνέρεζ ηζκχκηαξ ημ 

ηανμηζάηζ ηδξ ειπνυξ πίζς. Ζ Άκκα επέθελε κα πμνέρεζ, ηαεχξ αανζυηακ, υπςξ είπε 

(«Βίπα λα ην δνθηκάζσ επεηδή βαξηόκνπλα»). Χζηυζμ, ιζα ζοιιαεήηνζα ηδξ Υανάξ, δ Δ. 

βέθαζε ιε ηδκ Άκκα, ιε απμηέθεζια δ ίδζα κα κζχζεζ πάνα πμθφ άζπδια. Ζ 

ελμιμθυβδζδ εημφηδ πνμέηορε, υηακ νςηήζαιε ημ οπμηείιεκμ, εάκ έπεζ 

ζηεκαπςνδεεί πμηέ πάνα πμθφ βζα ηάηζ, ζακ κα έπεζ πεκεήζεζ, βεβμκυξ πμο 

ηαηαδεζηκφεζ ημ ιέβεεμξ ημο πυκμο πμο αίςζε δ Άκκα. 
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:-Βζύ έρεηο πελζήζεη πνηέ γηα θάηη; ρη απαξαίηεηα γηα άλζξσπν, γηα θαηάζηαζε. Να 

έρεηο ζηελαρσξεζεί πάξα πνιύ.  

Ώ:-Βγώ είρα -βέβαηα ζα κνπ πεηο, γηαηί δελ ηα ιεο από θνληά, ηέινο πάλησλ- εγώ είρα 

ζηελαρσξεζεί πάξα πνιύ ζηα γελέζιηα ηεο Υαξάο ηεο μαδέξθεο κνπ. Υόξεπα κε ην 

θαξόηζη κνπ, έθαλα εκπξόο πίζσ θαη έλα θνξηηζάθη, ε Β. κε θνξόηδεςε θαη γέιαζε.  

 

Ζ Άκκα πθδβχεδηε ηυζμ ιε ημκ πθεοαζιυ ημο άβκςζημο ημνζηζζμφ πμο απυ ηυηε 

δεκ έπεζ λακαπμνέρεζ πμηέ ιε ημ ηανμηζάηζ ηδξ. 
 

:-Γηα πνηνλ ιόγν αθξηβώο γέιαζε; 

Ώ:-Γέιαζε γηα ηνλ ηξόπν πνπ ρόξεπα. Ναη, θαη από ηόηε δελ έρσ ρνξέςεη κόλε κνπ πνηέ 

κε ην θαξόηζη. 

:Ώπηό ην γεγνλόο ζε απνζάξξπλε; 

Ώ:-Ναη.Αελ ζέισ λα ρνξεύσ.  

 

9.2.4.6. Ζ ακθηζβήηεζε 

 

Ζ Άκκα ήηακ πμθφ οπενήθακδ βζα ημ ανααείμ ηαθφηενδξ ζζημνίαξ πμο 

απέζπαζε ζε έκακ ιαεδηζηυ δζαβςκζζιυ ηαζ ημ εοιυηακ ζοπκά ζηζξ ζογδηήζεζξ ιαξ. 

Έηζζ, πνμξ ημκ ηέθμξ ηςκ ζοκακηήζεχκ ιαξ, εεθήζαιε κα ιεηαθένμοιε ζηδκ Άκκα 

ιζα εεηζηή ζηέρδ, ηδκ μπμία πζζηεφμοιε απυθοηα, πςξ έπεζ ηαηαθένεζ πμθθά ζηδκ 

έςξ ηχνα γςή ηδξ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ απάκηδζή ηδξ, ηαεχξ ακέθενε ιε πανά 

πςξ έπεζ βνάρεζ έκα πμίδια. Δημφημ εεςνεί ςξ ημ ζπμοδαζυηενμ ηαηυνεςια ζηδ γςή 

ηδξ. Χζηυζμ, ιε έκακ ηυκμ πζηνίαξ δζεοηνίκζζε πςξ ιζα ζοιιαεήηνζά ηδξ δεκ  πίζηερε 

υηζ δ Άκκα ημ έβναρε ιυκδ ηδξ. Έηζζ, έκζςζε ηδκ ακάβηδ κα δζεοηνζκίζεζ πςξ εηείκδ 

οπαβυνεοε ημ πμίδια, εκχ μ ζοκμδυξ ηδξ απθχξ ημ ηαηέβναθε ζημ πανηί.  

 
:- Βζύ έρεηο θαηαθέξεη πάξα πνιιά πξάγκαηα. 

Ώ:- Ναη, θαη έρσ γξάςεη θαη έλα πνίεκα. Ώιιά κηα ζπκκαζήηξηά κνπ δελ πίζηεςε όηη ην 

έρσ γξάςεη κόλε κνπ, όκσο εγώ έιεγα θαη ν ζπλνδόο έγξαθε. 

 

9.2.4.7. Ζ επηζπκία αιιαγήο ζρνιείνπ 

 

Ζ θζθία ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Δφαξ πέναζε ηάπμζεξ δμηζιαζίεξ. πςξ 

ακαθένεδηε ζε παναπάκς εκυηδηα, δ διένα ημο αβζαζιμφ δεκ ηφθδζε εοπάνζζηα, 

ηαεχξ ηα παζδζά δεκ έδςζακ ζδιαζία ζηδκ Άκκα μφηε εηείκδ ακέθααε πνςημαμοθία 

κα αθθδθεπζδνάζεζ ιαγί ημοξ. Σδκ επυιεκδ ιένα ημο αβζαζιμφ, αθμφ ζηέθηδηε ημ 

ζοιαάκ πμο ηδ ζηεκαπχνδζε, δ Άκκα απμθάζζζε κα ιζθήζεζ ζηδκ ηαθφηενή ηδξ θίθδ, 

ηδκ Δφα, βζα ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ ηαζ βζα ηδκ επζεοιία ηδξ κα αθθάλεζ ζπμθείμ, 

ηαεχξ ζε εηείκμ υπμο θμζηά ηχνα δεκ κζχεεζ ηδ γεζηαζζά ηαζ ηδκ απμδμπή πμο εα 

ήεεθε.  

 
Θα ζνπ πσ αθξηβώο ην ζθεληθό. Ήκαζηαλ ζηελ θαγθειόπνξηα θαη πεξηκέλακε λα 

ρηππήζεη ην θνπδνύλη. Καη δελ άθνπγα εγώ ην θνπδνύλη λα ρηππάεη θαη ιέσ «Πάκε Βύα 

λα κηιήζνπκε;» θαη ιέεη «Μπνξνύκε θαη εδώ» θαη ηεο ιέσ «θύςε.» θαη ζθύβεη, κνπ 

δίλεη ην απηί ηεο θαη ηεο ιέσ «Θέισ λα αιιάμσ.» θαη κνπ ιέεη «Να αιιάμεηο πώο; Να 

γίλεηο πώο;» θαη ηεο ιέσ «ρη Βύα, ζέισ λα αιιάμσ ζρνιείν.» νθ! Καη ζεθώζεθε, 

ίζησζε ηελ πιάηε, ρηύπεζε ηελ θαγθειόπνξηα θαη δελ κηινύζε. 
 

ημ ζοιαάκ εημφημ αλίγεζ κα παναηδνδεεί δ ακηίδναζδ ηδξ Δφαξ, δ μπμία 

αθεκυξ δεκ εέθδζε κα ιζθήζεζ ζδζαζηένςξ ιε ηδκ Άκκα, αθεηένμο δεκ ηαηέααθε ηαιζά 

πνμζπάεεζα κα ιεηαπείζεζ ηδκ θίθδ κα ιδκ αθθάλεζ ζπμθείμ, μφηε ηακ ηδκ νχηδζε 
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ηάηζ παναπάκς. οκεπχξ, ελάβμοιε ημ ζοιπέναζια πςξ δ Άκκα δεκ έπεζ ζηδκ ηάλδ 

ηδξ ηάπμζα μοζζαζηζηή θίθδ πμο κα ηδκ κμζάγεηαζ ααεεζά.   

 

9.2.5. Ζ απνγνήηεπζε απέλαληη ζηε θηιία: θέςεηο θαη ππνζέζεηο γηα ηελ ζηάζε 

ησλ ζπλνκειίθσλ 
 

Ρςηχκηαξ ηδκ Άκκα εάκ έπεζ θίθμοξ,  απάκηδζε πςξ έπεζ ακενχπμοξ πμο ηδκ 

αβαπάκε αθθά είκαζ ιεβαθφηενμζ ζε δθζηία, υπζ ζοκμιήθζημζ. 

 
:-Έρεηο αλζξώπνπο λα ζε αγαπνύλ; 

Ώ:-Ναη, κεγάινπο έρσ πνιινύο. 

 

9.2.5.1. «αλ κσξό»  

 

Έκα πανάπμκμ ηδξ Άκκαξ πνμξ ημοξ ζοκμιήθζημοξ ηδξ είκαζ πςξ ηδξ θένμκηαζ 

«ιςνμοδίζηζηα», υπςξ δ ίδζα επεζήιακε. Σδξ ιζθμφκ βθοηά, ηδξ ηζζιπμφκ ηα 

ιάβμοθα, αθθά ζηδ ζοκέπεζα θεφβμοκ απυ ημκηά ηδξ ηαζ δεκ ιέκμοκ βζα κα ηάκμοκ 

πανέα.  

 
Καη κνπ κηιάλε κσξνπδίζηηθα θαη κνπ θέξλνπλ κσξνπδίζηηθα δώξα θαη κνπ ηζηκπάλε 

ηα καγνπιάθηα θαη κνπ ιέλε «Γεηα ζνπ Άλλα ηη θάλεηο;» θαη θεύγνπλ. 

 

9.2.5.2. Ο νίθηνο 

 

ηακ νςηήζαιε ηδκ Άκκα, εάκ μζ θίθμζ ηδξ απμδέπμκηαζ ηζξ πνμζηθήζεζξ ηδξ 

ζηζξ βζμνηέξ ηαζ ζηα πάνηζ ηδξ, εηείκδ απάκηδζε πςξ εεςνεί υηζ ένπμκηαζ απυ θφπδζδ 

αιθζζαδηχκηαξ ηδκ εζθζηνίκεζα ηςκ πνάλεχκ ημοξ.  

 

ινη έξρνληαη κε ην ζθεπηηθό «Ώ ην θαεκέλν! Ώο πάκε ζην πάξηη ηεο». 

 

9.2.5.3. Ζ ραξά θαηά ηελ απνπζία ηεο 

 

Μζαξ ηαζ δ Άκκα άνβδζε κα ανεζ ζοκμδυ ηαεοζηένδζε κα πάεζ ζημ ζπμθείμ ηαζ 

δ θμίηδζή ηδξ λεηίκδζε ημκ Οηηχανδ. Μζα οπυεεζδ ηδξ Άκκαξ πμο δδθχκεζ πζηνία 

έβηεζηαζ ζημ υηζ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ παίνμκηακ ηαηά αάεμξ ηυζμ ηαζνυ πμο εηείκδ 

απμοζίαγε απυ ημ ζπμθείμ.  

 
Σνπιάρηζηνλ εγώ ην ζεσξώ έηζη από ηελ εκπεηξία κνπ, από όια όζα έρσ πεξάζεη από 

κέζα ηνπο ζα ιέλε «Γηνύπη! Μαθάξη λα κελ γπξίζεη πνηέ ζην ζρνιείν»! 
 

9.2.5.4. Ζ δπζαλαζρέηεζε γηα ηνλ ζπλνδό 

 

Έκα παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ εημφηδξ ηδξ δθζηίαξ είκαζ πςξ ηα παζδζά εέθμοκ 

κα αβαίκμοκ πςνίξ εκήθζηεξ ιαγί ημοξ, πςνίξ βμκείξ ή ζοκμδμφξ. Χζηυζμ, ηάηζ ηέημζμ 

είκαζ αδφκαημ βζα ηδκ Άκκα, ηαεχξ πνεζάγεηαζ ηάπμζμκ κα ηδκ αμδεά, υηακ θυβμο 

πάνδ εέθεζ κα πζεζ κενυ ή κα θάεζ, ιε απμηέθεζια μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ κα 

δοζακαζπεημφκ ιαγί ηδξ. Σμ ζοκαίζεδια αοηυ ημ εηθαιαάκεζ δ Άκκα αηυιδ ηζ ακ ηα 

άθθα παζδζά δεκ ημ θέκε ιπνμζηά ηδξ.  

 

[…] δελ είκαη ζην κπαιό ηεο Βύαο αιιά κόιηο πάεη ζηε κακά ηεο ζην ζπίηη ηεο ζα πεη 

«Ώ πάιη ε Άλλα έθεξε ζπλνδό θαη πάιη έθεξε ζπλνδό». 
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9.2.6.Ο θίινο, σο ζηήξηγκα ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο 

 

Μεηά απυ ιζα έλμδμ ηςκ ζοιιαεδηχκ υπμο δ Άκκα δεκ έθααε πνυζηθδζδ 

(αθ. 9.2.4.1.), δ ίδζα ζοκάκηδζε ηοπαία ηδκ ημθθδηή ηδξ, ηδκ Δφα, δ μπμία αθμφ 

πνμζπάεδζε κα ελδβήζεζ ζηδκ Άκκα ηζ ζοκέαδ ζε εηείκδ ηδ αυθηα, ακαθχκδζε «Ώρ 

κνπ έθπγε έλα βάξνο!». Ζ Άκκα έθααε ηονζμθεηηζηά εημφηδ ηδ θνάζδ, εεςνχκηαξ υηζ 

δ θίθδ ηδξ ηδκ ακηζιεηςπίγεζ ςξ αάνμξ ηαζ ειπκεφζηδηε ιενζηά ηναβμοδζζηά 

ζηζπάηζα ζπεηζηά ιε ηδ θζθία. 

 
Φίινο είλαη απηόο πνπ ζε αληέρεη θαη κε ηα θαιά θαη κε ηα θαθά ζνπ θαη κε ηηο 

παξαμεληέο ζνπ. Φίινο είλαη απηόο πνπ ζε ζηεξίδεη ζε θάζε δύζθνιε ζηηγκή. Φίινο είλαη 

απηόο πνπ δελ ζε παξαηά.  

 

Σδκ Άκκα απαζπυθδζε πμθφ ημ γήηδια ηδξ αθδεζκήξ θζθίαξ. Έηζζ δζαηφπςζε 

έκακ δζηυ ηδξ πνςηυηοπμ μνζζιυ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μ αθδεζκυξ θίθμξ είκαζ 

εηείκμξ πμο παναιέκεζ εηεί ηαζ ζηζξ εφημθεξ ηαζ ζηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ. πζ ιυκμ ζηδ 

θζαηάδα, αθθά ηαζ ζηδ ανμπή. 

 
Φίινο είλαη απηόο πνπ είλαη καδί ζνπ θαη ζηνλ ήιην θαη ζηελ βξνρή. ρη όηαλ ιηάδεη λα 

είλαη σξαία θαη όηαλ βξέρεη θεύγεη θαη πάεη ζπίηη λα κελ βξαρεί.  

 

9.2.7. Σξαγνύδη γηα ηε θηιία 
 

Ζ Άκκα αίςκε αθδεζκυ πυκμ πμο μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ ηδκ αβηαθζάγμοκ ηαζ 

δεκ ηδκ απμδέπμκηαζ. Ζ ίδζα είπε πζηναεεί πμθφ ηαζ ιε ηδκ ζηάζδ ημοξ ζε δζάθμνεξ 

πενζζηάζεζξ, ιε απμηέθεζια κα πζζηεφεζ πςξ δεκ ηδκ έπμοκ θίθδ μφηε κμζάγμκηαζ βζα 

εηείκδ. Μάθζζηα, ημκ πυκμ ηδξ ημκ ιεηέηνερε ζε έκα πμθφ υιμνθμ ηναβμφδζ:  

 

«Μεξηθά πξάγκαηα, όηαλ ν άιινο δελ ζνπ ζηέθεηαη θαη ζηνλ ήιην θαη ζηελ βξνρή πνπ 

κέλνπλε βαζηά κέζα ζηελ θαξδηά θαη νη άιινη κνπ ην ιέλε λα ην μεράζσ αιιά δελ κπνξώ, 

δελ κπνξώ. Βγώ κνπ ην ιέλε νη άιινη λα ην μεράζσ. Πάεη πέξαζε κνπ ιέλε, πάεη πέξαζε 

κνπ ιέλε, αιιά εγώ δελ κπνξώ λα ην μεράζσ, δελ κπνξώ λα ην μεράζσ θαη δελ κπνξώ λα 

ην μεράζσ. Μνπ είλαη ζαλ αγθάζη, καραίξη ζηελ θαξδηά. Βίκαη έλα ηξέλν πνπ δελ κπνξεί 

λα πάεη ....»! 

 

Έκακ ιήκα ιεηά ημ πνχημ ηναβμφδζ, δ Άκκα ελέθναζε λακά ηδ εθίρδ ηδξ ζε 

έκα ιεθςδζηυ νεθναίκ, ιε ημοξ ελήξ ζηίπμοξ:  

 
Οπόηε, βξέρεη απηνί κε εγθαηαιείπνπλ, όπνηε ιηάδεη απηνί έξρνληαη! Μα δελ είλαη δίθαην! 

Αελ είλαη δίθαην! 

 

οκμρίγμκηαξ, ηα ζημζπεία απυ ζοκακηήζεζξ 10 ιδκχκ, ιαξ ηαηαδεζηκφμοκ έκα 

παζδί εοαίζεδημ, αθθά ηαζ ιε εοαζζεδζίεξ, πμο δίκεζ αανφηδηα ζηδ βκχιδ ηςκ άθθςκ 

ηαζ επδνεάγεηαζ απυ αοηήκ.  

 

9.2.8. Ζ ζπκβνπιή ηεο κεηέξαο απέλαληη ζηε θηιία 

 

Ζ Βάζζα ακηζθαιαάκεηαζ ηδ δοζημθία ηαζ ημκ πυκμ ηδξ Άκκαξ απέκακηζ ζημ 

γήηδια ηδξ θζθίαξ, αθθά πνμζπαεεί κα ηδκ παναηζκήζεζ, χζηε κα ιδκ απεθπίγεηαζ 

αθθά κα ζοκεπίζεζ κα πνμζπαεεί. Ζ Άκκα είπε πςξ ιε ηδ ιαιά ηδξ ζογδημφκ ζοπκά 
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βζα ημ εέια ηδξ θζθίαξ ηαζ ηδκ έπεζ ζοιαμοθέρεζ κα ιδκ ζηεκαπςνζέηαζ, δζυηζ έηζζ ηζ 

αθθζχξ ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ δδιζμονβμφκηαζ μζ πζμ ζηαεενέξ θζθίεξ.  

 
Μα είκαη μεξνθέθαιε θαη δελ αθνύσ ηελ κακά κνπ ηη κνπ ιέεη! Ξεξνθέθαιε είκαη! Ώπηό 

πνπ έρσ δελ είλαη θηιία. Δ θηιία, νθία, δεκηνπξγείηαη από ην Γπκλάζην, ην Λύθεην, ην 

Παλεπηζηήκην. 

 

Δκδεπμιέκςξ δ ιδηένα ηδξ Άκκαξ εεςνεί πςξ δ ηυνδ ηδξ δεκ πνμζπαεεί κα 

πνμζεββίζεζ ηα παζδζά ηδξ δθζηίαξ ηδξ. Ζ ίδζα, υιςξ, πζζηεφεζ πςξ πανυθμ πμο 

ηαηααάθεζ ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα, μζ θίθμζ ηδξ δεκ ηδξ ζηέημκηαζ ζηα δφζημθα.  

 
Δ κακά κνπ ιέεη όηη δελ πξνζπαζώ, αιιά εγώ πξνζπαζώ. Αύν πξνζπάζεηεο κέρξη ηώξα 

κπνξεί λα κελ πέηπραλ αιιά ε κακά κνπ, κνπ ιέεη όηη δελ πξνζπαζώ. «Ση ιεο; ηεο ιέσ, 

πνπ δελ πξνζπαζώ!» 

 

Ζ Άκκα αιθζηαθακηεφεηαζ ηαηά πυζμ μζ θζθίεξ ηδξ είκαζ αθδεζκέξ, ηαεχξ μζ 

βμκείξ ηδξ εεςνμφκ πςξ δ ηυνδ ημοξ έπεζ θίθμοξ, αθθά δ ίδζα δεκ αζχκεζ ηάηζ ηέημζμ. 

Δζδζηυηενα, πζζηεφεζ πςξ είκαζ δίπθα ηδξ ιμκάπα ζηα εφημθα, αθθά ηζξ δφζημθεξ 

ζηζβιέξ ηδκ εβηαηαθείπμοκ.  

 
Ννκίδσ όηη δελ έρσ θίινπο, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απ‟ όηη κνπ ιέλε νη γνλείο κνπ 

έρσ θίινπο αιιά απηνί πνπ λόκηδα όηη ήηαλ πξαγκαηηθνί θίινη ηειηθά δελ είλαη. […] Αελ 

ζηέθνληαη δίπια κνπ θαη ζηνλ ήιην θαη ζηελ βξνρή. Μόιηο αξρίδεη ιίγν λα βξέρεη, λα 

ςηραιίδεη, θεύγνπλ θαη πάλε ζην ζπίηη ηνπο λα κελ βξαρνύλ. 

 

Ζ απμοζία θίθςκ είπε ηυζμ πθδβχζεζ ηδκ Άκκα πμο ζηέθηδηε αηυιδ ηαζ κα 

αθθάλεζ ζπμθείμ, ηάηζ ημ μπμίμ δεκ πναβιαημπμίδζε εκ ηέθεζ, αθμφ απέιεκε ιμκάπα 

έκαξ πνυκμξ θμίηδζδξ. 

  

9.3. Ζ θηιία γηα ηε Μαξίλα 
 

Ζ θζθία δεκ ζοκζζημφζε έκκμζα ζηδκ μπμία δ Μανίκα ακαθενυηακ ζοπκά. 

Πένα απυ ημκ θίθμ ηδξ ημκ Υνήζημ, δεκ πναβιαημπμζμφζε ζπεδυκ πμηέ ακαθμνέξ ζε 

θίθεξ απυ ημ ζπμθείμ ή ζε πανέεξ ζοκμιδθίηςκ.  

Πανυθμ πμο δ Μανίκα έπεζ ιζα πανέα ζημ ζπμθείμ, εκ ημφημζξ δεκ πδβαίκμοκ 

αυθηεξ ή ζε ηαθεηένζεξ. Παθζυηενα, υιςξ, είπε ηαθέζεζ ζημ ζπίηζ ιενζημφξ θίθμοξ 

ηδξ, βζα κα θηζάλμοκ ηνέπεξ.  

 
Ναη, έρσ θίινπο ζην ζρνιείν αιιά δελ είλαη λα πεηο πσο πάκε έμσ γηα θαθέδεο θαη 

ηέηνηα. Μηα θνξά ηνπο είρα θαιέζεη εδώ θαη θάγακε θξέπεο. 

 

9.3.1. Οη αγαπεκέλεο ζπκκαζήηξηεο 

 

Οζ ζοιιαεήηνζεξ πμο ακέθενε δ Μανίκα πςξ ηδξ ηναημφκ ζοκηνμθζά ζημ 

ζπμθείμ είκαζ δφμ: δ Ήνα ηαζ Λία. ζμκ αθμνά ζηδκ Ήνα, ηδκ παναηηήνζζε ςξ «θαιό 

παηδί, δηαβαζηεξή» ηαζ είπε πςξ ζογδημφκ πμθφ ζηα δζαθείιιαηα. Χζηυζμ, δεκ ηδξ έπεζ 

ιζθήζεζ βζα ημκ θίθμ ηδξ, ημκ Υνήζημ, μφηε εα ήεεθε κα ηδκ ηαθέζεζ κα πάκε ζημ 

εζηζαηυνζυ ημο ζημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ. Γζα ηδ Λία δ Μανίκα ελέθναζε πςξ 

είκαζ «ηξπθεξή θαη θαιό παηδί». 

Χξ πνμξ ημ γήηδια ηδξ θζθίαξ, δ Μανίκα πζζηεφεζ πςξ απυ ιζηνή έπεζ 

ζοκδείζεζ κα ζοκακαζηνέθεηαζ ιε  ιεβαθφηενμοξ, ηαεχξ ζηζξ εεναπείεξ πμο έηακε ζε 
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ηαεδιενζκή αάζδ ελμζηεζχεδηε κα ιζθά ιε εκήθζηεξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνεί 

κα ηάκεζ πανέα ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηδξ. 

 
Βπεηδή γελλήζεθα πξόσξα θαη δελ κπνξώ λα πεγαίλσ λα ... Θα κπνξνύζε έλαο κεγάινο 

λα αζρνιεζεί καδί κνπ, γη‟ απηό έρσ ζπλεζίζεη κε ηνπ κεγάινπο θαη δελ κπνξώ λα θάλσ 

παξέα κε ηνπο κηθξνύο. 
 

9.3.2. Ζ θηιία κε ην Υξήζην 

 

Ο ιυκμξ θίθμξ πμο ιμο ακέθενε ηαηηζηά δ Μανίκα ήηακ μ Υνήζημξ, μ μπμίμξ 

θαζκυηακ κα ηαηέπεζ ζπμοδαία εέζδ ζηδκ ηανδζά ηδξ. Ο Υνήζημξ ήηακ πενίπμο 35 

εηχκ ηαζ ενβαγυηακ ζε έκα εζηζαηυνζμ ζηδκ πυθδ υπμο ηαημζηεί δ Μανίκα. Σμ 

ημνίηζζ ζοκακημφζε ημκ Υνήζημ ιζα θμνά ημ ιήκα, υηακ πήβαζκε βζα θαβδηυ ιε ημοξ 

βμκείξ ηδξ. Χζηυζμ, έηνεθε ιεβάθδ ζοιπάεεζα πνμξ ημ πνυζςπυ ημο ηαζ έηακε 

ζοπκέξ ακαθμνέξ ζηα αζηεία ημο.  

Ζ Μανίκα ζημκ παναηηδνζζιυ ηδξ βζα ημκ Υνήζημ επζζδιαίκεζ ημκ ηαθυ ημο 

παναηηήνα, εκχ πνμααίκεζ ζε έκα ζπυθζμ βζα ηζξ πίηεξ πμο θηζάπκεζ, ηαεχξ ημ αβυνζ 

είκαζ ιάβεζναξ. 

 

Πνιύ θαιό παηδί, θάλεη σξαίεο πίηεο. 

 

Αηυιδ, ακέθενε πςξ ζοιπαεεί ημ Υνήζημ ηαζ πςξ είκαζ πμθφ υιμνθμξ. 

 
πκπαζεηηθόο.[…] Βίλαη πνιύ όκνξθν παηδί.  

 

Δάκ δ Μανίκα ιπμνμφζε κα βνάρεζ έκα βνάιια ζημ θίθμ ηδξ, εα ημο ελέθναγε 

υθδ ηδκ αβάπδ ηδξ.   

 

Βίζαη έλαο πάξα πνιύ θαιόο κνπ θίινο θαη δελ ζα ζηακαηήζσ πνηέ λα ζε αγαπώ. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ squiggle ζπδιαηίγαιε ιζα ηοπαία βναιιή ζε ιζα 

ηυθθα πανηί ηαζ δ Μανίκα έπνεπε κα ηδκ ζοκεπίζεζ ακάθμβα ιε ημ ακηζηείιεκμ πμο 

κμιίγεζ υηζ ιμζάγεζ. Πνχηα ζπεδζάζαιε ιζα ηαιπφθδ πμο έβζκε μ θμφνκμξ ημο 

Υνήζημο. Έηζζ, ημ οπμηείιεκμ ημκ έααρε ιε πμνημηαθί πνχια ηαζ έδςζε ημκ ηίηθμ 

«Υξήζην, ν θνύξλνο ζνπ» (αθ. Δζηυκα 77). Ζ δεφηενδ ηαιπφθδ  ζοκεπίζηδηε απυ ηδ 

Μανίκα ηαζ ιεηαηνάπδηε ζηα βοαθζά δθίμο ημο Υνήζημο («Ώπηά είλαη ηα γπαιηά ηνπ 

Υξήζηνπ») (αθ. Δζηυκα 78). οιπεναζιαηζηά, απυ ημ παζπκίδζ squiggle πνμέηορακ 

ιμκάπα ζημζπεία πμο εφιζγακ ζηδ Μανίκα ημκ Υνήζημ ηαζ ημκ λάδενθυ ηδξ ημ 

Μακχθδ, ημοξ δφμ άκηνεξ ζημοξ μπμίμοξ ακαθενυηακ ακεθθζπχξ ζε ηάεε ιαξ 

ζοκάκηδζδ. 

Μζαξ ηαζ μζ βμκείξ ηδξ Μανίκαξ δεκ εβηνίκμοκ ημ κα ιζθά δζανηχξ βζα ημκ 

Υνήζημ, ηάπμζεξ θμνέξ ημ ημνίηζζ ιαξ πνμέηνεπε κα ιδκ ακαθενυιαζηε ζημ υκμιά 

ημο, ηαεχξ, ακ ιαξ άημοβακ μζ βμκείξ ηδξ, εα έπακε ηδκ επίζηερδ ζημ εζηζαηυνζυ ημο.  

 

Ώπιά δελ ζέισ λα κηιάο γηα απηό ην ζέκα. Σειεπηαία ζηηγκή πήγα λα ην ράζσ.  

 

Έηζζ, γήηδζε ηδκ επειφεεζα ιαξ βζα ηζξ ζογδηήζεζξ πμο ζπεηίγμκηακ ιε ημκ 

Υνήζημ.  

 
,ηη ιέκε κέλεη κεηαμύ καο.  
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Δζηυκα 77. Ο θμφνκμξ ημο Υνήζημο.                       Δζηυκα 78. Σα βοαθζά ημο Υνήζημο.  

 

9.3.2.1. Παξαηήξεζε ζην εζηηαηόξην ηνπ Υξήζηνπ 
 

Μζαξ ηαζ δ Μανίκα ιζθμφζε ιε ηυζμ εκεμοζζαζιυ βζα ημ θίθμ ηδξ ημ Υνήζημ, 

εεθήζαιε κα παναηδνήζμοιε ημ οπμηείιεκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ επίζηερδξ ζημ 

εζηζαηυνζυ ημο. ημπυξ ήηακ κα ηαηαβνάρμοιε αθεκυξ ηδκ αθθδθεπίδναζδ Μανίκαξ 

– Υνήζημο, αθθά ηαζ ηδκ αηιυζθαζνα ακάιεζα ζηδ Μανίκα ηαζ ημοξ βμκείξ ηδξ, 

ηαεχξ δ ζοιπενζθμνά ημο ημνζηζζμφ ςξ πνμξ ημ θίθμ ημο ζοκζζηά ηάπμζεξ θμνέξ 

αζηία ζφβηνμοζδξ ιε ηδ ιδηένα ηαζ ημκ παηένα ημο.  

Ζ αβςκία ηδξ Μανίκαξ πνζκ απυ ηδκ επίζηερδ ήηακ ιεβάθδ ηαζ, υπςξ 

επζαεααίςζακ μζ βμκείξ ηδξ, ημ πνμδβμφιεκμ ανάδο ημ ημνίηζζ δεκ ηαηάθενε κα 

ημζιδεεί απυ ηδκ αβςκία ημο. οκεπχξ, ηαηαθάααιε πςξ βζα ηδκ Μανίκα δεκ είκαζ 

απθχξ ιζα έλμδμξ, αθθά ημ βεβμκυξ πμο πενζιέκεζ μθυηθδνμ ημ ιήκα.  

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ζηέρδ ηδξ Γεςνβία, δ μπμία απμδίδεζ ηδκ 

ζοζηδιαηζηή εκαζπυθδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ ιε ημκ Υνήζημ ζε δφμ πανάβμκηεξ. Αθεκυξ, 

πζζηεφεζ πςξ δ Μανίκα έπεζ θζβμζηά εκδζαθένμκηα, ιε απμηέθεζια κα πνμζημθθάηαζ 

ζε υηζ ηδξ δίκεζ πανά. Αθεηένμο, δ Μανίκα πάκημηε πενζηνζβονζγυηακ απυ εκήθζηεξ, 

είηε βζαηνμφξ είηε εεναπεοηέξ είηε δαζηάθμοξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ 

ζοκδεζζιέκδ κα επζημζκςκεί ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηδξ, απμγδηχκηαξ έηζζ ηδκ 

πνμζμπή ηςκ ιεβάθςκ (αθ. εκυηδηα 10.3.6). 

 

9.4. Δπίινγνο 

 

Έκαξ ζδιακηζηυξ άλμκαξ ηδξ πανμφζαξ ενεοκδηζηήξ απυπεζναξ έβηεζηαζ ζηδκ 

δζενεφκδζδ ηςκ αζςιάηςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ ακαθμνζηά ιε ηδ θζθία. πςξ εζπχεδηε 

ηαζ παναπάκς, δ ιεθέηδ ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ δεκ ζοιπενζθαιαακυηακ ζηα ανπζηά 

ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, ςζηυζμ δ επζεοιία ηςκ δφμ ημνζηζζχκ κα ελςηενζηεφζμοκ ηζξ 

απυρεζξ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδ θζθία ηαηέδεζλε πςξ δ ζοκακαζηνμθή ιε ημοξ 

ζδιακηζημφξ άθθμοξ ζοκζζηά έκα ζπμοδαίμ ημιιάηζ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ 

ημοξ ηυζιμο πμο δεκ πνέπεζ κα απμζζςπδεεί απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα.  

Χξ πνμξ ημ πθαίζζμ ηδξ θζθίαξ, ηα δφμ οπμηείιεκα θαίκεηαζ κα αζχκμοκ ιε 

πμθφ λεπςνζζηυ ηνυπμ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ, εκχ δ ακάβηδ βζα 

ζφκαρδ ζηεκχκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ιμζάγεζ κα δζαεέηεζ δζαθμνεηζηή έκηαζδ βζα 

ηαεειζά. Μζαξ ηαζ δ ζοκακαζηνμθή ιε ηζξ πανέεξ θαιαάκεζ πχνα ζημ πθαίζζμ ημο 

ζπμθείμο ςξ επί ημ πθείζημκ (ηζ υπζ ηαηά ηζξ απμβεοιαηζκέξ χνεξ, θυβμο πάνδ) δ 

ζηάζδ πμο έπεζ ημ ηάεε οπμηείιεκμ βζα ημ ζπμθείμ, θαίκεηαζ κα επδνεάγεζ ζδιακηζηά 

ηαζ ημκ ημιέα ηδξ θζθίαξ. 
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Ανπζηά, ηδκ Άκκα βκςνίζαιε, υηακ ήηακ ιαεήηνζα ηδξ Γ‟ ηάλδξ, εκχ δ ένεοκά 

ιαξ ζοκεπίζηδηε έςξ ηαζ ηδ θμίηδζή ηδξ ζηδκ Δ‟ ηάλδ. Σμ οπμηείιεκμ πανμοζίαζε 

αλζμζδιείςηδ ιεηαζηνμθή ζηζξ δδθχζεζξ ημο ζημκ ημιέα ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ, 

αθμφ έπεζηα απυ θίβμοξ ιήκεξ άνπζζε κα κζχεεζ απυννζρδ ηαζ ιμκαλζά.  

Καηά ημ πνχημ δζάζηδια ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, δ Άκκα ακέθενε πςξ δ ηαθφηενή 

ηδξ θίθδ μκμιαγυηακ Δφα. Σα δομ ημνίηζζα ήηακ ημθθδηέξ απυ ημ κδπζαβςβείμ ηαζ 

ιαγί ζογδημφζακ βζα πμθθά γδηήιαηα. Μάθζζηα, δ Άκκα εεςνμφζε πςξ δζαθένεζ απυ 

ηα άθθα παζδζά ηδξ δθζηίαξ ηδξ, δζυηζ αβαπά πμθφ ημ ζπμθείμ ηαζ έπεζ πενζζζυηενα 

εκδζαθένμκηα απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηδξ. Βεααίςξ, δ Άκκα οπμζηδνίγεζ πςξ είκαζ 

ηδξ πζμ εφημθμ κα πναβιαημπμζήζεζ θζθίεξ ιε εκήθζηεξ, ηαεχξ απυ ιζηνή δθζηία έπεζ 

ζοκδείζεζ κα ζοκακαζηνέθεηαζ ιε ημοξ ιεβάθμοξ.  

Χζηυζμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Δ‟ Γδιμηζημφ δ Άκκα έκζςζε πςξ μζ 

ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ ηδκ πνμζεββίγμοκ ηαζ δεκ ηδκ ηαθμφκ ζηζξ πανέεξ ημοξ εκηυξ ή 

εηηυξ ζπμθείμο. Υαναηηδνζζηζηά ημ ημνίηζζ έεεζε ςξ πανάδεζβια ηδκ διένα πμο 

ηάθεζε ηζξ θίθεξ ηδξ βζα  θαβδηυ ζημ μζημβεκεζαηυ ημοξ εζηζαηυνζμ, αθθά δεκ έθααε 

ηαιζάκ απάκηδζδ. 

Δπζπνυζεεηα, δ Άκκα εεςνεί πςξ μζ ζοκμιήθζημί ηδξ ηδκ επζηνίκμοκ ζοπκά 

βζα ηδκ ακαπδνία ηδξ, υπςξ ηδκ διένα εηείκδ πμο ιζα ζοιιαεήηνζά ηδξ ηδκ επέπθδλε 

βζα ημκ ηνυπμ πμο πίκεζ κενυ ή υπςξ ζε έκα πάνηζ πμο ηδκ ημνυζδερακ βζα ημκ ηνυπμ 

πμο πμνεφεζ ιε ημ ακαπδνζηυ ηδξ αιαλίδζμ. Έηζζ, δ Άκκα κζχεεζ πςξ ηα  παζδζά πμο 

εεςνμφζε παθζά ςξ θίθμοξ ηδξ δεκ ηδκ ζηδνίγμοκ, υηακ γεζ δφζημθεξ ζηζβιέξ, εκχ 

ζηα θυβζα ηδξ ιπμνεί ηακείξ κα δζαηνίκεζ εοιυ ηαζ αβακάηηδζδ (κσο ηη πεξηκέλνπλ 

νη άιινη λα θάλσ;[…] Ση ζέιεη; Ση ζέιεη;), αθμφ αδοκαηεί κα ηαηαθάαεζ ηζ αηνζαχξ 

εκμπθεί ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηδξ. Μάθζζηα, δ Άκκα ζηεκαπςνζέηαζ υηακ μζ ζοιιαεδηέξ 

ηδξ δεκ πενκμφκ πνυκμ ιαγί ηδξ ζηα δζαθείιιαηα, αθθά ιυκμ ηδκ παζνεημφκ ηζ έπεζηα 

απμιαηνφκμκηαζ. 

Αηυια ηαζ δ Δφα, δ ημθθδηή ηδξ Άκκαξ ηαηά ηα πνχηα πνυκζα ημο Γδιμηζημφ 

ζπμθείμο, ιμζάγεζ πζα κα ιδκ είκαζ πναβιαηζηή θίθδ ηδξ, βεβμκυξ πμο ζηεκαπςνεί 

ααεεζά ημ οπμηείιεκμ. Ζ εθίρδ ηδξ Άκκαξ ηδκ χεδζε αηυια ηαζ ζηδ ζηέρδ κα 

αθθάλεζ ζπμθείμ, χζηε κα θμζηήζεζ ηάπμο, υπμο κα κζχεεζ υηζ ηδκ απμδέπμκηαζ. Σδ 

ζηέρδ εημφηδ επέθελε κα ιμζναζηεί ιε ηδ θίθδ ηδξ ηδκ Δφα, δ μπμία ηνάηδζε 

μοδέηενδ ζηάζδ.  

Πανά ηδκ απμβμήηεοζή ηδξ, δ Άκκα πνμζπαεεί κα δίκεζ εοηαζνίεξ ζημοξ 

ζοιιαεδηέξ ηδξ, βζα κα αεθηζχζμοκ ηδ ζπέζδ ημοξ. Μάθζζηα, ημ οπμηείιεκμ δεκ 

παφεζ κα εθπίγεζ πςξ ζημ Γοικάζζμ εα δμεμφκ εοηαζνίεξ, χζηε κα απμηηήζεζ κέεξ, πζμ 

μοζζαζηζηέξ θζθίεξ, υπςξ άθθςζηε ηδ ζοιαμοθεφεζ ηαζ δ ιδηένα ηδξ.  

Καηαθδηηζηά, δ Άκκα απμηφπςζε ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ βζα ηδ θζθία ζε έκα 

ηναβμοδάηζ πμο ζηέθηδηε αοευνιδηα. ημοξ ζηίπμοξ ημο οπμζηδνίγεζ πςξ, υπςξ 

υθμζ, έπεζ ηαζ δ ίδζα ηα δοκαηά ηαζ ηα αδφκαηα ζδιεία ηδξ. Γεκ ιπμνεί κα λεπάζεζ ηδκ 

αθθαβή ζηδ ζηάζδ ηςκ θίθςκ ηδξ ηαζ δ ίδζα κζχεεζ «ζαλ έλα ηξέλν πνπ δελ κπνξεί λα 

πάεη»… 

Ζ Μανίκα απυ ηδκ άθθδ, θαίκεηαζ κα δζαεέηεζ εεηζηά αζχιαηα απυ ημ πθαίζζμ 

ηδξ θζθίαξ. Δζδζηυηενα δ ίδζα ζοκακαζηνέθεηαζ ιε δφμ ζοιιαεήηνζεξ ιε ηζξ μπμίεξ 

ηάκεζ πανέα ζημ ζπμθείμ, ηδκ Ήνα ηαζ Λία ηαζ ιαγί ζογδημφκ ζηα δζαθείιιαηα. Δκ 

ημφημζξ, δ Μανίκα δεκ ζοκακηζέηαζ ιε ηζξ ζοιιαεήηνζέξ ηδξ εηηυξ ζπμθείμο, δεκ 

ιμζνάγεηαζ ιαγί ημοξ ηα ιοζηζηά ηδξ, μφηε ζοκμιζθμφκ ζημ ηδθέθςκμ ή ηα ιέζα 

ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ. Έηζζ, ιπμνεί ηακείξ κα ζοιπενάκεζ πςξ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ζοκακαζηνμθή πμο ιέκεζ ζηα πθαίζζα ημο ζπμθείμο, δίπςξ κα ζοκζζηά έκα ααεφ 

δέζζιμ. 
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Πανάθθδθα, δ Μανίκα παναδέπεηαζ πςξ πνμηζιά κα ηάκεζ πανέα ιε εκήθζηεξ, 

ηαεχξ απυ ιζηνή έπεζ ζοκδείζεζ κα ζοκακαζηνέθεηαζ άημια ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ. Ο 

αβαπδιέκμξ θίθμξ ηδξ Μανίκαξ είκαζ μ Υνήζημξ, έκαξ κέμξ άκδναξ, ζημκ μπμίμ ημ 

ημνίηζζ ηνέθεζ ιεβάθδ αδοκαιία ηαζ δεκ πανέθεζπε κα ακαθένεζ ζπεδυκ ζε ηάεε ιαξ 

ζοκέκηεολδ. ιςξ, ημ οπμηείιεκμ ζοβηνμφεηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ιε ημοξ βμκείξ ημο, 

υηακ πάκεζ ημ ιέηνμ ηαζ ιζθά δζανηχξ βζα ημκ Υνήζημ. Απυ ηδκ παναηήνδζδ πμο 

δζεκενβήεδηε ζημ εζηζαηυνζμ υπμο ενβάγεηαζ μ θίθμξ ηδξ Μανίκαξ, δζαπζζηχεδηε  

πςξ ημ ημνίηζζα είπε ιεβάθδ αβςκία εηείκδ ηδ αναδζά, βεβμκυξ πμο πνμηαθμφζε 

έκηαζδ ζηδ ζοιπενζθμνά ηδξ. Έηζζ θαίκεηαζ πςξ βζα ηδ Μανίκαξ δ επίζηερδ ζημ 

εζηζαηυνζμ ημο Υνήζημ δεκ ζοκζζηά απθά ιζα αυθηα, αθθά έκα ζδιακηζηυ βεβμκυξ.  

Αλίγεζ, πανάθθδθα, κα ζδιεζςεεί πςξ ημ οπμηείιεκμ πναβιαημπμζμφζε 

ζοπκέξ ακαθμνέξ ζηα αζηεία ημο Υνήζημο, εκχ ζπακίςξ έηακε θυβμ βζα ηζξ δφμ 

ζοιιαεήηνζέξ ηδξ. Χζηυζμ, δ επζημζκςκία ηδξ ιε ημ Υνήζημ παναιέκεζ ζε έκα 

επζθακεζαηυ επίπεδμ, ιε ηδκ έκκμζα πςξ ηα δφμ άημια δεκ έπμοκ μοζζαζηζηή θζθία, 

δεκ ζογδημφκ, μφηε βκςνίγμοκ μ έκαξ ηδ γςή ημο άθθμο. Καηά ζοκέπεζα, δ Μανίκα 

απθχξ απμθαιαάκεζ ηδκ πανέα ημο Υνήζημο ηαζ ςξ εη ημφημο κα ημκ 

ζοκακαζηνέθεηαζ.  

οκμρίγμκηαξ, εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζοιπενάκεζ πςξ ηα δφμ οπμηείιεκα 

δζαεέημοκ υπζ ιυκμ δζαθμνεηζηή ζηάζδ ια ηαζ δζαθμνεηζηέξ πνμζδμηίεξ απυ ηδ θζθία. 

Ακ ηαζ δ Άκκα κζχεεζ εθίρδ απυ ηδκ έθθεζρδ θίθςκ, δ Μανίκα δεκ εηθνάζηδηε πμηέ 

ανκδηζηά βζα ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ηάκεζ πανέα ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηδξ. Με άθθα 

θυβζα πνυηεζηαζ βζα ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ ηαζ ημκ ιμκαδζηυ 

ηνυπμ ημο ηαεεκυξ κα επελενβάγεηαζ ηαζ κα ζςιαημπμζεί ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο 

πθαζζίμο ημο, δζαιμνθχκμκηαξ ηα αζχιαηα ηαζ ηζξ ζηάζεζξ ημο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 
 

ΟΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΜΖΣΔΡΧΝ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ 

ΣΟΝ ΟΗΚΟ-ΧΜΑΣΗΚΟ-ΒΗΧΜΑΣΗΚΟ ΚΟΜΟ 

ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ 

ΠΑΡΑΛΤΖ: Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ, Ζ 

ΦΗΛΗΑ 
 

 
10.1. Δηζαγσγή 

 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενεοκδηζηήξ απυπεζναξ ήηακ δ ακάδεζλδ ημο μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ δφμ ημνζηζζχκ, 11 ηαζ 15 εηχκ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ. Πανά ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηδκ Άκκα ηαζ ηδ Μανίκα, απυ ηζξ μπμίεξ 

πανήπεδ ζπμοδαίμ πνςημβεκέξ οθζηυ, εεςνήεδηε ζηυπζιμ κα ζοκηεθεζημφκ ηάπμζεξ 

ζοκακηήζεζξ ηαη‟ ζδίακ ιε ηζξ ιδηένεξ ημοξ. Μζαξ ηαζ μζ ιδηένεξ αζπμθμφκηαζ πμθθέξ 

χνεξ ηαεδιενζκά ιε ηδ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ ημοξ, είκαζ εηείκεξ πμο ιενζικμφκ βζα 

ηζξ αζμηζηέξ ημοξ ακάβηεξ, πμο  δζεηδζημφκ ηα δζηαζχιαηα ημοξ ζηδκ ημζκςκία, πμο 

πνμζθένμοκ ημ ζχια ημοξ ηαζ ηδκ ροπή ημοξ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ζηα παζδζά ημοξ 

υζα αλίγμοκ. οκεπχξ, δ δζηή ημοξ πνμμπηζηή ζηα γδηήιαηα ηδξ μζημβέκεζαξ, ηδξ 

ζπμθζηήξ θμίηδζδξ ηαζ ηδξ θζθίαξ πανμοζζάγεζ ιζα εκδζαθένμοζα ιαηζά, δ μπμία 

αλίγεζ κα ακαδεζπεεί. 

Πανάθθδθα, μζ δομ ιδηένεξ ηςκ ημνζηζζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δεκ 

παφμοκ κα είκαζ ιδηένεξ ηζ άθθςκ παζδζχκ, ζφγοβμζ, ενβαγυιεκεξ αθθά ηαζ αοηυκμιεξ 

πνμζςπζηυηδηεξ ιε ηα δζηά ημοξ υκεζνα, ημοξ θυαμοξ ηαζ ηζξ εκδυιοπεξ ζηέρεζξ ημοξ. 

Πχξ επέδναζε δ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζημ ζχια ημοξ, ζηδ 

γςή ημοξ, ζηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ; Σζ ζηέρεζξ ηάκμοκ βζα ημ ιέθθμκ ηαζ πχξ 

αζχκμοκ ημ πανυκ; 

Οζ δφμ ιδηένεξ ήηακ ελ‟ ανπήξ πνυεοιεξ κα απακηήζμοκ ζηζξ ενςηήζεζξ ηςκ 

διζ-δμιδιέκςκ ζοκεκηεφλεςκ, εκχ πανείπακ επζπθέμκ πθδνμθμνίεξ, πμθθέξ απυ ηζξ 

μπμίεξ ήηακ ελαζνεηζηά δζαθςηζζηζηέξ βζα ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ηςκ 

δφμ οπμηεζιέκςκ. Ζ Βάζζα ηαζ δ Γεςνβία πανμοζζάγμοκ πμθθά ημζκά ζημζπεία ζηζξ 

απυρεζξ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημοξ ακαθμνζηά ιε ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ πχξ 

αοηή επδνεάγεζ ηδ γςή ημο παζδζμφ ημοξ, ια δ ηαεειζά ιδηένα δζαηδνεί ηδ δζηή ηδξ 

λεπςνζζηή πνμζςπζηυηδηα ηαζ ημκ ιμκαδζηυ ηδξ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ. Συζμ δ ζφιπκμζα υζμ ηαζ δ δζάζηαζδ ηςκ απυρεςκ πανμοζζάγεζ 

εκδζαθένμκ χζηε κα ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα ηα μπμία εα ακαδείλμοκ ηδ 

ιμκαδζηυηδηα ηδξ ηάεε πενίπηςζδξ.   

 

10.2. Οη απόςεηο ηεο κεηέξαο ηεο Άλλαο (Βάζηαο) 

 

Με ηδ Βάζζα πναβιαημπμζήεδηακ ηνεζξ ζοκεκηεφλεζξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ είπηδηε 

έκα εονφ θάζια ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηδξ Άκκαξ, αθθά ηαζ 

μθυηθδνδξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ γςήξ. Ζ Βάζζα ήηακ εοεφξ, πεζιαννχδδξ ηαζ πμθθέξ 

θμνέξ ηαοζηζηή ζηζξ ακαθμνέξ ηδξ. Μμο ιίθδζε βζα ηδ γςή ηδξ πνμημφ βίκεζ ιδηένα, 

υηακ αηυιδ γμφζε ζηδκ Οοββανία. Ακαθένεδηε ζηδ δφζημθδ πενίμδμ, υηακ 
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απμθάζζζε κα ένεεζ κα γήζεζ ζηδκ Δθθάδα ιε ημκ πνχημ ηδξ ζφγοβμ, ια ηαζ βζα ημοξ 

αηυια πζμ επίπμκμοξ ιήκεξ, υηακ ήνεε ζημκ ηυζιμ δ Άκκα, ιδ βκςνίγμκηαξ ακ 

επνυηεζημ ημ ιςνυ ηδξ κα γήζεζ ή υπζ. Δπζπνυζεεηα, δ Βάζζα ελέεεζε ηζξ απυρεζξ ηδξ 

βζα ημ ζπμθείμ, ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ηδ κμιμεεζία ζπεηζηά ιε ηα άημια ιε 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, εκχ επέηνζκε ηδκ μθζβςνία ηδξ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ βζα ημοξ 

πάζπμκηεξ απυ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζηδκ Δθθάδα. Αηυιδ, δ ιδηένα ηδξ Άκκαξ 

ακαθένεδηε ιε έκημκδ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ ηζκδηζηή 

ακαπδνία ηδξ ηυνδξ ηδξ έπεζ επδνεάζεζ ηδ γςή ηδξ ίδζα ηαζ ηδ δνάζδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

ζοκμθζηυηενα.   

 

10.2.1. Σν πξνθίι ηεο κεηέξαο 

 

Ζ Βάζζα ήηακ 49 εηχκ ηαζ ιδηένα ηνζχκ παζδζχκ. Καηαβυηακ απυ ηδκ 

Οοββανία υπμο ηαζ έγδζε έςξ ηα 25 ηδξ ιε ηδκ ηεηναιεθή μζημβέκεζά ηδξ. Σα παζδζηά 

ηδξ πνυκζα ήηακ δφζημθα, ηαεχξ ιεβάθςζε ζε ιζα αοζηδνή μζημβέκεζα, αθθά δ ίδζα 

ηαηάθενε κα ζπμοδάζεζ ζηδ Νμιζηή ηαζ κα αζπμθδεεί ιε ημ πχνμ ημο εεάηνμο. Ζ 

Βάζζα είπε έκακ ιεβαθφηενμ αδενθυ πμο έθοβε απνυζιεκα απυ ηδ γςή ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ένεοκάξ ιαξ. Έηζζ, απυ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ ανίζηεηαζ εκ γςή ιμκάπα δ 

ιδηένα ηδξ, δ μπμία ηαζ ηαημζηεί ζηδκ Οοββανία.  

Ζ Βάζζα ήνεε ζηδκ Δθθάδα, ζημ Ρέεοικμ ιε ημκ πνχημ ηδξ ζφγοβμ, αθθά θίβμ 

ιεηά ημκ ενπμιυ ημο βζμο ημοξ ζηδ γςή, μζ έκημκεξ ζοβηνμφζεζξ ακάβηαζακ ημ 

γεοβάνζ κα πςνίζεζ. Έπεζηα απυ θίβμ ηαζνυ δ Βάζζα βκχνζζε ημκ ζδιενζκυ ζφγοβυ 

ηδξ, ημκ Άνδ ιε ημκ μπμίμ απέηηδζακ δφμ ηυνεξ, ηδκ Άκκα ηαζ ηδ Φακή, εκχ ιαγί 

ημοξ γεζ ηαζ μ πνχημξ βζμξ ηδξ Βάζζαξ, μ Μδκάξ. 

Ζ Βάζζα ενβάγεηαζ ζηδκ μζημβεκεζαηή επζπείνδζδ, ζημ εζηζαηυνζμ πμο 

δζαηδνμφκ ιε ημ ζφγοβυ ηδξ αθθά ηζξ πενζζζυηενεξ χνεξ ηδξ διέναξ ηζξ αθζενχκεζ 

ζηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ηδξ. Ζ ίδζα έπεζ ακαθάαεζ ηζξ μζηζαηέξ δμοθεζέξ, υπςξ 

επίζδξ ηαζ ηδ  θνμκηίδα ηδξ Άκκαξ, ηζξ επζζηέρεζξ ζε βζαηνμφξ ηαζ εεναπεοηέξ ηαζ ηζξ 

ελςηενζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ Βάζζα ηαηά ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ δεκ πναβιαημπμίδζε 

ακαθμνά ζε θίθεξ ηδξ, πανά ιυκμκ ζηδκ Ακηςκία, δ μπμία αζπμθείηαζ ηαζ ιε ηδκ 

ακαηνμθή ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Φακήξ. Καζ ηα δφμ ημνίηζζα ακαθένμκηαζ ιε αβάπδ ζηδκ 

Ακηςκία, ηδκ μπμία ζοκάκηδζα ανηεηέξ θμνέξ ζημ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαηά ηζξ 

επζζηέρεζξ ιμο βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ. Καηαθδηηζηά, υηακ δ Βάζζα έπεζ 

εθεφεενμ πνυκμ ηδξ ανέζεζ κα δζααάγεζ αζαθία ηαζ κα παναημθμοεεί λέκεξ ζεζνέξ ζημκ 

οπμθμβζζηή.   

 

10.2.1.1. Ζ δσή ηεο Βάζηαο ζηελ Οπγγαξία 

 

Ζ Βάζζα ηαηάβεηαζ απυ ηδκ Οοββανία υπμο ηαζ ιεβάθςζε. πμφδαζε Νμιζηή 

αθθά ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ επαββεθιαηζηά ηδκ ηένδζζε μ πχνμξ ημο εεάηνμο. 

Μάθζζηα, δ Βάζζα έηακε εηπμιπέξ ζημ ναδζυθςκμ ηαζ ηδκ ηδθευναζδ, εκχ είπε 

δζαηνζεεί ηενδίγμκηαξ δζαβςκζζιμφξ ζηδκ πμίδζδ. Ακ ηαζ μ παηέναξ ηδξ ηδκ 

πνμέηνεπε κα δμοθέρεζ ζημκ μζημβεκεζαηυ θμφνκμ, δ ίδζα ανκζυηακ. Έηζζ ανήηε 

δμοθεζά ηαζ έθοβε απυ ημ ζπίηζ. 

 
 Ανύιεπα όιε ηελ ώξα γηαηί είρα καιώζεη κε ηνλ παηέξα κνπ θαη είρα θύγεη από ην ζπίηη 

γηα λα ζπνπδάδσ. Σέινο πάλησλ, ν παηέξαο κνπ ήζειε λα είλαη επηρεηξεκαηίαο θαη ήζειε 

λα αλνίμεη καγαδί καδί κνπ θαη εγώ δελ ήζεια λα είκαη θνπξλάξηζζα. Ήκνπλ 

θαιιηηερληθό πλεύκα. 
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Ζ Βάζζα αοημπαναηηδνίγεηαζ ςξ ημ «ιαφνμ πνυααημ» ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαεχξ 

δεκ αημθμοεμφζε ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ άθθςκ ημνζηζζχκ ζηδκ Οοββανία, μφηε ηδ γςή 

πμο ηδκ πνμέηνεπε δ μζημβέκεζά ηδξ.  

 
Πάληα ήκνπλ ην καύξν πξόβαην ηεο νηθνγέλεηαο θαη παληνύ, δειαδή. Μπνξεί (λα 

θηαίεη) ε θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πνιύ θιεηζηόκπαινη νη γνλείο κνπ . 

 

Οζ επαββεθιαηζηέξ πνμηάζεζξ βζα ηδκ Βάζζα ήηακ πμθθέξ εηείκα ηα πνυκζα ηαζ 

θαζκυηακ κα οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ πνμμπηζηέξ ιπνμζηά ηδξ. Χζηυζμ, μ εάκαημξ ημο 

παηένα ηδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε μζημβεκεζαηά πνμαθήιαηα, είπακ ςξ απμηέθεζια κα  

απμπνμζακαημθζζηεί απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ.  

 
Ώλνίγαλε δξόκνη, όκσο είρακε απηά ηα πξνβιήκαηα ςπρνινγίαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ 

παηέξα πνπ πεζαίλεη θαη ράλνκαη ιίγν. 

 

Ζ Βάζζα έιεζκε ζηδκ Οοββανία έςξ πενίπμο ηα 25 ηδξ πνυκζα ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ζοκέκηεολδξ ιζθμφζε ιε πμθφ εκεμοζζαζιυ βζα εηείκδ ηδκ πενίμδμ ηδξ 

γςήξ ηδξ. Φαζκυηακ πενήθακδ βζα υζα είπε ηαηαθένεζ κα πεηφπεζ ηυηε, πανά ηζξ 

ακηζλμυηδηεξ ημο ηδξ έεεηακ ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ ημζκςκζηυ ηδξ πθαίζζμ.  

 
Ήηαλ απηά ηα ρξόληα πνπ θαηάθεξα πνιιά πξάγκαηα πνπ ιέγακε, έςαρλα πνηα είκαη θαη 

ηη είλαη απηό πνπ πξαγκαηηθά ζέισ λα αζρνιεζώ.  

 

10.2.1.2. Ζ νηθνγέλεηα ηεο Βάζηαο 

 

Ζ μζημβέκεζα ζηδκ μπμία ιεβάθςζε δ Βάζζα ιμζάγεζ παηνζανπζηή. Ο παηέναξ 

ηδξ, υπςξ πενζέβναρε, δζέεεηε αοζηδνή θοζζμβκςιία, ηυζμ ιε ηδ βοκαίηα υζμ ηαζ ιε 

ηα παζδζά ημο. ηδ Βάζζα δεκ επζηνεπυηακ κα  αάθεηαζ, κα θμνά απμηαθοπηζηά 

νμφπα, κα αβαίκεζ αυθηεξ ή κα ηαθεί θίθμοξ ζημ ζπίηζ.  

 
Ο κπακπάο ήηαλ πνιύ απζηεξόο, δελ ήζειε λα αθήλσ θάησ ηα καιιηά κνπ ή λα βαθηώ ή 

λα θνξάσ κίλη.  […] Ώιιά θαη κε ηε κάλα κνπ ήηαλ πνιύ απζηεξόο, απζηεξόο παηέξαο, 

δελ κπνξνύζα λα έρσ θίινπο ζπίηη, δελ κπνξνύζα λα πάσ βόιηα, δελ ππήξρε ηίπνηα από 

απηό. Αειαδή, νύηε λα πάσ λα θάλσ κπαιέην. ια απηά πνπ έθαλα, έπξεπε κέζσ 

ςέκαηνο λα θάλσ πξάγκαηα. 

 

Έηζζ, πμθθέξ θμνέξ δ Βάζζα ακαβηαγυηακ κα πεζ ρέιαηα, βζα κα ζοιιεηάζπεζ 

ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο αβαπμφζε. Αηυια ηαζ ηζξ ζδιακηζηέξ δζαηνίζεζξ πμο 

θάιαακε ζημ πχνμ ηδξ οπμηνζηζηήξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ, δοζημθεουηακ κα ηζξ 

ιμζναζηεί ιε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ.  

 
ια απηά πνπ έθαλα, έπξεπε λα ηα θάλσ κέζσ ςέκαηνο, γηα λα θάλσ πξάγκαηα. Να 

θαηαιάβεηο όηαλ ήηαλ έλαο δηαγσληζκόο λέσλ πνηεηώλ πνπ κε δηάιεμαλ γηα ηνλ ηειηθό 

πήγα θξπθά. 

 

Ζ Βάζζα είπε έκακ αδενθυ ιεβαθφηενμ απυ εηείκδ ηαηά ηέζζενα πνυκζα, μ 

μπμίμξ δεκ ανίζηεηαζ πζα ζηδ γςή. Σα δομ αδένθζα είπακ ηαθή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ, 

πανυθμ πμο ςξ παναηηήνεξ ήηακ πμθφ δζαθμνεηζημί. Μάθζζηα, δ Βάζζα έκζςεε πςξ 

ζηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ ζηνέθμκηακ ζε εηείκδ βζα αμήεεζα 

ηαζ οπμζηήνζλδ.  
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Πάληα ήκνπλ ε αδεξθή πνπ ηνλ αγαπάεη, πνπ ηξέρεη. Ώπηόο ήηαλ πάληα έμππλνο, έθαλε 

θαη απηόο ηα δηθά ηνπ, αιιά ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο όινη πάληα έηξεραλ ζε κέλα. ηαλ 

απηόο ήηαλ θαιά θαη εγώ ήκνπλ πεξίεξγε, πνηέ δελ κπνξνύζε λα κε θαηαιάβεη. Ήηαλ θαη 

απηόο παξαδνζηαθόο, ελώ εγώ δελ ήκνπλ θαη δελ ππήξρε επηθνηλσλία. Πάληα ήκνπλ 

δηαθνξεηηθή. 

 

10.2.1.3. Ζ βία ζηελ νηθνγέλεηα 
 

ηδκ μζημβέκεζα ηδξ Βάζζαξ οπήνπε ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ, ηαεχξ μ παηέναξ 

ηδξ πηοπμφζε ηυζμ ηα παζδζά υζμ ηαζ ηδ ζφγοβυ ημο. Μάθζζηα, δ Βάζζα ζδιεζχκεζ  

πςξ δ ζςιαηζηή αία πμθθέξ θμνέξ ζοκέααζκε βζα πενζζηαηζηά ιζηνήξ ζδιαζίαξ, υπςξ 

θυβμο πάνδ βζα ημ βεβμκυξ υηζ δ ίδζα ιπμνεί κα ιφνζγε ηζζβάνμ, πανυθμ πμο εηείκδ 

δεκ ηάπκζγε.  

 
Ο παηέξαο κνπ θαθνπνηνύζε θαη ηελ κάλα κνπ πην πνιύ από όινπο, δειαδή είκαη παηδί 

πνπ κεγάισζε ζε κία νηθνγέλεηα πνπ ππήξρε θαθνπνίεζε θαη εηδηθά ζηε κάλα κνπ. Γηα 

λα θαηαιάβεηο, κε έδεηξαλ επεηδή κύξηδα θαπλίια, επεηδή είρα αλάςεη ην ηζηγάξν ελόο 

θίινπ κνπ θαη εγώ δελ θάπληδα.  

 

Ζ Βάζζα απμδίδεζ ηδ αίαζδ ζοιπενζθμνά ημο παηένα ηδξ ζημ μζημβεκεζαηυ ημο 

πθαίζζμ, ηαεχξ μζ ηνεζξ αδενθέξ ημο απέηηδζακ παζδζά εηηυξ βάιμο. Πζεακυηαηα 

εημφηδ δ ζοβηονία κα δζαιυνθςζε ηδκ αοζηδνή ζηάζδ ημο απέκακηζ ζηδ ζφγοβμ ηαζ 

ηδκ ηυνδ ημο.  

 
Ο κπακπάο κνπ έρεη ηέζζεξηο αδεξθέο θαη νη ηξείο έρνπλ εμώγακα παηδηά θαη απηό ζε 

κεγαιύηεξεο νηθνγέλεηεο ήηαλ … μέξεηο. 

 

10.2.2. Ο πξώηνο ζύδπγνο ηεο Βάζηαο 

 

Ζ Βάζζα βκχνζζε ημκ πνχημ ηδξ ζφγοβμ ζε δθζηία πενίπμο 25 εηχκ ηαζ ιαγί 

πήνακ ηδκ απυθαζδ κα θφβμοκ απυ ηδκ Οοββανία, ιζαξ ηαζ μ άκδναξ, ημο μπμίμο ημ 

υκμια δεκ ακαθένεδηε ζε ηακέκα ζδιείμ ηδξ ζοκέκηεολδξ, ήηακ πνήζηδξ 

κανηςηζηχκ. Πανυθμ πμο μζ δομ κέμζ βκςνίγμκηακ εθάπζζηα, δ Βάζζα ήεεθε πμθφ κα 

ημκ αμδεήζεζ  κα λεθφβεζ απυ ημοξ ηφηθμοξ πμο ημκ ηοκδβμφζακ  ηαζ κα ζηαεεί λακά 

ζηα πυδζα ημο. Έηζζ, έθοβακ αζαζηζηά απυ ηδκ Οοββανία, ιε εθάπζζηα πνήιαηα ηαζ 

ηαευθμο αμήεεζα. Έθηαζακ ηαηά ηφπδ ζηδκ Δθθάδα, ζηδκ Κνήηδ. 

 
Πάξα πνιύ δύζθνια, γηαηί ήξζα ζηελ Βιιάδα επεηδή εξσηεύηεθα έλα παηδί πνπ έθαλε 

ρξήζε λαξθσηηθώλ. […] Ώπηό ήηαλ άιιν θεθάιαην ζηε δσή κνπ. Μέζα ζε δύν 

βδνκάδεο πνπ ηνλ γλώξηδα, ήζεια λα ηνλ βνεζήζσ. Ήηαλ έλα άηνκν πνπ ήηαλ πνιύ 

γλσζηόο θαη βξέζεθε ζηνλ δξόκν κνπ. Έραζε γνλείο, έραζε όηη έραζε θαη λόκηδα όηη 

εγώ είκαη θνηλσληθή ιεηηνπξγόο. Μπαίλεηο ζε άιινλ θόζκν, ζε άιιε ζπδήηεζε θαη έηζη 

θηάζακε κία λύρηα θξπθά, επεηδή ηνλ θπλεγνύζαλ γηα ηα λαξθσηηθά, κεο ηε λύρηα 

ήξζακε Ώζήλα θαη κεηά Κξήηε. 

 

Μεηά απυ θίβμ ηαζνυ δ Βάζζα έιεζκε έβηομξ ζημκ βζμ ηδξ, ημκ Μδκά. Οζ 

ζοκεήηεξ δεκ ήηακ ηαευθμο εφημθεξ βζα ηδκ κεανή ημπέθα ηαζ ζφκημια ηαηάθααε 

πςξ εέθεζ κα βονίζεζ πίζς ζηδκ Οοββανία. Ζ Βάζζα δμφθεοε ζηθδνά, βζα κα 

ζοκηδνήζεζ ηδκ ίδζα, ημ παζδί ηδξ ηαζ ημκ ζφγοβυ ηδξ, μ μπμίμξ ηδκ ηαημπμζμφζε 

ζςιαηζηά. Ζ ηαημοπίεξ ήηακ ηυζεξ πμθθέξ πμο δ ημπέθα ιζα ιένα θζπμεφιδζε απυ 

ηδκ πείκα ηαζ πνεζάζηδηε κα κμζδθεοηεί ζημ κμζμημιείμ. 
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Πνηέ δελ είρα ζθεθηεί όηη ζέισ λα κείλσ ζηελ Βιιάδα, ήζεια λα γπξίζσ ζηε δσή κνπ. 

Αειαδή, κεηά πνπ έκεηλα έγθπνο θαη ήζεια ην παηδί … Ήηαλ άιιν θεθάιαην, πέξαζα 

πάξα πνιύ δύζθνια, θαθνπνηεκέλε γπλαίθα κε έλαλ ζύδπγν λαξθνκαλή, αιθννιηθό. 

Πνιύ δύζθνια, πνιιή πείλα, πνιιή θηώρεηα, πνιιή θαθνκνηξηά, δειαδή ην 1996 – 1997 

κπήθα ζην λνζνθνκείν κε ην παηδί από ηελ πείλα, κηα βδνκάδα ρσξίο θαγεηό, είρα 

ιηπνζπκήζεη. 

 

Πανά ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ Βάζζαξ, μ βάιμξ ηδξ ιε ημκ παηένα ημο Μδκά έθδλε, 

υηακ δ ημπέθα λοθμημπήεδηε πμθφ αάκαοζα. Έηζζ, μζ ζοκεήηεξ ηδκ ακάβηαζακ κα 

ζηείθεζ ημκ Μδκά ζηδκ Οοββανία, βζα κα γήζεζ βζα θίβμ ηαζνυ ιε ηδ βζαβζά ημο, 

χζπμο δ Βάζζα κα δμοθέρεζ βζα κα ελμθθήζεζ ηα πνέδ πμο είπακ δδιζμονβδεεί.  

 
Ώπνθάζηζα λα γπξίζσ γηα άιιε κία ρξνληά θαη λα δώζσ κία επθαηξία ζε απηή ηελ 

νηθνγέλεηα θαη λα κελ ραιάζεη εύθνια, αιιά έθαλε ρεηξόηεξα πξάγκαηα. […] πνπ θάπνηα 

ζηηγκή κπήθαλε ζην ζπίηη πνπ κέλακε νη γείηνλεο θαη κε βξήθαλε κέζα ζηα αίκαηα θαη κε 

πήγαλε ζην λνζνθνκείν, απηό ήηαλ ην ηέινο κνπ. […] θαη ηνλ πξώην ρξόλν πνπ δνύιεπα 

γηα λα έρσ ιεθηά γηα ηνλ εαπηό κνπ θαη ην παηδί κνπ θαη δνύιεπα θαη βνεζνύζα θαη ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ. 

 

10.2.3. Ζ δεκηνπξγία λέαο νηθνγέλεηαο κε ηνλ Άξε 

 

Ζ Βάζζα βκχνζζε ημκ Άνδ ιε ημκ μπμίμ έπμοκ ηδκ ίδζα δθζηία. Έβζκακ γεοβάνζ 

ηαζ ιεηά απυ θίβα πνυκζα δ Βάζζα έιεζκε έβηομξ ζηδκ Άκκα. Μάθζζηα, αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί δ θνάζδ ηειεπηαία ζθαιηάξα δ μπμία θακενχκεζ πυζμ επδνέαζε ροπμθμβζηά 

ηδκ Βάζζα δ επζπθμηή ζηδκ ηφδζδ πμο πνμηάθεζε ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ Άκκαξ. 
 

Σειηθά, έκεηλα έγθπνο θαη κεηά παληξεπηήθακε θαη κεηά από δέθα κέξεο ήξζε θαη ε 

ηειεπηαία ζθαιηάξα.  

 

Ζ Βάζζα ακαθένεδηε ιε πμθφ εεηζηά θυβζα ζηδκ ιδηένα ημο Άνδ, ηαεχξ ήηακ 

βζα εηείκδ μ άκενςπμξ πμο ηδ ζηήνζλε ζηζξ δοζημθίεξ εηείκδξ ηδξ πενζυδμο.  
 

Με ηελ πεζεξά κνπ, κε ηε κάλα ηνπ, είρακε πνιύ θαιή ζρέζε, κε βνήζεζε πάξα πνιύ, 

δειαδή, όηαλ εξρόηαλ. Ήηαλ ε κνλαδηθή πνπ έθαηζε δίπια κνπ θαη κε βνήζεζε [...]. 

 

10.2.4. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθό θόζκν ηεο Άλλαο 

 

10.2.4.1. Σν ηαηξηθό ηζηνξηθό ηεο Άλλαο 

 

πςξ ελήβδζε δ Βάζζα, δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηδξ Άκκαξ πνμηθήεδηε απυ 

ηδκ πνμζαμθή ημο ειανφμο απυ ζηαθοθυημηημ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ιζαξ ηθαζζηήξ 

ελέηαζδξ ημο ειανφμο, ηδξ αικζμπαναηέκηδζδξ.   

 
ηελ Άλλα έθαλα ακληνπαξαθέληεζε θαη θόιιεζα ζηαθπιόθνθθν ηνπ δέξκαηνο, γηαηί δελ 

θαζάξηδε ε γηαηξόο ηόηε κε νηλόπλεπκα. Καη κπήθε ζηαθπιόθνθθνο ζην έκβξπν θαη έηζη 

έγηλε κόιπλζε. 

 

Ζ Βάζζα είπε ιζα ηαθή εβηοιμζφκδ, δίπςξ εκδείλεζξ υηζ πνυηεζηαζ κα 

επαημθμοεήζεζ ηάπμζα επζπθμηή. Λυβς ηδξ ιυθοκζδξ απυ ζηαθοθυημηημ, δ Άκκα 

ήνεε ζημκ ηυζιμ πμθφ πνυςνδ, ιυθζξ πέκηε ιδκχκ, εκχ δεκ ήηακ αέααζμ πςξ ημ 

ιςνυ εα επζγήζεζ.  
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: - Πξηλ γελλήζεηο, ππήξρε θάπνηα ππνςία;  

ΐ: - Σίπνηα, κηα ραξά ήκνπλ. 

: - Καη γέλλεζεο θαλνληθά; Βλληά κελώλ;  

ΐ: - ρη, 24 εβδνκάδσλ θαη 5 εκεξώλ ήηαλ ε Άλλα , 5 κελώλ.  

: - 5 κελώλ; 

ΐ:- Ναη, πνιύ πξόσξε, γηαηί θάλακε ακληνπαξαθέληεζε θαη κπήθε ην κηθξόβην θαη 

έγηλαλ πνιιά ιάζε από ηνπο γηαηξνύο … ηέινο πάλησλ. Γελλάσ, κνπ ιέλε όηη δελ δεη, όηη 

πέζαλε. Σν επόκελν πξσί κνπ ιέλε όηη δεη. 

 

10.2.4.2. Οη επηπινθέο θαηά ηελ θύεζε θαη ηνλ ηνθεηό 
 

Ακ ηαζ ανπζηά μζ βζαηνμί είπακ ζηδ Βάζζα πςξ ημ ιςνυ ηδξ απεαίςζε, ηδκ 

επυιεκδ ιένα ηδκ εκδιένςζακ πςξ ηεθζηά ημ ανέθμξ ανίζηεηαζ, ιεκ, ζηδ γςή, αθθά 

δεκ είκαζ αέααζδ δ ελέθζλή ημο. Ζ ίδζα ζηδκ ανπή πίζηερε πςξ δ Άκκα δεκ ηα 

ηαηάθενε, ηαεχξ δ βέκκα ήηακ πμθφ επίπμκδ ηαζ είπακ πμνδβδεεί ζηδκ ιδηένα 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ θανιάηςκ. 
 

Σν πίζηεςα, γηαηί δελ ήηαλ θπζηνινγηθή γέλλα, ππέθεξα πάξα πνιύ, πνλνύζα, ρακόο. Καη 

είδα όηη ην ηύιημαλ ζε έλα ιεπθό ζεληόλη. Καη ην ζθεθηόκνπλ όηη ηόζν πξόσξε γέλλα θαη 

κε ηόζα θάξκαθα δελ κπνξεί λα επηβηώζεη, ινγηθό ήηαλ.  
 

Σμ δζάζηδια ιεηά ημκ ημηεηυ οπήνλε ροπμθευνμ βζα ημοξ δομ βμκείξ, μζ μπμίμζ 

δεκ βκχνζγακ, εάκ δ ηυνδ ημοξ πνυηεζηαζ κα γήζεζ ή υπζ. Μάθζζηα, δεκ οπήνπε 

εκδιένςζδ απυ ημοξ βζαηνμφξ βζα ηδκ πμνεία ηδξ οβείαξ ημο ανέθμοξ, ιε απμηέθεζια 

κα δδιζμονβμφκηαζ πανακμήζεζξ.  

 
Σελ άιιε κέξα ην πξσί κνπ είπαλ όηη δεη θαη όηη δελ μέξνπλ πόζν ζα επηβηώζεη. Μεηά 

από ιίγεο κέξεο είρα πάεη λα ηελ δσ ζηελ ζεξκνθνηηίδα θαη ηελ είραλ ζθεπαζκέλε θαη 

λόκηζα όηη πέζαλε, αιιά ήηαλ έλα πιαζηηθό πνπ ηα ζθεπάδνπλ γηα ζεξκόηεηα.  

 

10.2.4.3. Οη αληηδξάζεηο ηεο κεηέξαο θαηά ηελ πεξίνδν λνζειείαο ηνπ βξέθνπο 

 

Μεηά ημκ επίπμκμ ημηεηυ οπήνλε ιζα δφζημθδ ζοκαζζεδιαηζηή πενίμδμξ υπμο 

δ Βάζζα δοζημθεουηακ αηυια ηαζ κα αβεζ απυ ημ ζπίηζ ή κα ιζθήζεζ ιε άθθμοξ 

ακενχπμοξ. Δκδεζηηζηή ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηδξ ζφβποζδξ εηείκμ ημ δζάζηδια ήηακ 

δ εκένβεζά ηδξ κα ηνοθηεί ιέζα ζηδκ κημοθάπα. Χζηυζμ, μ άκηναξ ηδξ πνμζπαεμφζε 

κα ηδξ δχζεζ ημονάβζμ ηαζ κα ηδκ πανμηνφκεζ ηαζ κα αβαίκεζ απυ ημ ζπίηζ.   

 
Βγώ δελ ηελ έβγαηλα θαζόινπ, εγώ είρα πάζεη … Αελ έβγαηλα από ην ζπίηη, είρα θξπθηεί 

ζηε ληνπιάπα, δελ κπνξνύζα λα κηιάσ κε ηνπο αλζξώπνπο. Καη εθεί κε πίεδε ν Άξεο  λα 

βγσ έμσ.  

 

Δηείκμ ημ δζάζηδια δ Βάζζα δεκ είπε ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ απυ εζδζηυ, εκχ 

ιε πνμζπάεεζα έαβαζκε απυ ημ ζπίηζ βζα κα πάεζ κα δεζ ημ παζδί ηδξ.  
 

Αελ είρα θακία ππνζηήξημε από θαλέλαλ ςπρνιόγν θαη κε ην δόξη πήγαηλα ζην 

λνζνθνκείν λα δσ ην κσξό. 

 

10.2.4.4. Ζ ζηάζε ησλ γηαηξώλ 

 

ε υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, δ Βάζζα δδθχκεζ πμθφ δοζανεζηδιέκδ 

απυ ηδ ζηάζδ ηςκ βζαηνχκ απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ ιένα γςήξ ηδξ Άκκαξ, έςξ ηαζ 
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ζήιενα, ηαεχξ πμοεεκά δεκ έπεζ ανεζ αθδεζκυ εκδζαθένμκ ηαζ ακενχπζκδ ζηάζδ. 

Δηείκμ ημ δφζημθμ δζάζηδια πμο δ Άκκα κμζδθεουηακ ζε εενιμημζηίδα ζημ 

Ζνάηθεζμ, μζ βζαηνμί δεκ εκδιένςκακ ημοξ βμκείξ βζα ηδκ πμνεία ηδξ οβείαξ ημο 

ανέθμοξ, βεβμκυξ πμο ημοξ πνμηαθμφζε ιεβάθμ άβπμξ.  
 

: - Οη γηαηξνί γεληθά ζε ελεκέξσλαλ; νπ έιεγαλ θάηη; 

ΐ: - ρη, κόλν «βγείηε έμσ» έιεγαλ όηαλ πεγαίλακε ζηελ ζεξκνθνηηίδα. Αελ γλώξηδα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο. Μεηά ε πξντζηακέλε κνπ είπε λα κελ πεγαίλσ λα βιέπσ ην παηδί, γηα 

ςπρνινγηθνύο ιόγνπο. 

 

Μεηά απυ ηέζζενζξ ιήκεξ παναιμκήξ ζημ κμζμημιείμ, δ Άκκα πήνε ελζηήνζμ. 

Σμ πνχημ δζάζηδια πμο ημ ιςνυ  πήβε ζημ ζπίηζ δεκ ήηακ εφημθμ, ηαεχξ 

απαζημφκηακ αοζηδνέξ ζοκεήηεξ οβζεζκήξ ηαζ ηακείξ δεκ είπε ελδβήζεζ αηνζαχξ ζημοξ 

βμκείξ ιε πμζμκ ηνυπμ πνέπεζ κα θνμκηίζμοκ ημ ιςνυ ημοξ.  

 
 Αελ είρε αληηζώκαηα, δελ έπξεπε λα ηελ πηάλνπκε ρσξίο γάληηα, θνξνύζακε κάζθεο. 

 

Ζ Βάζζα πναβιαημπμίδζε ακαθμνά ζηδκ εθθζπή ζηήνζλδ πμο πανέπεηαζ ζημοξ 

βμκείξ απυ ημ ηνάημξ. Δζδζηυηενα, δεκ οπήνλε ηαιζά ζοκάκηδζδ ιε ροπμθυβμ  ή 

ημζκςκζηυ θεζημονβυ βζα κα ημοξ αμδεήζεζ, κα ημοξ ζοιαμοθέρεζ ή κα ημοξ 

ηαηεοεφκεζ. 

 
Αελ ππήξρε θακία ππνζηήξημε, δειαδή εγώ πάληα έιεγα όηη γηα όιεο απηέο ηηο γπλαίθεο 

ζα έπξεπε λα ππάξρεη κηα νκάδα γηαηξώλ, θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ θαη ςπρνιόγσλ γηα λα 

ηηο ζηεξίδνπλ θαη λα αζρνινύληαη πξώηα κε καο. Αελ κπνξείο κία κέξα λα μππλήζεηο θαη 

λα πεηο ην παηδί ζνπ έρεη απηό, πάξ΄ ην θαη θύγε. Καη ζαλ άλζξσπνο πξέπεη λα δερηείο 

πνιιά πξάγκαηα κε θπζηνινγηθά, κε θαζεκεξηλά θαη εηδηθά ζηηο εκπεηξίεο πνπ έρσ εγώ, 

απηόο πνπ θηαίεη είλαη νη γνλείο, πάληα θηαίλε νη γνλείο θαη γεληθά θηαίεη ην όιν ζύζηεκα 

πνπ άκα δελ έρεηο γλσξηκίεο, δελ θάλνπλ ηίπνηα. 

 

10.2.4.5. Οη πξώηεο ελδείμεηο θηλεηηθώλ δπζθνιηώλ θαη ε δηάγλσζε 

 

Πανυθμ πμο δ Βάζζα ακηζθαιαακυηακ πςξ δ ακάπηολδ ηδξ Άκκαξ δεκ 

αημθμοεεί ημκ ηοπζηυ νοειυ, μ πενίβονυξ ηδξ εεςνμφζε οπεναμθζηέξ ηζξ ακδζοπίεξ 

ηδξ. 

 
ινη κνπ έιεγαλ όηη ππεξβάισ, όηη όια ηα πξόσξα είλαη έηζη. Βγώ έςαρλα λα κάζσ ηη 

ζεκαίλεη απηή ε δηάγλσζε ζηνλ εγθέθαιν […].ρη, θαλέλαο δελ κε πίζηεπε, ηίπνηα.[…] 

Άθνπγα πάληα όηη δελ είκαη θαιά, όηη είκαη πξνβιεκαηηθή, όηη είκαη απόηνκε θαη 

θνπξάζηεθα λα  αθνύσ όηη δελ είκαη ππάθνπε. 

 

Οζ βμκείξ ηδξ Άκκαξ δεκ ιπμνμφζακ κα ελδβήζμοκ βζα πμζμ θυβμ πνμέηορε 

εημφηδ δ επζπθμηή, αθμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ υθα ηοθμφζακ μιαθά. Δκ 

ημφημζξ, δ αζμρία έδεζλε πςξ ημ ανέθμξ είπε πνμζαθδεεί απυ ζηαθοθυημηημ.   

 
Έγηλε βηνςία κεηά, ςάρλακε ην γηαηί. Αελ είρα πξόσξεο εγθπκνζύλεο, δελ είρα θαλέλα 

πξόβιεκα. ια ήηαλ εληάμεη. 

 

Ζ δζάβκςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ έβζκε ζε δθζηία δέηα ιδκχκ βζα ηδκ 

Άκκα ηαζ ζδιαημδυηδζε αθθαβέξ ζηδ γςή ηδξ μζημβέκεζαξ. πςξ είπε δ Βάζζα, 

πμθθμί θίθμζ ηαζ ζοββεκείξ δζέημρακ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ, εκχ λεηίκδζε ιζα δφζημθδ 

πενίμδμξ ακάιεζα ζημ γεοβάνζ, ακάιεζα ζημοξ δφμ ζογφβμοξ.  
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Καη όηαλ έγηλε ε πξώηε δηάγλσζε, όηαλ ήηαλ δέθα κελώλ θαη πήγακε ζηελ Ώζήλα θαη 

άθνπζα πξάγκαηα ηα νπνία εγώ ηα ζθεθηόκνπλ κέζα κνπ θαη ηειηθά, όηαλ ην είδαλ όινη 

εμαθαλίζηεθαλ, ζπγγελείο, θίινη, όινη. Ο Άξεο είρε πξόβιεκα, μεθίλεζαλ ηόηε πξόβιεκα 

ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνλ γάκν. Θα δερηείο πνιιά πξάγκαηα γηα λα κεγαιώζεηο νηθνγέλεηα. 

Πνιιά, πνιιά.  

 

10.2.4.6. Ζ παξέκβαζε 
 

Πνζκ ηακ ζοκηεθεζηεί δ μνζζηζηή δζάβκςζδ απυ ημοξ βζαηνμφξ, μζ βμκείξ ημο 

ημνζηζζμφ άνπζζακ πνυβναιια πνχζιδξ πανέιααζδξ, χζηε δ ηζκδηζηή ηαηάζηαζδ ημο 

ανέθμοξ κα ιδκ επδνεαζηεί ζμαανά απυ ηδκ πνυςνδ βέκκδζή ημο. Έηζζ, δ Άκκα 

λεηίκδζε ηδκ πανέιααζδ απυ ηδκ δθζηία ηςκ ηνζχκ ιδκχκ. Ανπζηά έηακε 

θοζζημεεναπεία, εκχ ζηδ ζοκέπεζα ενβμεεναπεία ηαζ ροπμπαζδαβςβζηή πανέιααζδ 

ηα μπμία ζοκεπίγεζ έςξ ηαζ ζήιενα.  
 

Φπζηθνζεξαπείεο από 3 κελώλ μεθηλήζακε ηηο ζεξαπείεο. Μεηά από ιίγν 

παηδνςπρνιόγνπο, κεηά εξγνζεξαπείεο. Μεηά θηηάμακε κία πηζίλα ζεξκαηλόκελε πνπ 

ιεηηνπξγνύζε γηα θάπνηα ρξόληα αιιά ην ζηακαηήζακε, γηαηί ήηαλ πάξα πνιιά ηα ιεθηά.  

Εππαζία … πνιιά 

 

Ζ Βάζζα αζζεάκεηαζ πςξ μζ πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααάθεζ βζα ηδκ πανέιααζδ 

ηδξ Άκκαξ δεκ ανίζημοκ πάκηα ακηαπυηνζζδ, ηαεχξ μζ απυρεζξ ηςκ βζαηνχκ δεκ 

ζοιααδίγμοκ πάκηα ιε εηείκεξ ηςκ εεναπεοηχκ. Έηζζ δ ίδζα ανίζηεηαζ ιπενδειέκδ 

ακάιεζα ζε βζαηνμφξ ηαζ εεναπεοηέξ, κα ηαηδβμνείηαζ ηαζ απυ ηζξ δομ πθεονέξ πςξ δ 

ίδζα θηαίεζ βζα ηζξ ιεευδμοξ πμο αημθμοεμφκηαζ ζηδκ ηυνδ ηδξ.   
 

Καη πνύ είκαη εγώ ηώξα; Βλδηάκεζα ζηνπο ζεξαπεπηέο θαη ζηνπο γηαηξνύο θαη θαλέλαο 

ζηελ νπζία  δελ έδηλε ζεκαζία, θαλέλαο ηίπνηα δελ έθαλε. ηνπο γηαηξνύο θηαίσ εγώ 

γηαηί έπξεπε λα ην ςάρλσ παξαπάλσ, ζηνπο ζεξαπεπηέο πάιη θηαίσ εγώ γηαηί ην έςαρλα 

πνιύ θαη όιν θάηη ζέισ. 

 

Ζ Βάζζα αζζεάκεηαζ ημοναζιέκδ απυ ηζξ ζοζηδιαηζηέξ εεναπείεξ πμο 

πνεζάγεηαζ κα ηάκεζ δ Άκκα ζε ηαεδιενζκή αάζδ, ελαζηίαξ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ηαζ ημο 

πενζμνζζιέκμο πνυκμο. Δζδζηυηενα, μζ ιεηαηζκήζεζξ απαζημφκ πμθφ πνυκμ ηαζ βζα ημ 

θυβμ εημφημ δ Βάζζα έιαεε κα μδδβεί χζηε κα ηζκείηαζ αοηυκμια. Πανάθθδθα, δ ίδζα 

ελέθναζε πςξ αζζεάκεηαζ αδζηδιέκδ, ηαεχξ μζ εεναπεοηέξ πμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ηδκ 

Άκκα δεκ θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ημ πνμκμδζάβναιια ημο ημνζηζζμφ.  

 
Βγώ πάληα εθεί έλησζα θάπσο, δίθαηα ή όρη, όηη δελ είλαη επηινγή κνπ. Με πίεδαλ πνιύ. 

Ήκνπλ πνιύ πηεζκέλε από ην πξσί, θαηάιαβεο; Αειαδή γηα λα πξνιάβσ όια απηά 

ήκνπλ…[…] Αειαδή ηα είρα πάξεη πνιύ ζνβαξά όια απηά όηη πξέπεη λα γίλνληαη, απιά 

δελ ήηαλ πνηέ ζην ρέξη κνπ κε ηηο ώξεο.  

 

Ζ ιδηένα ηδξ Άκκαξ αζηεί ηνζηζηή ζηδ ζηάζδ πμθθχκ εεναπεοηχκ μζ μπμίμζ 

εέημοκ ςξ πνμηεναζυηδηά ημοξ ηα μζημκμιζηά ηίκδηνα ηζ υπζ ημ υθεθμξ ημο παζδζμφ. 

Δζδζηυηενα, δ ίδζα πζζηεφεζ πςξ ζημκ ημιέα ηδξ εζδζηήξ αβςβήξ εκοπάνπεζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ δ έκκμζα ημο ηένδμοξ απυ ημοξ επζζηήιμκεξ, μζ μπμίμζ γδημφκ απυ ηδ Βάζζα κα 

πνμζανιμζηεί ζηα δζηά ημοξ αζηήιαηα.  
 

ΐέβαηα, ν ζεξαπεπηήο πνπ έξρεηαη ζην ζπίηη, παίξλεη πάξα πνιιά ιεθηά. Καη ηνπο 

ξσηνύζακε «Γίλεηαη θάπσο λα …» ; «Έρσ επελδύζεη ζε απηό θαη δελ κπνξώ λα ξίμσ ηελ 
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ηηκή. Ώλ ζέιεηε, αλ δελ ζέιεηε, βάδσ ην θαπέιν κνπ θαη θεύγσ». «Λέσ ην παηδί…»  «Ώ! 

Αελ είλαη δηθό κνπ, εγώ δελ είκαη γνλέαο, δελ κε λνηάδεη». Ώπηά θαηά 80% βηώλσ 

θαζεκεξηλά. Σνπ βγάδσ ην θαπέιν πνπ κνπ ην είπε επζέσο. Ώπηό είλαη εηδηθή αγσγή. 

 

Ζ Βάζζα δεκ δζαεέηεζ ζοζηδιαηζηή επζημζκςκία ιε βμκείξ άθθςκ παζδζχκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηαεχξ δεκ έπεζ κζχζεζ κα οπάνπεζ ζφιπκμζα απυρεςκ ιε 

υζμοξ έπεζ βκςνίζεζ. Μάθζζηα, ςξ πανάδεζβια έθενε ηάπμζμοξ βμκείξ πμο βκχνζζε 

ζηδκ Αεήκα, μζ μπμίμζ απμθάζζζακ κα ζηείθμοκ ημ παζδί ημοξ ζε εζδζηυ ζπμθείμ χζηε 

κα ιδκ ηαηαζηεί ακηζηείιεκμ πθεοαζιμφ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημο.    
 

: - Με άιινπο γνλείο κπνξνύζεο λα ζπδεηήζεηο; Βίρεο βξεη θάπνηνπο πνπ λα κπνξείο λα 

ζπδεηήζεηο;  

ΐ: - Αελ μέξσ, όρη. Βδώ ζηελ Βιιάδα, όρη. Έρνπλ άιια ζθεπηηθά. Αειαδή, είρακε κείλεη 

ζηελ Ώζήλα δύν – ηξείο βδνκάδεο θαη από κόλνη ηνπο κνπ είπαλ όηη «Βκείο πήγακε ην 

παηδί ζην εηδηθό ζρνιείν γηα λα κελ ην θνξντδεύνπλ άιια παηδηά». Αελ είρα κε πνηόλ λα 

κηιήζσ, γηαηί θαηαιάβαηλα όηη άιια πξάγκαηα ζέισ εγώ γηα ην παηδί, άιια εθείλνη.  

 

10.2.5. Πεξί αλαπεξίαο 

 

10.2.5.1. Ζ ζηάζε ηεο Άλλαο γηα ηελ θηλεηηθή ηεο δπζθνιία 

 

πςξ θάκδηε απυ ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, δ Άκκα ανπζηά δεκ 

παναδεπυηακ ηδκ φπανλδ ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ηδξ, ηαεχξ εεςνμφζε πςξ 

απμηεθμφκ απυννμζα ηδξ ηειπεθζάξ ηδξ. Δκ ημφημζξ, ιέζα απυ ζημπεοιέκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα πμο ακαπηφπεδηε ιεηαλφ ιαξ, δ 

Άκκα άνπζζε κα ακαθένεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηά ηδξ ηαζ κα ιζθά βζα αοηήκ. 

φιθςκα ιε ηδκ ιδηένα ηδξ, ζηδκ Άκκα δεκ ανέζεζ μ παναηηδνζζιυξ «ακάπδνδ» ηαζ 

εκμπθείηαζ ζημ άημοζιά ημο. Πνμηζιά κα ηδκ ακαβκςνίγμοκ ςξ άημιμ πμο απθχξ 

εηηεθεί ηάπμζεξ δναζηδνζυηδηεξ δζαθμνεηζηά.   

 
Δ Άλλα ιέεη όηη εγώ δελ είκαη αλάπεξε. Βίκαη ε Άλλα θαη θάλσ θάπνηα πξάγκαηα 

δηαθνξεηηθά. Γηαηί λα κε ιέλε αλάπεξε; Καη ζπκώλεη όηαλ αθνύεη απηό ην πξάγκα. «Αελ 

είκαη αλάπεξε», ιέεη. «Βίλαη κία ιέμε παηδί κνπ». «Ώπηή ε ιέμε είλαη θαθή», ιέεη.  

 

ε ιζα πνμζπάεεζα ενιδκείαξ ημο θυβμο βζα ημκ μπμίμ δ ημζκςκία απμηαθεί ηα 

παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ςξ «ακάπδνα», δ Βάζζα εεςνεί πςξ μζ παεήζεζξ πμο 

επδνεάγμοκ ημ ζχια πνμηαθμφκ θυαμ ζημοξ ακενχπμοξ. Δπμιέκςξ μ θυαμξ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε μίηημ, ιε απμηέθεζια ημ άημιμ ιε ζςιαηζηυ έθθεζιια κα πνέπεζ κα 

οπμδοεεί υηζ οπμθένεζ, βζα κα βίκεζ ανεζηυ ηαζ απμδεηηυ απυ ηδκ ημζκςκία.  

 
Οιόθιεξε θνηλσλία δε δέρεηαη θαη ζε αλαγθάδνπλ κε ηνλ θαηξό θαη ην πξώην πξάγκα 

πνπ ζνπ δίλνπλ όηαλ έρεηο ην θηλεηηθό είλαη απηή ε ιύπε. Σνπο ηξνκάδεη πάξα πνιύ ην 

γεγνλόο όηη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ πξάγκαηα κόλνη ηνπο. Καη απηό δύζθνια θεύγεη. Ή 

παίδεηο ην παηρλίδη ηεο θαθνκνηξηάο ή δελ παίδεηο θαζόινπ. Αελ ... είλαη απηό, ην 

πξόβιεκα ηεο θνηλσλίαο είλαη απηό. ΐνιεύνληαη ... 

 

10.2.5.2. Οη δύν ζηόρνη ηεο κεηέξαο 
 

Ζ Βάζζα είπε ηαηαθάαεζ απυ πμθφ κςνίξ πςξ δ Άκκα επνυηεζημ κα ειθακίζεζ 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ιζαξ ηαζ μζ βζαηνμί πμο παναημθμοεμφζακ ημ κεμβέκκδημ είπακ 

αθήζεζ αζπιέξ βζα ηδ ιεθθμκηζηή ηζκδηζηή ημο ελέθζλδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ επχδοκμ 

ημηεηυ ηαζ ηδκ πμθφ πνυςνδ βέκκδζδ. Έηζζ, δ Βάζζα έπμκηαξ επίβκςζδ ηςκ 
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επζηείιεκςκ δοζημθζχκ, είπε εέζεζ δφμ ζηυπμοξ βζα ημ ιέθθμκ ημο ημνζηζζμφ: κα 

ηαηαθένεζ δ Άκκα κα αθθάγεζ ιυκδ ηδξ ζεναζέηα ηαζ κα έπεζ ιζα θίθδ.     
 

πσο θαη ηώξα πνπ αδηαζέηεζε θαη είπα, είρα δύν ζηόρνπο κε απηό ην παηδί: Να αιιάδεη 

ζεξβηέηα κόλε, δελ θαηάθεξα θαη λα έρεη θίιε. Να βγεη κε κία θίιε, λα βγαίλεη ηα 

άββαηα, Παξαζθεπέο, λα ιέεη κπζηηθά. Αελ ην θαηάθεξα, δελ ην θαηάθεξα! Φηαίσ εγώ; 

Πνπ είκαη εγώ κάλα ηεο; Πνπ δελ είκαη από απηό ην κέξνο; 

 

Χζηυζμ, ηακέκαξ απυ ημοξ δφμ ζηυπμοξ δεκ θαίκεηαζ κα έπεζ επζηεοπεεί 

ζήιενα, ιε απμηέθεζια δ Βάζζα κα κζχεεζ εθίρδ ηαζ κα επζννίπηεζ εοεφκεξ ζημκ 

εαοηυ ηδξ. Ζ Βάζζα ακανςηζέηαζ ιήπςξ θηαίεζ δ ίδζα, ιήπςξ ημ βεβμκυξ πςξ 

ηαηάβεηαζ απυ άθθδ πχνα οπήνλε ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

Άκκαξ ηαηαδεζηκφμκηαξ ςξ έκακ ααειυ εκμπέξ.    

 

10.2.5.3. Σν κέιινλ  

 

Ζ Βάζζα αβπχκεηαζ πμθφ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ ηυνδξ ηδξ. Μάθζζηα, δ ελέθζλή ηδξ 

ηδκ απαζπμθεί απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ ιένα πμο λεηίκδζε κα θνμκηίγεζ ημ ιςνυ ηδξ, 

εκχ αδοκαηεί κα θακηαζηεί ηζ ιπμνεί κα αθθάλεζ ηαζ ιε πμζμκ ηνυπμ. 

 
: - ε αγρώλεη ην κέιινλ; 

ΐ: - Πάξα πνιύ, πάληα, από ηελ πξώηε κέξα πνπ ηελ πήξα απηό ζθέθηνκαη. Πάξα πνιύ. 

Αελ μέξσ ηη θαη πώο θαη πώο κπνξεί λα αιιάμεη. 

 

10.2.6. Σν ζώκα ηεο κεηέξαο σο κέζν δπλαηνηήησλ γηα ην παηδί κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε 
 

Ζ Βάζζα αζζεάκεηαζ επζαανοιέκδ ζςιαηζηά απυ ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ 

Άκκαξ. Μζαξ ηαζ δ ιδηένα είκαζ εηείκδ πμο θνμκηίγεζ ηδκ Άκκα ηζξ πενζζζυηενεξ 

χνεξ ηδξ διέναξ, ακαθαιαάκμκηαξ ημ ιπάκζμ, ημ άθθαβια ηαζ υθα εηείκα ηα  

ζδηχιαηα πμο πνεζάγεηαζ δ Άκκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, δ Βάζζα κζχεεζ ημ 

ζχια ηδξ πμθφ ηαηαπμκδιέκμ. 

πςξ ακέθενε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, δ Βάζζα  έπεζ 

πανμοζζάζεζ πμθοάνζεια πνμαθήιαηα οβείαξ ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ άνζδ 

πμθθχκ ηζθχκ ηαεδιενζκά. Δζδζηυηενα, έπεζ πνμαθήιαηα ζηδκ ηανδζά, ηήθεξ ζηδκ 

ζπμκδοθζηή ζηήθδ ηαζ μνιμκζηέξ δζαηαναπέξ. 

 
Β λαη! 41 ρξνλώλ βγήθα ζηελ  θιηκαθηήξην, εκκελόπαπζε πξηλ επηά ρξόληα, ιόγσ ηνπ 

ζηξεο κνπ ιέλε. Βπίζεο, πήξα θηιά, νξκνληθά πξνβιήκαηα, έρσ πξόβιεκα ζηελ θαξδηά, 

έρσ θήιεο, δύν θήιεο ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε.  

 

10.2.6.1. Ζ ζσκαηηθή επηβάξπλζε 

 

Σα πνμαθήιαηα οβείαξ ηδξ Βάζζαξ επδνεάγμκηαζ ζδιακηζηά απυ ηδ θνμκηίδα 

ηδξ ηυνδξ ηδξ, ηδκ μπμία πνέπεζ κα ζδηχκεζ πμθθέξ θμνέξ ηδ ιένα. Πνμηεζιέκμο κα  

δζεοημθφκεζ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ηδξ ηαζ κα ηαηαπναΰκεζ ηδ 

ζςιαηζηή ηδξ ηυπςζδ, δ Βάζζα πνμζπαεεί κα απμθεφβεζ ηζξ επίπμκεξ ηαηαζηάζεζξ 

πμο πνυηεζηαζ κα ελμοεεκχζμοκ ημ ζχια ηδξ. Έηζζ, ηάπμζεξ ελςηενζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ έπμοκ πενζμνζζηεί, εκχ μζ ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ζπζηζμφ 

νοειίγμκηαζ, χζηε κα επζδεζκχκεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ δ  οβεία ηδξ ιδηέναξ.  
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Έρσ λα ζεθώζσ βάξνο. Γηα παξάδεηγκα, ηεο θνξάκε πάλεο γηαηί πξέπεη λα ηελ ζεθώζσ 

λα ηελ πάσ ηνπαιέηα. ΐάδσ ην ζώκα κνπ, όζν κεγαιώλεη απηή κεγαιώλσ θαη γσ. ζα 

θηιά παίξλεη δνξίδνκαη. Ή παιηά πνπ ήηαλ «Πάκε εθεί;»  θαη λα ζθέθηνκαη «Πσ πξέπεη 

λα ηελ ζεθώζσ λα ηελ βάισ ζην θαξόηζη, λα πάκε ζην ακάμη, κε ακάμη δελ βνιεύεη, δελ 

βνιεύεη ην έλα δελ βνιεύεη ην άιιν» … Καη μέξσ όηη ζα ηαιαηπσξεζώ ζσκαηηθά πάξα 

πνιύ θαη ην ζώκα πιένλ είλαη ηόζν θνπξαζκέλν.  

 

10.2.6.2. Ζ έιιεηςε ύπλνπ 
 

Έκα απυ ηα ααζζηά γδηήιαηα πμο ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ δ Βάζζα είκαζ δ 

έθθεζρδ φπκμο. Μζαξ ηαζ δ Άκκα πνεζάγεηαζ αμήεεζα βζα κα αθθάλεζ πθεονυ ιέζα ζηδ 

κφπηα, δ ιδηένα ηδξ πνεζάγεηαζ κα λοπκά βζα κα ηδκ αμδεά. Έηζζ, δεκ λεημονάγεηαζ 

επανηχξ ιέζα ζηδ κφπηα ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηυπςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

διέναξ, επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά δ ροπμθμβία ηδξ.  

 
Αειαδή, δελ είλαη όηη ζέισ λα δσ έηζη, εγώ ζέισ λα θνηκεζώ ώξεο, λα κελ μππλήζσ γηα 

ώξεο. Σν πξσί μππλάσ θαη θάζνκαη θνπξαζκέλε δελ έρεηο θπζηνινγηθό ύπλν, άξα είκαη 

ήδε θνπξαζκέλε από ην πξσί. ηαλ δελ έρεηο ύπλν επί ρξόληα ζαθώο θαη νη ςπρνινγηθέο 

αληηδξάζεηο ζνπ είλαη απξόβιεπηεο, είζαη θνπξαζκέλνο.  

 

Απυ ημ πνςί ηζυθαξ πμο λοπκά, δ Βάζζα αζζεάκεηαζ ημοναζιέκδ ηαζ έπεζ κα 

ιενζικήζεζ βζα πμζηίθα γδηήιαηα, εηηυξ απυ ηδκ θνμκηίδα ηδξ Άκκαξ, υπςξ δ 

μζημβεκεζαηή επζπείνδζδ ηαζ μ ζφγοβυξ ηδξ. Μάθζζηα, δ Βάζζα ακέθενε πςξ θυβς ηδξ 

πίεζδξ, μ ζφγοβυξ ηδξ οπέζηδ κεονζηυ ηθμκζζιυ (έκα έκημκμ λέζπαζια) πνζκ απυ θίβμ 

ηαζνυ.   
 

Αειαδή μππλάσ ην πξσί κε ηελ θνύξαζε, κε όια απηά πνπ έρεη ε θαζεκεξηλόηεηα κνπ 

θαη κελ μερλάο όηη έρνπκε θαη έλαλ κπακπά, κία επηρείξεζε πνπ είλαη ... λα ζθεθηείο όηη 

απηόο έπαζε λεπξηθό θινληζκό εδώ. 

 

Ζ Βάζζα ζδιείςζε πςξ μζ άκενςπμζ ζοκήεςξ πνμζπαεμφκ κα πνμζηαηεφζμοκ 

ημ ζχια ημοξ ηαζ απμθεφβμοκ ηζξ επίπμκεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνυηεζηαζ κα ημ 

ελμοεεκχζμοκ. Χζηυζμ, δ ίδζα πνμζέθενε ηαεδιενζκά υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ δίπςξ κα 

ημ θνμκηίγεζ ακαθυβςξ. Μάθζζηα, δ Βάζζα επζννίπηεζ εοεφκεξ ζημκ εαοηυ ηδξ, ηαεχξ 

εα έπνεπε κα ηάκεζ ηαεδιενζκά βοικαζηζηή, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα πνμζθένεζ 

αμήεεζα ζηδκ Άκκα δίπςξ κα ηναοιαηίγεηαζ.  
 

Οη πεξηζζόηεξνη απνθεύγνπλ λα βνεζήζνπλ ζε θάηη πνπ έρεη ζρέζε κε ην ζώκα, 

πξνζηαηεύνπλ ην ζώκα ηνπο. Βγώ δελ ην πξνζηάηεπα, ζεσξώ όηη νύηε ηώξα ην 

πξνζηαηεύσ γηαηί ινγηθά επεηδή έρεηο θαζεκεξηλά λα αληηκεησπίζεηο έλα ηέηνην 

πεξηζηαηηθό ζα έπξεπε λα πεγαίλσ λα γπκλάδνκαη. Βθεί θηαίσ εγώ, γηαηί έπξεπε λα 

βάισ ζηελ δσή ηελ γπκλαζηηθή ζε θαζεκεξηλή βάζε, γηα λα κπνξώ λα πξνζθέξσ ζην 

παηδί απηά πνπ ηνπ πξνζέθεξα παιαηόηεξα πνπ ην παηδί ήηαλ πην κηθξό θη εγώ ήκνπλ 

λεόηεξε. 

 

10.2.6.3. Ζ ζσκαηηθή επηβάξπλζε σο αηηία πεξηνξηζκνύ ηεο θνηλσληθή δσήο 

 

Ζ Βάζζα ελδβεί πςξ δ ζςιαηζηή επζαάνοκζδ ζοκζζηά ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα 

ζηδκ ημζκςκζηή γςή ηςκ μζημβεκεζχκ πμο έπμοκ παζδί ιε ηζκδηζηή ακαπδνία. πςξ 

ελήβδζε, μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ επδνεάγμοκ ηδκ ροπμθμβία ηςκ βμκέςκ, ηαεχξ 

πνεζάγεηαζ κα ζηεθημφκ ηαζ κα πνμζαθέρμοκ υθεξ ηζξ πζεακέξ δοζημθίεξ πμο εα 

πνμηφρμοκ, εάκ αβμοκ έλς. Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηδ ιδηένα, δεκ είκαζ θίβεξ μζ θμνέξ 
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πμο μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ημο παζδζμφ δζαιμνθχκμοκ ηζξ επζθμβέξ ηςκ βμκέςκ βζα 

ημζκςκζηή γςή. 

 
Τπάξρνπλ πάξα πνιιά θαη επεηδή δπζθνιεύεηαη ην ζώκα δελ βγαίλνπλ. ηαλ είλαη ζέκα 

κε ην ζώκα, κε ηε δύλακε, δελ μέξσ είλαη άιιε ςπρνινγία. […] κάιινλ νη ςπρνιόγνη 

κπνξνύλ λα ιύζνπλ απηό ην ζέκα. ια απηά θάλνπλ ηνπο γνλείο λα είλαη πίζσ θαη λα κελ 

βγαίλνπλ πνιύ.  

 

10.2.6.4. Ζ ζηάζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο 
 

Ζ Βάζζα δεκ δέπεηαζ ζδιακηζηή ζηήνζλδ μφηε απυ ηδ δζηή ηδξ μζημβέκεζα μφηε 

απυ ημο Άνδ. Ακ ηαζ δ ιδηένα ηδξ ήνεε ζηδκ Δθθάδα βζα κα ηδκ αμδεήζεζ ηαζ 

αθζένςκε πμθφ πνυκμ ζηδ θνμκηίδα ηδξ Άκκαξ, εκ ημφημζξ δ Βάζζα δεκ ιπμνμφζε κα 

επζημζκςκήζεζ ααεφηενα ιαγί ηδξ.  
 

Δ κακά κνπ όηαλ ήηαλ εδώ κε βνεζνύζε, δειαδή λα κε πξνζέρεη ηνλ Μελά. Δ κάλα κνπ 

είλαη κία γπλαίθα ε νπνία ηειείσζε ην λπρηεξηλό Αεκνηηθό. Καηάιαβεο; Αελ ππήξρε 

επίπεδν γηα λα ζπδεηήζεηο. Ώλ ζπδεηνύζακε, ζπδεηνύζακε γηα ιεθηά. Με ηελ Άλλα 

αζρνινύληαλ θπξίσο, πνύ θαη πνύ ιέγακε καδί θαη θάπνηα πξάγκαηα.  

 

Πανυθμ πμο δ Βάζζα δζαηδνεί πμθφ ηαθέξ ζπέζεζξ ιε ηδκ ιδηένα ημο Άνδ, 

αζζεακυηακ πςξ δ πεεενά ηδξ δεκ ιπμνεί κα ηδκ αμδεήζεζ, ηαεχξ δζαεέηεζ άθθεξ 

ακηζθήρεζξ ηαζ δζαθμνεηζηά αζχιαηα θυβς ηδξ δθζηίαξ ηδξ.  
 

 Άιιν επίπεδν θαη απηή. ΐξάρνο είλαη θαη απηή, αιιά δελ κπνξεί θαη απηή λα … Βίλαη 

παιηέο, δπλαηέο, κεγάιεο γπλαίθεο πνπ έρνπλ δήζεη πνιέκνπο, πξάγκαηα. Άξα αλ θάπνηνο 

κε θαηαιαβαίλεη θαη ζα κε αθνύζεη είλαη ε πεζεξά κνπ. Βίλαη θαη απηή κεγάιε, είλαη 83.  

 

Μάθζζηα δ Βάζζα παναθθδθίγεζ ηδ ιδηένα ηδξ ιε ηδ ιδηένα ημο Άνδ 

οπμζηδνίγμκηαξ πςξ ηαζ μζ δομ είκαζ δοκαηέξ βοκαίηεξ. Χζηυζμ, μ δζαθμνεηζηυξ 

ηνυπμξ ζηέρδξ ημοξ δεκ πανέπεζ ζηδ Βάζζα ηδ ζοκαζζεδιαηζηή οπμζηήνζλδ πμο έπεζ 

ακάβηδ. 
 

10.2.7. Σν νηθνγελεηαθό πιαίζην- ρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε: Πώο επεξεάδνληαη 

από ηε γέλλεζε ελόο παηδηνύ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε; 

 

Ζ μζημβέκεζα ηδξ Άκκα απμηεθείηαζ απυ πέκηε ιέθδ, ημοξ βμκείξ Άνδ ηαζ 

Βάζζα ηαζ ηα ηνία ημοξ παζδζά. Πνχημξ ζε ζεζνά βέκκδζδξ είκαζ μ Μδκάξ, μ μπμίμξ 

είκαζ δεηαμπηχ εηχκ ηαζ ζοκζζηά παζδί ηδξ Βάζζαξ απυ ημκ πνχημ ηδξ βάιμ, πμο 

υιςξ ιεβάθςζε ιε ημκ Άνδ απυ ηδκ δθζηία ηςκ ηεζζάνςκ ηζ έπεζηα. Γεφηενδ ζε 

ζεζνά βέκκδζδξ ανίζηεηαζ δ Άκκα ηδκ μπμία ιεθεηάιε ζηδκ πανμφζα ένεοκα, εκχ ημ 

ιζηνυηενμ παζδί ηδξ μζημβέκεζαξ είκαζ δ Φακή, ιαεήηνζα ηδξ Α‟  Γδιμηζημφ. Σα ιέθδ 

ηδξ μζημβέκεζαξ γμοκ ηάης απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ, εηηυξ απυ ημκ Μδκά, μ μπμίμξ ιεηέαδ 

ζε άθθδ πυθδ ηδξ Δθθάδαξ πνμηεζιέκμο κα ζπμοδάζεζ.  

Ζ Βάζζα ήηακ πνυεοιδ κα ιαξ δχζεζ πμθθέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ 

μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ, ηυζμ βζα ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα ζε εηείκδ ηαζ ηα παζδζά ηδξ. Οζ ζοκεκηεφλεζξ εημφηεξ 

έδςζακ ζδιακηζηυ οθζηυ ζηδκ πανμφζα ένεοκα, ηαεχξ ιενζηέξ απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ 

πμο πανείπε δ ιδηένα –μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηακ ςξ επί ημ πθείζημκ ιε ηδ ζπέζδ 

ακάιεζα ζημ γεοβάνζ- ήηακ δφζημθμ κα ακζπκεοεμφκ ιέζς ηςκ ζογδηήζεςκ ιε ηδκ 

Άκκα. Πανάθθδθα, ημ οθζηυ πμο ζοβηεκηνχεδηε απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηδ Βάζζα 
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οπήνλε ζδιακηζηυ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηαζ ηδκ ακάθοζδ ημο βεκεμβνάιιαημξ, ημ μπμίμ 

πανμοζζάζηδηε ζε παναπάκς οπμηεθάθαζμ.  

 

10.2.7.1. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνπο γνλείο 

 

Έκα απυ ηα ααζζηά ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηδξ πανμφζαξ απυπεζναξ ήηακ πχξ 

δ φπανλδ εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ δφκαηαζ κα επδνεάζεζ ηδκ 

μζημβεκεζαηή γςή ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ. πςξ άθθςζηε ηαηέδεζλε 

ηαζ δ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ, δ ζπέζδ ακάιεζα ζημ γεοβάνζ ιπμνεί κα 

επδνεαζηεί πμζηζθμηνυπςξ, είηε εεηζηά, είηε ανκδηζηά, είηε θένκμκηαξ ημοξ ζογφβμοξ 

πζμ ημκηά, είηε δδιζμονβχκηαξ απυζηαζδ ακάιεζά ημοξ.  

φιθςκα ιε ηδ Βάζζα, δ ειπζζημζφκδ ακάιεζα ζημ γεοβάνζ έπεζ ηθμκζζηεί 

θυβς ηδξ βέκκδζδξ εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία ηαζ δ ίδζα δεκ αζζεάκεηαζ πζα 

πςξ μ ζφγοβυξ ηδξ ηδ εαοιάγεζ. Δκ ημφημζξ, πνμζπαεεί κα ηναηήζεζ ιζα ζζμννμπία βζα 

κα παναιείκεζ δ μζημβέκεζά ημοξ εκςιέκδ.    
 

Με έρεη πεηξάμεη, κε έρεη πεηξάμεη πνιύ. Πξνζπαζώ λα θξαηάσ κία ηζνξξνπία θαη ζαθώο 

κε ηνλ ζύδπγν κνπ έρεη θύγεη ε ζρέζε. Ώπηόο δελ έρεη εκπηζηνζύλε ζε κέλα. Ώπηό ην «ε 

γπλαίθα κνπ είλαη θαιή θαη ηα θαηαθέξλεη», δελ ην έρεη. Λόγσ ηεο Άλλαο είλαη απηά.  

 

Δζδζηυηενα, δ Βάζζα εεςνεί πςξ μ ζφγοβυξ ηδξ δεκ ηδκ οπμζηδνίγεζ ζε ηάπμζα 

εέιαηα, ηαεχξ εεςνεί οπεναμθζηέξ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηδξ. Πανάθθδθα, ηα θυβζα ηδξ 

Βάζζαξ άθδζακ αζπιέξ ςξ πνμξ ηδκ εοεφκδ ηδξ ιδηέναξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

εβηοιμζφκδξ. οκεπχξ, εκδέπεηαζ κα οπάνπμοκ οπμρίεξ ακάιεζα ζημ γεοβάνζ πςξ δ 

εθθζπήξ πνμζμπή ηδξ ιδηέναξ ηαηά ηδκ ηφδζδ εοεφκεηαζ βζα ηδκ βέκκδζδ εκυξ 

παζδζμφ ιε ακαπδνία.      
 

Αελ κπνξεί λα ειέγμεη ν ίδηνο πνύ ράλεη θαη πνύ δελ κε ζηεξίδεη ζε δηάθνξα πξάγκαηα. 

«Τπεξβάιιεη ε ΐάζηα», θαηάιαβεο; Έρεηο έλα παηδί πνπ … αο πξόζερεο ζηελ 

εγθπκνζύλε. 

 

10.2.7.1.1. Ζ θξηηηθή από ηνλ πεξίγπξν ελάληηα ζηε κεηέξα 
 

Μάθζζηα, δ Βάζζα ακέθενε ιε πζηνία ηδκ ηνζηζηή πμο ηδξ αζηείηαζ απυ 

ζοββεκείξ ηαζ θίθμοξ, μζ μπμίμζ εεςνμφκ πςξ εοεφκεηαζ δ ίδζα βζα ηζξ ζοκεήηεξ γςήξ 

ημο άκηνα ηδξ. Δζδζηυηενα, ηδκ ηνίκμοκ θέβμκηαξ πςξ βέκκδζε έκα ακάπδνμ παζδί, 

πςξ λμδεφεζ ηα πνήιαηα ημο ζογφβμο ηδξ, πςξ μ Άνδξ εα πεεάκεζ απυ ηζξ εκένβεζεξ 

ηδξ Βάζζαξ. Φαίκεηαζ πςξ δ ιδηένα αζζεάκεηαζ κα έπεζ δζαιμνθςεεί έκα ανκδηζηυ 

ηθίια απυ ημκ πενίβονμ εκακηίμκ ηδξ, ηαζ οπέν ημο Άνδ. Αηυιδ, ηδκ πνμηνέπμοκ κα 

ζηαιαηήζεζ κα λμδεφεζ πνήιαηα βζα ηδκ αβςβή ηδξ Άκκαξ, ηαεχξ δεκ βίκεηαζ ηίπμηα 

πζα ιε αοηυ ημ παζδί.   
 

Ο θαεκέλνο ν Άξεο, ηνπ έθαλεο έλα αλάπεξν παηδί, ηη ηξαβάεη απηόο, ηνπ έρεηο μνδέςεη 

όια ηα ιεθηά, ζηακάηα, δελ γίλεηαη ηίπνηα κε απηό ην παηδί, ζηακάηα, ν άλζξσπνο ζα 

πεζάλεη εμαηηίαο ζνπ. Ανπιεύεη κέξα λύρηα λα βγάιεη ηα έμνδα πνπ πεηάο πάλσ ζην 

παηδί». Ώπό ζπγγελείο, από θίινπο ...  

 

10.2.7.1.2.  Ζ ακνηβαία πξνζπάζεηα λα παξακείλεη ε νηθνγέλεηα ελσκέλε 
 

ε ηάεε πενίπηςζδ, δ Βάζζα ακαβκςνίγεζ ηδκ πνμζπάεεζα ημο άκηνα ηδξ, βζα κα 

παναιείκεζ εκςιέκδ δ μζημβέκεζα. πςξ ηαζ δ ίδζα, έηζζ ηαζ μ Άνδξ έιεζκακ εκςιέκμζ 

ζηζξ δοζημθίεξ, πνμηεζιέκμο κα ζοκεπίζμοκ ηδκ πμνεία ημοξ υθμζ ιαγί.  
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Καη πνπ έθαηζε θαη δελ έθπγε ... Βληάμεη θάλσ θαη γσ ηα ζηξαβά κάηηα  θαη έθαηζα γηαηί 

πηζηεύσ όηη εύθνια ράλεηο νηθνγέλεηεο. Δ καγθηά, πνπ ιέλε, είλαη λα θξαηήζεηο ηελ 

νηθνγέλεηα ζνπ. 

 

Έκα ζδιείμ ζημ μπμίμ δ Βάζζα επζννίπηεζ εοεφκεξ ζημκ Άνδ είκαζ ημ 

εκδζαθένμκ ημο βζα ηδκ ημζκςκζηή ημο εζηυκα. Δζδζηυηενα, δ ίδζα δεκ ζοιθςκεί ιε ηδ 

ζοκήεεζα ημο ζογφβμο ηδξ κα κμζάγεηαζ βζα ηδκ εκηφπςζδ πμο δίκεζ ζημοξ άθθμοξ, 

ηαεχξ εεςνεί πςξ δεκ πνυηεζηαζ βζα ηάηζ αθδεζκυ. 
 

Ώπηόο έρεη εγσηζκό παξαπάλσ θαη δε δέρεηαη θάπνηα πξάγκαηα […] είλαη ιάζνο. Σνλ 

ελδηαθέξεη κόλν ηη εληύπσζε ζα αθήζεη ζηνπο άιινπο, απηή ηε κνύξε πηα. Βκέλα κνπ 

αξέζνπλ αιεζηλά πξάγκαηα.  

 

10.2.7.2. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηα αδέξθηα 
 

Ζ ηζκδηζηή ακαπδνία ηδξ Άκκαξ έπεζ ακαιθίαμθα επδνεάζεζ ηζξ ζπέζεζξ 

ακάιεζα ζηα αδένθζα. Ζ Βάζζα έπεζ ηαηααάθεζ ιεβάθδ πνμζπάεεζα, χζηε δ Φακή ηαζ 

μ Μδκάξ κα είκαζ εκήιενμζ ηδξ ηζκδηζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ Άκκαξ, εκχ δ ίδζα 

πνμζπαεεί κα ειπθέηεζ ηα αδένθζα ζηδ θνμκηίδα Άκκαξ ηαζ κα ζογδηά πμθφ ιαγί 

ημοξ ιε εζθζηνίκεζα. 

 Ζ Βάζζα εεςνεί πςξ μ Μδκάξ ηαζ δ Φακή δεκ ιεβαθχκμοκ ιε ιζα ηοπζηή 

ιδηένα, ηαεχξ έπεζ πμθθέξ αζπμθίεξ, ιε απμηέθεζια ηάπμζεξ θμνέξ κα ακηζδνά 

έκημκα. Ζ ιδηένα έπεζ επςιζζηεί ιε πμθθέξ εοεφκεξ, υπςξ δ θνμκηίδα ηδξ Άκκαξ, δ 

ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ, μζ δμοθεζέξ ημο ζπζηζμφ ηαζ δ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ 

μζημβεκεζαηή επζπείνδζδ πμο δζαπεζνίγεηαζ ιαγί ιε ημκ άκηνα ηδξ, Άνδ.  
 

Ώπηά ηώξα βξήθαλ κηα ηζνξξνπία. ίγνπξα δελ έρνπλ κία θπζηνινγηθή  -ηη είλαη 

θπζηνινγηθή;- κάλα. ίγνπξα έρσ θαη ιόγσ ησλ καγαδηώλ θαη ιόγσ ηνπ Άξε, δελ είλαη 

κόλν ε Άλλα, είλαη πνιιά.  

 

Ακ ηαζ δ Βάζζα λεζπά έκημκα θυβς ηδξ πίεζδξ πμο δέπεηαζ απυ υθεξ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ αζπμθείηαζ, ακαβκςνίγεζ ηα θάεδ ηδξ ηαζ δεκ δζζηάγεζ 

κα γδηήζεζ ζοβκχιδ απυ ηα παζδζά ηδξ, υηακ πανεηηνέπεηαζ. Πανάθθδθα, δ Βάζζα 

πνμζπαεεί κα ζογδηά πμθφ ιε ηα  παζδζά ηδξ, χζηε κα ημοξ ελδβεί ηα ζοκαζζεήιαηά 

ηδξ.   
 

Έρσ έληνλα μεζπάζκαηα, πνιιά πνπ βέβαηα ηα βιέπνπλ ηα παηδηά, αιιά έρσ ζπδεηήζεη 

πνιύ κε ηα παηδηά, πάξα πνιύ ζπδεηάσ. Αειαδή ηνπο ιέσ ζπγγλώκε, όηη ππεξέβαιια θαη 

ηη ζα θάλνπκε, ηνπο εμεγώ όηη ππάξρσ θαη γσ.  

 

Ζ Βάζζα ακαβκςνίγεζ ηδ αμήεεζα πμο πνμζθένμοκ δ Φακή ηαζ μ Μδκάξ ζηδκ 

ακαηνμθή  ηδξ Άκκαξ. Μάθζζηα, επζεοιεί κα δζδάλεζ ζηα παζδζά ηδξ κα είκαζ εκςιέκα 

απυ ιζηνή δθζηία, ηαεχξ ιε ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ ηαείζηαηαζ δοζημθυηενμ βζα ηα 

αδένθζα κα ένεμοκ ημκηά.  
 

Μέζα ζε όια απηά κε βνεζνύλ ηα παηδηά θαη έρσ ηα παηδηά κέζα ζηελ ηζηνξία κε ηελ 

Άλλα, γηαηί αλ δελ ηνπο κάζεηο από ηελ αξρή όηη είλαη αδέξθηα, δελ κπνξνύλ λα κάζνπλ 

18 ρξνλώλ. 

 

Βέααζα, ελίζμο ζδιακηζηυ βζα ηδ Βάζζα είκαζ μ Μδκάξ ηαζ δ Φακή κα έπμοκ ηδ 

δζηή ημοξ γςή. Χζηυζμ, δ ιδηένα ημοξ πνμζπαεεί κα ημοξ αάθεζ ζηδ εέζδ ηδξ 
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αδενθήξ ημοξ, εκχ ακαβκςνίγεζ ηα αζζεήιαηα κηνμπήξ πμο κζχεμοκ ηάπμζεξ θμνέξ 

βζα ηδκ ζςιαηζηή ακαπδνία ηδξ αδενθήξ ημοξ.   
 

Αειαδή πξνζπαζώ λα ηα έρσ κέζα ζε όια απηά. ΐέβαηα έρνπλ ηε δσή ηνπο θαη ηνπο 

θίινπο ηνπο, απιώο απηό πνπ ζέισ λα ηνπο εμεγήζσ είλαη ζθέςνπ αλ ήζνπλ εζύ ζηε ζέζε 

ηεο, αλ ήζνπλ εζύ ζην θαξόηζη θαη αλ δνύζεο όια απηά. αθώο θαη ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ 

ληξέπνληαη ζηα άιια παηδηά ... 

 

Ζ Βάζζα ακαθένεδηε ζε πενζπηχζεζξ άθθςκ βμκέςκ, μζ μπμίμζ εεςνμφκ πςξ ηα 

αδένθζα ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δεκ πνέπεζ κα αζπμθμφκηαζ ιε ηδ 

θνμκηίδα ημοξ, ηαεχξ δεκ έπμοκ ιενίδζμ εοεφκδξ. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηδ Βάζζα, 

δεκ ηίεεηαζ γήηδια εοεφκδξ, αθθά ζηα πθαίζζα ηδξ μζημβέκεζαξ ηα ιέθδ 

αθθδθμαμδεμφκηαζ.   
 

Καη από απηνύο ηνπο γνλείο εγώ ζνπ ιέσ ... δειαδή ... «Αε θηαίεη, έρεη άιιε δσή, δελ 

είλαη ππνρξεσκέλν». Αειαδή πνηνο θηαίεη; Αελ είλαη ππνρξέσζε ή θηαίκε, είλαη 

νηθνγέλεηα, αδέξθηα. 

 

10.2.7.3. Ζ ζρέζε Άλλαο-Φαλήο 

 

Ζ Βάζζα ακαθένεδηε ζηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηζξ δφμ αδενθέξ. Σα ημνίηζζα έπμοκ 

ηέζζενα πνυκζα δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ ηαζ ςξ εη ημφημο θμζημφκ ζημ ίδζμ ζπμθείμ, δ 

Άκκα ζηδκ Γ‟ Γδιμηζημφ ηαζ δ  Φακή ζηδκ Α‟. Οζ δφμ αδενθέξ έπμοκ ηαθή ζπέζδ 

ιεηαλφ ημοξ, δίπςξ κα θείπμοκ μζ ακαιεκυιεκεξ ζοβηνμφζεζξ. 

 

10.2.7.3.1. Σα πεηξάγκαηα από ηνπο ζπλνκειίθνπο 

 

πςξ είπε οπμζηδνίλεζ δ Φακή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεχκ ιαξ, 

ηάπμζα παζδζά ζημ ζπμθείμ ηδκ ημνμσδεφμοκ βζα ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ Άκκαξ. Σμ 

ζημζπείμ εημφημ ημ επζαεααίςζε ηαζ δ Βάζζα, δ μπμία ελήβδζε πςξ δ Φακή πνμζπαεεί 

κα θνμκηίγεζ ηαζ κα οπεναζπίγεηαζ ηδκ αδενθή ηδξ, υηακ μζ άθθμζ ηδκ ημνμσδεφμοκ.  

 
Να ε Φαλή πάιη έρεη πξόβιεκα ζην ζρνιείν ηελ θνξντδεύνπλ ηα παηδηά, ξίρλεη μύιν γηα 

ηελ Άλλα, ηελ θνξντδεύνπλ ηα παηδηά.  

 

10.2.7.3.2. Σν πξόηππν ηεο αδεξθήο 

 

Δπζπθέμκ, δ Φακή θαίκεηαζ κα είκαζ θζβυηενμ οπενήθακδ βζα ηδκ Άκκα, απυ υηζ 

παθαζυηενα. Σμ πνυηοπμ ηδξ ιεβάθδξ αδενθήξ θαίκεηαζ κα ημ ανίζηεζ ζηδκ λαδένθδ 

ηδξ, ηδ Υανά, δ μπμία έπεζ ηδκ ίδζα δθζηία ιε ηδκ Άκκα ηαζ ζοκακαζηνέθεηαζ ζοπκά 

ιε ηα δομ ημνίηζζα. Χζηυζμ, δ Βάζζα πνμζπαεεί κα ελδβήζεζ ζηδ Φακή πςξ δ Άκκα 

αλίγεζ κα είκαζ ημ πνυηοπυ ηδξ βζα ηζξ πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααάθεζ.  
 

Βθεί πνπ ήηαλ θάπνηε πεξήθαλε γηα ηελ Άλλα, είλαη πην καδεκέλε, έρεη έλαλ ζπκό 

απέλαληη ηεο. ΐιέπακε ηελ μαδέξθε ηεο ηε Υαξά πνπ ηελ έρεη πξόηππν σο ηελ κεγάιε 

αδεξθή, πνπ είλαη θπζηνινγηθή θαη ηεο εμεγώ εγώ όηη είλαη ιάζνο θαη όηη ε αδεξθή ζνπ 

πξέπεη λα είλαη ην πξόηππν. 

 

10.2.8. Σν ζρνιηθό πιαίζην 

 

Σμ εέια ζημ μπμίμ εζηζάζαιε πενζζζυηενμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ ιε ηδ Βάζζα ήηακ εηείκμ ημο ζπμθείμο, ακαθμνζηά ιε ηδ ζηάζδ ηςκ 
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εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηζξ εθθείρεζξ ημο ζοζηήιαημξ. Ανπζηά, δ Άκκα  λεηίκδζε πέκηε 

εηχκ ιε ηδ  θμίηδζή ηδξ ζε ζδζςηζηυ παζδζηυ ζηαειυ. Μζαξ ηαζ δ Άκκα 

ζοκακαζηνεθυηακ ςξ επί ημ πθείζημκ εκήθζηεξ έςξ ηδκ δθζηία ηςκ πέκηε, μζ βμκείξ 

ηδξ εεχνδζακ ηαθφηενμ κα θμζηήζεζ πνχηα ζημκ παζδζηυ ζηαειυ, χζηε κα 

ελμζηεζςεεί πενζζζυηενμ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηδξ. Σμ δζάζηδια ηδξ πνμζανιμβήξ 

ήηακ δφζημθμ, ηαεχξ δ Άκκα έπνεπε κα απμδεπηεί ηδ θαζανία ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ 

άθθςκ παζδζχκ.  
 

Γη‟ απηό ηνλ ιόγν δελ πήγακε λεπηαγσγείν πέληε ρξνλώλ, ηελ πήγα ζηνλ παηδηθό ζηαζκό, 

λα γλσξίζεη ηα παηδηά, λα ζπλεζίζεη ηνλ ζόξπβν παηδηώλ, λα ζπλεζίζεη θσλέο. ΐέβαηα 

έπαζε ζνθ! Έθιαηγε, έθαλε εκεηνύο, θώλαδε θαη απηή. Γηλόηαλ έλαο ρακόο! 

 

Χζηυζμ, ηαζ βζα ηδκ ιδηένα ημ δζάζηδια εηείκμ ήηακ ζδζαίηενμ ηαζ ειπενζείπε 

ημ ζημζπείμ ηδξ πνμζανιμβήξ. Έςξ ηα πέκηε πνυκζα ηδξ Άκκαξ, δ Βάζζα είπε 

αθζενχζεζ ελμθμηθήνμο ηδ γςή ηδξ ζηδκ ακαηνμθή ηδξ ηυνδξ ηδξ, ιε απμηέθεζια κα 

ιδκ δζαεέηεζ πνμζςπζηυ πνυκμ. Έηζζ, μζ χνεξ πμο δ Άκκα απμοζίαγε απυ ημ ζπίηζ βζα 

κα πάεζ ζημκ παζδζηυ ήηακ ηάηζ πνςηυβκςνμ βζα ηδ ιδηένα ηδξ, δ μπμία δεκ ήλενε 

πχξ αηνζαχξ κα ζοιπενζθενεεί ζημ πνυκμ εηείκμ.   
 

Καη ήκνπλ έμσ από ηνλ παηδηθό ζηαζκό θαη πεξίκελα ηελ Άλλα! Αελ ήμεξα ηη λα θάλσ! 

Ση θάλσ; Βίρε θύγεη ε δσή κνπ ηέζζεξα ρξόληα, λα πάσ κε κία θίιε κνπ λα πησ θάηη, 

γηαηί όιε ηελ ώξα, όιε ηε κέξα έπξεπε θάηη λα θάλσ, θάηη λα ιύζσ, λα δνπιέςσ, λα, λα 

….  

 

ε δθζηία έλζ εηχκ δ Άκκα λεηίκδζε ημ κδπζαβςβείμ ιε ζοκμδυ ημ Βαζίθδ. 

ιςξ εημφηδ ηδ ιεηάααζδ επεθφθαζζε εηπθήλεζξ, ηαεχξ ηα πενζζζυηενα 

κδπζαβςβεία δεκ ήηακ πνυεοια κα ακαθάαμοκ ηδ θμίηδζδ ηδξ Άκκαξ θυβς ηςκ 

ηζκδηζηχκ ηδξ δοζημθζχκ. Έηζζ, πανέπειπακ ηδ ιδηένα ζημ εζδζηυ ζπμθείμ. Χζηυζμ, 

δ Βάζζα οπμζηήνζγε ηδ θμίηδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ ζημ βεκζηυ ζπμθείμ, εθυζμκ δεκ 

δζαεέηεζ κμδηζηή ηαεοζηένδζδ. 

 
ε όια ηα λεπηαγσγεία είρα πεη όηη εξρόκαζηε! Παληνύ! «Καη γηαηί δελ ηελ πάηε ζε 

εηδηθό ζρνιείν»; Δ πξώηε ιέμε. «Γηαηί έξρεζηε εδώ; Ώθνύ έρεη εγθεθαιηθή παξάιπζε 

γηαηί δελ πάεη ζην εηδηθό»; 
 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηάιδκδξ ένεοκαξ, δεκ ήηακ ιυκμ δ ζηάζδ ηδξ Άκκαξ 

πμο άθθαλε απέκακηζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, αθθά ηαζ ηδξ ιδηέναξ ηδξ, ηαεχξ δ Βάζζα 

έβζκε ανηεηά δοζανεζηδιέκδ απυ ημκ ηνυπμ πμο ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια 

ακηζιεηςπίγεζ ηα  παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ.  

Ζ άπμρδ ηδξ Βάζζαξ ζπεηζηά ιε ηδκ θμίηδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ ζημ ζπμθείμ είκαζ 

πςξ δ Άκκα ιπμνεί κα ζοιιεηάζπεζ ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, αθθά ιε ημκ δζηυ ηδξ 

ηνυπμ. Ζ ίδζα εέθεζ ημ παζδί ηδξ κα πενκά υιμνθα ζημ ζφζηδια ηδξ εηπαίδεοζδξ ηζ 

υπζ κα πνμηαθεί δοζανέζηεζα ζημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ. Χζηυζμ, αζζεάκεηαζ πςξ μ 

ζπμθζηυξ εεζιυξ αδζαθμνεί βζα ηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ.   

 
Δ Άλλα ζπκκεηέρεη, θάλεη γπκλαζηηθή, παίδεη κπάια, θάλεη απηό, θάλεη πνιιά πξάγκαηα. 

Βίλαη θάηη πξσηόηππν, θάηη δηαθνξεηηθό. Αελ ηνπο ελδηέθεξαλ απηά. Βκέλα κε ελδηαθέξεη 

λα παίδεη, λα πεξλάεη σξαία, λα κελ επηβαξύλεη ηα παηδηά ζην ζρνιείν. Καηάιαβεο, λα ηα 

θάλεη όια κε ηνλ ηξόπν ηεο.  
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Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ θμίηδζδξ ζημ κδπζαβςβείμ, δ Άκκα ιεηέαδ ζημ 

Γδιμηζηυ ζπμθείμ. Σα δφμ ηηήνζα ζοζηεβάγμκηαζ ηαζ δ εηπαζδεοηζηή ιμκάδα ημο 

Γδιμηζημφ είπε εκδιενςεεί βζα ηδκ επζηείιεκδ θμίηδζδ εκυξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ ζημ πνμζεπέξ δζάζηδια. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηδ Βάζζα, ημ Γδιμηζηυ 

ζπμθείμ δεκ έθααε –μφηε θαιαάκεζ- ιένζικα βζα ηδκ Άκκα, ςξ ιαεήηνζα ιε ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ. Καηά ηδκ ελαεηή πανμοζία ηδξ ζημ Γδιμηζηυ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί ιζα 

νάιπα ηαζ έπεζ πνμζανιμζηεί ιία ημοαθέηα. Δκ ημφημζξ, πμθθά γδηήιαηα υπςξ μ 

ελεζδζηεοιέκμξ ελμπθζζιυξ (ηανέηθα ηαζ ενακίμ), ημ πνμζανιμζιέκμ ακαβκςζηζηά 

οθζηυ (αζαθία ιε ιεβαθφηενδ βναιιαημζεζνά) ηαζ δ ιεηαηίκδζδ ιεηαλφ ηςκ μνυθςκ 

ημο ζπμθζημφ ηηδνίμο πανέιεζκακ άθοηα.     

 
Ήμεξαλ όηη ζα έξζεη έλα παηδί ΏκεΏ θαη δελ έθαλαλ θακία αιιαγή νύηε ζηα βηβιία, ηα 

νπνία πξέπεη λα είλαη πην κεγάια, ζξαλίν, θαξέθιεο, κεηαθίλεζε ζηνλ όξνθν, ηνπαιέηα. 

Αειαδή ην ζρνιείν δελ έθαλε ηίπνηα γηα όια απηά. Έθαλαλ κέζα ζε έμη ρξόληα κία ξάκπα 

θαη κία ηνπαιέηα ΏκεΏ ε νπνία κε ην δόξη ήηαλ γηα ΏκεΏ. 

 

10.2.8.1. Ζ ηδέα γηα αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο 

 

Ζ Βάζζα έπεζ ζηεθηεί πμθθέξ θμνέξ κα αθθάλεζ ζπμθείμ ζηδκ ηυνδ ηδξ. πςξ 

οπμζηδνίγεζ, δεκ είκαζ μζ νάιπεξ ή μζ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ πμο ηδκ πνμαθδιαηίγμοκ 

αθθά δ ζηάζδ  ημο έιροπμο δοκαιζημφ, ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

οκεπχξ, δ ακαγήηδζδ ημο ζπμθείμο δεκ ζοκηεθείηαζ ιε βκχιμκα ιμκάπα ηζξ 

ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ, αθθά ηαζ ηδκ εοαζζεδημπμζδιέκδ ζηάζδ ηςκ δαζηάθςκ.   
 

: - θέθηεθεο πνηέ λα αιιάμεηο ζρνιείν ε Άλλα λα πάεη ζε θάπνην άιιν; 

ΐ: - Πάξα πνιιέο θνξέο, λαη. […] Αελ είλαη ην ζέκα ε ξάκπα. Να είλαη πην αλνηρηνί 

άλζξσπνη θαη εθπαηδεπηηθνί. Να είλαη πξνρσξεκέλνη, κε έλα όξακα. 

 

Δζδζηυηενα, δ Βάζζα εα επζεοιμφζε μζ ιαεδηέξ κα είκαζ πζμ 

εοαζζεδημπμζδιέκμζ ημζκςκζηά, κα εκδιενςεμφκ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πςξ δ 

Άκκα είκαζ ιζα ιαεήηνζα ημο ζπμθείμο, υπςξ υθμζ.  
 
Ώπηά κε ην ζρνιείν θαη γεληθά λα ηνπο κάζνπλ απηά ηα θνηλσληθά, όηη είλαη παηδί ηνπ 

ζρνιείνπ, όηη είλαη ην ίδην κε ηα άιια παηδηά. 

 
ε ενχηδζή ιαξ, εάκ δ Βάζζα ζηέθηδηε πμηέ κα ιεηαημιίζεζ ιε ηα παζδζά ηδξ 

ζηδ βεκέηεζνα ηδξ, ηδκ Οοββανία, υπμο οπάνπμοκ ηαθφηενεξ οπμδμιέξ βζα ηα άημια 

ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, δ Βάζζα απάκηδζε ανκδηζηά. Ακ ηαζ μζ ζοκεήηεξ ιμζάγμοκ 

εοκμσηυηενεξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Άκκαξ, δ Βάζζα δεκ επζεοιεί κα παθάζεζ ηδκ 

μζημβέκεζά ηδξ ηαζ ηα παζδζά κα ιεβαθχζμοκ ιαηνζά απυ ημκ παηένα ημοξ. Έηζζ, δ 

Βάζζα πνμζπαεεί κα ιεηαδχζεζ ζηδκ Άκκα ημ ιήκοια, πςξ δεκ πνέπεζ κα ηα παναηά 

ζηζξ δοζημθίεξ, αθθά κα πνμζπαεεί αηυιδ πενζζζυηενμ, βζα κα αθθάλεζ ηα ηαηχξ 

ηείιεκα, αθμφ «γηα θάπνην ιόγν γελλήζεθε».  
 

Σα ζρνιεία είλαη θαιύηεξα, ηα πάληα είλαη θαιύηεξα. Γηαηί; Ση λα ηεο πσ; Αελ ζε ζέινπλ, 

πάκε εθεί πνπ ζε ζέινπλ; Να δηαιύζσ ηελ νηθνγέλεηα; Να κελ βιέπεη ηνλ κπακπά ηεο; 

ρη. Βγώ ηεο είπα γηα θάπνην ιόγν γελλήζεθεο, ζα θάλεηο θάπνηα πξάγκαηα. Γηα θάπνην 

ιόγν ζε έθεξαλ ζε κέλα. Κάηη πξέπεη λα αιιάμεη. Βίλαη εύθνιν λα παξαηήζνπκε απηέο ηηο 

δπζθνιίεο, θαηάιαβεο; 
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10.2.8.2. Ζ ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Άλλαο 

 

Ζ ιδηένα ημο οπμηεζιέκμο ήηακ εοπανζζηδιέκδ απυ ηδ δαζηάθα πμο είπε δ 

Άκκα ηαηά ηα ηνία πνχηα πνυκζα ζημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ. Δζδζηυηενα, δ δαζηάθα 

εηείκδ δζέεεηε ιζα ηαθή ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ Άκκα ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζγε υπςξ υθα 

ηα παζδζά ηδξ ηάλδξ, δίπςξ δζαηνίζεζξ ή απμηθεζζιμφξ.  
 

Δ Υαξνύια, πνπ ηελ είρε δύν ρξόληα, πξνζπάζεζε θαη ήηαλ θαιή δαζθάια γεληθά. 

Πξνζπάζεζε θάπνηα πξάγκαηα, ζε θάπνηα ηα θαηάθεξε ζε άιια όρη γηαηί δελ ήμεξε. 

Φεξόηαλ θαιά ζε όια ηα παηδηά, δελ είλαη όηη έθαλε θάηη παξαπάλσ κε ηελ Άλλα 

 
Χζηυζμ, δ Βάζζα δεκ είκαζ εοπανζζηδιέκδ ιε ηδ δαζηάθα πμο ακέθααε ημ 

ηιήια ηδξ Άκκαξ ζηδκ Γ‟ Γδιμηζημφ, ηαεχξ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ δζαπςνίγεζ ηδκ 

Άκκα απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ, αθμφ δεκ ηδξ πανέπμκηαζ ίζεξ εοηαζνίεξ βζα 

ζοιιεημπή ζηζξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δζδζηυηενα, δ ιδηένα ακέθενε δφμ 

παναδείβιαηα ηα μπμία είπε πανμοζζάζεζ ηαζ δ Άκκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ζοκεκηεφλεχκ ιαξ. Σμ πνχημ πενζζηαηζηυ έβηεζηαζ ζημκ απμηθεζζιυ ηδξ Άκκαξ απυ 

ημ ιάεδια ηςκ οπμθμβζζηχκ, ηαεχξ δ αίεμοζα ανίζηεηαζ ζημ δεφηενμ υνμθμ. Σμ 

δεφηενμ ζοιαάκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ θμίηδζδ ηδξ Άκκαξ ζημκ πνχημ υνμθμ ημο 

ζπμθζημφ ηηδνίμο, υηακ δ ηάλδ ημο ζζμβείμο οπέζηδ αθάαδ. Να ζδιεζςεεί, αεααίςξ, 

πςξ ζημ ζπμθείμ ηδξ Άκκαξ δεκ οπάνπεζ ακεθηοζηήναξ ηαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ βζα κα 

θηάζεζ ημ ημνίηζζ ζημκ πνχημ υνμθμ ήηακ ιέζς ηδξ ιεηαθμνάξ ηδξ απυ ηάπμζμκ 

δάζηαθμ. Χζηυζμ, ηάηζ ηέημζμ δεκ ήηακ πάκημηε εφημθμ, αθμφ μ δάζηαθμξ εηείκμξ 

δεκ ήηακ πάκημηε δζαεέζζιμξ. ηα θυβζα ηδξ Βάζζαξ, ιπμνεί ηακείξ κα δζαηνίκεζ 

ηάπμζεξ αζπιέξ βζα έθθεζρδ πνμεοιίαξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ δαζηάθςκ κα ιεηαθένμοκ 

ηδκ Άκκα.  
 

Γηα παξάδεηγκα, θέηνο ε δαζθάια ζεσξνύζε απαξαίηεην λα ξσηήζεη ηελ Άλλα: «Άλλα, 

ζέιεηο λα θάλεηο κάζεκα ππνινγηζηώλ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πάλσ όξνθν; Ώλ ζέιεηο ζα 

βξνύκε έλαλ δάζθαιν πνπ ζέιεη θαη κπνξεί λα ζε αλεβάζεη πάλσ». Δ Άλλα ιέεη όηη 

«Βκέλα κνπ γύξηδε ην κάηη θαη είπα όρη». Βπίζεο, είρε ραιάζεη ε ηάμε ηεο θαη ε δηπιαλή 

δαζθάια δελ  ήζειε λα πάεη ε Άλλα ζηελ ηάμε ηεο θαη έπξεπε λα πάεη πάλσ, νπόηε απηή 

πεξίκελε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δάζθαιν γηα λα ηελ αλεβάζεη θαη πεξίκελε ζε θάζε δηάιεηκκα 

λα έξζεη απηόο. Καη λα ιέλε: «Ώπηή ηε δνπιεηά ζα θάλνπκε; Θα ηελ αλεβνθαηεβάδνπκε; 

Οη γνλείο πνύ είλαη»; 

 

Οζ δοζημθίεξ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ δζδάζημκηεξ πμο έπεζ ακηζιεηςπίζεζ δ 

Βάζζα ζηα πνυκζα θμίηδζδξ ηδξ Άκκαξ ηήξ δδιζμονβμφκ έβκμζεξ ηαζ ακδζοπίεξ βζα ηδ 

ιεηάααζδ ημο ημνζηζζμφ ζημ Γοικάζζμ.   
 
Βίλαη έλα ζνθ όια απηά, θνβεξό ζνθ. Καη πνιύ πνλνθέθαινο ηώξα πνπ ζα ην πάκε ζην 

Γπκλάζην. 

 

10.2.8.3. Ζ δπζθνιία επηινγή ζρνιηθνύ πιαηζίνπ 
 

Ζ Άκκα ζοκζζηά έκα παζδί δίπςξ κμδηζηή ηαεοζηένδζδ ή ιαεδζζαηέξ 

δοζημθίεξ, ημ μπμίμ ειθακίγεζ ζδιακηζηέξ δοζημθίεξ ζηδκ ηίκδζδ, ιε απμηέθεζια δ 

επζθμβή ζπμθζημφ πθαζζίμο κα ζοκζζηά ιζα ζφκεεηδ οπυεεζδ. Αθεκυξ, ημ εζδζηυ 

πθαίζζμ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ, αθεηένμο, ημ βεκζηυ ζπμθείμ 

πςθαίκεζ θυβς ηςκ δοζημθζχκ πμο ηίεεκηαζ ζηδ ιεηαηίκδζή ηδξ Άκκα. οκεπχξ 

ηακέκα απυ ηα δφμ εηπαζδεοηζηά πθαίζζα δεκ δφκαηαζ κα ακηαπμηνζεεί επαηνζαχξ  

ζηζξ ακάβηεξ ημο ημνζηζζμφ. πςξ είπε δ Βάζζα, δ ηυνδ ηδξ «είλαη έλα παηδί πνπ δελ 
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κπνξεί λα βξεη ζέζε», αθμφ ηαιζά απυ ηζξ δφμ οθζζηάιεκεξ επζθμβέξ δεκ δίκεζ θφζδ 

ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηυπμοξ ηδξ Άκκαξ. 
 

 Αελ είλαη γηα εηδηθό. Βίλαη έλα παηδί πνπ δελ κπνξεί λα βξεη ζέζε. 
 

10.2.8.4. Ζ δπζαξέζθεηα πξνο ηε λνκνζεζία 

 

φιθςκα ιε ημ κυιμ ηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ έπμοκ κα επζθέλμοκ 

ακάιεζα ζε εζδζηυ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ ηαζ πανάθθδθδ ζηήνζλδ. Χζηυζμ, δ Άκκα 

δεκ πνεζάγεηαζ αμήεεζα ζηα ιαεήιαηα, αθθά ηάπμζμκ κα ιπμνεί κα ηδκ ζδηχκεζ ηαζ 

κα ηδκ αμδεά ζηζξ αζηήζεζξ πμο είκαζ ακαβηαίμ κα ηάκεζ ιε ημ ζχια ηδξ. Απυ ηδκ 

άθθδ, ημ εζδζηυ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ είκαζ οπεφεοκμ βζα θζβμζηά ζημζπεία 

αοημελοπδνέηδζδξ, πμο μφηε ηζ αοηά ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ  Άκκαξ, ιε 

απμηέθεζια δ Βάζζα κα ιδκ ιπμνεί κα ανεζ ζημ δδιυζζμ ηάηζ πμο κα ηαθφπηεζ ηζξ 

αημιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ηυνδξ ηδξ.  

 
Κηλεηηθά ίζνλ κεδέλ. Βκάο καο έθαλε εθπαηδεπηηθό εηδηθό πξνζσπηθό, όκσο δελ πάεη ζε 

έλα πεξηζηαηηθό. Πάεη ζηα ζρνιεία εηδηθό εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό πνπ είλαη ςπρνιόγνη, 

εξγνζεξαπεπηέο. Καηάιαβεο;  

 

10.2.8.5. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνύ ζπλνδνύ γηα ηελ Άλλα 

 

Ζ Βάζζα έπεζ ηζκδημπμζδεεί πμθφ, χζηε κα έπεζ δ ηυνδ ηδξ ηα δζηαζχιαηα πμο 

εα έπνεπε κα είκαζ δζαζθαθζζιέκα βζα ημ παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Εήηδζε, 

θμζπυκ, απυ ανιυδζμ θμνέα ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ κα ζηείθεζ ιζα εηπαζδεοηζηυ ιε 

ζςιαηζηή δφκαιδ, ηάηζ ημ μπμίμ δεκ πναβιαημπμζήεδηε πμηέ.  

 
Σελ επόκελε ρξνληά εγώ ηνπο έιεγα κηα γπκλαζκέλε γπλαίθα πξέπεη λα είλαη θαη εγώ 

ηώξα ηη δύλακε έρσ πξαγκαηηθά.  

 

Ζ Βάζζα επεζήιακε πςξ ζηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ πνεζάγεηαζ ηακείξ 

κα δμοθέρεζ πμθφ ιε ημ ζχια ημο. Ζ Άκκα δε δζαεέηεζ ιαεδζζαηέξ εθθείρεζξ, 

πνεζάγεηαζ απθχξ ηάπμζμκ κα ηαηαβνάθεζ υζα θέεζ εηείκδ ακελάνηδηα απυ ημ ακ είκαζ 

ζςζηά ή υπζ.  

 
Βδώ όηαλ ιεο «θηλεηηθά» , ελλνείο ην πξώην πξάγκα πνπ βάδεηο είλαη ην ζώκα ζνπ.[…] 

Βκάο είλαη πεξηζζόηεξν ην θηλεηηθό, όρη ην λνεηηθό. ην λνεηηθό θνκκάηη δελ θάλεη 

ηίπνηα καδί ηεο, δειαδή θαη όηαλ γξάθεη, γξάθεηο απηά πνπ ζνπ ιέεη. Λέεη  ιάζνο; Λάζνο 

γξάθεηο θαη εζύ. Αειαδή δελ ππάξρεη ηίπνηα ηδηαίηεξν ζηελ παξάιιειε ζηήξημε, όηη ζα ην 

πάξεηο έμσ από ηελ ηάμε, όηη... Σίπνηα από απηά δελ ππάξρεη. Αελ έρεη ηίπνηα από απηά. 

Έρεη όκσο όηη θξαηάο ην ρέξη ηεο, λα ηελ βνεζάο λα πεξπαηάηε, λα θάλεηε αζθήζεηο. 

 

10.2.9. Οη θηιηθέο ζρέζεηο 

 

Έςξ ηδκ δθζηία ηςκ πέκηε εηχκ δ Άκκα αημθμοεμφζε ζε ηαεδιενζκή αάζδ 

έκα πμθφ εκηαηζηυ πνυβναιια εεναπεζχκ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ ηζκδηζηήξ ηδξ 

ηαηάζηαζδ. οκεπχξ ζοκακαζηνεθυηακ ςξ επί ημ πθείζημκ ιε εκήθζηεξ, υπςξ μζ 

ζοββεκείξ ηαζ μζ εεναπεοηέξ ηδξ ηαζ δε δζέεεηε ηαηηζηή επζημζκςκία ιε ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ηδξ.   
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[…] πέληε ρξνλώλ θαη ε Άλλα επεηδή δελ είρε … ην έθεξαλ έηζη νη θαηαζηάζεηο, πνπ ε 

Άλλα δελ είρε θίινπο παηδηά. Έθαλε παξέα κόλν κε κεγάινπο. 

 

10.2.9.1. Ζ απόξξηςε ζην πάξηη 
 

Ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ηδξ θζθίαξ, δ Βάζζα πανέεεζε έκα ζοιαάκ ημ μπμίμ ηδ 

ζηεκαπχνδζε πμθφ. Ζ Άκκα έπεζ ιζα αβαπδιέκδ λαδένθδ, ηδ Υανά. Σα δφμ ημνίηζζα 

ανίζημκηαζ ημκηά δθζηζαηά ηαζ ηάκμοκ ζοπκά πανέα. Πνζκ απυ θίβμ ηαζνυ δ Υανά 

είπε βεκέεθζα ηαζ απμθάζζζε κα ηαθέζεζ ηζξ θίθεξ ηδξ ζημ εζηζαηυνζμ ημο ιπαιπά ηδξ 

Άκκαξ, βζα κα βζμνηάζμοκ. Πανυθμ πμο δ εεία ηδξ Άκκαξ-ηαζ ιδηένα ηδξ Υανάξ- 

ηάθεζε ηδκ Άκκα ζημ πάνηζ, δ Υανά θάκδηε κα έπεζ ακηίεεηδ βκχιδ. Μυθζξ δ 

λαδένθδ ηδξ ιπήηε ζημ εζηζαηυνζμ,  
 

Σν ηειεπηαίν πνπ κε πιήγσζε ήηαλ όηαλ πήγακε ζηα γελέζιηα ηεο μαδέξθεο ηεο θαη δελ 

ηελ ήζειε. Ώπηό κε πιήγσζε πάξα πνιύ! Μαο παίξλεη ε θνπληάδα κνπ θαη λα καο ιέεη 

ειάηε. Βπεηδή εκείο ζέιακε λα πάκε ζέαηξν ... ηέινο πάλησλ ...Πάκε θαη ήηαλ εθεί ε 

Υαξά κε ηηο θίιεο ηεο.  Μπαίλνπκε κέζα ζην εζηηαηόξηό καο θαη ζεθώλεηαη ε μαδέξθε 

ηεο θαη ιέεη «Ώ δελ ζε θάιεζα, γηαηί δελ ζέισ λα ζε βιέπνπλ νη θίιεο κνπ» θαη ε Άλλα 

απαληάεη «Αελ πεηξάδεη κακά, ην έρσ ζπλεζίζεη». Βγώ νθία ... δελ μέξσ. Σελ επόκελε 

κέξα κόλν έθιαηγα. 

 

10.2.10. Οηαπόςεηο ηεο κεηέξαο γηα ηε ζηάζε ηνπ θνηλσληθνύ πιαηζίνπ  

 
Πάληα θιαίσ εθεί, αιιά επηπρώο ζην θαξλαβάιη  

έρσ κάζθα θαη δελ θαίλνληαη ηα δάθξπα. 

 

οκμθζηά δ Βάζζα ειθακίγεηαζ δοζανεζηδιέκδ απυ ηδ ζηάζδ ηδξ ημζκςκίαξ 

απέκακηζ ζηα άημια ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηαεχξ εεςνεί πςξ δεκ οπάνπεζ 

ζηήνζλδ μφηε απυ ημοξ εεζιμφξ αθθά μφηε απυ ηα ιέθδ πμο απανηίγμοκ ημ ημζκςκζηυ 

ζφκμθμ. ε ενχηδζή ιμο, εάκ δ Βάζζα εκημπίγεζ ηάπμζεξ αθθαβέξ ζηδκ ημζκςκία ςξ 

πνμξ ηα άημια ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα, δ ίδζα ζδιείςζε πςξ δδιζμονβμφκηαζ 

ζοπκυηενα νάιπεξ.   
 

Β ξάκπεο πνπ βάδνπλ ιίγν παξαπάλσ. 

 

10.2.10.1. Ο θόβνο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ αζηζμθυβδζδ πμο δίκεζ δ Βάζζα ςξ πνμξ ηδ ζηάζδ 

ηδξ ημζκςκίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ίδζα πζεακμθμβεί πςξ ιάθθμκ μζ ηζκδηζηέξ 

ακαπδνίεξ  πνμηαθμφκ θυαμ ζημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, ηαεχξ μ ακηίηηοπυξ ημοξ ζημ 

ζχια είκαζ ειθακήξ. Ο ηνυιμξ θένεζ ςξ απμηέθεζια ημκ μίηημ ηαζ εκ ηέθεζ ηδκ  

απμζηαζζμπμίδζδ απυ ηζξ μζημβέκεζεξ ιε παζδζά ιε ακαπδνία.  

 
Δ θνηλσλία , δελ μέξσ ηη, πνύ, πώο. Βίλαη απηό ην ςπρνινγηθό λνκίδσ, επεηδή είλαη κε ην 

ζώκα ζπλδεδεκέλν θαη ν άλζξσπνο ηξνκάδεη, ην ιππάηαη, κεηά πάεη ζηε κηδέξηα. Οη 

νηθνγέλεηεο κέλνπλ κόλεο ηνπο. 

 

10.2.10.2. Ο ξαηζηζκόο 
 

Ζ Βάζζα δήθςζε πςξ ζηδκ Δθθάδα έπεζ αζχζεζ ναηζζζιυ υπζ ιυκμ βζα ηδκ 

ηαηαβςβή ηδξ, επεζδή πνμένπεηαζ απυ άθθδ πχνα, ια ηαζ ςξ ιδηένα παζδζμφ ιε 
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ακαπδνία. Ζ ελμιμθυβδζδ εημφηδ θακενχκεζ πςξ δ Βάζζα ζοπκά αζζεάκεηαζ υηζ 

ακηζιεηςπίγεηαζ ιε πνμηαηάθδρδ απυ ηδκ ημζκςκία, ηζ υπζ ςξ ζζυηζιμ ιέθμξ.  
 

Βδώ έρσ ληώζεη ξαηζηζκό γηα δύν ιόγνπο: πνπ είκαη μέλε θαη πνπ είκαη κακά παηδηνύ κε 

αλαπεξία.   

 

Ζ ηνζηζηή ηδξ ημζκςκίαξ είκαζ ζηθδνή πμθθέξ θμνέξ ηαζ ημ πεζνυηενμ βζα ηδ 

Βάζζα είκαζ πςξ ηα ναηζζζηζηά ζπυθζα πνμένπμκηαζ απυ κέμοξ, ιμνθςιέκμοξ 

ακενχπμοξ ή βμκείξ, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ πςξ μζ απυρεζξ ηδξ ημζκςκίαξ 

εθάπζζηα έπμοκ ελεθζπεεί.  

 
Καη όζα «Μπξάβν» ζα αθνύζσ, ηόζα «Αελ ληξέπεζαη» αθνύσ ηελ ίδηα ζηηγκή. «Σνλ 

ζηαπξό πνπ θνπβαιάο δελ ην δείρλεηο ζηνπο άιινπο». Σν ιέλε κνξθσκέλα άηνκα, λέα 

άηνκα, κακάδεο, δελ κηιάσ γηα γηαγηάδεο 70 ρξνλώλ.  

 

Ζ Βάζζα έπεζ κζχζεζ πμθθέξ θμνέξ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ θυβς ηδξ 

ηζκδηζηήξ δοζημθίαξ ημο παζδζμφ ηδξ, βεβμκυξ πμο ηδκ ζηεκαπςνεί πμθφ. Μάθζζηα, δ 

ίδζα ηθαίβμκηαξ ιμο ακέθενε ηα θεβυιεκα ιζαξ άθθδξ ιδηέναξ ιε ηδκ μπμία είπακ 

θζθζηέξ ζπέζεζξ. Ακ ηαζ δ ιδηένα εηείκδ εα έηακε πάνηζ βζα ηδκ ηυνδ ηδξ, γήηδζε απυ 

ηδ Βάζζα κα ιδκ θένεζ ηδκ Άκκα, ηαεχξ μζ ηαθεζιέκμζ πμο εα δμοκ ημ ημνίηζζ ζημ 

ακαπδνζηυ αιαλίδζμ πνυηεζηαζ κα θοπδεμφκ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ απμθαφζμοκ ημ 

πάνηζ.  Ζ Βάζζα δεκ είπε ηίπμηα ζηδκ ηονία εηείκδ, αθθά δζέημρε ηδκ επζημζκςκία 

ιαγί ηδξ.  
 

Έρσ δήζεη λα κνπ πνπλ απηό ην ίδην, μέξεηο «Δ θόξε κνπ έρεη γελέζιηα...» κπια, κπια... 

«Μελ ηελ θέξεηο γηαηί ηνπο ζηελαρσξεί ε Άλλα, γηαηί ν θόζκνο πεξλάεη δύζθνια θαη 

έζησ πέληε ιεπηά πνπ έρεη λα απνιαύζεη, λα ραιαξώζεη, βιέπεη ηε Άλλα θαη ληώζεη 

ζηελαρώξηα».  Ώιιά δελ είπα ηίπνηα. Ώπιά πηα κε απηά ηα άηνκα πηα είλαη ... δελ έρσ 

επαθέο. 

 

10.2.10.3. Ο απνθιεηζκόο από ηηο άιιεο κεηέξεο 
 

Σμ ζοιαάκ εημφημ δεκ είκαζ ημ ιμκαδζηυ πμο έπεζ ακηζιεηςπίζεζ δ Βάζζα. 

Έπμοκ οπάνλεζ ηαζ άθθεξ θμνέξ πμο έπεζ δεπηεί ανκδηζηά ζπυθζα ηζ έπεζ αζχζεζ ημκ 

απμηθεζζιυ ελαζηίαξ ημο ημζκςκζημφ ζηζβιαηζζιμφ ηδξ Άκκαξ. Χζηυζμ δ Βάζζα 

πνμζπαεεί κα ακηζδνά ιε ροπναζιία. Έπεζ ζοιπενάκεζ πςξ δεκ ιπμνεί κα αθθάλεζ ηδ 

βκχιδ ηςκ ακενχπςκ βφνς ηδξ ια ηαοηυπνμκα αζζεάκεηαζ πμθφ πθδβςιέκδ απυ ηδκ 

ημζκςκία. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα θυβζα ηδξ Βάζζαξ ζφιθςκα ιε ηα μπμία δ 

ίδζα αζζεάκεηαζ πθδβςιέκδ απυ ηδκ ημζκςκία ηζ υπζ απυ ηδκ ακαπδνία ημο παζδζμφ 

ηδξ.   
 

: - Βζύ πώο αληηδξνύζεο;  

ΐ: - Β ηίπνηα, έιεγα εληάμεη, θαλέλα πξόβιεκα, θαηαιαβαίλσ ... Αελ κπνξώ πηα λα θάλσ 

παξέεο. 

: - Πώο ρεηξίδεζαη απηά ηα ζρόιηα; Γεηάο εμεγήζεηο; 

ΐ: - ρη, δελ κπνξώ λα ηνπο αιιάμσ. Οη ραξαθηήξεο δελ αιιάδνπλ ζηα 40, ζηα 50. Αελ 

είκαη νύηε ςπρνιόγνο πνπ λα κπνξώ λα κηιήζσ ζσζηά. Ώπηή ηε ζηηγκή, γηα άιιε κία 

θνξά, είκαη πιεγσκέλε κάλα από ηελ θνηλσλία. Γη‟ απηό ζνπ ιέσ όηη δελ έρεη αιιάμεη ε 

θνηλσλία, δελ αιιάδεη ε θνηλσλία. 

 

Ο θυβμξ βζα ημκ μπμίμ δ Βάζζα απμθεφβεζ κα ιπαίκεζ ζε δζάθμβμ ιε ημοξ βμκείξ 

ή ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ πμο δνμοκ ναηζζζηζηά πνμξ ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ 
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Άκκαξ έβηεζηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα δζαπείνζζδξ ηδξ εκένβεζάξ ηδξ. Δζδζηυηενα, 

πνμηεναζυηδηα ηδξ Βάζζαξ ζοκζζηά δ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ ηδξ, βεβμκυξ πμο απαζηεί 

υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ. οκεπχξ, απμθεφβεζ κα ζπαηαθά εκένβεζα ζηδκ ηνζηζηή ηδξ 

ημζκςκίαξ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, δ Βάζζα δεκ επζεοιεί κα πναβιαημπμζεί 

δζαπθδηηζζιμφξ ιπνμζηά ζηα παζδζά ηδξ, ιε απμηέθεζια κα απμθεφβεζ ηζξ εκηάζεζξ 

υηακ δ Άκκα ηαζ δ Φακή είκαζ πανμφζεξ.   

 
: - Έρεηο κπεη πνηέ ζηελ δηαδηθαζία λα θάλεηο δηάινγν κε θάπνηεο από απηέο ηηο 

κακάδεο; 

ΐ: - ρη, ράλσ πάξα πνιιή ελέξγεηα. Έρσ κάζεη έλα πξάγκα, λα βάδσ πξνηεξαηόηεηεο 

θαη πξνζέρσ πνπ δίλσ ηελ ελέξγεηα κνπ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη ε Άλλα θαη ε 

Φαλή κπξνζηά  θαη ηα απνθεύγσ όια απηά. Καη όηαλ έξρεηαη θάπνηνο θαη κνπ ιέεη όια 

απηά, δε ζέισ λα απαληήζσ, απιώο θεύγσ. 
 

10.3. Οη απόςεηο ηεο κεηέξαο ηεο Μαξίλαο (Γεσξγίαο)  
 

Με ηδ Γεςνβία πναβιαημπμζήεδηακ δφμ ζοκεκηεφλεζξ, μζ μπμίεξ ιαξ έδςζακ 

πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ ηυζμ βζα ημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ υζμ ηαζ βζα ημ ίδζμ ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκάξ ιαξ. Ζ Γεςνβία ειθακίζηδηε ηαζ ηζξ δφμ θμνέξ πμθφ 

πνυεοιδ κα ιζθήζεζ ηαζ κα εηηεεεί, εκχ δεκ δίζηαζε κα αοημζανηαζηεί ηαζ κα 

ακαθενεεί ζε πμθφ πνμζςπζηά ηζ εοαίζεδηα γδηήιαηα. 

Πανάθθδθα, ζημπυξ πμθθχκ ενςηήζεςκ πνμξ ηδ Γεςνβία ήηακ δ ελαηνίαςζδ 

ζημζπείςκ πμο ιαξ πανείπε δ Μανίκα. Πνυεεζή ιαξ, ιε άθθα θυβζα, απμηεθμφζε δ 

ηνζβςκμπμίδζδ, ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ ηδξ εβηονυηδηαξ ηςκ 

ζοιπεναζιάηςκ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ.  

Σμ οθζηυ πμο πνμέηορε ηαηδβμνζμπμζήεδηε ακάθμβα ιε ημοξ άλμκεξ πμο 

ακαδφεδηακ. Έηζζ, υπςξ δζαθαίκεηαζ ηαζ παναηάης, απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηδ 

Γεςνβία θάααιε αζμβναθζηά ζημζπεία πμο ειπθμφηζζακ ημ Γεκευβναιια ηδξ 

μζημβέκεζαξ, ζημζπεία βζα ηδ γςή ηδξ ίδζαξ, πθδνμθμνίεξ βζα ηδ ζπέζδ ηδξ ιδηέναξ ιε 

ηζξ ηνεζξ ηυνεξ ηδξ αθθά βζα ηζξ αδεθθέξ ιεηαλφ ημοξ. Πανάθθδθα, δ Γεςνβία ιίθδζε 

βζα ηδ ζπέζδ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ ηαζ θοζζηά βζα ημ γήηδια ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ 

ηδξ ηυνδξ ηδξ, υπςξ αζχκεηαζ απυ ηδκ ίδζα ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. Δπζπνυζεεηα, έκα 

ζδιακηζηυ ιένμξ ημο οθζημφ πμο ζοθθέπεδηε αθμνά ζηζξ απυρεζξ ηδξ ιδηέναξ βζα ημ 

εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ βεκζηά, αθθά ηαζ εζδζηά, ςξ πνμξ ηα παζδζά ιε ηζκδηζηά 

πνμαθήιαηα. Καηαθδηηζηά, δ Γεςνβία ακαθένεδηε ζηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ ημο 

οπμηεζιέκμο, εκχ δεκ πανέθεζρε κα δζαηοπχζεζ ηζξ απυρεζξ ηδξ ακαθμνζηά ιε ηδ 

ζπέζδ ηδξ Μανίκαξ ιε ημ άθθμ θφθμ. 

 

10.3.1. Σν πξνθίι ηεο κεηέξαο 

 

Ζ Γεςνβία είκαζ 51 εηχκ, ηαηάβεηαζ ηαζ πέναζε υθδ ηδ γςή ηδξ ζημ Ρέεοικμ.  Ζ 

ίδζα είκαζ ηνίηδ ζε ζεζνά βέκκδζδξ ιαγί ιε ημκ αδενθυ ηδξ πμο είκαζ δίδοιμζ, εκχ έπεζ 

ζοκμθζηά άθθα ηνία αδένθζα, απυ ηα μπμία ηα δφμ ανίζημκηαζ εκ γςή. 

Πναβιαημπμίδζε ημκ πνχημ ηδξ βάιμ ζηα 18, απυ ημκ μπμίμ απέηηδζε ιζα ηυνδ, ηδκ 

Δθεοεενία. Μεηά απυ δχδεηα πνυκζα βάιμο πήνε δζαγφβζμ θυβς αζοιθςκίαξ 

παναηηήνςκ ηαζ έπεζηα απυ ηέζζενα πνυκζα πακηνεφηδηε ημκ δεφηενμ ζφγοβυ ηδξ, 

ημκ Κμζιά, ιε ημκ μπμίμ απέηηδζακ δφμ ηυνεξ, ηδκ Αθίηδ ηαζ ηδ Μανίκα. 

Ζ Γεςνβία ενβαγυηακ ςξ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ ζε παζδζηυ ζηαειυ αθθά έκακ 

πνυκμ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ένεοκάξ ιαξ ζοκηαλζμδμηήεδηε. Ακ ηαζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ 

διέναξ αζπμθείηαζ ιε ηδκ θνμκηίδα ηςκ ημνζηζζχκ ηδξ ηαζ ηςκ μζηζαηχκ ενβαζζχκ,  

εκ ημφημζξ, δζαεέηεζ εκδζαθένμκηα ηαζ εκαζπμθήζεζξ εηηυξ ζπζηζμφ. Ζ Γεςνβία είκαζ 
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ιαεήηνζα ζημ Γοικάζζμ Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ, ηάκεζ ιαεήιαηα αββθζηχκ ηαζ ηαηά 

ηαζνμφξ παναημθμοεεί ζειζκάνζα εζηαζηζηχκ.   

 

10.3.1.1. Ζ θνίηεζε ζην Γπκλάζην 

 

πςξ ακαθένεδηε ιυθζξ, δ Γεςνβία είκαζ ιαεήηνζα ζημ Γοικάζζμ Γεφηενδξ 

Δοηαζνίαξ. φιθςκα ιε ηδκ ίδζα, ημ είπε απςεδιέκμ ηαζ θμζηά ιε πμθφ ιεβάθδ πανά. 

Σα ακηζηείιεκα ηςκ ιαεδιάηςκ ηδξ θαίκμκηαζ ελαζνεηζηά εκδζαθένμκηα ηαζ 

ζηέθηεηαζ κα ζοκεπίζεζ ηαζ ζημ Λφηεζμ. Σα πνμδβμφιεκα πνυκζα, ακ ηαζ ήεεθε, δεκ 

ιπμνμφζε κα πάεζ, επεζδή ενβαγυηακ ηαζ μζ ηυνεξ ηδξ ήηακ ιζηνέξ. Σχνα, υιςξ, πμο 

ζοκηαλζμδμηήεδηε, απμθάζζζε κα ηάκεζ ηάηζ βζα ημκ εαοηυ ηδξ, βζα κα ιδκ παναιέκεζ 

ζημ ζπίηζ πμθθέξ χνεξ ηαζ κα ιδκ εεςνείηαζ δεδμιέκδ απυ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ 

ηδξ.  
 

Καη άιινο έλαο ζνβαξόηαηνο ιόγνο ήηαλε όηη ζπληαμηνδνηήζεθα όινη κε ζεσξνύζαλ 

δεδνκέλε. ια ήηαλ δεδνκέλα, αλά πάζα ώξα θαη ζηηγκή ήμεξα όηη εγώ ζα έρσ θάλεη 

απηό θαη ζα θάλσ θαη εθείλν θαη έρσ ρξόλν λα θάλσ θαη απηό. Βίρα απαηηήζεηο από ηνλ 

εαπηό κνπ γηαηί όηαλ ζηακάηεζα από ηε δνπιεηά . «Ώ δελ πξέπεη λα είλαη ιεξσκέλα ηα 

ηδάκηα» αο πνύκε αιιά δελ κε ελνριεί. (γέιηα) Θεσξνύζα όηη όζν δνπιεύεηο 

δηθαηνινγείζαη ιίγν θαη ιεο «Ανπιεύσ θαη δελ πξνιαβαίλσ». ηαλ δελ δνπιεύεηο έρεηο 

θαη εζύ ε ίδηα απαηηήζεηο από ηνλ εαπηό ζνπ πεξηζζόηεξεο. ζνλ αθνξά ηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνύ αο πνύκε. Θα ηειεηώζσ ηηο δνπιεηέο κνπ θαη κεηά ηη; Έρσ λεύξα καδί ηνπο, 

ζπκώλσ καδί ηνπο κε ην λα είκαη ζην ζπίηη ηόζεο ώξεο. 

 

Αηυιδ, ςξ ηζκδηήνζμξ δφκαιδ θεζημφνβδζε δ επζεοιία ηδξ κα ιπμνεί κα 

ζοιιεηέπεζ ζε ζογδηήζεζξ ηαζ κα ελεθζπεεί ςξ άκενςπμξ («...θαη ηέινο πάλησλ πξέπεη λα 

εμειηρζνύκε ζαλ άλζξσπνη. Με πνηόλ ηξόπν ζα εμειηρζνύκε; Με ηελ γλώζε, ηελ κάζεζε»). 

 

Βίλαη ζέκα αλ ην ζέιεηο, άκα δελ ην ζέιεηο. […] Βγώ λα ζνπ πσ ηώξα, πνιιά πξάγκαηα 

κε έρνπλ σζήζεη πξνο ηα εθεί. Λέσ, ξε παηδί κνπ, πνιιέο θνξέο ληξέπνκαη ζε κηα 

ζπδήηεζε κε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ έλα επίπεδν θαη θάλνπλ ζπδεηήζεηο πεξί γεληθώλ 

ζεκάησλ θαη εγώ δελ ζπκκεηέρσ ζηελ ζπδήηεζε, γηαηί δελ κπνξώ λα ηελ 

παξαθνινπζήζσ, δελ κπνξώ λα ζπκκεηέρσ γηαηί δελ γλσξίδσ ην ζέκα. Θα κνπ πεηο 

ηώξα θαη απηά πνπ καζαίλεηο ηώξα ηα εκπεδώλεηο; Μπνξεί λα κελ ηα εκπεδώλσ όια, 

θάπνηα όκσο κνπ κέλνπλ. Μπνξεί λα κελ ζπκάκαη ηελ ηζηνξία αο πνύκε γεληθώο 

ρξνλνινγίεο θαη ηέηνηα, αιιά έρσ κηα γλώζε, απνθηώ κάιινλ. ρη όηη έρσ ηώξα, κελ 

ηξειαζνύκε! 

 

Ζ αθμνιή βζα κα λεηζκήζεζ ημ ζπμθείμ ήνεε ιέζα απυ ιζα ζογήηδζδ ιε έκακ 

βκςζηυ ημο άκηνα ηδξ ιε ηέζζενα παζδζά, πμο ηαζ εηείκμξ θμζηά ζημ Γοικάζζμ 

Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ.  
 

Καηαξρήλ εγώ είρα θάλεη αίηεζε πξηλ από.. από ην 2008 λνκίδσ ..αιιά δελ πήγα γηαηί 

δνύιεπα θηόιαο, είρα θαη κηθξά παηδηά, δελ ήηαλ εύθνιν. Β...έλαο ιόγνο πνπ ην 

απνθάζηζα θέηνο ήηαλε έλαο ζπγρσξηαλόο ηνπ άληξα κνπ πνπ πάεη ζην Φνπξθνπξά θαη 

ήηαλε ελζνπζηαζκέλνο![…] Σν είρα ζνπ ιέσ θαηά λνπ εγώ από ρξόληα, ην είρα δειαδή 

απσζεκέλν. Πήγα, ινηπόλ, ζηελ αξρή αιιά δελ ήκνπλ ζίγνπξε..δειαδή πήγα θαη έιεγα 

«Βληάμεη, ζα δσ πσο ζα πάεη». 

 

10.3.1.2. Ζ απηνθξηηηθή 

 

Ζ Γεςνβία ιε δζάεεζδ αοημηνζηζηήξ, ακαβκςνίγεζ πςξ  εέθεζ κα έπεζ ημκ έθεβπμ 

ηςκ ηαηαζηάζεςκ, χζηε κα βίκμκηαζ υθα υπςξ δ ίδζα εεςνεί ζςζηά. Χζηυζμ, εημφηδ 
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δ πνμζπάεεζα θαίκεηαζ κα ηδκ θμνηίγεζ πμθφ ζοκαζζεδιαηζηά, ιε απμηέθεζια κα 

επζεοιεί κα πενζμνίζεζ ηδκ ηάζδ ηδξ βζα έθεβπμ ηςκ ηαηαζηάζεςκ. Δκ ημφημζξ, δ ίδζα 

δζαηδνεί ηζξ αιθζαμθίεξ ηδξ βζα ημ ηαηά πυζμ δφκαηαζ κα πενζμνίζεζ ηδκ εκ θυβς 

ζοιπενζθμνά. 

 
Σώξα θαηά πόζν κπνξώ λα καδέςσ ηα ςπρνινγηθά, δελ μέξσ. Ώλ θαηαθέξσ λα ηα 

καδέςσ πνηέ, αιιά κάιινλ ζα μεθηλήζσ λα παίξλσ αλαηζζεηηθό ιίγν. Δ αιήζεηα είλαη 

όηη ην ζπλεηδεηνπνηώ αιιά δελ κπνξώ λα ην αιιάμσ, δειαδή είλαη ν ραξαθηήξαο κνπ, 

ζέισ λα ηα ειέγρσ όια, ζέισ λα γίλνληαη ζσζηά όια. Σν πόζν ην θαηαθέξλσ απηό είλαη 

κία άιιε ηζηνξία. Άιιν ην ηη ζέιεηο θαη άιιν ην ηη κπνξείο!» 

 

Ζ ηάζδ ηδξ Γεςνβίαξ βζα έθεβπμ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ άθθςκ ιεθχκ ηδξ 

μζημβέκεζάξ θαίκεηαζ κα δδιζμονβεί εκηάζεζξ ιαγί ημοξ. Ακ ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ πςξ 

ημ «ζςζηυ» έβηεζηαζ ζηδκ οπμηεζιεκζηή ηνίζδ ημο ηαεεκυξ, πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ζοκήεεζα πμο δοζημθεφεηαζ κα πενζμνίζεζ.   
 

ζνλ αθνξά, όκσο, θαη ηνπο ππόινηπνπο ζην ζπίηη κε απνηέιεζκα λα κε ραιάεη πνπ δελ 

θάλνπλ απηό πνπ ζεσξώ εγώ ζσζηό. Κάπνηνη άλζξσπνη ην ζσζηό ην ζεσξνύλ 

δηαθνξεηηθά. Βλώ έρσ ηελ επίγλσζε όηη απηό δελ είλαη ζσζηό, δελ κπνξώ. Κη έηζη 

έξρνληαη ζπγθξνύζεηο. Γηαηί δελ δηαβάδεη ε Ώιίθε, δηαβάδεη ιίγν, πξέπεη λα δηαβάδεη 

παξαπάλσ; Γηαηί ν Κνζκάο θάλεη έηζη θαη δελ θάλεη έηζη; Γηαηί ε Μαξίλα δελ δηαβάδεη, 

γθξηληάδεη…; ια απηά! Αειαδή ζέισ λα ειέγρσ θαη ησλ άιισλ. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκέκηεολήξ ιαξ ιε ηδ Γεςνβία, δ ίδζα πανέεεζε έκα 

ζπυθζμ αοημηνζηζηήξ, ηαεχξ εεςνεί βζα ημκ εαοηυ ηδξ πςξ δεκ ηδνεί ζοκήεςξ ηα 

θεβυιεκά ηδξ. 

 
[…] Ώπό ηηο ζπάληεο θνξέο πνπ εγώ ιέσ θάηη θαη είκαη απόιπηε. ια ηα παίξλσ πίζσ. 

 

10.3.2. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθό θόζκν ηεο Μαξίλαο 
 

φιθςκα ιε ηδ Γεςνβία, δ Μανίκα δεκ έπεζ αίζεδζδ ημο θυαμο. Γεκ θμαάηαζ 

ιήπςξ πέζεζ απυ ημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ-ζε ακηίεεζδ ιε ημ δεφηενμ ακηζηείιεκμ ηδξ 

ένεοκαξ, εκχ ανέζηεηαζ κα ιέκεζ ιυκδ ζημ ζπίηζ, πςνίξ ημοξ βμκείξ ηδξ.  

 
Αελ έρεη πνιύ ηελ αίζζεζε ηνπ θόβνπ. […] ρη, δελ είλαη θνβεηζηάξα. ην ζπίηη 

θαηαξρήλ ηεο αξέζεη απίζηεπηα λα είλαη κόλε. «Πόηε ζα θύγεηο, πόηε ζα ιείπεηο»; 

 

Χζηυζμ, έκα άβπμξ ηδξ Γεςνβίαξ, υηακ αθήκεζ  ιυκδ ζημ ζπίηζ είκαζ πχξ εα 

ακηζδνάζεζ ημ ημνίηζζ ζε ιζα πενίπηςζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ. 

 
Ώιιά ην έρσ ιίγν άγρνο. Έλαο ζεηζκόο λα γίλεη, έλα αηύρεκα. Ώλ είλαη κόλε ηεο πώο ζα 

αληηδξάζεη; 

 

φιθςκα ιε ηδ Γεςνβία, δ Μανίκα εέθεζ κα βκςνίγεζ απυ πνζκ ημ πνυβναιιά 

ηδξ ηαζ κα οπάνπεζ ιζα ζηαεενυηδηα, χζηε κα κζχεεζ πςξ έπεζ ημκ έθεβπμ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ ηδξ.  

 
Αειαδή ζέιεη όια λα ηα έρεη ππό έιεγρν, δελ ζέιεη ηα απζόξκεηα θαη ηα απξόνπηα. 

 

Σμ ζημζπείμ  εημφημ ημ δζαπζζηχζαιε ηαζ μζ ίδζμζ, αθμφ δ Μανίκα επζεοιμφζε 

μζ ζοκακηήζεζξ ιαξ κα βίκμκηαζ πάκηα ηδκ ίδζα διένα ηαζ χνα ηδξ εαδμιάδαξ, εκχ 
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υηακ οπήνπε ηάπμζα αθθαβή ήεεθε κα ηδκ βκςνίγεζ απυ πνζκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί 

πςξ δ θνάζδ «ζέιεη όια λα ηα έρεη ππό έιεγρν» πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ ίδζα ζοκέκηεολδ, 

υηακ δ Γεςνβία πνμζπάεδζε κα πενζβνάρεζ ημκ εαοηυ ηδξ.  

 

10.3.2.1. Σν ηαηξηθό ηζηνξηθό ηεο Μαξίλαο 
 

Ζ Μανίκα βεκκήεδηε πνυςνα ηαζ έκαξ εζθαθιέκμξ πεζνζζιυξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ημηεημφ ήηακ ανηεηυξ, χζηε κα πνμηαθέζεζ ιυκζιδ αθάαδ ζημ κεονζηυ 

ζφζηδια ημο ημνζηζζμφ. Δπίζδια δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ημο οπμηεζιέκμο 

δζαβκχζηδηε ζηδκ δθζηία ημο εκυξ έημοξ, ακ ηαζ μζ εκδείλεζξ είπακ ακδζοπήζεζ ημοξ 

βμκείξ πμθφ κςνίηενα. Έηζζ, δ Μανίκα λεηίκδζε πμθφ κςνίξ εεναπείεξ ιε ζημπυ ηδκ 

απμηαηάζηαζδ ηςκ ηζκδηζηχκ ηδξ δοζημθζχκ.  

 

10.3.2.1.1. Σα αίηηα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

 

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηδξ Μανίκαξ μθείθεηαζ ζε πενζβεκεηζηά αίηζα, ζε ιζα 

επζπθμηή ηαηά ημκ έηημ ιήκα ηδξ ηφδζδξ. πςξ απμηάθορε δ ιδηένα ηδξ, έπαεε 

νήλδ εοθαηίμο, δδθαδή μ αικζαηυξ ζάημξ έζπαζε, πνζκ ηακ ιπεζ ζημκ έαδμιμ ιήκα. 

Χζηυζμ, μ βζαηνυξ εεχνδζε ηαθφηενμ κα ιδκ πνμπςνήζεζ ζε ημηεηυ αθθά κα αθήζεζ 

βζα θίβμ πνυκμ αηυιδ ημ έιανομ εκηυξ ηδξ ιδηέναξ ημο. ηακ, ιεηά απυ ηνεζξ διένεξ, 

δ Μανίκα ήνεε ζημκ ηυζιμ θοζζμθμβζηά, είπε πνμζαθδεεί απυ ηάπμζμ ιζηνυαζμ πμο 

εζζπχνδζε ζηδ ιήηνα ζημ ιεηαλφ δζάζηδια, θυβς ιεζςιέκμο αικζαημφ οβνμφ. 

 
Βγώ έπαζα ξήμε ζπιαθίνπ, έζπαζαλ ηα λεξά, δειαδή, κε απνηέιεζκα λα κε θξαηήζνπλ 

ηξεηο κέξεο ρσξίο. Αελ κνπ πήξαλ ην παηδί γηα ηξεηο κέξεο, ήηαλ, όκσο, αλνηρηόο ν ζάθνο 

θαη κπήθε θάπνην κηθξόβην. ε απηό ην ηξηήκεξν, δειαδή, πνπ κε θξάηεζε ν γηαηξόο, 

πήξε θάπνην κηθξόβην.  

 

Πανάθθδθα, δεκ απμηθείεηαζ ημ εκδεπυιεκμ κα πμνδβήεδηε εζθαθιέκδ 

δμζμθμβία ακηζαίςζδξ ζημ ανέθμξ, βεβμκυξ πμο πνμηάθεζε αθάαδ ζημ ηιήια ημο 

εβηεθάθμο, υπμο νοειίγεηαζ δ ηίκδζδ.  

 
Βθεί ηώξα παίδεηαη ... Λίγν αληηβίσζε παξαπάλσ λα ηεο δώζαλε ... 

 

Έηζζ, δ Μανίκα πανέιεζκε ζε εενιμημζηίδα ζημ Ζνάηθεζμ βζα έκακ ιήκα ηαζ μζ 

βμκείξ ηδξ ηδκ επζζηέπημκηακ ηαεδιενζκά, βζα κα εκδιενχκμκηαζ βζα ηδκ πμνεία ηδξ 

οβείαξ ηδξ ηαζ κα εδθάγεηαζ απυ ηδ ιδηένα ηδξ. Ακ ηαζ οπήνπακ απυ πμθφ κςνίξ 

εκδείλεζξ βζα ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ Μανίκαξ πμο πνμσδέαγακ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ, 

ηακείξ δεκ ιπμνμφζε κα  ιζθήζεζ ιε ζζβμονζά βζα ηδκ ιεθθμκηζηή ελέθζλδ ημο 

ημνζηζζμφ. πςξ ακαθένεζ Γεςνβία, δ ηυνδ ηδξ άνβδζε κα ζηδνίλεζ ημ ηεθάθζ ηδξ, 

βεβμκυξ πμο ζοκέααθε ζηδκ έκανλδ πνχζιδξ πανέιααζδξ απυ ημοξ πνχημοξ ηζυθαξ 

ιήκεξ.  

 
Καη‟ αξρήλ άξγεζε πάξα πνιύ λα ζηεξίμεη ην θεθάιη ηεο, νπόηε όια απηά καο ππνςίαδαλ 

αιιά δελ μέξακε ζίγνπξα. […] ιν απηό ην δηάζηεκα, δειαδή, θαηλόηαλ. Σν παηδί δελ 

θαζόηαλ θαηαξρήλ. Δ Ώιίθε, αο πνύκε, ζηήξημε ην θεθάιη ηεο από ηελ πξώηε κέξα, ελώ  

ε Μαξίλα πήγε δύν ρξνλώλ, γηα λα ζηεξίμεη ην θεθάιη ηεο […] Αελ θαζόηαλ, δειαδή 

κεγαιώλνληαο δελ θαζόηαλ. 
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10.3.2.1.2. Ζ δηάγλσζε 

 

Ζ ηεθζηή δζάβκςζδ ηδξ Μανίκαξ ήνεε ζηδκ δθζηία ημο εκυξ έημοξ, υηακ ιζα 

ιαβκδηζηή ημιμβναθία ηαηέδεζλε ηα ζδιάδζα ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ. 

 
[…] θαη ελόο ρξόλνπ πηα ηεο θάλακε ηελ καγλεηηθή όπνπ δηαπηζηώζεθε ε βιάβε. 

 

ημ άημοζια ηδξ ζαηνζηήξ δζάβκςζδξ μζ βμκείξ ημο ημνζηζζμφ ζμηανίζηδηακ. 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ είπακ επίβκςζδ ηςκ δοζημθζχκ ηδξ ηυνδξ ημοξ, έκαξ άβκςζημξ 

βζα εηείκμοξ ζαηνζηυξ υνμξ πνμηάθεζε ανκδηζηέξ ζηέρεζξ βζα ημ ιέθθμκ, ηαεχξ δεκ 

ήλενακ ηζ αηνζαχξ κα πενζιέκμοκ.  

 
Σα ςηιόβιεπα αιιά δελ θαληαδόκνπλ βέβαηα θαη ην κέγεζνο. Αελ ην θαληαδόκνπλ. Αελ 

ήμεξα. ηαλ δελ έρεηο γλώζε γηα ην ηη κπνξεί λα είλαη. […] Σν ζνθ ην έπαζα, όηαλ 

πήγακε ελόο ρξόλνπ ζηελ αλαηζζεζηνιόγν ζην Δξάθιεην θαη κνπ ιέεη «Kπξία κνπ ην 

παηδί ζαο έρεη εγθεθαιηθή παξάιπζε». Έπαζα ην πξώην ζνθ ηεο δσήο κνπ, ην 

κεγαιύηεξν γηαηί, μέξεηο, όηαλ αθνύο απηό πνπ δελ μέξεηο ηη έξρεηαη ζην κπαιό ζνπ. 

 

10.3.2.1.3. Ζ παξέκβαζε: Οη ζεξαπείεο θαη νη επηζθέςεηο ζε γηαηξνύο 

 

Πανά ημ ανπζηυ ζμη, μζ βμκείξ ηδξ Μανίκαξ δεκ έπαζακ πνυκμ ηαζ λεηίκδζακ 

αιέζςξ έκα πνυβναιια εκηαηζηχκ εεναπεζχκ, χζηε κα επζηεοπεεί δ αέθηζζηδ δοκαηή 

πνχζιδ πανέιααζδ.  
 

Σηο θπζηθνζεξαπείεο ηηο είρακε μεθηλήζεη από πέληε κελώλ θαη κεηά μεθηλήζακε θαη ηα 

ππόινηπα. Βξγνζεξαπεία, όηαλ ήηαλ πην κεγάιε. 
 

Οζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ Μανίκαξ ζοπκά πενζμνίγμοκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά 

ηδξ. φιθςκα ιε ηδ ιδηένα ηδξ, αηυιδ ηαζ ημ κα πάεζ ζηδκ ημοαθέηα απμηεθεί 

ημπζαζηζηυ ένβμ, αθμφ  δοζημθεφεηαζ ηυζμ κα ζδηςεεί υζμ ηαζ κα ααδίζεζ. οκεπχξ, 

ηάπμζεξ θμνέξ πνμηφπημοκ αηοπήιαηα, υπςξ, θυβμο πάνδ κα «αναπεί». 

 
Καηνπξηέηαη θαη δελ ζεθώλεηαη λα θαηνπξήζεη. Σεο είλαη ηόζν θνπηαζηηθό γηα απηήλ. 

Γεληθώο, όιν ην ζθεληθό ην θάλεη δύζθνια, δειαδή πξέπεη λα θνπηάζεη γηα λα πάεη 

ηνπαιέηα αο πνύκε, νπόηε ην απνθεύγεη. 

 

Έκαξ ηαηαθοηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ ηζκδηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ Μανίκαξ είκαζ δ 

ζςιαηζηή άζηδζδ ηαζ μζ ζοκεδνίεξ θοζζημεεναπείαξ, μζ μπμίεξ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ 

εθ‟ υνμο γςήξ. Πθέμκ δ Μανίκα ηάκεζ θοζζημεεναπεία δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα, ακ 

ηαζ δ ιδηένα ηδξ εεςνεί υηζ δ ζοπκυηδηα εημφηδ είκαζ μνζαηά επανηήξ. Καηά ημοξ 

ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, μπυηε ηαζ μ ηαζνυξ είκαζ εοκμσηυξ, δ Μανίκα αζηείηαζ 

πενζζζυηενμ, ηαεχξ ηάκεζ πμδήθαημ, ημθοιπά ηαζ πενπαηά. Χζηυζμ, ημ πεζιχκα 

παναιέκεζ πμθθέξ χνεξ ηαεζζηή ηυζμ ζημ ζπμθείμ, υζμ ηαζ ζημ ζπίηζ, ζοκήεεζα δ 

μπμία είκαζ επζαθααήξ βζα ηάεε ακενχπζκμ μνβακζζιυ. 

 
Οπόηε είλαη έλαο ηξόπνο ε θπζηθνζεξαπεία, ε ειάρηζηε πηα πνπ θάλνπκε γηαηί θάλνπκε 

κόλν δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. [..] Σν θαινθαίξη θάλνπκε θαη πνδήιαην, πεξπαηάκε, 

πάκε θαη ζηελ ζάιαζζα. Σνλ ρεηκώλα; ιν ην δηάζηεκα πνπ έρεη ζρνιείν είλαη πάξα 

πνιιέο ώξεο θαζηζηή. Ώπηό θαη γηα έλαλ πγηή άλζξσπν, έλαο πνπ δελ έρεη ζέκαηα, είλαη 

επηβαξπληηθό.  […] Οπόηε είλαη αλαγθαζηηθό, είλαη ππνρξεσηηθό λα θηλείηαη, λα θάλεη 

θπζηθνζεξαπείεο εθ‟ όξνπ δσήο. 
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ηδκ ζογήηδζδ ήνεακ μζ βζαηνμί ηςκ Υακίςκ. Με πανάπμκμ ακέθενε έκακ 

μνεμπεδζηυ υπμο είπε πάεζ ηδ Μανίκα βζα κα ηδκ ελεηάζεζ. Δηείκμξ ηδξ είπε πνμηείκεζ 

κα ηάκεζ ιζα επέιααζδ ζηα πυδζα αθθά δ Γεςνβία ήηακ επζθοθαηηζηή απυ θυαμ 

ιήπςξ δ ηυνδ ηδξ ιείκεζ πανάθοηδ ηαζ δεκ ηαηαθένεζ λακά κα πενπαηήζεζ. Συηε μ 

βζαηνυξ ηδκ ηαηδβυνδζε υηζ απμθεφβεζ ηδκ επέιααζδ, βζα κα ιδκ ηαθαζπςνδεεί δ 

ίδζα.  Ζ Γεςνβία ηυηε έβκερε ιε ημ ηεθάθζ θέβμκηάξ ιαξ: 

 

Έρσ αθνύζεη πνιιά αιιά ηα έρσ μεπεξάζεη. 

 

10.3.3. Πεξί αλαπεξίαο 
 

Ζ φπανλδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ηαζ ςξ εη ημφημο ηςκ ηζκδηζηχκ 

δοζημθζχκ πμο ζοκμδεφμοκ ηδ γςή ημο οπμηεζιέκμο έπμοκ επδνεάζεζ ηυζμ ηδ γςή 

ημο ίδζμο υζμ ηαζ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο. Ακ ηαζ δ Μανίκα θαίκεηαζ κα έπεζ απμδεπηεί 

ημκ εαοηυ ηδξ, δεκ παφμοκ μζ ζηζβιέξ πμο δοζακαζπεηεί ιε ηδ δοζημθία ηδξ κα 

αοημκμιδεεί ηαζ κα αοημελοπδνεηδεεί. Ζ ιδηένα ηδξ, Γεςνβία πμο αζπμθείηαζ πμθφ 

εκενβά ιε ηδ θνμκηίδα ηδξ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ διέναξ, ηαηαπμκείηαζ 

ζςιαηζηά, ηαεχξ ημ ημνίηζζ είκαζ ιεβαθυζςιμ. Ο μζημβεκεζαηυξ πενίβονμξ δζαηδνεί 

ιζα οπμζηδνζηηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδ Μανίκα  ηαζ ημο βμκείξ ηδξ αθθά μζ 

ζοκακαζηνμθέξ ημοξ δεκ είκαζ ηαεδιενζκέξ. 

 

10.3.3.1. Ζ ζηάζε ηεο Μαξίλαο πξνο ηελ θηλεηηθή δπζθνιία ηεο 

 

10.3.3.1.1. Ζ ζηαδηαθή απνδνρή 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεχκ ιαξ εεςνήζαιε πμθφ ζδιακηζηυ κα 

θάαμοιε πθδνμθμνίεξ απυ ηδ ιδηένα ζπεηζηά ιε ημ πχξ δ Μανίκα αίςκε ζημ 

πανεθευκ ηδκ ακαπδνία ηδξ, υηακ ήηακ αηυιδ παζδί. Σμ κα θηάζμοιε κα ζογδηάιε 

πενί ακαπδνίαξ ιε ηδκ Μανίκα, ήηακ ιζα μθυηθδνδ ιεηάααζδ ζηδ ζπέζδ ιαξ, 

ααζζζιέκδ ζε ιήκεξ δμοθείαξ ηαζ ζοζηδιαηζηήξ πνμζπάεεζαξ. Χζηυζμ, μζ 

πθδνμθμνίεξ πμο επνυηεζημ κα ιαξ δχζεζ δ ιδηένα ηδξ ήηακ βζα ειάξ πμθφηζιεξ. Γζα 

ημ θυβμ εημφημ, ζηνέραιε ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζοκέκηεολδξ ιε ηδκ Γεςνβία ζημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ ηυνδ ηδξ αζχκεζ ηζξ ηζκδηζηέξ ηδξ δοζημθίεξ. Παναεέημοιε 

αοημφζζμ ημ ζοβηεηνζιέκμ πςνίμ, ηαεχξ δ Γεςνβία πνδζζιμπμζεί πμθφ εφζημπμ 

θελζθυβζμ.  

 
:- Δ Μαξίλα είρε πνηέ απνξίεο, όπσο, γηα παξάδεηγκα: «Βγώ γηαηί δελ πεξπαηάσ ρσξίο 

κπαζηνύληα»; 

Γ: - ΐέβαηα. […] Ώπηό ζπλέβε ζηαδηαθά, νπόηε απηή πξνζαξκόζηεθε κε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε. Αειαδή, κεγάισζε κε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, νπόηε δελ ηεο θαηλόηαλ θαη ηόζν 

ηξαγηθό. 

 

10.3.3.1.2. Ο ζπκόο πξνο ηελ αλαπεξία, σο εκπόδην ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε 

 

Πανυθμ πμο δ Μανίκα αζχκεζ ηδκ ηζκδηζηή ακαπδνία ηδξ ςξ ηάηζ δεδμιέκμ, πμο 

οπήνπε πάκηα ζηδ γςή ηδξ, εκ ημφημζξ δεκ θείπμοκ ηαζ μζ ζηζβιέξ δοζθμνίαξ. 

φιθςκα ιε ηδκ Γεςνβία, δ ηυνδ ηδξ δοζακαζπεηεί μνζζιέκεξ θμνέξ ελαζηίαξ ημο 

βεβμκυημξ πςξ δεκ ιπμνεί κα αοημκμιδεεί ηαζ κα αοημελοπδνεηδεεί, υπςξ εα 

επζεοιμφζε ςξ έθδαδ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή ηδξ πνμηαθεί βηνίκζα ηαζ εηκεονζζιυ.  
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Ήηαλ θάηη δεδνκέλν, δελ ... ζαθώο απηόο ν ζπκόο πνπ έρεη θάπνηεο θνξέο, ε γθξίληα, ηα 

λεύξα είλαη απόξξνηα όιεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ δελ κπνξεί λα απηνλνκεζεί. 

 

10.3.3.1.3. Έλα παξάδεηγκα από ηελ παηδηθή ειηθία 
 

Καηά ζοκέπεζα, μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ημο ημνζηζζμφ πανμοζίαγακ αεθηίςζδ 

ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, ιε απμηέθεζια υζμ ιεβάθςκε ηυζμ πενζζζυηενμ κα 

απμδεπυηακ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ηδξ. ημ ζδιείμ εημφημ, εα  εέθαιε κα πνμζεέζμοιε 

ηαζ ηδκ πνμζςπζηή ιαξ εηηίιδζδ πμο ααζίγεηαζ ζε ιήκεξ παναηήνδζδξ ηαζ 

αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ. Ζ Μανίκα είκαζ έκαξ πμθφ δοκαιζηυξ 

παναηηήναξ, ιε εάννμξ πμο οπμζηδνίγεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ηδξ. Απυδεζλδ ηδξ 

πεπμίεδζήξ ιαξ είκαζ ηα θυβζα ηδξ ιδηέναξ ηδξ, δ μπμία έθενε έκα πμθφ εφζημπμ 

πανάδεζβια απυ ηδκ παζδζηή δθζηία ημο ημνζηζζμφ. Δζδζηυηενα, είπακ επζζηεθηεί έκακ 

παζδυημπμ, υπμο έκα άθθμ παζδάηζ ηδκ νχηδζε βζα πμζμ θυβμ δεκ πενπαηάεζ. Ζ ίδζα, 

ιε αοημπεπμίεδζδ, απάκηδζε πςξ πενπαηάεζ, απθά πνεζάγεηαζ αμήεεζα. οκεπχξ, δ 

απάκηδζή ηδξ δεκ πνυδζδε ηακέκα πνμθακέξ αίζεδια ιεζμκελίαξ.  

 
Καη πήγακε ... θάπνπ είρακε πάεη ζε έλαλ παηδόηνπν θαη έλα παηδάθη ηεο ιέεη “ Γηαηί δελ 

πεξπαηάο; ” θαη ηεο ιέεη “Πεξπαηάσ αιιά πεξπαηάσ κε βνήζεηα”. Ήηαλ κηθξή ηόηε.  

 

Ζ Μανίκα δεκ πνδζζιμπμζεί ημ ακαπδνζηυ ηδξ αιαλίδζμ ζε ηαεδιενζκή αάζδ, 

πανά ιυκμ ζε πενζπηχζεζξ υπμο δ δζαδνμιή είκαζ ιαηνζκή. Δπμιέκςξ βζα μζημκμιία 

πνυκμο, πνδζζιμπμζεί ημ αιαλίδζμ βζα ηάπμζεξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.   

 
Αελ ηελ έρσ αθήζεη ίζσο, δελ ην πνιπρξεζηκνπνηνύκε θηόιαο. Θα ην πάξνπκε ζε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο, όηαλ ζέινπκε λα πάκε κεγάιε βόιηα, όηαλ ζα πάεη εθδξνκή. ε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο, δειαδή, δελ ην έρνπκε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. μο θές ιυκμ ηάεε 

Παναζηεοή πμο ιμο ημ γήηδζε δ ηαεδβήηνζα, ιμο θέεζ: «Βίλαη θαιύηεξα γηαηί είλαη 

καθξηά ε απόζηαζε θαη κέρξη λα πάεη ε Μαξίλα, έρεη ηειεηώζεη ε ώξα». 

 

10.3.3.2. Ζ ζηάζε ηεο κεηέξαο απέλαληη ζηηο θηλεηηθέο δπζθνιίεο ηεο Μαξίλαο 
 

πςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, δ ζπέζδ ιδηέναξ ηυνδξ δζαιμνθχκεηαζ ηαηαθοηζηά 

απυ ηδκ φπανλδ ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ. Μζαξ ηαζ δ Γεςνβία απμηεθεί ημ 

ηαηελμπήκ άημιμ πμο πενζπμζείηαζ ηδ Μανίκα, θαίκεηαζ κα έπεζ ηαηααάθεζ ηζξ 

ιέβζζηεξ πνμζπάεεζεξ, βζα κα αμδεήζεζ ηδκ ηυνδ ηδξ. Πένακ ηδξ ζςιαηζηήξ 

επζαάνοκζδξ πμο επήθεε θυβς ηδξ θνμκηίδαξ ημο ημνζηζζμφ, δ Γεςνβία επέθελε κα 

ζοκηαλζμδμηδεεί εζπεοζιέκα, χζηε κα ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ ηδκ ηυνδ ηδξ ζηζξ 

ιεηαηζκήζεζξ ηδξ εκηυξ ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο.   

 

10.3.3.2.1. Ζ ζσκαηηθή επηβάξπλζε ηεο κεηέξαο 

 

πςξ απμδεζηκφμοκ ηαζ άθθεξ ένεοκεξ ηυζμ ζε εθθδκζηυ υζμ ηαζ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ, δ ζςιαηζηή ηυπςζδ ζοκζζηά έκακ ελαζνεηζηά επζαανοκηζηυ 

πανάβμκηα βζα ημοξ βμκείξ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ζε ακηίεεζδ ιε 

ημοξ  βμκείξ ηςκ μπμίςκ ηα παζδζά ακήημοκ ζε άθθεξ ηαηδβμνίεξ ακαπδνίαξ. Ζ αζηία 

έβηεζηαζ ζημ υθμ ηαζ αολακυιεκμ αάνμξ πμο πνεζάγεηαζ κα ζδηχκμοκ, χζηε κα 

ιεηαηζκμφκ ηαζ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ ζςιαηζηέξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ ημοξ. οκεπχξ, 

εεθήζαιε κα νςηήζμοιε ηδ Γεςνβία, εάκ δ ίδζα ηαηαπμκείηαζ ζςιαηζηά. Ζ 

απάκηδζή ηδξ ήηακ απμθφηςξ εεηζηή, εκχ θαίκεηαζ κα έπεζ ζοζζςνεοηεί πνυκζα 
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ηυπςζδ ζημ ζχια ηδξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ ζε εέζδ  κα εηηεθέζεζ 

ιεηαηζκήζεζξ ιεβάθςκ ακηζηεζιέκςκ.   

 
: - Βζάο ζαο έρεη επηβαξύλεη ζην ζώκα; 

Γ: - Ναη, πνιύ θαη ίζσο θαη εγώ δελ έθαλα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηώξα θάπνηα 

πξάγκαηα δελ κπνξώ λα ηα θάλσ. Ώο πνύκε ζέισ λα πάξσ ην θαξόηζη λα ην θαηεβάζσ 

θαη δελ κπνξώ, γηαηί πνλάλε ηα ρέξηα.  

 

Έκακ επζπνυζεεημ επζαανοκηζηυ πανάβμκηαξ βζα ημ ζχια ηδξ Γεςνβίαξ 

ζοκζζηά δ νεοιαημεζδήξ ανενίηζδα απυ ηδκ μπμία πάζπεζ. Πνυηεζηαζ βζα αοημάκμζμ 

κυζδια, ημ μπμίμ επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά απυ ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ. 

 
Έρσ ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, πνπ ζεκαίλεη όηη είλαη απηνάλνζν θαη δελ παίξλνπλ αγσγή. 

Σώξα θαηά πόζν κπνξώ λα ην ειέγρσ… Βπεξεάδεη θαη ςπρνινγηθά, όια απηά έρνπλ λα 

θάλνπλ.  

 

10.3.3.2.2. Ζ εζπεπζκέλε ζπληαμηνδόηεζε 

 

ε ενχηδζή ιαξ, εάκ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ Μανίκαξ έπμοκ επδνεάζεζ 

ημκ  ηνυπμ γςήξ ηδξ μζημβέκεζαξ, δ Γεςνβία ήηακ απμθφηςξ ηαηαθαηζηή, απακηχκηαξ 

ιμο «Β βέβαηα». Δκδζαθένμκ, πανάθθδθα, πανμοζζάγεζ ηαζ ημ πανάδεζβια πμο έθενε. 

Ζ Γεςνβία οπμζηήνζλε πςξ μ θυβμξ πμο γήηδζε κα ζοκηαλζμδμηδεεί κςνίηενα 

ζπεηίγεηαζ ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ ηαζ ιε ηδ θνμκηίδα ηδξ ηυνδξ ηδξ.  

 
Βγώ έλαο ιόγνο πνπ ζηακάηεζα από ηε δνπιεηά λσξίηεξα ήηαλ απηόο. […] Βλ πάζε 

πεξηπηώζεη, επηπρώο επγλσκνλώ ηνλ Θεό πξαγκαηηθά πνπ θαηάθεξα λα θύγσ. Βίρα 34 

ρξόληα δνπιεηάο. 

 

οκεπίγμκηαξ, δ Γεςνβία ακέθενε ζηδ ζοκέκηεολή ιαξ πςξ ζημ ζπμθείμ 

οπήνπακ ηαεδιενζκά ακάβηεξ ιεηαηίκδζδξ ηζξ μπμίεξ ακαθάιαακε δ ίδζα. Δζδζηυηενα, 

ημ ζπμθείμ υπμο θμζηά δ Μανίκα είκαζ δζχνμθμ, ιε απμηέθεζια ζε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ δ Μανίκα κα έπνεπε κα ακέαεζ ζημκ πνχημ υνμθμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ 

διέναξ κα ηαηέαεζ λακά ζημ ζζυβεζμ. 

 
Καηαξρήλ ζην ζρνιείν ήηαλ πάξα πνιιά. Ο πξνηδέθηνξαο ήηαλ πάλσ, όηαλ ήζειαλ θάηη 

λα ηνπο δείμνπλ έπξεπε λα αλέβεη πάλσ, ή ε κνπζηθή ή ε ρεκεία θαη νη ππνινγηζηέο ήηαλ 

πάλσ, δειαδή ππήξρε κέξα πνπ είρε θαη ηξεηο ώξεο πάλσ θαη ζα κπνξνύζε λα έρεη δύν 

ώξεο θάησ, κία ώξα πάλσ. Ξαλά θάησ, μαλά πάλσ, μαλά θάησ. Τπήξραλ κέξεο, δειαδή, 

πνπ ήκνπλ όιε κέξα εθεί. 

 

οκεπχξ, δ ηαηάζηαζδ εημφηδ ακάβηαγε ηδκ Γεςνβία κα ανίζηεηαζ 

παναηεηαιέκα ζημκ πχνμ ημο ζπμθείμο, χζηε κα αμδεά ηδκ ηυνδ ηδξ ζηζξ 

ιεηαηζκήζεζξ ιεηαλφ ηςκ μνυθςκ. Χζηυζμ, δ ίδζα αίςκε πίεζδ, ηαεχξ ακαβηαγυηακ 

κα θεφβεζ απυ ηδ δμοθεζά ηδξ. Έηζζ, βζα ηάπμζα πνυκζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ εημφηεξ είπε 

ακαθάαεζ επί πθδνςιή ιζα ηονία, αθθά υηακ δ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ιεηααθήεδηε, δ Γεςνβία πνμηίιδζε κα  ζοκηαλζμδμηδεεί, χζηε κα ιπμνεί 

κα αζπμθδεεί απνυζημπηα ιε ηδ θνμκηίδα ηδξ ηυνδξ ηδξ.  

 
Ανύιεπα απέλαληη, ηόηε […] αιιά δελ κπνξνύζα λα θεύγσ όπνηε ήζεια από ηε δνπιεηά. 

Ώπηό κε άγρσλε πάξα πνιύ θαη κε πίεδε. Παιαηόηεξα είρα γπλαίθα ζην δεκνηηθό γηα λα 

ηα θάλεη απηά, όκσο κεηά ηα νηθνλνκηθά καο άιιαμαλ θαη δελ κπνξνύζα λα ην ζπλερίζσ 

απηό, λα έρσ κία γπλαίθα λα θάλεη απηή ηε δνπιεηά, νπόηε πξνηίκεζα, ήηαλ πην 
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νηθνλνκηθά λα ζηακαηήζσ από ηε δνπιεηά πην λσξίο παξά λα έρσ γπλαίθα γηαηί απηό κε 

πίεδε πάξα πνιύ. 

 

10.3.3.3. Οη αληηδξάζεηο ησλ ζπγγελώλ ζην άθνπζκα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

 

ε ενχηδζή ιαξ πνμξ ηδ Γεςνβία ζπεηζηά ιε ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ζοββεκχκ 

ζημ άημοζια ηδξ πενζπέηεζαξ οβείαξ ημο ανέθμοξ, δ ιδηένα ήηακ ηυζμ ζμηανζζιέκδ 

εηείκμ ημ δζάζηδια, ιε απμηέθεζια κα ιδκ εοιάηαζ επαηνζαχξ ηα ζπυθζα ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ημο πενίβονμο.  

 
Ήκνπλ ηόζν ζνθαξηζκέλε εγώ πνπ δελ μέξσ πώο αληέδξαζαλ. αθώο δελ είλαη όηη πην 

επράξηζην κπνξεί λα ζπκβεί ζε κία νηθνγέλεηα.  

 

10.3.3.4. Ζ έιιεηςε βνήζεηαο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ 

 

Μζαξ ηαζ μζ βμκείξ ηδξ  Γεςνβίαξ ηαζ ημο Κμζιά είκαζ ιεβάθμζ ζε δθζηία, δεκ 

ιπμνμφζακ κα αμδεήζμοκ ζηδκ ακαηνμθή ηςκ ημνζηζζχκ. Ονζζιέκεξ θμνέξ ιζα 

αδενθή ημο Κμζιά ακαθαιαάκεζ ηζξ ιεηαθμνέξ ηδξ Μανίκαξ αθθά, ζοκμθζηά, δεκ 

οπάνπεζ ζοζηδιαηζηή αμήεεζα απυ ηάπμζμκ ζοββεκή. Χζηυζμ, ιζα θίθδ ηδξ Γεςνβίαξ 

πνμζθένεηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα κα ηναηά ζοκηνμθζά ζηδ Μανίκα -είηε ιε αιμζαή είηε 

πςνίξ- υηακ μζ βμκείξ ηδξ πνεζάγεηαζ κα απμοζζάζμοκ απυ ημ ζπίηζ.  

 
[…]δελ είρα (βνήζεηα) λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα. Οη κακάδεο γξηέο. Μία θίιε έρσ, ε νπνία 

ηελ είρα θαη πξόζερε ηελ Μαξίλα αλά δηαζηήκαηα. Ώπηή κε βνήζεζε θαη κε βνεζάεη 

αθόκα. Σν άββαην, αο πνύκε, πνπ έιεηπα ζην ζεκηλάξην ηελ θώλαμα θαη ήξζε. Βληάμεη 

ηελ πιήξσλα βέβαηα ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αιιά πάξα πνιιέο πξνζθέξζεθε, γηαηί δελ 

κπνξνύζε νύηε ε αδεξθή κνπ λα κε βνεζήζεη νύηε θαλείο άιινο από ηελ νηθνγέλεηα. 

[…]Ώπηά, αιιά έηζη βνήζεηα ζε θαζεκεξηλή βάζε ή πνιιή ώξα, δειαδή λα πάσ θάπνπ, 

όρη.  
 

10.3.3.5. Ζ δπζθνιία απνπζίαο από ην ζπίηη 

 

Αλίγεζ κα παναεέζμοιε ημ πανάδεζβια πμο ιαξ πνμζέθενε δ Γεςνβία 

πνμηεζιέκμο κα ιαξ αμδεήζεζ κα ηαηαθάαμοιε πχξ δ απμοζία πνμζχπςκ έπεζ 

επδνεάζεζ ηδ ζπέζδ ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ακέθενε πςξ ιε ηδκ ηυνδ ηδξ, Μανίκα 

έπμοκ πενάζεζ ζε απυζηαζδ έκα εζημζζηεηνάςνμ, ζημ δζάζηδια ηςκ δεηαέλζ πνυκςκ. 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα διένα υπμο δ Γεςνβία είπε πάεζ ζηδκ Αεήκα βζα έκακ αννααχκα 

ηαζ δ ηυνδ ηδξ έιεζκε ζημ Ρέεοικμ ιε ηδκ θίθδ ηδξ.     

 
Μία θνξά έρσ θύγεη από ηόηε, δειαδή κε ηελ Μαξίλα έρνπκε ρσξίζεη κία κέξα πνπ είρα 

πάεη ζηελ Ώζήλα ζε έλαλ αξξαβώλα θαη κνπ ηελ θξάηεζε απηή ε θίιε κνπ. 

 

Κάπμζεξ θμνέξ πμο δ Μανίκα ιέκεζ ζημ ζπίηζ πςνίξ ηδ ιδηένα ηδξ, ιε ηδκ 

αδενθή ηδξ ή ιε ηδκ ηονία Υ., δεκ αζχκεζ άβπμξ μφηε ακδζοπεί. 

 
πζ από κηθξή δελ είρε (άβπμξ), όρη. Αελ έιεηπα βέβαηα, ιίγεο θνξέο, αιιά όρη δελ έρεη 

(άβπμξ). 
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10.3.4. Σν νηθνγελεηαθό πιαίζην- ρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε: Πώο επεξεάδνληαη 

από ηε γέλλεζε ελόο παηδηνύ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε; 

 

ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, ζηυπμ απμηέθεζε δ ηαηαβναθή ηαζ μ 

ζπεδζαζιυξ ημο βεκεμβνάιιαημξ ηςκ δφμ οπυ ιεθέηδξ μζημβεκεζχκ. ηδκ μζημβέκεζα 

ηδξ Μανίκαξ μζ ζπέζεζξ θαίκμκηαζ κα είκαζ εεηζηέξ, δίπςξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ιε ζοπκέξ 

ζοκακαζηνμθέξ. Γεκ οθίζηακηαζ δζαγφβζα– πένα απυ ημκ πςνζζιυ ηδξ Γεςνβίαξ απυ 

ημκ πνχημ ηδξ ζφγοβμ ιε ημκ μπμίμ απέηηδζε ιζα ηυνδ- ή ειθακείξ ζοβηνμοζζαηέξ 

ζπέζεζξ. 

 
ρη, όρη δελ ππάξρνπλ νύηε δηαδύγηα. Πέξα από εκέλα, γηαηί εκέλα είλαη ν δεύηεξνο 

γάκνο κνπ. Σελ Ώιίθε θαη ηελ Μαξίλα ηελ έρσ θάλεη από ηνλ δεύηεξν γάκν κνπ, ηελ 

κεγάιε ηελ έρσ θάλεη από ηνλ πξώην κνπ γάκν. Αειαδή κόλν εγώ έρσ δηαδεπρζεί. ηελ 

επξύηεξε νηθνγέλεηα ... ε θνπληάδα κνπ έρεη ρσξίζεη βέβαηα, ηνπ Κνζκά ε αδεξθή, αιιά 

θαη καδί θαη ρώξηα είλαη απηνί, δελ είλαη δειαδή εληειώο ρσξηζκέλνη. Σώξα 

ζπγθαηνηθνύλ αο πνύκε ... 

 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, μζ 

πθδνμθμνίεξ ήηακ πμθθέξ ηαζ ακαθένμκηακ ηυζμ ζε εεηζηά υζμ ηαζ ανκδηζηά 

θμνηζζιέκα αζχιαηα. Χξ πνμξ ηδ ζπέζδ ημο γεοβανζμφ, ιαξ δυεδηε δ  εκηφπςζδ πςξ 

δ Γεςνβία ηαζ μ Κμζιάξ γμοκ ανιμκζηά ηαζ οπάνπεζ ζφιπκμζα απυρεςκ. Ζ Γεςνβία 

είκαζ πζμ αοζηδνή ιε ηα παζδζά ηαζ πνμζπαεεί κα εέηεζ υνζα ζηδ Μανίκα. Ο Κμζιάξ 

απμοζζάγεζ πμθθέξ χνεξ θυβς αολδιέκςκ επαββεθιαηζηχκ οπμπνεχζεςκ, ια υηακ  

ανίζηεηαζ ζημ ζπίηζ, είκαζ εφεοιμξ ιε ηα ημνίηζζα.  

 

10.3.4.1. ρέζε αλάκεζα ζηνπο γνλείο 

 

Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ δ μπμία δζήνηδζε ζοκμθζηά δέηα 

ιήκεξ, επζζηεθηήηαιε πμθθέξ θμνέξ ημ ζπίηζ ηδξ μζημβέκεζαξ. οκακαζηναθήηαιε 

ηαζ ημοξ δφμ βμκείξ ηαζ πανεονεεήηαιε ζε ημζκέξ ζηζβιέξ ημο γεοβανζμφ. Ζ Γεςνβία 

ηαζ μ  Κμζιάξ ήηακ πάκημηε εοβεκζημί μ έκαξ πνμξ ημκ άθθμ ηαζ μοδέπμηε 

ακηζθδθεήηαιε έκηαζδ ιεηαλφ ημοξ. Οφηε δ Μανίκα ακαθένεδηε πμηέ ζε ηζαηςιυ 

ηςκ βμκζχκ ηδξ, πςνίξ ςζηυζμ κα ζδιαίκεζ πςξ δεκ οθίζηακηαζ μζ απμθφηςξ 

θοζζμθμβζηέξ ηνζαέξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ.  

 

10.3.4.1.1. Ο πεξηνξηζκόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηόο ζπηηηνύ 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκέκηεολδξ νςηήζαιε ηδ Γεςνβία, εάκ  μζ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ ηδξ Μανίκαξ έπμοκ επδνεάζεζ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημ ζφγοβυ ηδξ. φιθςκα ιε 

ηδκ ίδζα δεκ έπεζ δζαηαναπεεί δ ιεηαλφ ημοξ επζημζκςκία αθθά δεκ οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα κα απμθαιαάκμοκ ηάπμζεξ δναζηδνζυηδηεξ ιαγί, ςξ γεοβάνζ. 

 
: - Με ηνλ Κνζκά ζαο έρεη επεξεάζεη ε θηλεηηθή δπζθνιία ηεο Μαξίλαο; 

Γ: -Να ζνπ πσ... ηε ζρέζε καο δε λνκίδσ, όκσο, θάπνηεο θνξέο αο πνύκε ζα 

κπνξνύζακε λα πάκε νη δύν καο θάπνπ θαη δελ ην θάλνπκε.  

 

Πνμζπαεχκηαξ κα δζενεοκήζμοιε πενεηαίνς ημ θυβμ βζα ημκ μπμίμ ημ γεοβάνζ 

πενζμνίγεζ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο, δ Γεςνβία ακέθενε πςξ δεκ ηδξ ανέζεζ κα αθήκεζ 

ιυκδ ηδξ ηδ Μανίκα,  υηακ πνυηεζηαζ βζα θυβμοξ δζαζηέδαζδξ.   
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Αελ ην θάλνπκε γηαηί εγώ δελ ζέισ λα ηελ αθήλσ. Μπνξεί λα ηελ αθήλσ, όηαλ έρσ 

δνπιεηά αο πνύκε λα ηελ αθήζσ κόλε ηεο. ηαλ, όκσο, ζέισ λα πάσ λα δηαζθεδάζσ, 

δελ κπνξώ λα ηελ αθήζσ. Νηώζσ ελνρέο. Θεσξώ όηη δελ πξέπεη λα ηελ αθήλσ. Καθώο 

ή θαιώο… 

 

Καηά ζοκέπεζα, ακ ηαζ ημ γεοβάνζ έπεζ ηαθή δζαπνμζςπζηή ζπέζδ, δεκ οπήνλε δ 

δοκαηυηδηα βζα ηάπμζα ελυνιδζδ δίπςξ ηα παζδζά.  

 
Αελ έρνπκε πάεη έλα ηαμίδη πνηέ, δελ έρνπκε πάεη πνπζελά, δελ έρνπκε. 

 

10.3.4.1.2. Ζ επηζπκία νξηνζέηεζεο 
 

Πανάθθδθα, μζ ζηζβιέξ δζαζηέδαζδξ βζα ηδκ Γεςνβία δεκ ζοκζζημφκ απθή 

οπυεεζδ. Μζαξ ηαζ δ Γεςνβία εεςνεί πςξ δ Μανίκα πνεζάγεηαζ ζοκεπχξ μνζμεέηδζδ 

ζηδκ ζοιπενζθμνά ηδξ, δεκ δφκαηαζ κα αθεεεί, χζηε κα δζαζηεδάζεζ. Σα 

ζοκαζζεήιαηά ηδξ είκαζ ακηζηνμουιεκα, ηαεχξ αθεκυξ δεκ εέθεζ κα απμηθείεζ ηδκ 

ηυνδ ηδξ απυ ηαιζά πενίζηαζδ, αθεηένμο ηδξ είκαζ επίπμκμ ζοκαζζεδιαηζηά κα 

βίκεηαζ αοζηδνή ιε ηδκ ηυνδ ηδξ. 

 
Γηαηί ην λα πάξεηο ηελ Μαξίλα λα παο θάπνπ είλαη επίπνλν, νπόηε, όηαλ ζεσξείο όηη 

ζέιεηο λα παο λα πεξάζεηο θαιά, δελ πξέπεη λα πάξνπκε ηελ Μαξίλα, γηαηί κε θνπξάδεη 

θαη όρη κόλν ρεηξσλαθηηθά. Με θνπξάδεη θαη ην όηη ζα πξέπεη λα ηελ καδεύσ ζπλέρεηα αο 

πνύκε. Καη απηό κε ζηελαρσξεί θαη κε θνπξάδεη. Ναη κελ δελ ζέισ λα ηελ απνθιείσ από 

πνπζελά, αιιά κε πηέδεη απηό. 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελυδμο ιε ηδκ μζημβέκεζα ζημ εζηζαηυνζμ ημο Υνήζημο 

δζεκενβήεδηε εθεφεενδ ζογήηδζδ ιε ημοξ βμκείξ ηδξ Μανίκαξ, δ μπμία 

ηαηεοεφκεδηε πνμξ ημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ ηςκ οπμηεζιέκςκ. Συηε μ Κμζιάξ 

ακέθενε πςξ υηακ ζηα παζδζηά ημο πνυκζα έθααε πάνα πμθθά πάδζα ηαζ ηακαηέιαηα, 

ηυζμ απυ ηδ ιδηένα υζμ ηαζ απυ ηζξ αδενθέξ ημο, ηαεχξ είκαζ μ ιζηνυηενμξ βζμξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ. Χζηυζμ, δ ζφγοβυξ ημο, Γεςνβία δήθςζε  πςξ ακ ηαζ, είκαζ δίδοιδ, μ 

αδενθυξ ηδξ ήηακ εηείκμξ πμο εζζέπναηηε ηζξ πενζζζυηενεξ αβηαθζέξ.  

 

10.3.4.2. ρέζε Μαξίλαο-Αιίθεο (κεζαίαο αδεξθήο) 

 

Πνμηεζιέκμο κα ζοκεέζμοιε ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ημο 

οπμηείιεκμο ηδξ ένεοκαξ,  εεθήζαιε κα ακαγδηήζμοιε ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

ζπέζδ ηδξ Μανίκαξ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ αδενθή ηδξ, ηδκ Αθίηδ οπυ ηδ βςκία εέαζδξ 

ηδξ ιδηέναξ. Παναεέημοιε ημ απυζπαζια ηδξ ζοκέκηεολδξ αοημφζζμ, χζηε κα 

ακαθοεεί εκ ζοκεπεία. 

 
: -Με ηελ Ώιίθε ηεο αξέζεη λα κέλεη ζην ζπίηη; 

Γ: - Ναη. Δ Ώιίθε είλαη αδηάθνξε, δελ… Μόλν αλ ρξεηαζηεί θάηη ζα πάεη ζηε Μαξίλα, 

δειαδή νύηε ε κία... Αελ ηελ δεηάεη ε Μαξίλα. Θα ηελ θσλάμεη κόλν όηαλ ζέιεη θάηη 

πνιύ. Κάηη πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη κόλε ηεο.  

: - Ώο πνύκε, αλ ζέιεη λα πηεη λεξό;  

Γ: - ρη κπνξεί λα πηεη κόλε ηεο, δελ ζα θσλάμεη ηελ Ώιίθε. Δ Ώιίθε δελ έρεη ηέηνηα. Δ 

Ώιίθε δελ είλαη παηδί ηεο πξνζθνξάο θαη ίζσο θαιό ηεο θάλεη από κία άπνςε, γηαηί 

θαληάζνπ λα είκαζηε όινη ππεξέηεο ηεο Μαξίλαο. Αελ ζα έθαλε ηίπνηα ε Μαξία κόλε 

ηεο. Ώπό κία άπνςε, ίζσο νη κεραληζκνί ηεο έρνπλ ιεηηνπξγήζεη έηζη.  
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ημ παναπάκς απυζπαζια δζαθαίκμκηαζ ηάπμζα ζημζπεία ηδξ αδενθζηήξ ζπέζδξ 

ηςκ δφμ ημνζηζζχκ. ηδ Μανίκα ανέζεζ κα ιέκεζ ζημ ζπίηζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ αδενθή 

ηδξ, δ μπμία δεκ βίκεηαζ πανειααηζηή. Δζδζηυηενα, υηακ ηα ημνίηζζα είκαζ ιυκα ημοξ, 

δ Μανίκα γδηά ηδ αμήεεζα ηδξ αδενθήξ ηδξ ιμκάπα βζα γδηήιαηα πμο δεκ ιπμνεί κα 

ηα δζεοεεηήζεζ δ ίδζα ακελάνηδηα. Έηζζ, δ Μανίκα πνμζπαεεί κα εηηεθεί 

πενζζζυηενεξ θεζημονβίεξ ιυκδ ηδξ, βζα ηζξ μπμίεξ, οπυ άθθεξ ζοκεήηεξ, εα γήηαβε ηδ 

αμήεεζα ηδξ ιδηέναξ ηδξ. φιθςκα ιε ηδκ Γεςνβία δ ζηάζδ ηδξ Αθίηδξ ςεεί ηδκ 

Μανίκα κα βίκεηαζ πζμ αοηυκμιδ ηαζ κα ηζκδημπμζείηαζ δ ίδζα βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ 

ακαβηχκ ηδξ. 

Πανάθθδθα, δ Γεςνβία πνμααίκεζ ζε έκακ ζπμθζαζιυ πμο άπηεηαζ ημο 

παναηηήνα ηδξ  Αθίηδξ θέβμκηαξ πςξ «δελ είλαη παηδί ηεο πξνζθνξάο». Ζ άπμρδ εημφηδ 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ αμήεεζα πμο πνεζάγεηαζ δ Μανίκα βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ ηςκ 

ααζζηχκ ακαβηχκ ηδξ ηαζ δ Γεςνβία απμδίδεζ ηδκ έθθεζρδ πνμζθμνάξ ζημοξ 

ιδπακζζιμφξ ζοιπενζθμνάξ ηδξ Αθίηδξ, ζακ κα πνυηεζηαζ, ιάθζζηα, βζα ιζα 

οπμζοκείδδηδ δζενβαζία.  

 

10.3.4.3. ρέζε Μαξίλαο –Διεπζεξίαο (κεγάιεο αδεξθήο)  
 

Ζ Μανίκα έπεζ ιζα εηενμεαθή αδενθή απυ ημκ πνμδβμφιεκμ βάιμ ηδξ 

ιδηέναξ ηδξ, ηδκ Δθεοεενία δ μπμία έπεζ πενίπμο 20 πνυκζα δζαθμνά απυ ηα ημνίηζζα. 

Ζ Δθεοεενία δεκ έπεζ γήζεζ ζημ ίδζμ ζπίηζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ αδενθέξ ηδξ, εκχ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα δζαιέκεζ ζημ ελςηενζηυ. Ζ Δθεοεενία επζζηέπηεηαζ δφμ θμνέξ ημ 

πνυκμ ηδ ιδηένα ηαζ ηζξ αδενθέξ ηδξ αθθά δ ζπέζδ ημοξ δεκ είκαζ ζδζαίηενα ζηεκή. 

 
Δ κεγάιε κνπ θόξε είλαη ζην εμσηεξηθό. Αελ έρνπλ δήζεη καδί, γηαηί ήηαλ 20 ρξνλώλ 

όηαλ γέλλεζα ηα παηδηά. Με ηελ Ώιίθε αο πνύκε, έρνπλ 20 ρξόληα δηαθνξά. Οπόηε έιεηπε 

εθείλε. Ώπιά έξρεηαη 2 θνξέο ην ρξόλν, βιέπνληαη θάπνηεο ώξεο, θάπνηεο κέξεο. 

 

Σαοηυπνμκα, δ Γεςνβία εεςνεί πςξ δ Δθεοεενία δζαεέηεζ πζμ ζηεκυ δεζιυ ιε 

ηδκ Αθίηδ ηαεχξ οπάνπμοκ πενζζζυηενα εέιαηα πνμξ ζογήηδζδ ιεηαλφ ημοξ. Σζξ 

θμνέξ πμο δ Μανίκα ιζθμφκ ιε ηδκ Δθεοεενία ακαθένμκηαζ ζημ ζπμθείμ ή ζημ θίθμ 

ηδξ ημκ Υνήζημ αθθά δεκ οθίζηαηαζ εονφ θάζια ζογδηήζεςκ.  

 
Με ηελ Ώιίθε έρνπλ πην πνιιά θνηλά, πεξηζζόηεξα. Με ηελ Μαξίλα ζα πεη γηα ηνλ 

Υξήζην, ζα πεη γηα ην ζρνιείν, ζα πεη γηα ηνπο βαζκνύο, απηά. 

 

Μζαξ ηαζ ιε ηδκ Γεςνβία ζογδημφζαιε ημ γήηδια ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ Μανίκαξ, 

υηακ πζα μζ βμκείξ ηδξ δεκ εα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα, εεςνήζαιε ζηυπζιμ κα 

νςηήζμοιε, εάκ δ Δθεοεενία εα ιπμνμφζε κα ζοκδνάιεζ. Χζηυζμ, δ Γεςνβία εεςνεί 

πςξ δ Δθεοεενία δεκ έπεζ γήζεζ ιε ηδ Μανίκα, επμιέκςξ, ηαηά πάζα πζεακυηδηα, δεκ 

εα ηδξ ήηακ εοπάνζζημ κα ακαθάαεζ ηδ ιένζικα ηδξ ιζηνυηενδξ αδενθήξ ηδξ. 

 
Αελ έρνπλ δήζεη καδί, γηα λα ζεσξήζσ όηη ζα ην θάλεη επραξίζησο. Ίζσο θαη λα κελ είλαη 

έηζη αιιά... 

 

10.3.4.4. ρέζε κεηέξαο-Αιίθεο (κεζαίαο θόξεο)  

 

Ζ φπανλδ εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηή δοζημθία νοειίγεζ μθυηθδνδ ηδ δοκαιζηή 

ηδξ μζημβέκεζαξ. Πένα απυ ηζξ ζπέζεζξ ημο ίδζμο ημο παζδζμφ ιε ημοξ βμκείξ ημο, 

επδνεάγεηαζ ηαζ δ επζημζκςκία ηςκ οπμθμίπςκ ιεθχκ, υπςξ θυβμο πάνδ δ ζπέζδ 

ακάιεζα ζηα αδένθζα, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μανίκαξ. 
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10.3.4.4.1. Ζ κεησκέλε θξνληίδα  

 

ε ιζα απυ ηζξ ζογδηήζεζξ ιαξ ιε ηδκ Γεςνβία είλαιε ημ γήηδια ηδξ ζπέζδξ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ αδεθθχκ. Μζαξ ηαζ ηα δφμ ημνίηζζα έπμοκ πμθφ ιζηνή δζαθμνά ζηδκ 

δθζηία ημοξ, δ  ακαηνμθή ηδξ Αθίηδξ επδνεάζηδηε απυ ηα γδηήιαηα οβείαξ ηδξ 

αδενθήξ ηδξ. Μάθζζηα, δ Γεςνβία δεκ πανέθεζρε κα ακαθένεζ έκα πανάδεζβια πμο δ 

ίδζα εεςνεί ςξ παναιέθδζδ ςξ πνμξ ηδ ιεβαθφηενδ ηυνδ ηδξ. Δζδζηυηενα, υηακ δ 

Αθίηδ λεηίκδζε κα θμζηά ζημ  Γδιμηζηυ ζπμθείμ, ηδξ γήηδζε κα δζααάγμοκ ιαγί, αθθά 

εηείκδ ζηεπηυιεκδ ηδξ ιεθθμκηζηέξ ακάβηεξ ηδξ Μανίκαξ ηδκ πνμέηνερε κα ιεθεηά 

ιυκδ ηδξ ηαζ κα ηδκ αμδεά ιμκάπα υηακ δεκ ηαηαθαααίκεζ ηάηζ ζηζξ αζηήζεζξ. Έηζζ δ 

Αθίηδ δεκ έθενε ακηίννδζδ ζηδκ πνμηνμπή ηδξ ιδηέναξ ηδξ ηαζ ακέθααε ιυκδ ηδξ ημ 

δζάααζια ηδξ.  

 
Σν ζέκα είλαη όηη ε Ώιίθε παξακειήζεθε ιίγν, γηαηί είραλ κηθξή δηαθνξά. Έρνπλ 21 

κήλεο δηαθνξά κε ηελ Μαξίλα. Οπόηε ε Ώιίθε παξακειήζεθε θαηά θάπνην ηξόπν. Ή 

ζπκάκαη, αο πνύκε, πνπ είρε έξζεη από ην ζρνιείν ηελ πξώηε κέξα πνπ πήγε ζηελ Ώ΄ ηάμε 

θαη κνπ ιέεη “Μακά έια λα δηαβάζνπκε ”, αιιά εγώ επεηδή ήμεξα ηη κε πεξηκέλεη κε ηελ 

Μαξίλα ηεο ιέσ λα “ Να δηαβάζνπκε; Βγώ κόλν ζα ζνπ ιέσ ηελ εθθώλεζε ”. Μέρξη 

εθεί “Kαη αλ”, ηεο ιέσ, “θάηη ρξεηαζηείο, λαη αιιά όρη λα δηαβάζνπκε καδί”. Ώιιά ην 

είπα θαίλεηαη κε ύθνο πνπ δελ ζήθσλε ζπδήηεζε, από ηηο ζπάληεο θνξέο πνπ εγώ ιέσ 

θάηη θαη είκαη απόιπηε. ια ηα παίξλσ πίζσ. 

 

10.3.4.4.2. Ζ επζύλε γηα ηε κειινληηθή θξνληίδα ηεο Μαξίλαο 
 

Πανάθθδθα, δ Γεςνβία ηάκμκηαξ ηδκ αοημηνζηζηή ηδξ, ακέθενε πςξ ζε ιζα 

ζογήηδζδ ιε ηδκ Αθίηδ ηδξ γήηδζε κα ιδκ ιεηαθενεεί δ Μανίκα ζε ηάπμζμ ίδνοια, 

υηακ δ ίδζα δεκ εα ιπμνεί πθέμκ κα ηδκ θνμκηίζεζ. Χζηυζμ, δ Γεςνβία αζζεάκεηαζ 

ιεηακζςιέκδ βζα αοηήκ ηδξ ηδ δήθςζδ, ηαεχξ ηνίκεζ πςξ επζθυνηζζε ηδκ αδενθή ηδξ 

Μανίκαξ «κε  κηα επζύλε πνπ δελ ηεο αλαινγεί».  

 
Με αγρώλεη όκσο ην κέιινλ θαη ιίγν ην έρσ θνξηώζεη ζηελ Ώιίθε απηό θαη ίζσο πξέπεη 

λα ην πάξσ πίζσ. Αειαδή ηεο είπα ηόηε πνπ γίλνληαλ ζπδεηήζεηο όηη «ηαλ πεζάλσ, δελ 

ζέισ λα ηελ αθήζεηο ζε ίδξπκα, ζέισ λα θξνληίζεηο λα βξεηο κία γπλαίθα λα ηελ 

θξνληίδεη». Βλ πάζε πεξηπηώζεη, έηζη ην είπα. 
 

ε άθθμ ζδιείμ ηδξ ζοκέκηεολήξ ιαξ, δ Γεςνβία ακέθενε πςξ «Δ Ώιίθε δελ έρεη 

ηέηνηα. Δ Ώιίθε δελ είλαη παηδί ηεο πξνζθνξάο», εκκμχκηαξ πςξ δ ιεβαθφηενδ αδενθή ηδξ 

Μανίκαξ ηδκ αμδεά ιμκάπα, υηακ ημ έπεζ πναβιαηζηά ακάβηδ.  

οκεπίγμκηαξ, δ Γεςνβία εεςνεί πςξ υηακ γδηά αμήεεζα απυ ηδκ Αθίηδ εηείκδ 

ηδξ ηδκ πανέπεζ ζημ δζηυ ηδξ πνυκμ ηζ υπζ αιέζςξ. Θα ζηακμπμζήζεζ ηδκ επζεοιία ηδξ 

ιδηέναξ ηδξ υπμηε –ηαζ εάκ- ημ εεθήζεζ δ ίδζα. 

 
Ή λα ηεο δεηήζσ λα θάλεη θάηη, ζα ην θάλεη απηή όπνηε ζέιεη, δελ ζα πεη ζα ην θάλσ 

ηώξα. Θα ην θάλσ, όηαλ ζέισ εγώ, πνπ κπνξεί λα κελ έξζεη απηό ην όηαλ πνηέ, αιιά 

εληάμεη έρεη άιια ραξίζκαηα.» 

 

Ζ ζοιπενζθμνά εημφηδ θαίκεηαζ πςξ δεκ επζηνμηείηαζ απυ ηδκ Γεςνβία, αθθά 

απμδέπεηαζ ημκ παναηηήνα ηδξ ηυνδξ ηδξ. Άθθςζηε, υπςξ θέεζ, «έρεη άιια ραξίζκαηα». 

 
Αελ ην έρεη θηόιαο λα πσ ηελ αιήζεηα, αιιά εληάμεη, δελ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνπο 

αλζξώπνπο. 
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10.3.4.5. ρέζε κεηέξαο-Μαξίλαο 

 

Ζ Γεςνβία ηαζ δ Μανίκα έπμοκ ιζα έκημκδ ζπέζδ, πμο πενζθαιαάκεζ πμζηίθα 

ζοκαζζεήιαηα. Ζ Γεςνβία αβπχκεηαζ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ ηυνδξ ηδξ, υηακ δεκ εα 

ιπμνεί πζα κα ηδκ αμδεήζεζ. Πανάθθδθα, πνμζπαεεί κα μνζμεεηήζεζ ζοιπενζθμνέξ 

πμο αζζεάκεηαζ πςξ εηεέημοκ ημ ημνίηζζ, εκχ ημονάγεηαζ ζοκαζζεδιαηζηά, υηακ δ 

Μανίκα δεκ ζοκενβάγεηαζ ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο μθείθεζ κα πναβιαημπμζήζεζ.  

 

10.3.4.5.1. Σν κέιινλ ηεο Μαξίλαο 
 

Ζ απάκηδζδ ηδξ Γεςνβίαξ ήηακ εοεεία ηαζ λεηάεανδ, υηακ ηδ νςηήζαιε βζα 

ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Μανίκαξ. Δίπε πςξ ακδζοπεί, πςξ ημ άβπμξ 

ηδξ δεκ έβηεζηαζ ζηδ ζπμθζηή ηδξ επίδμζδ, μφηε ζημκ μζημκμιζηυ αζμπμνζζιυ ηδξ 

ηυνδξ ηδξ αθθά ζημ απχηενμ ιέθθμκ, υηακ δεκ εα ιπμνεί κα ηδκ θνμκηίγεζ δ ίδζα. 

Έηζζ, γήηδζε απυ ηδκ Αθίηδ κα ιενζικήζεζ εηείκδ, πνμζθαιαάκμκηαξ ιζα αμδευ πμο 

εα θνμκηίγεζ ηδκ Μανίκα ζηδκ πενίπηςζδ υπμο μζ βμκείξ ηδξ εα αδοκαημφκ.  

 
Με αγρώλεη όκσο ην κέιινλ θαη ιίγν ην έρσ θνξηώζεη ζηελ Ώιίθε απηό θαη ίζσο πξέπεη 

λα ην πάξσ πίζσ. Αειαδή ηεο είπα ηόηε πνπ γίλνληαλ ζπδεηήζεηο όηη «ηαλ πεζάλσ, δελ 

ζέισ λα ηελ αθήζεηο ζε ίδξπκα, ζέισ λα θξνληίζεηο λα βξεηο κία γπλαίθα λα ηελ 

θξνληίδεη». Βλ πάζε πεξηπηώζεη, έηζη ην είπα. 

 

Ακ ηαζ δ Αθίηδ δεκ πνυααθε ακηίζηαζδ ζηδκ επζεοιία ηδξ ιδηέναξ ηδξ, 

ςζηυζμ, δ Γεςνβία δεκ αζζεάκεηαζ πςξ έπναλε μνεά ηαζ ηάπμζα ζηζβιή εα ήεεθε κα 

πάνεζ πίζς ηα θυβζα εηείκα πμο είπε ζηδκ Αθίηδ. Ζ ίδζα πνμέαδ ζε εημφηδ ηδ δήθςζδ 

ζε ιζα ζηζβιή άβπμοξ, αθθά  δεκ εέθεζ δ Αθίηδ κα κζχεεζ άβπμξ ηαζ εοεφκδ βζα ηδκ  

αδενθή ηδξ. 

 
Σν δέρηεθε αιιά πηζηεύσ όηη ηελ βαξαίλεη. Βίλαη κία επζύλε πνπ δελ ηεο αλαινγεί. 

Θεσξώ, δειαδή, όηη θαθώο ην είπα απιά ήκνπλ αγρσκέλε θαη πξέπεη λα ην πάξσ πίζσ. 

 

10.3.4.5.2. Ζ Μαξίλα πξνο ηε κεηέξα ηεο 
 

Δπδνεαζιέκμζ απυ ηδκ θνάζδ ηδξ Μανίκαξ «Θέισ λα μέξσ ηη πξέπεη λα θάλσ», 

νςηήζαιε ηδκ Γεςνβία, εάκ πζζηεφεζ πςξ δ Μανίκα έπεζ ηδκ αίζεδζδ πςξ κα 

επζαανφκεζ ηδκ μζημβέκεζά ηδξ, ιδκ λένμκηαξ ηζ πνέπεζ κα ηάκεζ. Ζ ιδηένα ηδξ ιμο 

απάκηδζε ηαηαθαηζηά ιε αεααζυηδηα («Ναη, λαη έρεη».) Μάθζζηα, δ Μανίκα έπεζ 

ακαθένεζ νδηά ζηδ ιδηένα ηδξ ηδκ ζηέρδ ηδξ πςξ ηδκ επζαανφκεζ.  

 
Κακηά θνξά (ε Μαξίλα) κνπ ιέεη: «Σν μέξσ όηη ζνπ είκαη βάξνο».  

 

Χζηυζμ, δ Γεςνβία απέννζρε ηδκ ζηέρδ ηδξ ηυνδξ ηδξ νςηχκηαξ ηδκ εάκ ηδξ 

έπεζ δείλεζ πμηέ ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ηδξ πςξ απμηεθεί αάνμξ. Ζ Μανίκα απάκηδζε 

πςξ δ ζοιπενζθμνά ηδξ ιδηέναξ ηδξ δεκ ηδξ δείπκεζ κα επζαανφκεηαζ, αθθά πςξ δ ίδζα 

ημ ακηζθαιαάκεηαζ, πζεακυηαηα εκκμχκηαξ ιέζς ηςκ άννδηςκ ζημζπείςκ ηδξ 

επζημζκςκίαξ.    

 
Καη πόηε ζνπ έρσ δείμεη θάηη ηέηνην»; «ρη», ιμο θέεζ, «αιιά εγώ ην θαηαιαβαίλσ.» 
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Ζ Γεςνβία δεκ ανκήεδηε πςξ ηάπμζεξ θμνέξ πάκεζ ηδκ οπμιμκή ηδξ ιε ηδκ 

ζοιπενζθμνά ηδξ Μανίκαξ ηαζ δείπκεζ ηδκ δοζανέζηεζά ηδξ ζηδκ ηυνδ ηδξ, 

ακαθμβζγυιεκδ πάναοηα πςξ δεκ πνάηηεζ υπςξ εα ήεεθε.  

 
Γηαηί θαη εγώ αγαλαθηώ πνιιέο θνξέο γηα πξάγκαηα, αο πνύκε, πνπ δελ κπνξεί λα ηα 

θάλεη κόλε ηεο. Καη θάπνηα θνξά ηα θάλσ θη εγώ κνύζθεκα. Μελ θαληαζηείο δειαδή... 

Έρσ θαη ηέηνηεο... Βλώ ην θαηαλνώ θαη πξνζπαζώ λα ην καδέςσ, θάπνηεο θνξέο κνπ 

θεύγεη λα ηεο πσ «Έιενο» αο πνύκε. 
 

Ζ Γεςνβία ηαηααάθεζ πνμζπάεεζα, χζηε κα ιδκ εηδδθχκεζ ηα ζοκαζζεήιαηα 

εοιμφ πνμξ ηδκ ηυνδ ηδξ, αθθά ιε ηάπμζεξ ζοιπενζθμνέξ ηδξ δοζημθεφεηαζ κα 

ζοβηναηδεεί. Χξ πανάδεζβια πνυηθδζδξ εοιμφ, δ Γεςνβία ακέθενε ηδ θνάζδ «γηα 

πξάγκαηα, αο πνύκε, πνπ δελ κπνξεί λα ηα θάλεη κόλε ηεο». ε πνμδβμφιεκδ ζοκέκηεολή 

ιαξ δ Γεςνβία είπε ακαθενεεί ζηδκ ηάζδ ηδξ Μανίκαξ κα απμθεφβεζ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ αοημελοπδνέηδζδξ πμο ηδξ είκαζ πμθφ επίπμκεξ. 

 

10.3.4.5.3. Ζ επηζπκία νξηνζέηεζεο 
 

Κάπμζεξ θμνέξ δ Γεςνβία πνεζάγεηαζ κα είκαζ αοζηδνή απέκακηζ ζηδ Μανίκα 

ηαζ κα μνζμεεηεί ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ. Πανυθμ πμο δεκ έπεζ αημοζηεί εκχπζμκ ηδξ 

ηάπμζμ ανκδηζηυ ζπυθζμ βζα ηδκ ηυνδ ηδξ, εκημφημζξ, εεςνεί πςξ ζε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ δ Μανίκα εηηίεεηαζ, θέβμκηαξ πθδνμθμνίεξ ζε ζηζβιέξ ή άημια πμο δεκ 

είκαζ ηα ηαηάθθδθα. 

 
ρη, δελ έρσ αθνύζεη κπξνζηά κνπ αιιά εληάμεη κε αγρώλεη, όηαλ βξηζθόκαζηε ζε θόζκν 

θαη απηή ιέεη όηη λα‟ λαη. Πξνζπαζώ λα ηελ καδέςσ θαη απηό κε πηέδεη ελ πάζε 

πεξηπηώζεη. Αελ ζέισ λα εθηίζεηαη. 

 

Μζα επζπθέμκ ζοιπενζθμνά πμο δδιζμονβεί έκηαζδ ζηδκ ζπέζδ ιδηέναξ-ηυνδξ, 

είκαζ δ ζοκήεεζα ηδξ Μανίκαξ κα βεθάεζ παναηεηαιέκα. πςξ δζαπζζηχεδηε ηαζ απυ 

ηδ ιέεμδμ ηδξ παναηήνδζδξ ζηα πθαίζζα ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, δ 

ζοιπενζθμνά ηδξ Μανίκαξ θένκεζ ζε αιδπακία ημοξ βμκείξ ηδξ, μζ μπμίμζ πνμζπαεμφκ 

θεηηζηά κα ηδξ ελδβήζμοκ πςξ πνεζάγεηαζ κα ζηαιαηήζεζ κα βεθά.    

 
Έρεη ε Μαξίλα πιάθα αιιά εκέλα κε ελνριεί απηό ην ρα, ρα ζπλέρεηα θαη δελ κπνξεί λα 

ην καδέςεη. Αειαδή δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηνλ βαζκό ηεο ραξάο, ελ πάζε πεξηπηώζεη, ηνπ 

αζηείνπ. Σν κεγαιώλεη πνιύ, ην απιώλεη θαη απηό κε ελνριεί. Καη ε ίδηα ελνριείηαη όηαλ 

ηεο ην ιέσ. Θα κνπ πεηο όια πξέπεη λα είλαη ππό έιεγρν; 

 

Δημφηδ δ ζοκεπήξ ακάβηδ μνζμεέηδζδξ θαίκεηαζ κα πζέγεζ ζοκαζζεδιαηζηά ηδκ 

Γεςνβία. Οζ πανειαάζεζξ ηδξ οπμηζκμφκηαζ απυ δζάεεζδ πνμζηαζίαξ πνμξ ημ ημνίηζζ, 

ηαεχξ δεκ εα ήεεθε κα πανελδβδεμφκ ηα θεβυιεκα ηδξ Μανίκαξ απυ ακενχπμοξ πμο 

δεκ ηδκ βκςνίγμοκ. 

 

10.3.4.5.4. Ζ απνθπγή επίπνλσλ θαηαζηάζεσλ 
 

Έκαξ πανάβμκηαξ πμο θεζημονβεί επζαανοκηζηά ζηδ ζπέζδ ιδηέναξ-ηυνδξ, 

είκαζ, ζφιθςκα ιε ηδ Γεςνβία, δ ηάζδ ηδξ Μανίκαξ κα δζεηδζηεί ηδκ απμθοβή 

ηαηαζηάζεςκ πμο ηδκ πζέγμοκ. Δζδζηυηενα, εάκ βζα ιζα θμνά δ ιδηένα ηδξ ηάκεζ 

ηάπμζα οπμπχνδζδ, ηυηε δ Μανίκα πζέγεζ, χζηε κα ιδκ βίκεζ λακά ηδκ ακεπζεφιδηδ 

εκένβεζα. 
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Αελ κπνξνύκε, γηαηί ε Μαξίλα όηη ηεο θάλεηο κία θνξά ην ζεσξεί θεθηεκέλν κεηά θαη ην 

δηεθδηθεί θαη αλαγθάδνκαη… 

 

Πνμηεζιέκμο κα ιαξ ελδβήζεζ θεπημιενέζηενα ηδ ζοκήεεζα εημφηδ ηδξ 

Μανίκαξ, δ Γεςνβία πανάεεζε δφμ παναδείβιαηα. Σμ πνχημ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ημο ημνζηζζμφ, εκχ ημ δεφηενμ ιε ηδκ θμίηδζή ημο ζημ ζπμθείμο. 

Αιθυηενεξ μζ ζοκεήηεξ αοηέξ θαίκεηαζ κα πζέγμοκ ηδκ Μανίκα ιε απμηέθεζια κα 

δζεηδζηεί εθάθνοκζδ ηςκ απαζηήζεςκ. Ανπζηά, δ Μανίκα πνεζάγεηαζ κα ηάκεζ ηάεε 

πνςί αζηήζεζξ, χζηε ημ ζχια ηδξ κα εκενβμπμζείηαζ ηαζ μζ ιφεξ κα δοκαιχκμοκ. Δάκ 

ηάπμζμ πνςζκυ μζ αζηήζεζξ δεκ βίκμοκ, ηυηε, ζφιθςκα ιε ηδκ Γεςνβία, δ Μανίκα 

βηνζκζάγεζ, χζηε κα ιδκ λακαβίκμοκ. Ζ ζοιπενζθμνά εημφηδ ςεεί ηδκ Γεςνβία κα ιδκ 

πανεηηθίκεζ απυ ημ πνυβναιια, ηαεχξ ζηέθηεηαζ υηζ  ηδκ επυιεκδ θμνά εα πνεζαζηεί 

πενζζζυηενδ πνμζπάεεζα βζα κα πείζεζ ηδ Μανίκα κα ηάκεζ ηδ βοικαζηζηή ηδξ.  

 
Αειαδή ζπκάκαη πνιιέο θνξέο ηεο έθαλα αζθήζεηο. Καη ηώξα ηεο θάλσ αιιά ηεο θάλσ 

ιίγν δηαηάζεηο ην πξσί πνπ ζεθώλεηαη θαη θάζε κέξα γθξηληάδεη, θάζε κέξα δελ ζέιεη, 

αιιά αλ δελ ηεο ην θάλσ κία κέξα ην ζεσξεί θεθηεκέλν θαη ην μαλαδεηάεη. Μεηά ην 

παιεύεη, δελ ην καδεύεη θαη ιέσ πνιιέο θνξέο: «ρη, ζα ηεο ην θάλσ, γηαηί κεηά ζα έρσ 

πόιεκν γηα λα ην μαλαεπηβάιισ. Θα κνπ ην δεηάεη ζπλέρεηα, δειαδή, λα κελ θάλεη». ιν 

«Αελ ζέισ, δελ ζέισ, δελ ζέισ, δελ ζέισ». Με απηό μεθηλάκε, δειαδή, θάζε πξσί, κε ην 

«Αελ ζέισ».  

 

Μζα ζοκήεεζα πμο ακέπηολε δ Μανίκα ηδκ ηνέπμοζα ζπμθζηή πνμκζά είκαζ κα 

ιδκ εέθεζ κα πάεζ ζπμθείμ. Χζηυζμ, μ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ Γεςνβίαξ έβηεζηαζ 

ζηδκ απμδμπή ημο αζηήιαημξ ηδξ Μανίκαξ. Με άθθα θυβζα, αθήκεζ ζηδκ ηυνδ ηδξ ημ 

πενζεχνζμ επζθμβήξ, εάκ εα πάεζ ζημ ζπμθείμ ή υπζ.  Δκ  ημφημζξ, δ Μανίκα. επζθέβεζ 

ηεθζηά κα ιδκ ιείκεζ ζημ ζπίηζ.  

 
Ώθνύ ιέεη: «Θέισ λα ζηακαηήζσ ην ζρνιείν». Βλ ησ κεηαμύ ηη έρσ ηώξα; Σεο ιέσ: 

«πνηε ζέιεηο» θαη όζν ηεο ιέσ όηη κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηόζν καδεύεηαη. Σν πξσί 

γθξίληαδε: «Αελ ζέισ λα πάσ ζρνιείν», ζην αζαλζέξ ηώξα. Καη ηεο ιέσ: «Έια πάκε 

πάλσ λα ζε αθήζσ λα κελ παο ζρνιείν». «ρη, όρη ζα πάσ», απαληάεη. Αελ ην παιεύσ! 

 

Καηά ημ δεφηενμ πανάδεζβια, δ ηεθζηή απυθαζδ ηδξ Μανίκαξ κα πάεζ, δδθαδή, 

ζημ ζπμθείμ ιαξ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια πςξ δ πνυηενδ άνκδζή ηδξ ήηακ ίζςξ ιζα 

πνμζπάεεζα πνμζέθηοζδξ ημο εκδζαθένμκημξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ. Ή εκδεπμιέκςξ δ 

Μανίκα κα απμζημπμφζε ζημ κα αμθζδμζημπήζεζ  ηδκ ακηίδναζδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ. 

 

10.3.4.5.5. Σν ζύζηεκα επηβξάβεπζεο 

 

Πνμηεζιέκμο δ Γεςνβία κα εέζεζ έκα ελςβεκέξ ηίκδηνμ ζηδκ ηυνδ ηδξ, χζηε κα 

πνμζέπεζ ηα θεβυιεκα ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ, έπμοκ οζμεεηήζεζ έκα ζφζηδια 

επζανάαεοζδξ. φιθςκα ιε εημφημ, εάκ δ Μανίκα επζηφπεζ ημοξ ζηυπμοξ πμο 

εέημκηαζ ζηδκ ανπή ημο ιήκα, ηυηε ιπμνεί κα επζζηεθεεί ημ εζηζαηυνζμ ημο Υνήζημο 

ζημ ηέθμξ ημο ιήκα. Σμ εκ θυβς ζφζηδια θαίκεηαζ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυ, αθμφ 

ηζκδημπμζεί ηδ Μανίκα ιε απχηενμ ζημπυ κα δεζ ημ θίθμ ηδξ.     

Ζ Γεςνβία πανέεεζε έκα πανάδεζβια μνζμεέηδζδξ ηδξ ηυνδξ ηδξ ζε ζπέζδ ιε 

ημκ Υνήζημ υπμο δ Μανίκα ακαβκχνζζε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ. 

Δζδζηυηενα, 10 διένεξ πνζκ ηεθεζχζεζ μ ιήκαξ ηαζ δ Μανίκα ηενδίζεζ ηδκ 

επζανάαεοζή ηδξ, ήεεθε κα ηδθεθςκήζεζ ζημ εζηζαηυνζμ ημο Υνήζημο βζα κα νςηήζεζ 
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εάκ πνυηεζηαζ κα είκαζ ακμζπηυ ηδκ διενμιδκία πμο εέθεζ κα πάεζ. Χζηυζμ, δ ιδηένα 

ηδξ ηδκ απέηνερε, ακηζπνμηείκμκηάξ ηδξ κα ηδθεθςκήζεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ηδξ 

επίζηερήξ ημοξ. Ζ Μανίκα απμδέπηδηε ηδκ πνυηαζδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ηαζ ηδκ 

εοπανίζηδζε πμο δεκ ηδξ απαβυνεοζε ηεθείςξ κα ηδθεθςκήζεζ, αθθά ηδξ πνυηεζκε κα 

ακααάθεζ ηδκ ηθήζδ βζα ανβυηενα.       
 

Ήζειε ρζεο λα πάξεη ηνλ Υξήζηνπ ηειέθσλν λα ηνλ ξσηήζεη γηα ηηο 28 πνπ ζέιεη λα πάεη 

αλ ζα είλαη αλνηρηόο θαη ηεο ιέσ ζα ηνλ πάξεηο ζηηο 27 θαη κεηά κνπ ιέεη “ε επραξηζηώ 

πνπ ην ρεηξίζηεθεο έηζη ην δήηεκα θαη δελ κνπ απαγόξεπζεο λα πάξσ ηειέθσλν αιιά κνπ 

είπεο λα πάξσ ηελ πξνεγνύκελε. Θέισ λα μέξσ ηη πξέπεη λα θάλσ». Αειαδή πνπ κνπ 

νξγάλσζεο θαη δελ κνπ απέθιεηζεο ή δελ ην άθεζεο αόξηζηα, όηη κνπ είπεο λα πάξεηο ηελ 

πξνεγνπκέλε κέξα λα ξσηήζεηο. 

 

10.3.4.6. ρέζε παηέξα- Μαξίλαο 

 

Μέζα απυ ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ηδξ παναηήνδζδξ ημο οπμηεζιέκμο, 

εκημπίζηδηε δ πμθφ γεζηή ζπέζδ ηδξ Μανίκα ιε ημκ ιπαιπά ηδξ. πςξ επζαεααίςζε 

ηαζ δ Γεςνβία, δ Μανίκα αζζεάκεηαζ πζμ εθεφεενδ ιε ημκ παηένα ηδξ ηαζ δζαζηεδάγεζ 

ιε ηζξ πθάηεξ πμο ηδξ ηάκεζ. Απεκακηίαξ, δ Γεςνβία εεςνεί πςξ δ ίδζα εη θφζεςξ 

παίνκεζ υθεξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ζηα ζμαανά.  
 

: - Δ Μαξίλα αηζζάλεηαη πην ραιαξή κε ηνλ κπακπά; 

Γ: - Ναη, λαη.  

: - Βπεηδή ν κπακπάο θάλεη πιάθεο;  

Γ: - Ναη, λαη ν κπακπάο θάλεη ηα αζηεία ηνπ, εγώ δελ είκαη. ια ζνβαξά ηα παίξλσ, δελ 

είλαη ηνπ ραξαθηήξα κνπ. 

 

φιθςκα ιε ηδκ Γεςνβία, μ Κμζιάξ είκαζ πζμ παθανυξ ηαζ εφεοιμξ ιε ηδκ 

Μανίκα, ηαεχξ δεκ ηδκ ζοκακαζηνέθεηαζ βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα 

διενδζίςξ. πςξ ακαθένεζ δ Γεςνβία ηαζ μ ζφγοβμξ ηδξ πζέγεηαζ ζοκαζζεδιαηζηά 

υηακ δ Μανίκα πνεζάγεηαζ μνζμεέηδζδ, αθθά μ πνυκμξ πμο πενκμφκ ιαγί δεκ είκαζ 

ηυζμξ πμθφ χζηε κα πάζεζ ηδκ οπμιμκή ημο.  

 
Βίλαη ιίγν πην ραιαξόο λαη, είλαη ιίγν πην ραιαξόο. Καη απηόο πηέδεηαη βέβαηα αιιά 

ζαθώο είλαη πην ραιαξόο. Ίζσο ν Κνζκάο δελ ηελ βιέπεη θαη πνιιέο ώξεο, δειαδή ζνπ 

ιέσ, ζα ηελ δεη κίζε ώξα ηελ ήκεξα, κία ώξα, όρη παξαπάλσ. 

 

10.3.5. Σν ζρνιηθό πιαίζην 

 

Πανάθθδθα, μζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ ηαζ ηδκ πανμοζία ηδξ 

Μανίκαξ εκηυξ ημο δζαηδνμφζακ ελαζνεηζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ζφκεεζδ ημο μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ημο οπμηεζιέκμο ηδξ ένεοκάξ ιαξ. ηδκ ζοκέκηεολή 

ιαξ ιε ηδκ Γεςνβία εηθνάζηδηε δοζανέζηεζα απέκακηζ ζηδκ έθθεζρδ πνυκμζαξ ζηζξ 

ζπμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ («Μέξηκλα θαζόινπ»), ηζ υπζ άδζηα. ημκ κμιυ δεκ οθίζηακημ 

μφηε έκα ζπμθείμ πμο κα έπεζ πνμαθεθεεί δ απνυζημπηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ έςξ ηαζ ημ 2015. Με άθθα θυβζα, μφηε ακεθηοζηήνεξ οπήνπακ, 

μφηε νάιπεξ.  

 

10.3.5.1. Ζ επηινγή ηνπ Λπθείνπ 
 

Φοζζηά, ηαηά ηδκ επζθμβή ζπμθείμο βζα ηδκ Μανίκα έκαξ οπυ ελέηαζδ 

πανάβμκηαξ ήηακ ηαζ μζ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ, πμο εα ηαευνζγακ ημ εφνμξ ηδξ 
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αοημκμιίαξ ηδξ. ηα πενζζζυηενα ζπμθεία, θυβς ηςκ ζηαθμπαηζχκ ηαζ ημκ μνυθςκ, 

αηυια ηαζ ημ κα πάεζ ςξ ηδκ ημοαθέηα έκα άημιμ ιε ηζκδηζηή ακαπδνία, ζοκζζηά ιεη‟ 

ειπμδίςκ δζαδζηαζία.  

Καηά ημ έημξ πμο δ Μανίκα εα μθμηθήνςκε ημ Γοικάζζμ, επμιέκςξ ηαζ εα 

άθθαγε ζπμθείμ, ημ ιμκαδζηυ πθαίζζμ πμο πνυζθενε έκα θζβυηενμ δοζπνυζζημ ημ 

πενζαάθθμκ, ήηακ έκα επαββεθιαηζηυ Λφηεζμ. Χζηυζμ, ημ ζοβηεηνζιέκμ ζπμθείμ 

δζαεέηεζ ηδ θήιδ εκυξ πμθφαμομο πενζαάθθμκημξ, ιε γςδνμφξ ιαεδηέξ. Σμ βεβμκυξ 

εημφημ ηνυιαγε ηδκ Γεςνβία ηαεχξ, βκςνίγμκηαξ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ηυνδξ ηδξ, εεχνδζε 

πςξ δ εκδεπυιεκδ θαζανία εα εκμπθμφζε ηαζ εα απμδζμνβάκςκε ηδκ Μανίκα. 

 
Ήηαλ ην πην πξνζβάζηκν, αιιά κεηά θνβήζεθα πνιύ ην πεξηβάιινλ ηνπ ΒΠΏΛ θαη δελ 

ηελ πήγα. Αειαδή πνιιή θαζαξία. 
 

Πανάθθδθα, δ Γεςνβία έκζςζε θυαμ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα άθθα παζδζά 

εα οπμδεπεμφκ ηαζ εα ζοιπενζθενεμφκ ζηδ Μανίκα. Δζδζηυηενα, ζημ εκ θυβς 

επαββεθιαηζηυ Λφηεζμ θμζημφκ πμθθμί ιαεδηέξ πμο ηαημζημφκ ζε πενζμπέξ εηηυξ 

πυθεςξ, ιε απμηέθεζια δ Γεςνβία κα εεςνεί πςξ ίζςξ δεκ είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε ημ 

γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακαπδνίαξ. Έηζζ, οπήνπε δ ακδζοπία ιήπςξ ηα 

άθθα παζδζά ημνμσδέρμοκ ή πενζεςνζμπμζήζμοκ ηδκ Μανίκα. ε ιζα πνμζπάεεζα 

πνμζηαζίαξ ημο ημνζηζζμφ, επζθέπεδηε κα ζοκεπίζεζ ζημ Λφηεζμ υπμο εα πάκε ηαζ μζ 

ζοιιαεδηέξ ηδξ. 

 
Οπόηε ε Μαξίλα δελ αληέρεη ηέηνηα θαζαξία, θνβήζεθα ην πεξηβάιινλ, θνβήζεθα ην 

ζθιεξό ... ηα παηδηά από ηα ρσξηά θάηη ζα ηεο πνπλ, θάηη ζα ηελ θνξντδέςνπλ. Βλώ εδώ 

είλαη πην γλώξηκν, πην πξνζηαηεπκέλν ην πεξηβάιινλ. 

 

ε ηάεε πενίπηςζδ, δ μιαθή πνμζανιμβή ηδξ Μανίκαξ ζημ ζπμθζηυ 

πενζαάθθμκ ζοκηέθεζε έκακ πμθφ μοζζαζηζηυ πανάβμκηα πνμξ ζηέρδ βζα ηδ ιδηένα 

ηδξ. Απυ ημ κμο ηδξ πέναζε δ εηδμπή κα βνάρεζ ηδκ Μανίκα ζε έκα μθζβμιεθέξ 

Λφηεζμ ηδξ επανπίαξ, χζηε κα απμθφβμοκ ηδ θαζανία ηςκ ιεβάθςκ αζηζηχκ 

ζπμθείςκ.  

 
Βγώ δελ ήκνπλ αξλεηηθή λα ηελ πάσ νπνπδήπνηε. Βγώ ζθεθηόκνπλ αθόκα θαη λα ηελ 

πάσ ζε έλα ζρνιείν κηθξό, ζε έλα ρσξηό, απιά ήηαλ δύζθνιε ε πξνζαξκνγή ηεο ζε έλα 

μέλν πιαίζην. 

 

10.3.5.2. Ζ δύζθνιε κεηάβαζε ζην Γπκλάζην 
 

Έπεζηα απυ ζηέρδ, πνμηζιήεδηε δ επζθμβή ημο Λοηείμο υπμο εα θμζηήζμοκ ηαζ 

μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ Μανίκαξ. Ζ ιεηάααζή ηδξ απυ ημ Γδιμηζηυ ζημ Γοικάζζμ ήηακ 

επίπμκδ, ηαεχξ δ Μανίκα έπνεπε κα πνμζανιμζηεί ζημ κέμ πενζαάθθμκ αθθά ηαζ κα 

ηάκεζ ελανπήξ βκςνζιίεξ ιε ηα άθθα παζδζά, βεβμκυξ πμο ηδκ ηαθαζπχνδζε 

ζοκαζζεδιαηζηά βζα πενίπμο ηνεζξ ιήκεξ. Έηζζ, πνμηεναζυηδηα ηδξ μζημβέκεζαξ 

εημφηδ ηδ θμνά είκαζ δ ροπζηή δνειία ηδξ Μανίκαξ. 

 
Αειαδή δνξηζηήθακε πάξα πνιύ, όηαλ έθπγε από ην Αεκνηηθό θαη πήγε ζην Γπκλάζην. 

Πεξάζακε δόξη κέρξη λα πξνζαξκνζηεί, γηαηί δελ είρε παηδηά πνπ λα ηα γλσξίδεη, 

δηαθνξεηηθό ην πεξηβάιινλ, δειαδή κέρξη ηα Υξηζηνύγελλα δνξηζηήθακε ζηελ πξώηε 

Γπκλαζίνπ. Βληάμεη κεηά πξνζαξκόζηεθε αιιά δνξίζηεθε θαη νπόηε ιέσ εγώ, πώο λα 

ηνικήζσ λα θάλσ ηέηνηα αιιαγή αο πνύκε; 
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ε ηάεε πενίπηςζδ, δ επζθμβή ημο Λοηείμο δζηαίςζε ηυζμ ηδκ Γεςνβία υζμ ηαζ 

ηδκ ίδζα ηδ Μανίκα. πςξ ιμο είπε δ Γεςνβία υπζ ιυκμ δ δζεοεφκηνζα αθθά ηαζ μζ 

ηαεδβδηέξ δείπκμοκ μοζζαζηζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ έκηαλδ ηαζ ηδ δζεοηυθοκζδ ημο 

ημνζηζζμφ. 

 
Καηαξρήλ, θέηνο (δ Μανίκα) είλαη πνιύ επραξηζηεκέλε κε ην ζρνιείν, είλαη πνιύ θαιό 

ην πεξηβάιινλ, πέξα από έλα […] όινη νη άιινη είλαη πνιύ δεζηνί, ζεηηθνί, δειαδή 

βιέπεηο όηη ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά, δελ ην θάλνπλ επηθαλεηαθά. Ώπηό εηζπξάηησ εγώ. 

Καη ε δηεπζύληξηα, βέβαηα, δελ ην ζπδεηώ, είκαη επραξηζηεκέλε καδί ηνπο θαη δελ ην 

ζθέθηνκαη θαζόινπ λα ηεο αιιάμσ ηώξα γηαηί θνβάκαη θαη ηελ αιιαγή. 
 

10.3.5.3. Οη κεηαθηλήζεηο εληόο ηνπ ζρνιείνπ- Ζ ρξήζε ηνπ αλαπεξηθνύ 

ακαμηδίνπ 

 

ε ιζα πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηδξ Μανίκαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ηζκδηζηή ηδξ ακαπδνία, νςηήζαιε ηδ ιδηένα ηδξ, εάκ δ Μανίκα δοζακαζπεηεί  ηάεε 

θμνά πμο πνεζάγεηαζ κα ηαείζεζ ζημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, υηακ ανίζηεηαζ ζημ 

ζπμθείμ. Ζ απάκηδζή ηδξ ήηακ ηαηδβμνδιαηζηά ανκδηζηή («Καζόινπ, όκσο! 

Καζόινπ!»). Μάθζζηα, πανέεεζε έκα πανάδεζβια απυ ημ ζπμθζηυ αίμ ηδξ Μανίκαξ 

υπμο δζαθαίκεηαζ πςξ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δ Μανίκα πνμηζιά κα πνμπςνά ιε ημ 

ακαπδνζηυ ηδξ αιαλίδζμ ιέζα ζημ πχνμ ημο Λοηείμο, πανά κα ααδίγεζ ιε ηα 

ιπαζημφκζα ηδξ.   

 
Κάζε Παξαζθεπή ην πάσ ζην ζρνιείν γηαηί έρνπλ project θαη πάλε ζηνλ θήπν θαη πάλε 

ζηελ απιή θαη πνηίδνπλ, θπηεύνπλ θαη ζθάβνπλ θαη κνπ ιέεη πξνρζέο: «Να θαζίζσ ζην 

θαξόηζη από ηελ ηάμε λα κε παο ζην απηνθίλεην;», δειαδή ην θαξόηζη ην ηζνύιαγα εγώ. 

«ρη», ηεο ιέσ «δελ ζα θαζίζεηο». 

 

Με άθθα θυβζα, δ Μανίκα δεκ δοζακαζπεηεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ αιαλίδζμ 

ιπνμζηά ζημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ. 

 

Ώλ είρε επηινγή θαη ηελ άθελα ζα δηάιεγε λα είλαη ζην θαξόηζη.  

 

Δπζπθέμκ, υηακ δ ιδηένα ηδξ δεκ είκαζ πανμφζα ηαηά ηδ ιεηαηίκδζδ ηδξ 

Μανίκαξ, ηάπμζμξ ζοιιαεδηήξ ηδξ ακαθαιαάκεζ κα ζπνχπκεζ ημ αιαλίδζμ, ηαεχξ δ 

δφκαιδ ηαζ μ έθεβπμξ ηςκ άκς άηνςκ ηδξ δεκ επανημφκ.  

 
Κάπνηνο ζπκκαζεηήο, λαη. Μπνξεί βέβαηα θαη απηή αιιά δε λνκίδσ λα ην ειέγρεη αθόκα. 

 

Σμ αιαλίδζμ εκηυξ ημο ζπμθείμο ιεηαηζκείηαζ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ 

Μανίκαξ, μζ μπμίμζ ζφιθςκα ιε ηδ ιδηένα ηδξ, ημ επζδζχημοκ. Πζεακυηαηα κα 

ανέζημκηαζ κα αμδεμφκ ηδ ζοιιαεήηνζά ημοξ ή ημοξ πνμζεθηφεζ ημ εκδζαθένμκ δ 

αίζεδζδ ηδξ πνήζδξ ημο αιαλζδίμο. 

 
Οη ζπκκαζεηέο (ζπνχπκμοκ ημ αιαλίδζμ). Σνπο αξέζεη ην θαξόηζη θαηαξρήλ. 

 

10.3.5.4. Ζ δπζθνιία κεηαθίλεζεο θαηά ηα δηαιείκκαηα 

 

Θα εέθαιε κα ζδιεζχζμοιε έκα επζπθέμκ πανάδεζβια, ηαεχξ εεςνμφιε υηζ 

απεζημκίγεζ ιε ζαθήκεζα ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ μζημβέκεζαξ, χζηε δ Μανίκα κα έπεζ υζμ 

ημ δοκαηυκ ηαθφηενδ πμζυηδηα ζηδκ ηαεδιενζκυηδηάξ ηδξ. Μζαξ ηαζ δ Μανίκα 
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ααδίγεζ ιε πενζμνζζιέκδ ηαπφηδηα ζηδκ ηίκδζή ηδξ, πμθθέξ θμνέξ δεκ πνμθαααίκεζ κα 

αβεζ απυ ηδκ ηάλδ ζηδ δζάνηεζα ημο ζφκημιμο δζαθείιιαημξ, ιε απμηέθεζια κα 

ζοκζζηά ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα ζηδκ αθθδθεπίδναζή ηδξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ. Ζ 

Μανίκα ζοκμδεφεηαζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ απυ πανάθθδθδ ζηήνζλδ, ζηζξ 

ανιμδζυηδηεξ ηδξ μπμίαξ άπημκηαζ μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ, αθθά υπζ δ οπμαμήεδζδ ζημ 

αάδζζια, πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ αζθάθεζα ημο ημνζηζζμφ. Έηζζ, δ Γεςνβία 

πήβαζκε ηαεδιενζκά ζημ ζπμθείμ, βζα κα αμδεήζεζ ηδκ ηυνδ ηδξ κα αβεζ δζάθεζιια.  

 
ηα δηαιείκκαηα δελ βγαίλεη. Μέρξη πέξπζη πήγαηλα εγώ θαη ηελ έβγαδα γηα δηάιιεηκα. 

Σώξα δελ βγαίλεη, ζπάληα ζα βγεη έμσ. Αελ πξνιαβαίλεη, κέρξη λα ζεθσζεί, λα βγεη, λα 

θάλεη .... Αειαδή, αλ δελ έρεη θάπνηνλ λα ηελ ηαξαθνπλήζεη, λα ηελ ζπξώμεη λα βγεη, δελ 

βγαίλεη πνηέ.  
 

10.3.5.5. Ζ πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο αλειθπζηήξα ζην ζρνιείν  

 

πεηζηά ιε ηδ Γεςνβία είπαιε ελανπήξ ακηζθδθεεί πςξ πνυηεζηαζ βζα έκα πμθφ 

δοκαιζηυ παναηηήνα. Ίζςξ μ ηυκμξ ηδξ θςκήξ ηδξ ή δ ζζβμονζά ιε ηδκ μπμία 

ανενχκεζ ηζξ θέλεζξ. ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ ακαδφεδηε ηυζμ δ ζηακυηδηά ηδξ κα 

μνζμεεηεί ηδκ Μανίκα υζμ ηαζ ημ εάννμξ ηδξ κα δζεηδζηεί ηα δζηαζχιαηα ηδξ ηυνδξ 

ηδξ απυ ημκ εηάζημηε θμνέα. Μζαξ ηαζ απυ ηδκ Α‟ Γοικαζίμο δ Γεςνβία είπε 

ακηζθδθεεί πςξ δ ηυνδ ηδξ επνυηεζημ κα πνεζαζηεί αμήεεζα ζηζξ ιεηαηζκήζεζξ εκηυξ 

ημο ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ, γήηδζε κα ημπμεεηδεεί έκαξ ακεθηοζηήναξ ζηάθαξ, 

έκαξ ιδπακζζιυξ δδθαδή, μ μπμίμξ ημπμεεηείηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ζηάθαξ ηαζ ηζκεί έκα 

ηάεζζια. Έηζζ, ημ άημιμ ιε ηζκδηζηή δοζημθία ακεααίκεζ ηαζ ηαηεααίκεζ ημοξ 

μνυθμοξ δίπςξ κα πνεζάγεηαζ αμήεεζα ιε ζςιαηζηή οπμζηήνζλδ. Χζηυζμ, μζ 

πνμζπάεεζεξ ηδξ Γεςνβία δεκ εομδχεδηακ, αθμφ ημ ηυζημξ ημο ακεθηοζηήνα 

ζηάεδηε ηνμπμπέδδ ζηδκ εβηαηάζηαζή ημο. 

 
ρη, δελ ζα ην βάινπλ γηαηί θνζηίδεη. Καη ηνπο ιέσ εγώ, γηαηί από ηελ πξώηε γπκλαζίνπ 

ην θπλήγεζα απηό ην δήηεκα ζην ζρνιείν, γηα λα κελ έρεη απηό ην πάλσ θάησ. 

 

Πανά ηζξ ηζκδημπμζήζεζξ ηδξ ιδηέναξ, υπζ ιυκμ πνμξ ημ φθθμβμ Γμκέςκ αθθά 

ηαζ ημ Γήιμ, ημ ακαααηυνζμ ζηάθαξ δεκ αβμνάζηδηε πμηέ. Ζ Γεςνβία δζαηδνεί ιζα 

αιθζαμθία, ςξ πνμξ ηζξ εκένβεζέξ ηδξ, ηαεχξ πενκά απυ ημ κμο ηδξ δ ζηέρδ πςξ ίζςξ 

δεκ πίεζε πενεηαίνς ημοξ ζεφκμκηεξ.  

 
Ίζσο θαη εγώ δελ πίεζα όζν έπξεπε. Πήγα θαη ζηνλ ύιινγν Γνλέσλ, πήγα θαη ζηνλ 

Αήκν αιιά δελ έγηλε ηίπνηα. 

 

Σμ πνυδδθμ επζπείνδια ηδξ Γεςνβία ήηακ πςξ ζε ηνία πνυκζα, υηακ δ ηυνδ ηδξ 

εα απμθμζηήζεζ, ηάπμζμξ άθθμξ ιαεδηήξ είηε ζημ κμιυ είηε ζηδκ οπυθμζπδ Δθθάδα εα 

πνεζαζηεί ημ ακαααηυνζμ. οκεπχξ, πνυηεζηαζ βζα ιζα αβμνά δ μπμία δεκ εα ηαηαζηεί 

άζημπδ, αθμφ μ ζοβηεηνζιέκμξ ελμπθζζιέκμξ δφκαηαζ κα ελοπδνεηήζεζ μπμζμδήπμηε 

παζδί ιε ηζκδηζηή ακαπδνία.  

 
Φέηνο ζέιεη ην ζρνιείν απηό γηα ηξία ρξόληα έλα παηδί λα θηλείηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε, 

ζε ηξία ρξόληα δελ ζα ην ρξεηάδεηαη. κσο, έλα άιιν ζρνιείν ην έρεη. Γηαηί λα κελ ηνλ 

θέξεηε αο πνύκε απηόλ ηνλ κεραληζκό λα ην ηνπνζεηήζεηε εδώ πνπ ρξεηάδεηαη ηώξα; 

 

Δκ ημφημζξ, δ απάκηδζδ πμο έθααε δ Γεςνβία ήηακ πςξ μ εκ θυβς ιδπακζζιυξ 

δεκ ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί ζε ηάεε ηφπμο ζηάθα. Δπμιέκςξ, δεκ δφκαηαζ κα 
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ιεηαθενεεί ηαζ κα πνμζανιμζηεί ιεθθμκηζηά ζε άθθα ζπμθεία. Ζ ιδηένα δζαηδνεί ηζξ 

επζθοθάλεζξ ηδξ βζα ηδκ οπυζηαζδ ημο ζζπονζζιμφ αοημφ, ια δεκ δζέεεηε ηδ 

δοκαηυηδηα βζα παναπάκς δζεηδζηήζεζξ. 

 
ρη, ιέεη, δελ γίλεηαη γηαηί είλαη ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα γηα ζπγθεθξηκέλε ζθάια. Σώξα 

απηό θαηά πόζν είλαη αιήζεηα ή όρη, ηέινο πάλησλ. 
 

ε ιζα πνμζπάεεζα ενιδκείαξ εημφηδξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ, δ ιδηένα ηδξ 

Μανίκαξ ακαθένεδηε ζηδκ πζεακυηδηα ιεζςιέκςκ εκδζαθενυκηςκ απυ ηδκ πθεονά 

ημο ημνζηζζμφ.  

 
Πηζαλόλ, αο πνύκε, λα κελ βξίζθεη θνηλά γηαηί εθείλε. Βίλαη πεξηνξηζκέλα ηα 

ελδηαθέξνληά ηεο κε απνηέιεζκα λα πζηεξεί. 

 

10.3.6. Οη θηιηθέο ζρέζεηο 

 

Πένακ ηδξ δοζπένεζαξ ηδξ Μανίκαξ κα αοημκμιδεεί απυ ημοξ βμκείξ ηδξ, έκαξ 

επζπνυζεεημξ πανάβμκηαξ πμο ηδξ επζθένεζ δοζθμνία είκαζ δ δοζημθία ηδξ κα ηάκεζ 

θίθμοξ. Οζ ζοκμιήθζημί ηδξ αβαίκμοκ αυθηεξ, ιε απμηέθεζια δ Μανίκα κα κζχεεζ 

δζαθμνεηζηή –εκδεπμιέκςξ ηαζ απμιμκςιέκδ- ηαζ κα ημ εηθνάγεζ ιέζς ηδξ βηνίκζαξ.   

 
ια ηα παηδηά βγαίλνπλ, έρνπλ θίινπο. Ώπηή δελ ην έρεη.  

 

Γζα ηδκ ζφκαρδ θζθζηχκ ζπέζεςκ ή απθχξ βζα ζοκηνμθζά, δ Μανίκα πνμηζιά 

κα ανίζηεηαζ ιε ακενχπμοξ πμο ηδκ απμδέπμκηαζ δίπςξ κα ηδκ μνζμεεημφκ ή κα 

πανειααίκμοκ ζηδ ζοιπενζθμνά ηδξ. Γζα πανάδεζβια, δ Μανίκα ανέζηεηαζ κα 

ζοκακαζηνέθεηαζ ημκ εείμ ηδξ, ημκ αδενθυ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ή ιζα μζημβεκεζαηή θίθδ, 

ηδκ Σ.   

 
Οπόηε ηεο αξέζεη λα έρεη επηθνηλσλία κε απηνύο πνπ ην απνδέρνληαη απηό θαη ηεο ην 

επηηξέπνπλ. πσο ν αδεξθόο κνπ αο πνύκε, θάηη θίινπο πνπ έρνπκε. πνηνο ηελ 

απνδέρεηαη, απηόλ επηδεηά. Θα κνπ πεη γηα παξάδεηγκα: «Να πάξνπκε ηειέθσλν ηελ Σ.» 

ή, δελ μέξσ, θάπνηνπο θίινπο πνπ ηελ απνδέρνληαη. Έηζη θαη ηεο ην θαιιηεξγνύλ. Βλώ 

όπνηνο ηεο βάδεη ηα όξηα, δελ... 

 

Καηά ζοκέπεζα, δ Μανίκα απμθεφβεζ κα ηάκεζ πανέα ιε ακενχπμοξ πμο 

πνμζπαεμφκ κα ηδξ αάθμοκ υνζα ηαζ δεκ απμδέπμκηαζ ημ πζμφιμν ηδξ. 

 

10.3.6.1. Ζ πξνηίκεζε ηεο Μαξίλαο γηα ζύλαςε θηιηθώλ ζρέζεσλ κε άηνκα 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο 

 

Πνμξ επζαεααίςζδ ηςκ δζηχκ ιαξ παναηδνήζεςκ, δ Γεςνβία εεςνεί πςξ δ 

Μανίκα πνμηζιά κα ζοκακαζηνέθεηαζ άημια ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ, ηα μπμία ηδκ 

παναημθμοεμφκ ηαζ ηδκ αημφκε πνμζεηηζηά. Καηά ζοκέπεζα, μζ ζοκακαζηνμθέξ ιε 

ημοξ ζοκμιδθίημοξ είκαζ θζβυηενμ ζοπκέξ ηαζ πενζζζυηενμ ηοπζηέξ. ημ ζπμθείμ δ 

Μανίκα επζδζχηεζ κα ζογδηά ιε ημοξ ηαεδβδηέξ ζηα δζαθείιιαηα, εκχ ζε 

πνμζπάεεζεξ πμο έπεζ πναβιαημπμζήζεζ δ ιδηένα ηδξ ηαθχκηαξ ημνίηζζα ζημ ζπίηζ, δ 

Μανίκα παναιέκεζ μοδέηενδ ζοκαζζεδιαηζηά. Ζ Γεςνβία δεκ δφκαηαζ κα ελδβήζεζ 

αηνζαχξ αοηήκ ηδκ επζεοιία ηδξ  Μανίκαξ κα πνμηζιά ηδ ζοκηνμθζά ηςκ 

ιεβαθφηενςκ.    
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Αελ επηδηώθεη θαλ. Βπηδηώθεη λα είλαη κε κεγάινπο. Αειαδή, αθόκα θαη λα βξεζεί ζε 

παξέα κε παηδηά, απηή δελ ζα αζρνιεζεί, ζα αζρνιεζεί κε ηνπο κεγάινπο, γηαηί ζέιεη 

θάπνηνο λα ηελ αθνύεη, λα ηελ παξαθνινπζεί, λα έρεη θνηλό δειαδή. […] Αειαδή, 

θάπνηεο θνξέο έρσ θαιέζεη παηδηά ζην ζπίηη, εηδηθά ηηο γηνξηέο, λα θάλνπλ γιπθά. Αελ 

ελζνπζηάδεηαη. Μα θαη ζην ζρνιείν ηελ βιέπεηο κέρξη θαη πξόηηλνο θπλεγνύζε ηνπο 

θαζεγεηέο ζην δηάιιεηκα λα κηιήζεη. Αελ θάλεη θακία πξνζπάζεηα. Αελ ηεο ιείπεη; Αελ 

μέξσ.  
 

10.3.6.2. Ζ θηιία κε ηνλ Υξήζην 

 

Ζ Μανίκα ιζθά ιε πμθφ εκεμοζζαζιυ βζα ημκ Υνήζημ έκακ κεανυ άκδνα, μ 

μπμίμξ δζαηδνεί εζηζαηυνζμ, υπμο δ μζημβέκεζα πδβαίκεζ ακά δζαζηήιαηα βζα θαβδηυ. 

Ζ Μανίκα ζοιπαεεί πμθφ ημκ Υνήζημ ηαζ ανέζηεηαζ κα ιζθά βζα εηείκμκ ηαζ ηζξ 

πθάηεξ πμο ηδξ ηάκεζ. ηδκ ανπή ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ιαξ αιθζηαθακηεουιμοκ, εάκ 

πνυηεζηαζ βζα ημκ άκδνα ιε ημκ μπμίμ είκαζ ενςηεοιέκδ ή εάκ μ Υνήζημξ είκαζ απθά 

έκαξ θίθμξ πμο ηδξ ηζκεί ημ εκδζαθένμκ. Έηζζ, γήηδζα απυ ηδκ Γεςνβία κα ιμο 

παναεέζεζ ηδ βκχιδ ηδξ ζπεηζηά ιε ημκ Υνήζημ. Ζ απάκηδζή ηδξ πανμοζζάγεζ 

εκδζαθένμκ βζα ηδ ζφκεεζδ ημο αζυημζιμο ημο οπμηεζιέκμο ιαξ, ηαεχξ απμηαθφπηεζ 

ιζα επακαθαιαακυιεκδ ζοιπενζθμνά ηδξ Μανίκαξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ άθθμ θφθμ. 

Δζδζηυηενα, ζφιθςκα ιε ηδκ Γεςνβία, δ Μανίκα πανμοζζάγεζ ηδκ ηάζδ κα 

εκεμοζζάγεηαζ ηαζ κα ενςηεφεηαζ ημοξ άκδνεξ πμο ζογδημφκ ιαγί ηδξ παναηεηαιέκα. 

Δκημφημζξ, ηάηζ ηέημζμ δεκ ζοιααίκεζ ιε ηζξ βοκαίηεξ πμο δείπκμοκ εκδζαθένμκ βζα 

εηείκδ.  

 
Ναη πνιύ θαηξό κηιάεη. Καηά θαηξνύο εξσηεύεηαη θαη θάπνηνλ, δειαδή ζην Αεκνηηθό είρε 

εξσηεπηεί ηνλ θαζεγεηή πνπ ηεο έθαλε κνπζηθή. πνηνο αζρνιεζεί καδί ηεο απηή δέλεηαη, 

πνπ ζπκβαίλεη κόλν κε ηνπο άλδξεο, όκσο. Με ηνπο άλδξεο ην παζαίλεη! Αειαδή όπνηνο 

άλδξαο αζρνιεζεί καδί ηεο. 

 

φιθςκα ιε ηδ Γεςνβία ημ εκδζαθένμκ ηδξ Μανίκα έπεζ πνμζημθθδεεί ζημκ 

Υνήζημ, ηαεχξ ηζξ θμνέξ πμο επζζηέπηεηαζ ημ ιαβαγί ημο, εηείκμξ ηδξ δείπκεζ ημ 

εκδζαθένμκ ημο ζοκμιζθχκηαξ ιαγί ηδξ ηαζ αβηαθζάγμκηάξ ηδκ.  

 
Γη‟ απηό ιέεη ζπλέρεηα γηα ηνλ Υξήζην, γηαηί ηεο δείρλεη ελδηαθέξνλ, ηελ αγθαιηάδεη.  

 

Καηά ζοκέπεζα, ημ εκδζαθένμκ πμο δείπκεζ δ Μανίκα βζα ημκ Υνήζημ δεκ είκαζ 

ηάηζ πνςηυβκςνμ. Σδκ πενίμδμ πμο δ Μανίκα θμζημφζε ζηδκ Δ‟ Γδιμηζημφ, μ 

ιμοζζηυξ ήηακ θζθζηυξ απέκακηί ηδξ, ιε απμηέθεζια δ ίδζα κα εκεμοζζάγεηαζ. 

Μάθζζηα, πανά ημ βεβμκυξ υηζ έπμοκ πανέθεεζ ανηεηά πνυκζα απυ ηυηε, δ Μανίκα 

αηυιδ εοιάηαζ ημκ δάζηαθμ ηδξ  ιμοζζηήξ ηαζ υηακ ημκ ζοκακημφκ ζημ δνυιμ, δεκ 

δζζηάγεζ κα ημκ παζνεηήζεζ εβηάνδζα.    

 
Ήηαλ έλαο δάζθαινο πνπ είρε ζηελ Πέκπηε δεκνηηθνύ, έλαο πνιύ θαιόο άλζξσπνο, αιιά 

απηόο ν κνπζηθόο ήηαλ θαη μέξεηο ελεξγεηαθόο θαη απηή ελζνπζηαδόηαλ κε ηνλ ραβαιέ θαη 

ηνλ είδακε πξνρζέο ζηνλ δξόκν θαη ηζαθ αλνίγεη ηελ πόξηα.  

 

Μζα αηυιδ ακδνζηή θζβμφνα πμο δ Μανίκα ακαθένεζ ακά δζαζηήιαηα, είκαζ μ 

λάδενθυξ ηδξ μ Μακχθδξ μ μπμίμξ ηαημζηεί ιυκζια ζηδκ Αεήκα ηαζ επίζδξ, ηδξ 

δείπκεζ εκδζαθένμκ, ζφιθςκα ιε ηδκ Γεςνβία. 

 
Βίρακε θαη ηνλ Μαλώιε ηνλ μάδεξθν πνπ θαη απηόο, μέξεηο, ηεο έδεημε ελδηαθέξνλ θαη 

έρνπκε ηνλ Υξήζην ηώξα. Βίλαη θαη καθξηά απηόο. 
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10.4. Δπίινγνο 

 

ημ πανυκ ηεθάθαζμ πανμοζζάζηδηε, ακαθφεδηε ηαζ ηαηδβμνζμπμζήεδηε ημ 

οθζηυ πμο ζοθθέπεδηε απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ πμο δζεκενβήεδηακ ιε ηζξ δφμ ιδηένεξ 

ηςκ οπμηεζιέκςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. ημπυξ ήηακ κα ζηζαβναθδεεί μ 

αζυημζιμξ ηδξ Βάζζαξ ηαζ ηδξ Γεςνβίαξ ηαζ κα ένεμοκ ζηδκ επζθάκεζα υπζ ιυκμκ μζ 

απυρεζξ ημοξ βζα ηα ημνίηζζα ημοξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, αθθά ηαζ μζ εέζεζξ ημοξ 

βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αζχκμοκ μζ ίδζεξ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ εκηυξ ηαζ εηηυξ 

ημο μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο. 

Οζ δφμ βοκαίηεξ ανίζημκηαζ ημκηά δθζηζαηά (πενίπμο 50 εηχκ) ηαζ αιθυηενεξ 

ηαημζημφκ ζημκ κμιυ Ρεεφικμο. Χζηυζμ, δ ηαεειζά δζαεέηεζ έκακ δζηυ ηδξ 

πνμζςπζηυ ηνυπμ κα αθθδθεπζδνά ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ κα εηθαιαάκεζ ηζξ 

πθδνμθμνίεξ πμο δέπεηαζ απυ αοηυ. οκεπχξ, μζ δφμ βοκαίηεξ δζαηφπςζακ 

λεπςνζζηέξ απυρεζξ ςξ πνμξ ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ημκ μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζηυ ηυζιμ ηςκ παζδζχκ ημοξ, εκημπίγμκηαξ, υιςξ, ηαζ ημζκέξ πεπμζεήζεζξ, μζ 

μπμίεξ εα ακαθοεμφκ παναηάης.  

Ζ ιδηένα ηδξ Άκκαξ δεκ είκαζ Δθθδκίδα αθθά γεζ ηαζ ενβάγεηαζ ζημ Ρέεοικμ 

εδχ ηαζ πενίπμο 22 πνυκζα. ηδκ Οοββανία απυ υπμο ηαηάβεηαζ έιεκε ιε ημοξ βμκείξ 

ηαζ ημκ ιεβαθφηενμ αδενθυ ηδξ. Πανά ημ βεβμκυξ πςξ είπε πνάλεζ έκα επζηοπδιέκμ 

λεηίκδια ζηδκ ηανζένα ηδξ ζημ εέαηνμ, απμθάζζζε κα ένεεζ ζηδκ Δθθάδα 

πνμηεζιέκμο κα αμδεήζεζ ημκ πνχημ ζφγοβυ ηδξ κα λεθφβεζ απυ ηδκ ηαηάπνδζδ 

μοζζχκ. Ζ Βάζζα βέκκδζε ζημ Ρέεοικμ ημκ πνχημ ηδξ βζμ, ημκ Μδκά, αθθά πμθφ 

ζφκημια λεηίκδζακ ηα πνμαθήιαηα ζημ βάιμ, αθμφ μ ζφγοβυξ ηδξ βζκυηακ αηναία 

αίαζμξ απέκακηί ηδξ. ημ ζδιείμ εημφημ αλίγεζ κα παναηδνδεεί πςξ δ Βάζζα ακέθενε 

πςξ ηαζ μ παηέναξ ηδξ αζημφζε ζςιαηζηή αία ηυζμ ζηδκ ίδζα υζμ ηαζ ζηδ ιδηένα 

ηδξ, δ μπμία δεκ δζέημρε ημ βάιμ ημοξ. Πανυθμ πμο δ Βάζζα δμφθεοε πμθφ ζηθδνά 

βζα κα ζοκηδνεί ημκ άκηνα ηαζ ημ παζδί ηδξ πνμζπαεχκηαξ κα ζχζεζ ηδκ μζημβέκεζα 

πμο δδιζμφνβδζε, ιεηά απυ έκα αάκαοζμ πενζζηαηζηυ ζςιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ 

απμθάζζζε κα εέζεζ ηέθμξ ζημκ πνχημ ηδξ βάιμ. Έηζζ, λεηζκά έκα κέμ ηεθάθαζμ ζηδ 

γςή ηδξ Βάζζαξ. 

Ζ Βάζζα πανέιεζκε ζημ Ρέεοικμ βζα κα δμοθέρεζ ηαζ κα ακαενέρεζ ημκ Μδκά. 

Μεηά απυ θίβμοξ ιήκεξ βκχνζζε ημκ Άνδ, ιε ημκ μπμίμ ενςηεφηδηακ ηαζ απμθάζζζακ 

κα ηάκμοκ ιαγί ιζα ηαζκμφνζα μζημβέκεζα. Ζ Βάζζα έιεζκε έβηομξ ηαζ είπε ιζα ηαθή 

εβηοιμζφκδ έςξ ημκ πέιπημ ιήκα, υπμο οπεαθήεδ ζε ιζα ελέηαζδ νμοηίκαξ, ηδκ 

αικζμπαναηέκηδζδ. Χζηυζμ, ιέζς ηδξ ελέηαζδξ ιεηαθένεδηε ζημ έιανομ ημ 

ααηηήνζμ ημο ζηαθοθυημηημο, ιε  απμηέθεζια κα πνμηθδεεί εζπεοζιέκμξ ηαζ πάνα 

πμθφ επχδοκμξ ημηεηυξ. Ζ Άκκα ήνεε ζημκ ηυζιμ πέκηε ιδκχκ ηαζ δ γςή ηδξ 

ηνειυηακ απυ ιζα ηθςζηή. Έιεζκε ανπζηά ζηδ εενιμημζηίδα ηζ έπεζηα ζηδ ιμκάδα 

κεμβκχκ βζα ηέζζενζξ ιήκεξ, μζ μπμίμζ ηοθμφζακ επχδοκα βζα ημοξ δομ βμκείξ. Ζ 

Βάζζα ηαζ μ Άνδξ δεκ είπακ ζαθή πθδνμθυνδζδ απυ ημοξ βζαηνμφξ βζα ηδκ πμνεία 

ηδξ οβείαξ ημο ανέθμοξ ημοξ ηζ έηζζ πίζηεοακ πςξ δεκ εα ηαηαθένεζ κα ηναηδεεί ζηδ 

γςή. Ζ Βάζζα δεκ είπε ροπμθμβζηή ζηήνζλδ απυ εζδζηυ, πανυθμ πμο  έκζςεε έκημκδ 

εθίρδ ηαζ δεκ ήεεθε κα αβαίκεζ απυ ημ ζπίηζ.  

Μεηά απυ ηέζζενζξ ιήκεξ μζ δομ βμκείξ πήνακ ηδκ Άκκα ζημ ζπίηζ. Έπνεπε κα 

θνμκηίγμοκ πάνα πμθφ βζα ηδκ οβζεζκή ημο πχνμο, ηαεχξ ημ ιςνυ ήηακ εοαίζεδημ. 

Ακ ηαζ δ Βάζζα εκηυπζγε ηάπμζεξ δοζημθίεξ ηδκ ηίκδζδ ημο ανέθμοξ, μ πενίβονυξ ηδξ 

ηδ εεςνμφζε οπεναμθζηή, χζπμο ήνεε δ δζάβκςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ζε 

δθζηία πέκηε ιδκχκ. πςξ παναηηδνζζηζηά ακέθενε δ Βάζζα, υηακ αβήηε δ ηεθζηή 

δζάβκςζδ, πμθθμί ζοββεκείξ ηαζ θίθμζ ημο γεοβανζμφ ελαθακίζηδηακ ηαζ δ ίδζα έιεζκε 

ιυκδ. ηδκ θνμκηίδα ηδξ Άκκαξ αμδεμφζακ μζ δομ βζαβζάδεξ ηδξ, ιε ηζξ μπμίεξ, υιςξ 
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δ Βάζζα δεκ ιπμνμφζε κα ζογδηήζεζ εηηεκχξ, θυβς ηδξ δθζηζαηήξ ημοξ απυζηαζδξ 

ηαζ ημο δζαθμνεηζημφ ιμνθςηζημφ επζπέδμο.    

Απυ ηα πνχηα πνυκζα γςήξ ηδξ Άκκαξ έςξ ηαζ ζήιενα, ημ ημνίηζζ 

πναβιαημπμζεί εκηαηζηά θοζζημεεναπεία, ενβμεεναπεία ηαζ ζοκεδνίεξ ιε ροπμθυβμ. 

Ζ Βάζζα πνμζπαεμφζε κα είκαζ ηοπζηή ζημ πνυβναιια ημο παζδζμφ αθθά πάκηα 

αζζεακυηακ πμθφ πζεζιέκδ αθμφ έπνεπε κα ιεηαααίκεζ απυ ηδ ιζα ζοκεδνία ζηδκ 

άθθδ ηαζ, ζοκ ημζξ άθθμζξ, κα δαπακά ιεβάθα πνδιαηζηά πμζά. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί 

πςξ δ Βάζζα δεκ δζαηδνεί ζπέζδ ιε βμκείξ άθθςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, 

ηαεχξ δεκ έπεζ βκςνίζεζ ηάπμζμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ κα έπμοκ ημζκυ ηνυπμ εέαζδξ ημο 

γδηήιαημξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ. 

ε ιζα πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δ Άκκα αζχκεζ ηδ  

ζςιαηζηή ηδξ δζαθμνεηζηυηδηα, δ ιδηένα ηδξ ακέθενε πςξ ημ ημνίηζζ εοιχκεζ πμθφ 

υηακ ηδκ παναηηδνίγμοκ ςξ «ακάπδνδ». Μάθζζηα, δ Άκκα οπμζηδνίγεζ πςξ δεκ είκαζ 

ακάπδνδ, απθχξ εηηεθεί ηάπμζα πνάβιαηα  δζαθμνεηζηά. 

Χξ πνμξ ηζξ απυρεζξ ηδξ ιδηέναξ βζα ημ γήηδια ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, 

δ Βάζζα ιίθδζε ιε ιεβάθδ ζοβηίκδζδ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ, ηαεχξ πνυηεζηαζ 

βζα έκα γήηδια πμο επδνεάγεζ ηδκ ηυνδ ηδξ, ηδκ μζημβέκεζά ηδξ αθθά ηαζ ηδκ ίδζα. Οζ 

δφμ ζηυπμζ πμο είπε εέζεζ ελανπήξ δ Βάζζα βζα ηδκ Άκκα –κα αοημελοπδνεηείηαζ ζηδκ 

ημοαθέηα ηαζ κα έπεζ ιζα θίθδ- δεκ έπμοκ επζηεοπεεί έςξ ζήιενα ηαζ εημφημ ηδξ 

πνμηαθεί ιεβάθμ πυκμ αθθά ηαζ άβπμξ βζα ημ ιέθθμκ. 

Έκα ζδιείμ πμο αλίγεζ κα ζδιεζςεεί είκαζ δ ζςιαηζηή επζαάνοκζδ ηδξ 

ιδηέναξ απυ ηδκ ζοζηδιαηζηή θνμκηίδα ημο παζδζμφ ηδξ. Μζαξ ηαζ δ Άκκα δεκ 

δφκαηαζ κα αοημελοπδνεηδεεί, δ ιδηένα ηδξ πνεζάγεηαζ κα ηδξ πανέπεζ ηαεδιενζκή 

αμήεεζα, ιε απμηέθεζια κα ζδηχκεζ πμθθά ηζθά. Έηζζ, δ Βάζζα έπεζ ειθακίζεζ ηήθεξ 

ζηδ ζπμκδοθζηή ζηήθδ, εκχ πθέμκ πνμζπαεεί κα ιδκ ελμοεεκχκεζ ημ ζχια ηδξ, 

αηυιδ ηζ ακ αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα απέπεζ απυ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ημζκςκζηήξ 

γςήξ. 

πςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ ιανηονίεξ ηδξ ιδηέναξ, δ φπανλδ εκυξ παζδζμφ ιε 

ακαπδνία επδνεάγεζ έκημκα ηδκ μζημβεκεζαηή γςή. ηδκ πενίπηςζδ ημο οπμηεζιέκμο, 

δ ζπέζδ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ έπεζ δζαηαναπεεί έκημκα, ηαεχξ δ Βάζζα εεςνεί πςξ μ 

ζφγοβυξ ηδξ δεκ ηδκ εαοιάγεζ πζα. Πανάθθδθα, μ πενίβονμξ ημο γεοβανζμφ θαίκεηαζ 

κα θαιαάκεζ ιζα ζηάζδ οπέν ημο Άνδ, δ μπμία εκμπθεί ηδ Βάζζα.  

Δπζπνυζεεηα, ηα δομ αδένθζα ηδξ Άκκαξ, μ Μδκάξ ηαζ δ Φακή ζοκεζζθένμοκ 

ζδιακηζηά ζηδ  θνμκηίδα ημο οπμηεζιέκμο ηαζ πανά ηα πεζνάβιαηα πμο δέπμκηαζ απυ 

ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ, πνμζπαεμφκ κα οπεναζπίγμκηαζ ηδκ αδενθή ημοξ. Έηζζ, 

ζοιπεναίκμοιε πςξ δ Βάζζα ζοιπενζθαιαάκεζ ηα δφμ αδένθζα ζηδκ θνμκηίδα ημο 

ιέθμξ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ιζα μζημβέκεζα υπμο μ έκαξ αμδεά 

ημκ άθθμ. Χζηυζμ, δ Φακή έπεζ ανπίζεζ κα εηδδθχκεζ εοιυ πνμξ ηδκ αδενθή ηδξ ηαηά 

ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια, ηαζ πνμηζιά κα έπεζ ςξ πνυηοπμ ηδκ λαδένθδ ηδξ, δ μπμία 

έπεζ ηδκ ίδζα δθζηία ιε ηδκ Άκκα. 

Έπεζηα, δ Βάζζα ιίθδζε βζα ημ γήηδια ημο ζπμθείμο, πμο ζοκζζηά έκα 

ζδιακηζηυ ηεθάθαζμ ζηζξ απυρεζξ ηδξ. ηακ δ Άκκα έβζκε πέκηε εηχκ, δ ιδηένα ηδξ 

απμθάζζζε κα ηδκ βνάρεζ ζημκ παζδζηυ ζηαειυ, χζηε κα ημζκςκζημπμζδεεί. Μζαξ ηαζ 

ημ ημνίηζζ δεκ είπε ζοκακαζηναθεί ιε ζοκμιδθίημοξ ημο έςξ εηείκδ ηδ ζηζβιή, 

δοζημθεφηδηε κα πνμζανιμζηεί. Σδκ εκμπθμφζε δ θαζανία  ηςκ άθθςκ παζδζχκ, 

υιςξ, βνήβμνα ζοκήεζζε ηαζ ζημ κδπζαβςβείμ δ θμίηδζή ηδξ ηφθδζε πμθφ μιαθά. 

Χζηυζμ, υηακ δ ζοκέκηεολδ έθηαζε ζηδ θμίηδζδ ηδξ Άκκαξ ζημ Γδιμηζηυ 

ζπμθείμ, δ ιδηένα ηδξ ελέθναζε ιεβάθδ πζηνία ηαζ δοζανέζηεζα. Δζδζηυηενα, δ 

Βάζζα εεςνεί πςξ ημ ζπμθείμ δεκ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ Άκκα ςξ ιαεήηνζα ιε ίζα 

δζηαζχιαηα μφηε θαιαάκεζ ιένζικα βζα ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ημο ημνζηζζμφ. Ζ 
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ιδηένα έπεζ ηυζμ ζηεκαπςνδεεί απυ ηδ ζηάζδ ημο ζπμθείμο πμο έπεζ δζαηυρεζ ηδ 

ζοζηδιαηζηή επζημζκςκία ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, εκχ υπςξ παναδέπηδηε, έπεζ 

ζηεθηεί αηυια ηαζ ημ εκδεπυιεκμ κα αθθάλεζ ζπμθζηυ πθαίζζμ ζηδκ Άκκα. Μάθζζηα, 

υπςξ οπμζηδνίγεζ δ Βάζζα, δεκ πνυηεζηαζ βζα ηζξ νάιπεξ πμο επζγδηά απυ έκα 

ζπμθείμ, αθθά ηδ δεηηζηή ζηάζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμηεζιέκμο κα ιενζικήζμοκ κα 

εκηάλμοκ ηδκ ιαεήηνζα ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ.  

Χξ πνμξ ημ γήηδια ηδξ θζθίαξ, δ Βάζζα ιίθδζε επίζδξ ιε ζοβηίκδζδ, ηαεχξ 

εεςνεί πςξ δ Άκκα δεκ έπεζ θίθεξ, πανυηζ ήηακ έκαξ ζδιακηζηυξ ζηυπμξ βζα ηδκ ίδζα. 

Ζ Άκκα αζζεάκεηαζ πςξ δεκ έπεζ ημζκά εκδζαθένμκηα ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ, εκχ 

πνμηζιά κα ζοκακαζηνέθεηαζ ιε εκήθζηεξ. 

Έκα αηυιδ γήηδια πμο ακαδφεδηε ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ αθμνά ζηζξ 

ακηζδνάζεζξ ημο ημζκςκζημφ πενίβονμο, ακαθμνζηά ιε ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ. πςξ δήθςζε δ Βάζζα, έπεζ δεπηεί ημ ναηζζζιυ ςξ ιδηένα παζδζμφ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ, απυ άημια ιμνθςιέκα ή βμκείξ άθθςκ παζδζχκ. Μάθζζηα, 

έπμοκ οπάνλεζ πενζπηχζεζξ βμκέςκ πμο γήηδζακ απυ ηδ Βάζζα κα ιδκ πάεζ ηδκ Άκκα 

ζε πάνηζ ή ηαηέηνζκακ ηδ ιδηένα πμο δείπκεζ δδιυζζα ημ παζδί ηδξ.  

οκμθζηά, εα ιπμνμφζε κα ζδιεζςεεί πςξ δ Βάζζα ήηακ πμθφ έκημκα 

θμνηζζιέκδ ζοκαζζεδιαηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, ιε απμηέθεζια κα 

δαηνφγεζ ή δ θςκή ηδξ κα ηνέιεζ ζε πμθθά ζδιεία. Αζζεάκεηαζ κα έπεζ αζχζεζ πμθθά 

ειπυδζα ζηδ γςή ηδξ, υπςξ ηα κεακζηά πνυκζα ζηδκ Οοββανία ιε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ, 

δ αία ζημκ πνχημ ηδξ βάιμ ηαζ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ Άκκαξ, αθθά ζοκεπίγεζ κα 

πνμζπαεεί βζα ημ ηαθφηενμ, ιε ζφκεδια ηδ θνάζδ «υθα βίκμκηαζ βζα ηάπμζμ θυβμ». 

Ζ ιδηένα ηδξ Μανίκαξ ηαηάβεηαζ απυ ημ Ρέεοικμ ηαζ απμηεθεί έκακ άκενςπμ 

ιε πμθθά εκδζαθένμκηα. ηα 50 ηδξ πνυκζα, μπυηε ηαζ ζοκηαλζμδμηήεδηε, λεηίκδζε κα 

θμζηά ζημ Γοικάζζμ δεφηενδξ εοηαζνίαξ. Ζ επζεοιία ηδξ κα ζοκεπίζεζ ηδκ εηπαίδεοζή 

ηδξ ήηακ ηάηζ ζακ απςεδιέκμ βζα εηείκδ, αθμφ ήεεθε ιέζς ηδξ βκχζδξ κα ελεθζπεεί 

ςξ παναηηήναξ ηαζ κα ιπμνεί κα ζοιιεηέπεζ ζε ζογδηήζεζξ. Πανάθθδθα, δ Γεςνβία 

δεκ επζεοιμφζε κα ιείκεζ ζημ ζπίηζ ιεηά ηδκ ζοκηαλζμδυηδζή ηδξ ηζ έηζζ ημ ζπμθείμ 

απμηέθεζε ιζα δζέλμδμ βζα ηδκ μπμία ιζθά ιε εκεμοζζαζιυ. 

 Ζ Γεςνβία πακηνεφηδηε ημκ πνχημ ηδξ ζφγοβμ, ιυθζξ εκδθζηζχεδηε ηαζ ιαγί 

απέηηδζακ ιζα ηυνδ, ηδκ Δθεοεενία δ μπμία γεζ ζημ ελςηενζηυ. Χζηυζμ, θυβς 

αζοιθςκίαξ παναηηήνςκ, ημ γεοβάνζ πχνζζε ηαζ ηδκ επζιέθεζα ημο ημνζηζζμφ 

ακέθααε δ ιδηένα ημο. Έπεζηα απυ θίβα πνυκζα δ Γεςνβία βκχνζζε ημκ Κμζιά ηαζ 

λεηίκδζακ ιαγί ηδ κέα ημοξ μζημβέκεζα.  

Σμ πνχημ ημοξ παζδί ήηακ δ Αθίηδ ηαζ ιεηά απυ θίβμοξ ιήκεξ αημθμφεδζε δ 

βέκκδζδ ηδξ Μανίκαξ. Χζηυζμ, μ ημηεηυξ ημο ημνζηζζμφ ήνεε πνυςνα ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζά ημο ζοκέαδ ιζα ζδιακηζηή επζπθμηή πμο πνμηάθεζε ηδκ εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ ηδξ Μανίκαξ. Πανυηζ έζπαζακ ηα κενά, μ ιαζεοηήναξ έηνζκε ζηυπζιμ κα 

ιδκ πνμπςνήζεζ ζηδ βέκκα αθθά κα αθήζεζ ημ ιςνυ βζα ηνεζξ ιένεξ αηυιδ ζηδ 

ιήηνα. Ζ απυθαζδ πζεακυηαηα ήηακ εζθαθιέκδ, ηαεχξ ημ ανέθμξ πανέιεζκε 

εοάθςημ ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ βζα 72 χνεξ. 

Ζ Μανίκα έιεζκε ζε εενιμημζηίδα ζημ Ζνάηθεζμ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια, 

χζηε κα ηδξ πμνδβδεεί δ ηαηάθθδθδ θνμκηίδα ηζ έπεζηα μζ βμκείξ ηδξ ηδκ πήνακ ζημ 

ζπίηζ. Ζ Γεςνβία εκηυπζγε απυ πμθφ κςνίξ ζδιάδζα ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ζημ ιςνυ 

ηδξ, ιζαξ ηαζ ιπμνμφζε κα ζοβηνίκεζ ηδκ ηζκδηζηή ελέθζλδ ηδξ Μανίκαξ ιε εηείκδ ηςκ 

δφμ ιεβαθφηενςκ ημνχκ ηδξ. Ζ ηεθζηή δζάβκςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ήνεε 

ζηδκ δθζηία ημο εκυξ έημοξ έπεζηα απυ ιαβκδηζηή ηαζ δ Γεςνβία οπέζηδ ημ 

ιεβαθφηενμ ζμη ηδξ γςήξ ηδξ, υπςξ είπε. Μάθζζηα, δεκ εοιάηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ 

ζοββεκχκ ζημ άημοζια ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, ηαεχξ δ ίδζα ήηακ ααεζά 
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ακαζηαηςιέκδ. Ζ Μανίκα λεηίκδζε ηδκ πανέιααζδ απυ πέκηε ιδκχκ ιε 

θοζζημεεναπεία, εκχ θίβμ ανβυηενα άνπζζε ηαζ ηδκ ενβμεεναπεία. 

Μζαξ ηαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηδξ πανμφζαξ 

ενβαζίαξ ηαείζηαηαζ δ ακίπκεοζδ ημο ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ αζχκμοκ ηζξ ηζκδηζηέξ ημοξ δοζημθίεξ, γδηήεδηε απυ ηδ ιδηένα κα 

παναεέζεζ ηδκ δζηή ηδξ πνμμπηζηή, ηαεχξ ιδηένα ηαζ ηυνδ αθθδθεπζδνμφκ ηαζ 

ζογδημφκ πμθθέξ χνεξ διενδζίςξ. Έηζζ, δ Γεςνβία οπμζηήνζλε πςξ επεζδή πνυηεζηαζ 

βζα ιζα εη βεκεηήξ δζαθμνεηζηυηδηα, δ Μανίκα πνμζανιυζηδηε ζηαδζαηά ζηδκ ζδέα 

ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ηδξ. Ακ ηαζ ημ οπμηείιεκμ έπεζ απμδεπηεί ζε ζδιακηζηυ 

ααειυ ηδ δοζημθία ημο ζηδ αάδζζδ, δεκ παφεζ κα δοζακαζπεηεί απυ ηδκ αδοκαιία 

ακελανηδημπμίδζδξ απυ ημοξ βμκείξ ημο. Ζ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ Μανίκαξ πςξ δεκ 

έπεζ αοημκμιδεεί απυ ημο βμκείξ ηδξ ηήξ πνμηαθεί βηνίκζα ηαζ εοιυ πμο ζοπκά 

ελςηενζηεφεζ. Χξ πνμξ ηδ αάδζζή ηδξ, δ Μανίκα οπμζηδνίγεζ πςξ πενπαηά ιε 

αμήεεζα, βεβμκυξ πμο δεκ ηδκ απμεαννφκεζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ οπμηείιεκμ ααδίγεζ 

πεζνζγυιεκμ ιπαζημφκζα, αθθά δεκ δοζακαζπεηεί μφηε κηνέπεηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ 

εηείκεξ πμο πνεζάγεηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ ακαπδνζηυ ημο αιαλίδζμ, αηυιδ ηζ ακ 

εημφημ ζοιααίκεζ ιπνμζηά ζημοξ ζοκμιδθίημοξ ημο. ημ ζδιείμ εημφημ εα 

ιπμνμφζαιε κα ζδιεζχζμοιε ηδκ ημζκή πεπμίεδζδ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ πςξ δεκ 

αζζεάκμκηαζ υηζ δζαθένμοκ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ. Ακηίεεηα, πζζηεφμοκ απθχξ 

πςξ πνεζάγμκηαζ αμήεεζα ζηδκ ηίκδζή ημοξ.  

πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ Άκκαξ, έηζζ ηαζ δ ιδηένα ηδξ 

Μανίκαξ έπεζ οπμζηεί έκημκδ ζςιαηζηή επζαάνοκζδ θυβς ηδξ πμθοεημφξ θνμκηίδαξ 

ηδξ ηυνδξ ηδξ. Δζδζηυηενα, δ Γεςνβία πάζπεζ απυ αοημάκμζμ κυζδια. Πανυθα αοηά, 

δίκεζ ηαεδιενζκά ημ ιέβζζημ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ, βζα κα αμδεά ηδκ ηυνδ ηδξ ζηδ 

αάδζζδ ηαζ ηδκ ηάθορδ ηςκ αζμηζηχκ ηδξ ακαβηχκ.  

Ζ ιδηένα ηδξ Μανίκαξ θαίκεηαζ κα είκαζ δζαηεεεζιέκδ κα πνάλεζ ηάεε 

πνμζανιμβή ζηδ γςή ηδξ πνμηεζιέκμο κα δζεοημθφκεζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηδξ ηυνδξ 

ηδξ. Δκδεζηηζηή είκαζ δ απυθαζή ηδξ κα ζοκηαλζμδμηδεεί πνυςνα, έηζζ χζηε κα 

ιπμνεί κα ζοκδνάιεζ ζηδκ ιεηαηίκδζδ ηδξ Μανίκαξ εκηυξ ημο ζπμθζημφ πχνμο. 

Αλίγεζ, δε, κα ζδιεζςεεί, πςξ έςξ ηαζ ημ Γοικάζζμ, δ Γεςνβία πνεζαγυηακ κα θεφβεζ 

απυ ηδ δμοθεζά ηδξ, βζα κα πδβαίκεζ ζημ Γδιμηζηυ ή ημ Γοικάζζμ υπμο θμζημφζε δ 

Μανίκα ηαζ κα ηδκ αμδεά κα ιεηαααίκεζ ζημοξ μνυθμοξ υπμο είπε ιάεδια ηάεε θμνά 

ή κα αβεζ ζηδκ αοθή βζα ημ δζάθεζιια. Χζηυζμ, εημφηδ δ ακάβηδ άβπςκε πμθφ ηδκ 

Γεςνβία πμο έπνεπε δζανηχξ κα θεφβεζ απυ ηδ δμοθεζά ηδξ, ιε απμηέθεζια ιυθζξ 

ζοιπθήνςζε ηζξ απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ, επέθελε κα ζοκηαλζμδμηδεεί.    

φιθςκα ιε ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, ζημπυξ είκαζ κα ελεηαζημφκ μζ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ημο μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ, χζηε κα 

ακαθοεεί πχξ αοηέξ δζαιμνθχκμκηαζ, ιε ηδ ιδηένα ηδξ Μανίκαξ κα πανέπεζ 

εκδζαθένμοζεξ πθδνμθμνίεξ. Ανπζηά, δ ζπέζδ ακάιεζα ζημ γεοβάνζ δεκ θαίκεηαζ κα 

έπεζ επδνεαζηεί ανκδηζηά απυ ηδ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ δδθχζεζξ ηδξ πνχηδξ ιδηέναξ. Δζδζηυηενα, δ Γεςνβία  ακέθενε πςξ 

ηαηά ημ επχδοκμ ροπζηά δζάζηδια ηδξ δζάβκςζδξ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, μ 

ζφγοβυξ ηδξ ήηακ εηείκμξ πμο ηδκ ζηήνζγε ροπμθμβζηά. Χζηυζμ, δ ηζκδηζηή δοζημθία 

ηδξ Μανίκαξ δζαιμνθχκεζ ηζξ ζοκήεεζεξ ημο γεοβανζμφ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή γςή ημο. 

Πανυθμ πμο δ ζπέζδ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ παναιέκεζ ζηεκή ηαζ αβαπδηζηή, δεκ 

οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα βζα εηδνμιέξ ή πμθφςνδ απμοζία απυ ημ ζπίηζ. πςξ ελδβεί δ 

Γεςνβία, πνυηεζηαζ βζα ζοκεζδδηή επζθμβή ηδξ ίδζαξ κα ιδκ αθήκεζ ιυκδ ηδξ ηδ 

Μανίκα ζημ ζπίηζ, πανά ιυκμ υηακ πνεζάγεηαζ κα θείρεζ βζα δμοθεζέξ. Δκ ημφημζξ, δ 

Γεςνβία κζχεεζ ηφρεζξ ζηδ ζηέρδ κα αθήζεζ ηδκ ηυνδ ηδξ ζημ ζπίηζ, εκχ εηείκδ εα 

δζαζηεδάγεζ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ πναβιαημπμζεί ηάηζ ηέημζμ. 
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Ζ ιδηένα ακαθένεδηε ιε επζδμηζιαζηζηά θυβζα βζα ημκ ζφγοβυ ηδξ ηαε‟ υθδ 

ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, εκχ πενζέβναρε ιε εεηζηή απυπνςζδ ηδ ζπέζδ 

ακάιεζα ζημκ Κμζιά ηαζ ηζξ ηυνεξ ημο. Μάθζζηα, παναδέπηδηε πςξ μ ιπαιπάξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ είκαζ εηείκμξ πμο ηάκεζ πθάηεξ ηαζ αζηεία ιε ηα ημνίηζζα. Ζ Γεςνβία 

απέδςζε ηδ ζοιπενζθμνά εημφηδ ζηδκ πμθφςνδ απμοζία ημο Κμζιά απυ ημ ζπίηζ, 

θυβς ηδξ δμοθεζάξ ημο, ιε απμηέθεζια, υηακ επζζηνέθεζ κα είκαζ εοδζάεεημξ ηαζ κα 

εέθεζ κα αζπμθδεεί ιε ηζξ ηυνεξ ημο. Πανάθθδθα, ζηα πθαίζζα ηδξ αοημηνζηζηήξ δ 

ιδηένα ακαβκςνίγεζ πςξ δ ηάζδ ηδξ κα εέθεζ κα ηα έπεζ υθα οπυ έθεβπμ δδιζμονβεί 

ζοπκέξ ζοβηνμφζεζξ ιε ηδ Μανίκα ηαζ ηδκ Αθίηδ.  

 Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζηζξ ηνεζξ αδενθέξ δζαθαίκεηαζ ηαθή, ια πςνίξ πενζζζή 

μζηεζυηδηα. Ζ ιεβάθδ αδενθή, δ Δθεοεενία, ζοκζζηά ηυνδ ηδξ Γεςνβίαξ απυ ημκ 

πνχημ ηδξ βάιμ, δ μπμία θίβμ ιεηά ηδ βέκκδζδ ηδξ Μανίκαξ έθοβε απυ ημ ζπίηζ, βζα 

κα ζπμοδάζεζ. Έηζζ ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηζξ δφμ ιζηνυηενεξ αδενθέξ δεκ δζαθαίκεηαζ  

ζδιακηζηή εββφηδηα, αθμφ δεκ έπμοκ γήζεζ ζημ ίδζμ ζπίηζ. Ζ Αθίηδ ηαζ δ Μανίκα 

έπμοκ ζπεδυκ έκακ πνυκμ δζαθμνά υιςξ, υπςξ θέεζ δ ιδηένα ημοξ, δεκ δζαεέημοκ 

ημζκά εκδζαθένμκηα, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ηάκμοκ πανέα. Ζ Αθίηδ πανέπεζ αμήεεζα 

ζηζξ ηζκδηζηέξ ακάβηεξ ηδξ αδενθήξ ηδξ αθθά πςνίξ οπεναμθέξ. Μάθζζηα, δ Γεςνβία 

παναδέπεηαζ πςξ δ Αθίηδ παναιεθήεδηε, ηαεχξ  δ ιδηένα έπνεπε κα αθζενχκεζ πμθφ 

πνυκμ ζηδ θνμκηίδα ημο παζδζμφ ιε ηζκδηζηή δοζημθία.  

Πανάθθδθα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί έκα πενζζηαηζημφ ημο μζημβεκεζαημφ αίμο 

πμο πενζέβναρε δ ιδηένα, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ιζα εειαηζηή δ μπμία απακηάηαζ 

ζοπκά ζηδ αζαθζμβναθία πμο ακαθένεηαζ ζηα αδένθζα παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ. 

Μζαξ ηαζ ημ ιέθθμκ ημο οπμηεζιέκμο ζοκζζηά έκα ζημζπείμ πμο πνμηαθεί έκημκμ 

άβπμξ ζηδ ιδηένα, υηακ εηείκδ δεκ εα ιπμνεί πζα κα θνμκηίζεζ ηδκ ηυνδ ηδξ ιε 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ή δεκ εα ανίζηεηαζ ζηδ γςή, δ Γεςνβία γήηδζε απυ ηδκ Αθίηδ 

(ιεζαία ηυνδ) κα επζιεθδεεί εηείκδ ηδ δζααίςζδ ηδξ αδενθήξ ηδξ. Δζδζηυηενα, δ 

ιδηένα ζδιείςζε πςξ δεκ εα ήεεθε δ Μανίκα κα κμζδθεοηεί ζε ίδνοια, αθθά γήηδζε 

απυ ηδκ ιεζαία ηυνδ κα ανεζ ηάπμζα κμζμηυια, βζα κα θνμκηίγεζ ημ ημνίηζζ ιε 

ηζκδηζηή δοζημθία ζημ πενζαάθθμκ ημο ζπζηζμφ. Ακ ηαζ δ Αθίηδ δεκ έθενε ακηίννδζδ, 

δ Γεςνβία ιεηάκζςζε βζα ηδκ εοεφκδ πμο απέδςζε ζηδκ ιεζαία ηυνδ ηδξ ηαζ 

ζημπεφεζ κα πάνεζ πίζς ηα θυβζα ηδξ, χζηε κα ιδκ ηδκ πζέζεζ ροπμθμβζηά.  

Χξ πνμξ ημκ άλμκα ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο, δ ιδηένα ηδξ Μανίκαξ 

εηθνάζηδηε εεηζηά βζα υθεξ ηζξ ααειίδεξ πμο έπεζ θμζηήζεζ δ ηυνδ ηδξ. Ακ ηαζ δ 

Γεςνβία επέηνζκε ηδ ζηάζδ ημο Γήιμο, μ μπμίμξ ανκείηαζ κα ημπμεεηήζεζ 

ακεθηοζηήνα ζηα ζπμθεία υπμο θμζημφκ ιαεδηέξ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, εκ ημφημζξ, 

είκαζ εοπανζζηδιέκδ ιε ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ πμο ζηεθεπχκεζ ηα ζπμθεία. Δηηυξ 

εθαπίζηςκ ελαζνέζεςκ, δ Μανίκα θμίηδζε ιε εηπαζδεοηζημφξ πμο ηδκ οπμζηήνζγακ 

ηαζ ημ ημνίηζζ δεκ ακηζιεηχπζζε πμηέ πνυαθδια ζηδκ επζημζκςκία ημο ιε ημοξ  

δζδάζημκηεξ. Φοζζηά, μζ ιεηαηζκήζεζξ εκηυξ ημο ζπμθζημφ ηηδνίμο οπήνλακ 

ζδιακηζηή εοεφκδ βζα ηδ ιδηένα, αθμφ πνεζαγυηακ κα ιεηαηζκεί δ ίδζα ηδ Μανίκα 

ακάιεζα ζημοξ μνυθμοξ ημο ζπμθείμο, εκχ ζηα μθζβυθεπηα δζαθείιιαηα ημ 

οπμηείιεκμ δεκ έαβαζκε απυ ηδκ ηάλδ θυβς ηδξ ανβήξ ημο αάδζζδξ. ημ ζδιείμ 

εημφημ παναηδνμφιε δζαθμνεηζηή ζηάζδ ακάιεζα ζηζξ δφμ ιδηένεξ, ηαεχξ δ 

Γεςνβία ακέθααε δ ίδζα ηδ ιεηαηίκδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ εκηυξ ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο, 

ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ Βάζζα, δ μπμία εεςνεί πςξ δ ιεηαηίκδζδ εκαπυηεζηαζ ζηζξ 

ανιμδζυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.    

ε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ, δ ιδηένα ζδιεζχκεζ ηδκ απμοζία 

εκδζαθένμκημξ ηδξ Μανίκαξ κα ζοκάρεζ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηδξ ηυζμ 

εκηυξ, υζμ ηαζ εηηυξ ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο. πςξ ζδιεζχκεζ δ Γεςνβία, δ Μανίκα 

ζοκήεζζε απυ ιζηνή κα ζοκακαζηνέθεηαζ ιε εκήθζηεξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ 
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επζεοιεί κα δδιζμονβήζεζ θζθίεξ ιε ηζξ ζοιιαεήηνζέξ ηδξ ή ιε άθθα παζδζά ηδξ 

δθζηίαξ ηδξ. Άθθςζηε, ζφιθςκα ιε ηδ ιδηένα, δ Μανίκα δεκ δζαεέηεζ ημζκά 

εκδζαθένμκηα ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ ηδκ εκδζαθένμοκ μζ 

ζογδηήζεζξ ημοξ. Καηαθδηηζηά, δ ιδηένα ακαθένεδηε ζηδκ ζοιπάεεζα ηδξ ηυνδξ ηδξ 

βζα ημκ Υνήζημ, ζπμθζάγμκηαξ πςξ, εκδεπμιέκςξ, ημ εκδζαθένμκ ημο ημνζηζζμφ δεκ 

είκαζ ιμκάπα θζθζηυ βζα ημκ κεανυ άκδνα.  

Οζ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηζξ ιδηένεξ οπήνλακ πεζιαννχδεζξ ηαζ μζ δφμ βοκαίηεξ 

είπακ πμθθά κα πμοκ, ηυζμ βζα ηδ δζηή ημοξ ζζημνία, υζμ ηαζ βζα ηδ γςή ηςκ παζδζχκ 

ημοξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Σα θεβυιεκα ηςκ ιδηένςκ επζαεααζχκμοκ βζα ιζα 

αηυιδ θμνά πςξ μζ ακενχπζκεξ ροπέξ δεκ ιπμνμφκ κα πενζβναθμφκ ιε ηακυκεξ, ιε 

ανζειδηζηά πμζμζηά ηαζ ιε ιδπακζζηζηά ακαπαναβυιεκμοξ ηφπμοξ. Οζ ειπεζνίεξ ηςκ 

δφμ ιδηένςκ απμηαθφπημοκ ιμκαδζημφξ αζυημζιμοξ, πμο ακ ηαζ αιθυηενμζ 

πενζθαιαάκμοκ ιζα ηυνδ ιε ηζκδηζηή δοζημθία, εκ ημφημζξ ηα αζχιαηα παναιέκμοκ 

λεπςνζζηά, βζα κα επζαεααζχκμοκ πςξ μ ηάεε άκενςπμξ ζοκζζηά ιζα πνςηυηοπδ ηαζ 

ακεπακάθδπηδ φπανλδ.  
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ΜΔΡΟ  IV 

 

ΤΝΟΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ, 

ΤΕΖΣΖΖ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 
 

ΤΝΟΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ, ΤΕΖΣΖΖ, 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 
11.1. Δηζαγσγή 

 

Σμ πανυκ ηεθάθαζμ ζοκζζηά ιζα ζοκμθζηή ζφκμρδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο 

ελήπεδζακ απυ ηδκ ενεοκδηζηή ιαξ απυπεζνα. ηα ηεθάθαζα 6, 7, 8 ηαζ 9 πμο 

πνμδβήεδηακ ζοκηεθέζηδηε ακάθοζδ ημο οθζημφ πμο ζοθθέπεδηε απυ ηζξ 

ζοκεκηεφλεζξ ιε ηα οπμηείιεκα, ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ εζηαζηζηέξ, πμθοηνμπζηέξ ηαζ 

παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ακέδεζλακ ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ημοξ ηυζιμ 

ελεηάγμκηαξ ηα πθαίζζα ηδξ μζημβέκεζαξ, ημο ζπμθείμο ηαζ ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ. 

Έπεζηα, ζημ ηεθάθαζμ 10 πναβιαημπμζήεδηε ιζα εκδεθεπήξ πανμοζίαζδ ηςκ 

δεδμιέκςκ πμο ζοβηεκηνχεδηακ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηζξ δομ ιδηένεξ, μζ μπμίεξ 

αθεκυξ θχηζζακ αεέαηεξ πθεονέξ ημο αζυημζιμο ηδξ Μανίκαξ ηαζ ηδξ Άκκαξ, 

αθεηένμο ζοκέααθακ ζηδκ ηνζβςκμπμίδζδ ημο ενεοκδηζημφ οθζημφ. Πμζα, θμζπυκ, εα 

ιπμνμφζαιε κα πμφιε πςξ είκαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο ελάβμκηαζ απυ ηδ ιεθέηδ ιαξ; 

Με πμζμκ ηνυπμ ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ επζιένμοξ ηεθαθαίςκ ζοκδέμκηαζ ιε ηα 

ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο ηέεδηακ ζημκ ενεοκδηζηυ ζπεδζαζιυ, ιε ημ εεςνδηζηυ 

οπυααενμ ηαζ ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ένεοκεξ ημο πεδίμο; ηα οπμηεθάθαζα πμο 

αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ εηηεκχξ ηα ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηδκ 

ακάθοζδ πενζεπμιέκμο ημο ενεοκδηζημφ οθζημφ, έπεζηα απυ δζαδζηαζία 

δζαζηαφνςζδξ ή ηνζβςκμπμίδζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ.   

 

11.2. ύλνςε απνηειεζκάησλ 

 

Γεδμιέκμο πςξ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ οπήνλε δ ζηζαβνάθδζδ ημο 

μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο δφμ ημνζηζζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, 11 ηαζ 

15 εηχκ, δ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ηζκήεδηε ζημ ζφκμθυ ηδξ πνμξ ηδ ζοθθμβή 

πθδνμθμνζχκ βζα ηα ζδιαίκμκηα πθαίζζα ηδξ γςήξ ημοξ, υπςξ ηα ίδζα ηα 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα πνμζδζμνίγμοκ. Μζαξ ηαζ ημ ηάεε οπμηείιεκμ δεκ δφκαηαζ κα 

ελεηαζηεί απμπθαζζζςιέκμ, εζηζάζαιε ζηα αζχιαηα πμο ακαδφεδηακ ακαθμνζηά ιε 

ηδκ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ ηαζ ηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ, εκχ δεκ έθεζρακ ηαζ ηα πμθφηζια 

ζημζπεία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αοηυ-εζηυκα ηαζ ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ δφμ 

ημνζηζζχκ. Σα ζοιπενάζιαηα πμο ελήπεδζακ πνυηεζηαζ κα πανμοζζαζημφκ ακά 

εειαηζηυ άλμκα, ζε ζοιθςκία ιε ηα ηεθάθαζα ηςκ ακαθφζεςκ ημο ηνίημο ιένμοξ ηδξ 

ενβαζίαξ, εκχ έπεηαζ ιζα πνμζπάεεζα εκημπζζιμφ ημζκχκ ζδιείςκ ακάιεζα ζηζξ 

πεπμζεήζεζξ ηαζ ηα αζχιαηα ηςκ δφμ ημνζηζζχκ, θαιαάκμκηαξ πάκημηε οπυρδ ηζξ 

αημιζηέξ ημοξ δζαθμνέξ ηαζ ηδκ ιμκαδζηυηδηα ηδξ φπανλδξ ημο ηάεε οπμηεζιέκμο.    

 

11.2.1. ύλνςε απνηειεζκάησλ γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο κε 

ην ζώκα θαη ηα βηώκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

 
Αελ είκαη δηαθνξεηηθή. Απζθνιεύνκαη λα πεξπαηήζσ κόλε κνπ. 

Μανίκα, 15 εηχκ 
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πμοδαζυηενμ ηίκδηνμ βζα ηδ δζελαβςβή ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ κα 

δζενεοκήζμοιε ιε πμζμκ ηνυπμ ηα ίδζα ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ εηθνάγμκηαζ βζα ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ηα πθαίζζα ζηα μπμία 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ εκενβδηζηά. ημ πανυκ οπμηεθάθαζμ εα ακαπηφλμοιε ηα 

ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ επζννμή ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ζημ ζχια ηαζ ηα 

αζχιαηα ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Μανίκαξ. Πμζα είκαζ δ αοημ-εζηυκα ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ; 

Πμζα είκαζ δ επίδναζδ πμο έπεζ αζηήζεζ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζημ ζχια ηαζ ζημκ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ημοξ ηυζιμ; 

Ζ ζφκμρδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ βζα ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ 

ιε ημ ζχια ηαζ ηα αζχιαηα ηςκ οπμηεζιέκςκ ανίζηεηαζ ζε ζοκάθεζα ιε ημ 6μ 

ηεθάθαζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, ημ μπμίμ ζοκζζηά ημκ αηνμβςκζαίμ θίεμ ηδξ 

ενεοκδηζηήξ ιαξ απυπεζναξ, δζυηζ πενζβνάθεζ ηζξ απυρεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ βζα ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ ημκ εαοηυ ημοξ. Γζα ηδ δζενεφκδζδ ημο ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ επδνεάγεζ ημ ζχια ηαζ ηα αζχιαηα ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ 

ζοθθέπεδηακ πθδνμθμνίεξ ιέζα απυ παζβκζχδεζξ, πμθοηνμπζηέξ ηαζ εζηαζηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, ιε ηδ πνήζδ διζ-δμιδιέκςκ ζοκεκηεφλεςκ αθθά ηαζ παναηδνήζεςκ 

απυ ηδκ ενεοκήηνζα.  

Ζ ζοθθμβή ημο οθζημφ ακαθμνζηά ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ενεοκδηζηυ ενχηδια 

απμηέθεζε πναβιαηζηή πνυηθδζδ, αθμφ δ πνμζέββζζδ ηςκ αζςιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ δζυθμο εφημθδ απυπεζνα οπήνλε. Σα δφμ οπμηείιεκα 

δζέεεηακ ζζπονέξ ακηζζηάζεζξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ πνμζπαεμφζακ κα απμθφβμοκ 

γδηήιαηα πμο ημοξ πνμηαθμφζακ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ. Χζηυζμ δ πμζμηζηή 

ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ δδιζμφνβδζε έκα πνυζθμνμ έδαθμξ βζα ελμιμθμβήζεζξ ηαζ 

ζε αάεμξ ζογδηήζεζξ, αθμφ πανείπε ημ πνυκμ αθθά ηαζ ημ ηθίια μζηεζυηδηαξ ζηα 

οπμηείιεκα, χζηε κα κζχζμοκ αζθάθεζα ηαζ κα ζογδηήζμοκ βζα γδηήιαηα πμο 

αββίγμοκ εοαίζεδηεξ πηοπέξ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ημοξ ηυζιμο. 

Πανάθθδθα, μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ειπκεοζηήηαιε είπακ ςξ αάζδ ημ πκεφια ηδξ 

ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο, Ώθεγεκαηηθήο-Αηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο ζοιαάθθμκηαξ 

ηαηαθοηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ενεοκδηζημφ ηθίιαημξ ημ μπμίμ πνμηάζζεζ ηδκ 

εθεφεενδ έηθναζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ζημ γεφβμξ ενεοκδηή-

ενεοκχιεκμο. Άθθςζηε δ ακάδεζλδ ηυζμ εκδυιοπςκ πθδνμθμνζχκ δεκ εα ιπμνμφζε 

κα είπε ζοκηεθεζηεί ιέζα απυ πμζμηζηέξ ιεηνήζεζξ ή ζε έκα απμζηεζνςιέκμ 

ενβαζηδνζαηυ πθαίζζμ. Σμ οθζηυ ακαθμνζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ 

πανάθοζδξ ζημ ζχια ηαζ ηα αζχιαηα ηδξ Μανίκαξ ηαζ ηδξ Άκκαξ ζοθθέπεδηε ηαε‟ 

υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηαεχξ δ αολακυιεκδ ειπζζημζφκδ πμο 

έδεζπκακ ηα οπμηείιεκα ζηδκ ζπέζδ ιαξ επέηνεπε κα ακαδφμκηαζ ααειδδυκ 

ααεφηενεξ απμηαθφρεζξ.   

Ανπζηά, δ Άκκα είκαζ 11 πνμκχκ
73

, πανμοζζάγεζ εη βεκεηήξ ζπαζηζηή 

ηεηναπθδβία ελαζηίαξ πενζημζθζαηήξ θεοημιαθάηοκζδξ ηαζ ηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα 

ακαπδνζημφ αιαλζδίμο. Ακαθενυιεκμ ζημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ημο, ημ οπμηείιεκμ είπε 

πςξ ιεηά ηδ βέκκδζή ημο πανέιεζκε ζε εενιμημζηίδα βζα θίβμοξ ιήκεξ, αθμφ ήνεε 

πνυςνα ζηδ γςή. Ζ Άκκα εεςνεί πςξ δ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ πνμήθεε απυ έκα 

ιζηνυαζμ ημ μπμίμ εζζήθεε ζηδκ ημζθζά ηδξ ιδηέναξ ηδξ. Ζ δήθςζδ εημφηδ  ανίζηεηαζ 

ημκηά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, δζυηζ, υπςξ είπε δ ιδηένα ηδξ ηαηά ηδκ ζοκέκηεολή ιαξ, 

ημ έιανομ πνμζαθήεδηε απυ ζηαθοθυημηημ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ πνμβεκκδηζηήξ 

ελέηαζδξ.  

                                                           
73

 Μζαξ ηαζ δ ένεοκα ηάθορε έκα πνμκζηυ θάζια 10 ιδκχκ, βκςνίζαιε ηδκ Άκκα 11 εηχκ αθθά ιεηά 

απυ θίβμοξ ιήκεξ ημ ημνίηζζ έηθεζζε ηα 12. Κάηζ ακάθμβμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδ Μανίκα, δ μπμία ημκ Μάζμ 

ημο 2015 έβζκε 16 εηχκ.  
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Χξ πνμξ ηδκ αοηυ-εζηυκα ηδξ, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ δ Άκκα αοηυ-

παναηηδνζγυηακ ζοπκά ςξ ηειπέθα, ηαεχξ εεςνμφζε πςξ δεκ ηαηααάθεζ ημ ιέβζζημ 

ηςκ ηζκδηζηχκ δοκαημηήηςκ ηδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εεναπεζχκ ή ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ αοηυ-ελοπδνέηδζδξ. Πανάθθδθα, αλζμζδιείςημ ζημζπείμ ηςκ 

ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ είκαζ πςξ δ Άκκα δεκ απμδεπυηακ υηζ δζαεέηεζ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ, εκχ εεςνμφζε πςξ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ηζκείηαζ ακελάνηδηα απμηεθεί 

ζοκέπεζα ηδξ ηειπεθζάξ πμο επζδεζηκφεζ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ «οπμηζεέιεκεξ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ» ηδξ, υπςξ ηζξ παναηηήνζζε, δ Άκκα ειπκεφζηδηε έκα εοθάκηαζημ 

ηναβμφδζ, υπμο οπμζηήνζγε πςξ ακ ηαζ δ ίδζα δοζημθεφεηαζ κα βνάρεζ ιε ημ ιμθφαζ ή 

κα δέζεζ ηα ημνδυκζα ηδξ, εκ ημφημζξ δζαεέηεζ άθθα ηαθέκηα, υπςξ θυβμο πάνδ κα 

θφκεζ πνμαθήιαηα ιαεδιαηζηχκ. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ ζηίπμζ «ινη 

δηαθνξεηηθνί, όκσο, όινη ίζνη, όινη καδί κπνξνύκε» ημοξ μπμίμοξ πνδζζιμπμίδζε 

πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνίλεζ πςξ δεκ δζαθένεζ απυ ηα άθθα παζδζά, απθχξ δζαεέηεζ 

δοκαηά ηαζ αδφκαηα ζδιεία, υπςξ υθμζ. Δπζπθέμκ, ημ ημνίηζζ ειπκεφζηδηε έκα αηυιδ 

ηναβμφδζ, υπμο ελέθναζε ημ υναιά ημο βζα εζνήκδ, ηαεανυ πενζαάθθμκ, εοηοπία βζα 

υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ αθθά ηαζ ζεααζιυ βζα ημοξ δζαθμνεηζημφξ.  

Σμ οπμηείιεκμ 11 εηχκ πνεζάζηδηε μπηχ ιήκεξ ζοζηδιαηζηήξ ζοκενβαζίαξ 

έςξ υημο κα δζαιμνθςεεί ημ ηθίια ειπζζημζφκδξ πμο είπε ακάβηδ, βζα κα παναδεπηεί 

πςξ πανμοζζάγεζ ιζα ιμνθή ακαπδνίαξ. ημ ζπκμβνάθδια πμο δ Άκκα δδιζμφνβδζε 

βζα ημκ εαοηυ ηδξ, επέθελε κα ακαπαναζηήζεζ ηδκ ίδζα πμνεφμκηαξ, εκχ ανκήεδηε κα 

ζοιπενζθάαεζ ημ ακαπδνζηυ ηδξ αιαλίδζμ. Μάθζζηα, δ αδενθή ηδξ, Φακή, δήθςζε 

πςξ δ Άκκα ζηεκαπςνζέηαζ ηυζμ πμθφ βζα ηδκ ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία πμο δεκ εέθεζ 

ηακ κα ζογδηάεζ βζα αοηυ ημ εέια. Ακαιθίαμθα δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ 

ηαζ ζδζαίηενα μζ ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκέααθακ ηαηαθοηζηά ζηδ 

δζαιυνθςζδ ιζαξ αζθαθμφξ ηαζ μζηείαξ αηιυζθαζναξ, δ μπμία δζεοηυθοκε ημ 

οπμηείιεκμ κα λεπενάζεζ ηζξ εζςηενζηέξ ημο ζοζημθέξ ηαζ κα πνμαεί ζε ζδιακηζηέξ 

βζα ημ ίδζμ ελμιμθμβήζεζξ. 

Χξ πνμξ ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηδξ ηυζιμ, δ Άκκα παναδέπηδηε πςξ ζοπκά 

λεζπά ζε ηθάιαηα, αηυια ηαζ βζα θυβμοξ πμο δεκ βκςνίγεζ. Πνυηεζηαζ βζα ηθάια ημ 

μπμίμ δεκ ιπμνεί κα ζηαιαηήζεζ εκχ εκδέπεηαζ κα δζανηέζεζ αηυια ηαζ χνεξ. Ο 

ιεβαθφηενυξ θυαμξ ημο ημνζηζζμφ, ημκ μπμίμ παναηηήνζζε ςξ «παγυ» είκαζ πςξ εα 

πέζεζ. Μάθζζηα, θμαάηαζ πςξ εα πέζεζ αηυιδ ηζ ακ ανίζηεηαζ λαπθςιέκδ ζημ 

πάηςια, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ πςξ πζεακυηαηα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζδζμδεηηζηυηδηά 

ημο ζχιαηυξ ηδξ.  

Καηαθδηηζηά, ζπεηζηά ιε ηα υκεζνα ηδξ Άκκαξ βζα ημ ιέθθμκ, δ ίδζα εφπεηαζ 

κα ζπμοδάζεζ, ηαεχξ εα ήεεθε κα βίκεζ ανπαζμθυβμξ ή ζζημνζηυξ, κα δδιζμονβήζεζ ηδ 

δζηή ηδξ μζημβέκεζα ηαζ κα ηαηαθένεζ κα πενπαηήζεζ.  

Σμ δεφηενμ οπμηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ δ Μανίκα, 15 εηχκ, δ 

μπμία ειθακίγεζ εη βεκεηήξ ζπαζηζηή δζπθδβία ηαζ ηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα 

ιπαζημοκζχκ. Δκ ημφημζξ, ζε ιαηνζκέξ ή δφζααηεξ απμζηάζεζξ ημ ημνίηζζ 

πνδζζιμπμζεί ημ ακαπδνζηυ ημο αιαλίδζμ δίπςξ κα δοζακαζπεηεί. Ζ Μανίκα ηαηείπε 

πμθθέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηδξ ηαζ ειθακίζηδηε ελαζνεηζηά 

πνυεοιδ κα ηζξ ιμζναζηεί ιαγί ιμο απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ ζοκακηήζεζξ, πνμζεέημκηαξ 

ζδιακηζηέξ θεπημιένεζεξ ζημ ενεοκδηζηυ οθζηυ πμο πνμέηορε.  

Ανπζηά, δ Μανίκα θάκδηε κα βκςνίγεζ ηαθά ημ ζχια ηδξ ηαζ κα δζαεέηεζ 

επίβκςζδ ηδξ θνμκηίδαξ πμο πνεζάγεηαζ κα ημο πανέπεζ. πςξ ιαξ πθδνμθυνδζε, δ 

ίδζα βεκκήεδηε πνυςνα. Ακ ηαζ έζπαζακ ηα κενά, μ ιαζεοηήναξ εεχνδζε ζηυπζιμ κα 

ηαεοζηενήζεζ ημκ ημηεηυ, ιε απμηέθεζια ημ έιανομ κα πνμζαθδεεί απυ ηάπμζμ 

ιζηνυαζμ ημ μπμίμ πνμηάθεζε ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Σμ οπμηείιεκμ έπεζ 

πναβιαημπμζήζεζ ζδιακηζηέξ επειαάζεζξ ζηα ηάης άηνα, εκχ παναδέπηδηε πςξ ηδκ 
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ηνμιάγεζ ημ εκδεπυιεκμ εκυξ κέμο πεζνμονβείμο. Ζ Μανίκα απυ ημοξ πνχημοξ ηζυθαξ 

ιήκεξ ηδξ γςήξ ηδξ δέπεηαζ εκηαηζηυ πνυβναιια πανέιααζδξ ιε θοζζημεεναπεία ηαζ 

ενβμεεναπεία, εκχ πνεζάγεηαζ κα πναβιαημπμζεί ζε ηαεδιενζκή αάζδ αζηήζεζξ πμο 

δεκ ηδξ είκαζ πάκημηε εοπάνζζηεξ. 

Ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο δ Μανίκα αζχκεζ ημ βεβμκυξ πςξ πάζπεζ απυ 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ημ ημνίηζζ θάκδηε κα απμδέπεηαζ ηδκ ηζκδηζηή ημο 

δζαθμνεηζηυηδηα, υκηαξ πνυεοιμ κα ζογδηά βζα ημ εέια αοηυ. Χζηυζμ, ζημ 

ζπκμβνάθδια πμο δδιζμφνβδζε δ Μανίκα βζα ημκ εαοηυ ηδξ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ 

δεκ επζεοιμφζε κα απεζημκίζεζ ηα ιπαζημφκζα ηδξ, ηαεχξ δήθςζε πςξ ηδξ 

πνμηαθμφκ ζηεκαπχνζα. Ζ Μανίκα δεκ εεςνεί πςξ είκαζ δζαθμνεηζηή, αθθά 

οπμζηδνίγεζ πςξ πνεζάγεηαζ απθχξ οπμζηήνζλδ ζηδ αάδζζδ. Μζαξ ηαζ μζ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ οπήνπακ ακέηαεεκ ζηδ γςή ηδξ, δ ίδζα δήθςζε πςξ ηζξ αζζεάκεηαζ ςξ έκα 

θοζζμθμβζηυ ζημζπείμ ημο εαοημφ ηδξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, ημ οπμηείιεκμ εφπεηαζ κα 

ηαηαθένεζ κα πενπαηήζεζ ζημ ιέθθμκ, πνμηεζιέκμο κα αοημκμιδεεί ηαζ κα ηαθφπηεζ 

ημ ίδζμ ηζξ ακάβηεξ ημο.  

Χξ πνμξ ημ ιέθθμκ ηδξ, δ Μανίκα μκεζνεφεηαζ κα ζπμοδάζεζ ηαζ κα 

δδιζμονβήζεζ ηδ δζηή ηδξ μζημβέκεζα. Δκ ημφημζξ, παναδέπηδηε πςξ δ ηζκδηζηή ηδξ 

δοζημθία ζηέηεηαζ ηνμπμπέδδ ζηδκ επζεοιία ηδξ βζα ακελανηδημπμίδζδ απυ ημοξ 

βμκείξ ηδξ. Πανυθμ πμο δ ζπέζδ ημο οπμηεζιέκμο ιε ηδ ιδηένα ηαζ ημκ παηένα ημο 

δζαθαίκεηαζ μιαθή, ημ ημνίηζζ, ημ μπμίμ δζακφεζ ηδκ εθδαεία, μκεζνεφεηαζ έκα 

αοηυκμιμ ιέθθμκ.  

Μπμνεί δ αζηζμθμβία ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ κα δζαθένεζ ηαζ μζ ζαηνζηέξ 

πανειαάζεζξ πμο δέπεηαζ ημ ηάεε οπμηείιεκμ κα αημθμοεμφκ άθθδ ζοπκυηδηα ηαζ 

ηαηηζηή, εκ ημφημζξ, παναηδνμφκηαζ απυρεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ ιε ημζκή ζοθθμβζζηζηή 

αάζδ ακάιεζα ζηα δφμ ημνίηζζα. Μάθζζηα, μζ ιεβαθφηενμζ θυαμζ ηαζ ηςκ δφμ 

ημνζηζζχκ ανίζημκηαζ ζε ζηεκή ζοκάθεζα ιε ημ ζχια ημοξ ηαζ έβηεζκηαζ ζηδ 

ζοιπηςιαημθμβία ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ.   

διακηζηυ ζημζπείμ ημ μπμίμ ακαδείπεδηε πάνδ ζημ πμζμηζηυ ενβαθείμ ημο 

ζπκμβναθήιαημξ βζα ημκ εαοηυ ημοξ, είκαζ πςξ ηαζ ηα δφμ οπμηείιεκα ανκήεδηακ κα 

απεζημκίζμοκ ημ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, βζα ηδκ Άκκα, ηαζ ηα ιπαζημφκζα, βζα ηδ 

Μανίκα. οκεπχξ ζηδκ ακαπανάζηαζδ ημο  εαοημφ ημοξ ηα δφμ ημνίηζζα επέθελακ κα 

απμννίρμοκ ηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ ηζκδηζηχκ ημοξ δοζημθζχκ.  

Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ θαίκεηαζ κα επδνεάγεζ ηδκ αοημ-εζηυκα ηαζ ηςκ δφμ 

ημνζηζζχκ ιε αλζμζδιείςηδ ηδκ ημζκή ημοξ πεπμίεδζδ υηζ δεκ δζαεέημοκ ηακέκα 

ζημζπείμ πμο κα ηζξ ηαεζζηά δζαθμνεηζηέξ. Συζμ δ Άκκα υζμ ηαζ δ Μανίκα ανκμφκηαζ 

πςξ έπμοκ ηάπμζμ ζημζπείμ δζαθμνεηζηυηδηαξ, ιε ηδκ Άκκα κα ανκείηαζ αηυιδ ηαζ ηδκ 

φπανλδ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ. Μζα ηέημζα άπμρδ ανίζηεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ 

εεςνδηζηή εειεθίςζδ ημο Κνμοζηαθάηδ (2006: 202), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηα 

άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ εκδέπεηαζ κα ιδκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ ζςιαηζηή ημοξ 

δζαθμνεηζηυηδηα. Χζηυζμ, πζεακμθμβμφιε πςξ δεκ πνυηεζηαζ βζα κμζμαβκςζία, υπςξ 

ηδκ υνζζε μ Joseph Babinski, πανά ιυκμ βζα άνκδζδ, ςξ ιδπακζζιυ άιοκαξ πμο 

επζζηναηεφμοκ οπμζοκείδδηα ηα οπμηείιεκα.  

Αηυιδ, αιθυηενα ηα οπμηείιεκα θαιαάκμοκ οπυρδ ηδκ ηζκδηζηή ημοξ 

δοζημθία, υηακ μναιαηίγμκηαζ ημ ιέθθμκ, ιε ηδ Μανίκα κα ακαθένεζ ζοπκυηενα ηδκ 

ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία ςξ νοειζζηζηυ πανάβμκηα ηςκ ιεθθμκηζηχκ ζπεδίςκ ηδξ. 

Μάθζζηα, ηαζ ηα δφμ ημνίηζζα ελέθναζακ νδηά ηδκ ιεβάθδ ημοξ επζεοιία βζα μθζηή 

απμηαηάζηαζδ ηδξ ηζκδηζηυηδηάξ ημοξ, εκχ δ Μανίκα δζαηφπςζε ηδ δοζανέζηεζά ηδξ 

βζα ηδκ ελάνηδζδ απυ ημοξ βμκείξ ηδξ ςξ πνμξ ηδκ ηάθορδ ηςκ αζμηζηχκ ηδξ 

ακαβηχκ. ημ ζδιείμ αοηυ, δ επζεοιία ηδξ Μανίκαξ βζα ακελανηδημπμίδζδ ηαζ δ 

δοζακαζπέηδζδ βζα ηδκ αδοκαιία απμιάηνοκζδ απυ ημοξ βμκείξ επζαεααζχκεζ ηα 
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απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηςκ Βθάπμο ηαζ Μαηνίδμο (2002) ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία 

μζ έθδαμζ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δζαιέκμοκ «ακαβηαζηζηά» ιε ημοξ βμκείξ ημοξ 

ιεηά ηδκ εκδθζηίςζή ημοξ, πανυθμ πμο επζεοιμφκ κα γήζμοκ αοηυκμια.   

οκμρίγμκηαξ, δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ επζδνά ηαηαθοηζηά ζημ ζχια 

ηαεαοηυ, αθθά ηαζ ζηδ ζπέζδ ημο πάζπμκημξ ιε ημ ζχια ημο. ηα πθαίζζα ημο μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο, ημ ζχια ηαζ ημ αίςια –αθθά ηαζ ημ πθαίζζμ, υπςξ εα 

θακεί παναηάης– ανίζημκηαζ ζε αθθδθεπίδναζδ ηαζ αιμζααία, αδζάννδηηδ επζννμή 

ιεηαλφ ημοξ. Ζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ δεκ δζαιμνθχκεζ ιμκάπα ηδ ζςιαημπμίδζδ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πανέπμκηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο πάζπμκημξ, αθθά επδνεάγεζ 

ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ πνςημβεκχκ αζςιάηςκ ημο αηυιμο. Έηζζ 

δδιζμονβείηαζ έκαξ ιμκαδζηυξ ηζ ακεπακάθδπημξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ 

βζα ηάεε άημιμ, είηε πανμοζζάγεζ ηάπμζμ ζςιαηζηυ έθθεζιια, είηε υπζ. 

 

11.2.2. ύλνςε απνηειεζκάησλ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθνγελεηαθνύ 

πιαηζίνπ ησλ αηόκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

 

ε ιζα πνμζέββζζδ υπςξ δ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή,  δ μπμία είκαζ ζηδ αάζδ 

ηδξ ζοζηδιζηή, ημ ηάεε άημιμ δεκ δφκαηαζ κα ελεηαζηεί ςξ ιζα ιειμκςιέκδ ιμκάδα, 

αθθά ιμκάπα ςξ ιζα ακεπακάθδπηδ μκηυηδηα ζε εκενβδηζηή αθθδθεπίδναζδ ιε ηα 

πμθοάνζεια ζοζηήιαηα ζηα μπμία ειπθέηεηαζ. Ακαιθίαμθα, έκα απυ ηα πνχηα ηαζ 

ζπμοδαζυηενα πθαίζζα ζηα μπμία εκοπάνπεζ έκα παζδί είκαζ δ μζημβέκεζά ημο, ιε 

απμηέθεζια δ πμζυηδηα ηςκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ εκηυξ ημο μζημβεκεζαημφ 

ζοζηήιαημξ κα ηαείζηακηαζ ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο  

αζυημζιμο ημο αηυιμο.  

Μζα απυ ηζξ πνχηεξ παναιέηνμοξ πμο ηέεδηακ ζηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ εηείκδ πμο αθμνά ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ βέκκδζδ εκυξ 

παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δφκαηαζ κα επδνεάζεζ ηδ δμιή ηαζ ηδ θεζημονβία 

ιζαξ μζημβέκεζαξ. Έηζζ, μζ ζπέζεζξ ζημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ ηδξ Μανίκαξ ηαζ ηδξ 

Άκκαξ ελεηάζηδηακ ιέζα απυ ιζα πμθοιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ, δ μπμία 

πενζεθάιαακε ηδ πνήζδ ζοκεκηεφλεςκ, παζβκζςδχκ ηαζ εζηαζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, 

χζηε κα ζοθθεπεμφκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ απυ εηενμβεκή 

ενβαθεία, αολάκμκηαξ ηδκ εβηονυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Βεααίςξ, βζα ιζα 

παναζηαηζηυηενδ απεζηυκζζδ ακάιεζα ζηζξ ζπέζεζξ ημο εονφηενμο μζημβεκεζαημφ 

ζοζηήιαημξ, δζα ιέζμο ηνζχκ βεκεχκ, έβζκε πνήζδ ημο βεκεμβνάιιαημξ, εκυξ 

ενβαθείμο πμο ζοκέααθε ζδιακηζηά ζηδκ ηαηακυδζδ ημο πθέβιαημξ ηςκ 

ζοκαζζεδιαηζηχκ δεζιχκ. 

Ανπζηά, δ Άκκα απμηεθεί ημ δεφηενμ ζε ζεζνά παζδί ηδξ Βάζζαξ ηαζ ημο Άνδ, 

αθμφ δζαεέηεζ έκακ δεηαμπηάπνμκμ αδενθυ, ημκ Μδκά ηαζ ιζα ελάπνμκδ αδενθή ηδ 

Φακή. Οζ βμκείξ ηδξ Άκκαξ γμοκ ηάης απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ, εκχ μ Μδκάξ ζπμοδάγεζ 

ιαηνζά απυ ημκ κμιυ Ρεεφικμο αθθά επζζηέπηεηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημο ακά ηαηηά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα. Αλίγεζ, δε, κα ζδιεζςεεί πςξ μ Μδκάξ είκαζ βζμξ ηδξ Βάζζαξ απυ 

ημκ πνχημ ηδξ βάιμ, αθθά έπεζ ιεβαθχζεζ ιε ημκ Άνδ ηαζ μζ δομ ημοξ ηνέθμοκ ιζα 

γεζηή ζπέζδ. Ζ Άκκα βκχνζγε εθάπζζηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ πνχημ ζφγοβμ ηδξ 

ιδηέναξ ηδξ, Εάπμ, μ μπμίμξ δεκ ανίζηεηαζ πζα ζηδ γςή. Πανάθθδθα, πνεζάγεηαζ κα 

ζδιεζςεεί πςξ δ Βάζζα ηαηάβεηαζ απυ ηδκ Οοββανία αθθά γεζ ζηδκ Δθθάδα ηα 

ηεθεοηαία 22 πνυκζα, εκχ ηαζ ηα ηνία ηδξ παζδζά βκςνίγμοκ μοββνζηά ηαζ έπμοκ 

επζζηεθηεί πμθθέξ θμνέξ ηδ βεκέηεζνα ηδξ ιδηέναξ ημοξ.  

Ζ Άκκα εηθνάζηδηε εεηζηά βζα ημοξ βμκείξ ηδξ, εκχ δήθςζε πςξ κζχεεζ 

ιεβαθφηενδ εββφηδηα πνμξ ηδ ιδηένα ηδξ, δζυηζ μ παηέναξ ηδξ απμοζζάγεζ πμθθέξ 

χνεξ ηαεδιενζκά θυβς ηδξ δμοθεζάξ ημο. Χξ επί ημ πθείζημκ, δ Βάζζα είκαζ εηείκδ 
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πμο θνμκηίγεζ ηα παζδζά ηαζ έπεζ ακαθάαεζ ζπεδυκ ελμθμηθήνμο ηδ θνμκηίδα ηδξ 

Άκκαξ. Δπμιέκςξ, ζημ ζδιείμ αοηυ εα ιπμνμφζε κα ζδιεζςεεί έκα ζοκαζζεδιαηζηυ 

ηνίβςκμ, ημ μπμίμ θένκεζ πζμ ημκηά ηδκ Άκκα ιε ηδ ιδηένα ηδξ, εέημκηαξ έκακ 

πανάβμκηα απμζηαζζμπμίδζδξ απυ ημκ παηένα. Οζ εκηάζεζξ ημο ημνζηζζμφ ιε ηδ 

ιδηένα ημο ζπεηίγμκηαζ ζοπκά ιε ηζξ ηζκδηζηέξ ημο δοζημθίεξ, αθμφ δ Άκκα 

παναδέπηδηε πςξ δεκ ηαηααάθεζ ημ ιέβζζημ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ βζα κα αμδεήζεζ 

ζηδκ αοημελοπδνέηδζή ηδξ. Ακ ηαζ δ ιδηένα ηδξ εοιχκεζ βζα ημ θυβμ αοηυ, ημ 

ημνίηζζ δεκ ηδκ αδζηεί μφηε ζηνέθεηαζ εκακηίμκ ηδξ, ηαεχξ παναδέπεηαζ πςξ ηζκδηζηά 

δεκ πνμζπαεεί υζμ εα ιπμνμφζε. οκεπχξ, δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ μζ ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ πμο επζθένεζ δφκακηαζ κα επδνεάζμοκ ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζε ιδηένα ηαζ 

ηυνδ.  

Ζ Άκκα εηθνάζηδηε εεηζηά πνμξ ηα δφμ αδένθζα ηδξ, εκχ θαίκεηαζ κα κζχεεζ 

πζμ ημκηά ζοκαζζεδιαηζηά ιε ηδκ αδενθή ηδξ, Φακή. Κάηζ ηέημζμ είκαζ εκδεπμιέκςξ 

ακαιεκυιεκμ, αθμφ ηα δομ ημνίηζζα ανίζημκηαζ ημκηά δθζηζαηά, θμζημφκ ζημ ίδζμ 

ζπμθείμ ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζε ημζκέξ δναζηδνζυηδηεξ πενκχκηαξ πμθφ πνυκμ ιαγί 

διενδζίςξ. Ακαιθίαμθα, δεκ θείπμοκ ηαζ μζ ζοβηνμφζεζξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ 

ακάιεζα ζηα δφμ ημνίηζζα, μζ μπμίεξ λεπενκζμφκηαζ βνήβμνα.  

Πανάθθδθα, ζδιακηζηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα ζημζπεία πμο 

ζοθθέπεδηακ απυ ηδκ παναηήνδζδ ζοκενβαζίαξ ηςκ δφμ αδεθθχκ ζε ιζα εζηαζηζηή 

δναζηδνζυηδηα, αθθά ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο πανείπε δ Φακή ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ. 

Ανπζηά, ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ζοκενβαηζημφ ζπκμβναθήιαημξ δ Φακή, πανυηζ είκαζ 

ιζηνυηενδ ζε δθζηία, είπε ακαθάαεζ δβεηζηυ νυθμ οπμδεζηκφμκηαξ ζοπκά ζηδκ αδενθή 

ηδξ ηζ κα ηάκεζ. Δπζπθέμκ, ημ ελάπνμκμ ημνίηζζ ζε ηαη‟ ζδίακ ζοκέκηεολή ιαξ δήθςζε 

πςξ εφπεηαζ δ Άκκα κα πενπαηήζεζ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ηάκμοκ πενζζζυηενα 

πνάβιαηα ιαγί. Δζδζηυηενα, εα ήεεθε δ ιεβάθδ ηδξ αδενθή κα ηδκ πδβαίκεζ αυθηεξ 

ηαζ κα ηδξ δζααάγεζ αζαθία, ημ ακηίζηνμθμ, δδθαδή, απυ υ,ηζ ζοιααίκεζ ζήιενα. 

Αηυιδ, δ Φακή παναδέπηδηε πςξ βκςνίγεζ ηαθά πχξ κα θνμκηίγεζ ηδκ αδενθή ηδξ ζε 

δζαδζηαζίεξ αοημελοπδνέηδζδξ, εκχ οπεναζπίγεηαζ ηδκ Άκκα υπμηε ηάπμζμ άθθμ 

παζδί ηδκ ημνμσδέρεζ ή ηδκ πνμζαάθθεζ. οκεπχξ, δ Φακή επζαεααζχκεζ ηα εονήιαηα 

ηςκ ενεοκχκ ηςκ Dallas, Stevenson ηαζMcGurk (1993) ηαζ Sharpe ηαζ Rossiter 

(2002) πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα αδένθζα ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

ηείκμοκ κα απμηημφκ ηαεμδδβδηζηυ νυθμ, αηυιδ ηζ ακ είκαζ κευηενα. Έηζζ, μζ 

ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ζοκζζημφκ έκακ πανάβμκηα πμο ιπμνεί κα νοειίζεζ ηζξ ζπέζεζξ 

ακάιεζα ζηα αδένθζα δζαιμνθχκμκηαξ ηδκ επζημζκςκίαξ ημοξ.      

Δπζπνυζεεηα, ιε αθμνιή ημ ζπκμβνάθδιά ηδξ, δ Φακή δήθςζε πςξ 

γςβναθίγεζ πάκημηε υνεζα ηδκ Άκκα ηαζ υπζ ζημ ακαπδνζηυ ηδξ αιαλίδζμ, εκχ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ιζαξ ζοκέκηεολδξ υπμο νςηήεδηε εάκ βκςνίγεζ ηάπμζμκ πμο κα δζαεέηεζ 

ηζκδηζηή δζαθμνεηζηυηδηα, ημ ημνίηζζ απάκηδζε ανκδηζηά. Φοζζηά δ Φακή δζαεέηεζ 

επίβκςζδ ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ηδξ Άκκαξ, αθμφ ζε άθθεξ ενςηήζεζξ 

ακαθένεδηε εηηεκχξ ζημκ ημιέα αοηυ. Έηζζ, επζαεααίςζε ηα εονήιαηα ηδξ ιεθέηδξ 

ηςκ Mophoso, Widdows ηαζ Gomez (2010). ηδκ εκ θυβς πμζμηζηή ένεοκα 

ζοιιεηείπακ 4 αδένθζα παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηα μπμία οπμζηήνζγακ πςξ 

δεκ παναηδνμφκ ηάηζ αζοκήεζζημ ζηα αδένθζα ημοξ, αθθά εφπμκηακ εηείκα κα 

ηαηαθένμοκ κα ιζθήζμοκ, κα πενπαηήζμοκ ηαζ κα ηαηαηηήζμοκ πενζζζυηενεξ 

δελζυηδηεξ. Καηά ζοκέπεζα, ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ αοηήξ ηαζνζάγμοκ ιε ηζξ 

δδθχζεζξ ηδξ αδενθήξ ηδξ Άκκαξ.   

Συζμ δ Φακή υζμ ηαζ δ Άκκα εηθνάζηδηακ πμθφ εενιά βζα ηδκ μζημβέκεζα 

ηδξ ιδηέναξ ημοξ ζηδκ Οοββανία, εκχ εα ήεεθακ αηυιδ ηαζ κα ιεηαημιίζμοκ εηεί βζα 

κα γήζμοκ ιυκζια. Ακαθμνζηά ιε ηζξ ζπέζεζξ ζημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ δ 

Άκκα ηνέθεζ πμθφ ιεβάθδ ζοιπάεεζα πνμξ ηδ βζαβζά ηδξ, Μπζάκηα, δ μπμία γεζ ζηδκ 
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Οοββανία. Αηυιδ, ημ οπμηείιεκμ αβαπά ημκ λάδενθυ ημο, Νζηήηα, πμο επίζδξ 

ηαηάβεηαζ απυ ηδκ Οοββανία αθθά ηαζ ηδκ ζοκμιήθζηδ λαδένθδ ημο, Υανά, δ μπμία 

δζαιέκεζ ζημ κμιυ Ρεεφικμο. Ακαθμνζηά ιε ηζξ εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ηαηά ηζξ 

παθζυηενεξ βεκζέξ, δ Άκκα δεκ βκχνζγε πμθθέξ πθδνμθμνίεξ αθθά ακαθένεδηε ζηδ 

αία πμο αζημφζε μ παππμφξ ηδξ ζηδ ιδηένα ηδξ. ε ηάεε πενίπηςζδ δ Άκκα 

ιεηέδςζε ιζα ανιμκζηή εζηυκα βζα ηδκ πεκηαιεθή μζημβέκεζά ηδξ υπμο υθα ηα ιέθδ 

ζοβηνμφμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ, ια παναιέκμοκ αβαπδιέκα.    

Χξ πνμξ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μανίκαξ, ημ οπμηείιεκυ ιαξ ζοκζζηά ημ κευηενμ 

ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ. Ζ ιδηένα Γεςνβία είπε ιζα ηυνδ, ηδκ Δθεοεενία, απυ ημκ 

πνχημ ηδξ βάιμ, εκχ ιαγί ιε ημκ Κμζιά απέηηδζακ ηδκ Αθίηδ ηαζ ηδκ 

δεηαπεκηάπνμκδ Μανίκα. Ζ ηνζακηάπνμκδ Δθεοεενία δζαιέκεζ εδχ ηαζ δχδεηα 

πνυκζα ιαηνζά απυ ηδκ πυθδ ημο Ρεεφικμο, εκχ δ δεηαεπηάπνμκδ Αθίηδ ηαημζηεί 

ηάης απυ ηδκ ίδζα ζηέβδ ιε ημοξ βμκείξ ηδξ ηαζ ηδ Μανίκα.  

Σμ οπμηείιεκμ εηθνάζηδηε εεηζηά ηυζμ βζα ηδ ιδηένα υζμ ηαζ βζα ημκ παηένα 

ημο αθθά ζδιείςζε δοζανέζηεζα απέκακηζ ζηδκ ηάζδ ηςκ βμκζχκ ηδξ κα πενζμνίγμοκ 

ηα θυβζα ηδξ, εζδζηά, υηακ πνυηεζηαζ βζα ημκ θίθμ ηδξ, Υνήζημ. Σαοηυπνμκα, εα 

ιπμνμφζαιε κα παναηδνήζμοιε έκα ζοκαζζεδιαηζηυ ηνίβςκμ ακάιεζα ζηδ Μανίκα 

ηαζ ημοξ δομ βμκείξ ηδξ, υπμο, θυβς ηδξ αοζηδνυηενδξ ζηάζδξ ηδξ Γεςνβίαξ, ημ 

οπμηείιεκμ αζζεάκεηαζ ιεβαθφηενμ αοεμνιδηζζιυ, υηακ ανίζηεηαζ ιε ημκ παηένα 

ημο. Μάθζζηα, δ Μανίκα ακέθενε πςξ μ ιεθθμκηζηυξ ηδξ ζφγοβμξ εα ήεεθε κα 

ιμζάγεζ ζημκ παηένα ηδξ, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ ηδκ αβάπδ πμο ηνέθεζ βζα 

εηείκμκ.  

Δκ ημφημζξ, μζ παναηδνήζεζξ πμο δζελήπεδζακ ζημ ενεοκδηζηυ πεδίμ ιαξ 

απμηάθορακ ανηεηέξ ζοβηνμφζεζξ πμο πδβάγμοκ απυ ηζξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηδξ 

Μανίκαξ.  Μζαξ ηαζ ημ ημνίηζζ ηείκεζ κα αθαζνείηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ηαηά ηδ αάδζζή 

ημο ιε ηα ιπαζημφκζα ηζκδοκεφμκηαξ κα πέζεζ, μζ βμκείξ ημο εοιχκμοκ ηαζ ημ 

επζπθήηημοκ, χζηε κα δείπκεζ ιεβαθφηενδ πνμζμπή, υηακ πενπαηά.  

Χξ πνμξ ηδ ζπέζδ ιε ηζξ δφμ αδενθέξ ηδξ, δ Μανίκα ζπακίςξ 

πναβιαημπμζμφζε ακαθμνέξ ζηδκ Δθεοεενία ηαζ ηδκ Αθίηδ. Με ηδκ Δθεοεενία έπμοκ 

γήζεζ βζα θζβμζηυ δζάζηδια ζε ημζκή ηαημζηία, εκχ ιε ηδκ Αθίηδ δεκ ιμζνάγμκηαζ ηα 

ιοζηζηά ημοξ, πανυθμ πμο ανίζημκηαζ ημκηά δθζηζαηά. ηδκ ζοκέκηεολή ιαξ ιε ηδ 

ιδηένα (αθ. 10.3.4.2.) δ Γεςνβία απέδςζε αοηή ηδκ απυζηαζδ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα 

ηςκ παναηηήνςκ ηςκ δφμ ημνζηζζχκ. Πάκηςξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ Μανίκα 

πενζέβναρε ιε εεηζηυ πνυζδιμ ηζξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ ηαζ ηζξ αδενθέξ ηδξ, 

βεβμκυξ πμο επζαεααζχεδηε απυ ηζξ παναηδνήζεζξ ιαξ ζημ πεδίμ.  

Ζ Μανίκα ηαηείπε πμθθέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ 

ηδξ πθαίζζμ, ηυζμ, δδθαδή, βζα ημοξ ζοββεκείξ ηδξ ιδηέναξ, υζμ ηαζ βζα ημοξ 

ζοββεκείξ ημο παηένα ηδξ. Γζα υθμοξ ζπεδυκ εηθνάζηδηε ιε εενιά θυβζα, εκχ 

θαίκεηαζ κα ηνέθεζ πμθφ ιεβάθδ ζοιπάεεζα ζημκ λάδενθυ ηδξ, Μακχθδ, μ μπμίμξ 

ηαημζηεί ζε άθθδ πυθδ ηαζ ιε ηδκ Μανίκα ζοκακηζμφκηαζ ζπάκζα. 

Ακάιεζα ζημκ ηνυπμ πμο ηα δφμ οπμηείιεκα πενζέβναρακ ημ μζημβεκεζαηυ 

ημοξ πθαίζζμ, εα ιπμνμφζακ κα εκημπζζημφκ ηάπμζα ημζκά ζημζπεία, θζβυηενα, υιςξ, 

απυ ηάεε άθθμκ ενεοκδηζηυ άλμκα, αθμφ ηα δφμ μζημβεκεζαηά ζοζηήιαηα ιμζάγμοκ 

κα δζαηδνμφκ ηδ ιμκαδζηυηδηά ημοξ.  

Καη‟ ανπάξ, ηαζ ηα δφμ οπμηείιεκα πενκμφκ πενζζζυηενμ πνυκμ ιε ηζξ 

ιδηένεξ ημοξ, αθμφ μζ ιπαιπάδεξ πνεζάγεηαζ κα απμοζζάγμοκ πμθθέξ χνεξ ζηζξ 

δμοθεζέξ ημοξ. Συζμ δ Άκκα, υζμ ηαζ δ Μανίκα εηθνάζηδηακ εεηζηά βζα ημοξ βμκείξ 

ημοξ, μζ μπμίμζ ημοξ ιμζάγμοκ «ζδακζημί». Πανάθθδθα ιίθδζακ γεζηά βζα ηα αδένθζα 

ημοξ, εκχ πενζέβναρακ ηδκ βεκζηυηενδ αηιυζθαζνα ζημ ζπίηζ ςξ ήνειδ ηαζ 

αβαπδηζηή. 
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Ακαιθίαμθα, ημ ζημζπείμ πμο αλίγεζ κα παναηδνδεεί ζε αιθυηενεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ, είκαζ μζ ζοβηνμφζεζξ πμο πνμηφπημοκ ακάιεζα ζηα παζδζά ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ημοξ βμκείξ ημοξ θυβς ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ πμο 

εκοπάνπμοκ. Δζδζηυηενα, δ Άκκα δζαπθδηηίγεηαζ ζοπκά ιε ηδ ιδηένα ηδξ, ηαεχξ δεκ 

ηαηααάθεζ ημ ιέβζζημ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ, χζηε κα ζοκδνάιεζ ζηδκ  

αοημελοπδνέηδζή ηδξ. Γζα ημ δεφηενμ οπμηείιεκμ, μζ βμκείξ ηδξ Μανίκαξ εοιχκμοκ 

υηακ εηείκδ δεκ είκαζ πνμζεηηζηή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αάδζζήξ ηδξ ιε ιπαζημφκζα, 

ιε απμηέθεζια κα ηζκδοκεφεζ κα πέζεζ. οκεπχξ, ιπμνεί ηακείξ κα δζαπζζηχζεζ πςξ 

μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ απμηεθμφκ έκα ζδιείμ ηνζαήξ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ ηαζ ηα 

παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ.   

οκμρίγμκηαξ, ηα απμηεθέζιαηα πμο θάααιε ακαθμνζηά ιε ηα δφμ 

μζημβεκεζαηά ζοζηήιαηα, ηαηαδεζηκφμοκ βεκζηχξ ανιμκζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ιεθχκ. Ακαιθίαμθα οθίζηακηαζ ζοβηνμφζεζξ ή ζπέζεζξ πμο ιμζάγμοκ 

απμζηαζζμπμζδιέκεξ, μζ μπμίεξ, υιςξ, δεκ θαίκεηαζ κα ηαηααάθμοκ ροπμθμβζηά ηα 

οπμηείιεκα. Αιθυηενα ηα ημνίηζζα εηθνάζηδηακ επζδμηζιαζηζηά βζα ημ εονφηενμ 

μζημβεκεζαηυ ημοξ πθαίζζμ δζαεέημκηαξ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ζοιπάεεζεξ ζε μνζζιέκα 

πνυζςπα. Καηαθδηηζηά, ζηα βεκεμβνάιιαηα ηςκ μζημβεκεζχκ δεκ εκημπίζηδηακ  

ειθακή ιμηίαα ηα μπμία κα επακαθαιαάκμκηαζ ζηζξ βεκζέξ, πανυθμ πμο βζα ηδκ 

επζζήιακζή ημοξ πνδζζιμπμζήεδηε υπζ ιυκμ μζ δδθχζεζξ ηςκ ημνζηζζχκ, ια ηαζ μζ 

ζοκεκηεφλεζξ ηςκ ιδηένςκ ημοξ. Φοζζηά μζ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηζξ δφμ ιαιάδεξ 

απμηάθορακ ζδιαίκμοζεξ παναιέηνμοξ ημο μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο πμο πανέιεκακ 

αεέαηεξ, υπςξ εα ελεηάζμοιε ζηδκ εκυηδηα 11.2.5. 

 

11.2.3. ύλνςε απνηειεζκάησλ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ ζηε 

ζύλζεζε ηνπ νηθν-ζσκαηηθν-βησκαηηθνύ θόζκνπ ησλ αηόκσλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε 

 
Σν θαιύηεξν ζρνιείν ηνπ θόζκνπ είλαη ην ζρνιείν όισλ ησλ παηδηώλ. 

Άκκα (11 εηχκ) 

 

Έκα απυ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο πνμέηορακ ηαηά ηα πνχηα ζηάδζα ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ αθμνά ζημκ νυθμ πμο δζαδναιαηίγμοκ ηα αζχιαηα ημο ζπμθζημφ 

πθαζζίμο ζηδ δζαιυνθςζδ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ δφμ 

οπμηεζιέκςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Αιθυηενα ηα ημνίηζζα ήηακ πνυεοια κα 

ζογδηήζμοκ βζα ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, εκχ μζ πθδνμθμνίεξ πμο έδςζακ ςξ πνμξ ηα 

αζχιαηά ημοξ πανμοζζάγμοκ αλζμζδιείςηεξ δζαθμνέξ.  

Καη‟ ανπάξ, ημ γήηδια ημο ζπμθείμο απέζπαζε πμθθέξ χνεξ ζογδηήζεςκ ιε 

ηδκ Άκκα, δ μπμία επέδεζλε αλζμζδιείςηδ ιεηαζηνμθή ζηζξ απυρεζξ ηδξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Καηά ημ πνχημ δζάζηδια ηδξ ζοκενβαζίαξ 

ιαξ, δ Άκκα ήηακ ιαεήηνζα ηδξ Γ‟ Γδιμηζημφ ηαζ εηθναγυηακ πμθφ εεηζηά βζα ημ 

ζπμθείμ ηδξ, αθμφ παζνυηακ κα πδβαίκεζ ηαζ κα ζοκακαζηνέθεηαζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ 

ηδξ. Δκ ημφημζξ, απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ διένεξ ηδξ Δ‟ ηάλδξ, δ Άκκα αίςζε ιεβάθδ 

εθίρδ, δζυηζ έκζςζε πςξ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ πανμοζζάγμκηαζ απυιαηνμζ απέκακηί ηδξ. 

Πανάθθδθα, ζηδκ πμνεία ηδξ πνμκζάξ δ Άκκα ζοκεζδδημπμίδζε πςξ δεκ παίνεζ ίζδξ 

ακηζιεηχπζζδξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ μφηε ηδξ πανέπμκηαζ ίζεξ εοηαζνίεξ ζημ 

ζπμθζηυ πθαίζζμ. Λυβμο πάνδ, δεκ ηδξ πνμηάεδηε ελανπήξ κα ιπεζ ζηδκ πανέθαζδ 

υπςξ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ, εκχ απμηθείζηδηε απυ ημ ιάεδια ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, θυβς 

δοζημθζχκ ιεηαηίκδζδξ ημο ημνζηζζμφ εκηυξ ημο ζπμθζημφ ηηδνίμο. Έηζζ, δ ζηάζδ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημο δζεοεοκηή πνμηαθεί ζοπκά εθίρδ ζηδκ Άκκα, ηαεχξ δεκ 

κζχεεζ οπμζηήνζλδ ή μοζζαζηζηυ εκδζαθένμκ βζα ζοιπενίθδρδ. Φοζζηά, μζ 
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αηαηάθθδθεξ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ ζοκζζημφκ ηνμπμπέδδ ζηδ θμίηδζδ ημο ημνζηζζμφ 

ηαζ οπμεάθπμοκ ημκ απμηθεζζιυ ημο απυ μνζζιέκεξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ 

Άκκα, ιάθζζηα, έπεζ εεθήζεζ αηυια ηαζ κα αθθάλεζ ζπμθείμ, αθμφ δεκ αζζεάκεηαζ 

απμδεηηυ ιέθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηδξ πθαζζίμο. 

Έκα επζπθέμκ πνυαθδια πμο ακηζιεηςπίγεζ δ Άκκα ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ 

είκαζ δ εφνεζδ αμδεδηζημφ πνμζςπζημφ, ημ μπμίμ  εα αμδεά ημ ημνίηζζ ζηδκ ηάθορδ 

ηςκ ακαβηχκ ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ ςνανίμο. Οζ βμκείξ ηδξ Άκκαξ 

ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ιζα πνυηθδζδ ζημ λεηίκδια ηάεε ζπμθζημφ έημοξ, αθμφ 

πνεζάγεηαζ κα εκημπίζμοκ ηαζ κα πνμζθάαμοκ (ιε δζηυ ημοξ ηυζημξ) έκακ ηαηάθθδθμ 

ζπμθζηυ ζοκμδυ, ανιμδζυηδηεξ ημο μπμίμο εα είκαζ κα ιεηαηζκεί ημ ημνίηζζ εκηυξ ημο 

ηηδνίμο, κα θνμκηίγεζ βζα ηδ ζίηζζδ ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ ημοαθέηαξ, ηαεχξ ηαζ κα αμδεά 

ημ οπμηείιεκμ ζηδ βναθή. Έηζζ ημ ημνίηζζ βκςνίγεζ δζάθμνμοξ οπμρήθζμοξ 

ζοκενβάηεξ, ιε ημοξ μπμίμοξ εκ ηέθεζ δεκ ζοκεπίγμοκ θυβς δζαθςκζχκ πμο ζοκήεςξ 

πνμηφπημοκ ζηδκ πμνεία. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ δήθςζδ ηδξ Άκκαξ, πςξ 

αζζεάκεηαζ ζακ παπμφηζζ πμο μζ άθθμζ ημ δμηζιάγμοκ, εκκμχκηαξ πςξ μζ ζοκμδμί 

λεηζκμφκ ηδ ζοκενβαζία ημοξ, ια έπεζηα απυ ηάπμζμκ ηαζνυ ηδ δζαηυπημοκ. Καηά 

ζοκέπεζα, ημ οπμηείιεκμ θαίκεηαζ κα αζχκεζ απμννζπηζηά ηδκ εκαθθαβή ηςκ ζπμθζηχκ 

ζοκμδχκ.  

Ζ Άκκα δζαεέηεζ γςδνή θακηαζία ηαζ δδιζμονβζηυ πκεφια, ζδζαίηενα, υηακ  

πνυηεζηαζ κα ειπκεοζηεί ζζημνίεξ ή ζηζπάηζα. Έηζζ, ζηδκ πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ 

ηςκ απυρεχκ ηδξ βζα ημ ζδακζηυ ζπμθείμ, δ ίδζα απάκηδζε πςξ «Σν θαιύηεξν ζρνιείν 

ηνπ θόζκνπ είλαη ην ζρνιείν όισλ ησλ παηδηώλ», υπμο εα οπάνπεζ εεηζηή εκένβεζα, 

βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ ηδκ ακάβηδ ηδξ βζα έκα πθαίζζμ πμο εα ηδκ αβηαθζάγεζ ηαζ 

εα ηδκ ηάκεζ κα κζχεεζ εοπάνζζηα. 

Χξ πνμξ ημ δεφηενμ οπμηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ, δ Μανίκα ζογδημφζε εοπάνζζηα 

βζα ημ ζπμθείμ ηδξ, δίπςξ κα θαίκεηαζ υηζ ηάηζ ζημ πθαίζζμ εηείκμ ηήξ δζαηανάζζεζ 

ηδκ ροπζηή ζζμννμπία. πςξ ζζπονίζηδηε, ημ ζπμθείμ δεκ ηδξ πνμηαθεί άβπμξ, εκχ 

απμθαιαάκεζ ηζξ εηδνμιέξ ηαζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκηεθμφκηαζ. Ζ 

Μανίκα άθθαλε ααειίδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκάξ ιαξ ηαζ απυ ηδκ Γ΄ Γοικαζίμο 

ιεηέαδ ζηδκ Α΄ Λοηείμο. Δκ ημφημζξ, δ αθθαβή δεκ ηδξ πνμηάθεζε ακαζηάηςζδ, 

αθμφ έκζςζε πςξ μζ ηαεδβδηέξ ηδξ είκαζ θζθζημί ηαζ ημ βεκζηυηενμ ηθίια πμο 

επζηναηεί δεκ ηδκ δζαηανάζζεζ. Μάθζζηα, ημ οπμηείιεκμ ελέθναζε εεηζηά 

ζοκαζζεήιαηα βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο έπεζ 

ζοκακαζηναθεί απυ ημκ παζδζηυ ζηαειυ έςξ ηαζ ζήιενα, εκχ δεκ αίςζε πμηέ 

απμδμηζιαζηζηά ζπυθζα ζηα ζπμθζηυ πθαίζζμ.  

Ακ ηαζ μζ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ ηςκ ζπμθείςκ πμο έπεζ θμζηήζεζ δ Μανίκα δεκ 

ήηακ ηαηάθθδθα πνμζανιμζιέκεξ βζα άημια ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, εκ ημφημζξ ημ 

οπμηείιεκμ έανζζηε δζελυδμοξ βζα αζθαθή ιεηαηίκδζδ ιέζα απυ ηδ πνήζδ 

ακαπδνζημφ αιαλζδίμο ή ηδ αμήεεζα ζηδ αάδζζδ πμο ηδξ πνμζέθενε δ ιδηένα ηδξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ, δ Μανίκα έπεζ δεπεεί πεζνάβιαηα ηαηά 

ηαζνμφξ, ια δεκ εεςνεί πςξ αοηά ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηζκδηζηή ηδξ ηαηάζηαζδ.  

οκμρίγμκηαξ, ηα δφμ οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ θμζημφκ ζε δζαθμνεηζηέξ 

ζπμθζηέξ ααειίδεξ
74

ηαζ ηα αζχιαηά ημοξ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ πανμοζζάγμοκ 

ζδιακηζηή απυηθζζδ. Αθεκυξ δ Άκκα αζζεάκεηαζ απμβμδηεοιέκδ απυ ηδ ζηάζδ ημο 

ζπμθείμο απέκακηί ηδξ, εκχ κζχεεζ πςξ μζ εηπαζδεοηζημί δεκ ηδκ ζοιπενζθαιαάκμοκ 

ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ. Καηά ιζα 

έκκμζα, θμζπυκ, επαθδεεφεζ ιζα πανάιεηνμ ηδξ ένεοκαξ ηςκ Lindsay ηαζ Mcpherson 

                                                           
74

 ημ ζδιείμ αοηυ πνεζάγεηαζ κα ζδιεζχζμοιε πςξ ηαζ ηα δφμ ημνίηζζα επακαθμίηδζακ βζα έκα έημξ 

ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ, ιε απμηέθεζια κα είκαζ ζηδκ μοζία ηαηά έκακ πνυκμ ιεβαθφηενα απυ 

ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ.   
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(2011) πμο ιεθέηδζακ 15 ιαεδηέξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηάπμζμζ απυ ημοξ 

μπμίμοξ δήθςζακ πςξ δ ζοιπενζθμνά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εκίζποε ημκ απμηθεζζιυ 

απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. 

Δκ ημφημζξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ ηζκδηζηυηδηα ηςκ δφμ ημνζηζζχκ 

θαίκεηαζ κα δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ δοκαηυηδηεξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηζξ 

ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δζδζηυηενα, δ Άκκα ηζκείηαζ ιε ακαπδνζηυ αιαλίδζμ, 

βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ πςξ δεκ ααδίγεζ ακελάνηδηα. οκεπχξ, δ ιεηάααζδ ζε άθθμκ 

υνμθμ δφκαηαζ κα ζοκηεθεζηεί ιμκάπα ιε άνζδ ημο ζχιαηυξ ηδξ, ηδκ μπμία ζπακίςξ 

ζοκηεθεί ηάπμζμξ δάζηαθμξ ημο Γδιμηζημφ. Πανάθθδθα, μφηε ημ αμδεδηζηυ 

πνμζςπζηυ αθθά μφηε δ ιδηένα ηδξ, Βάζζα, δεκ έπεζ ακαθάαεζ ηδ ιεηαηίκδζδ ημο 

οπμηεζιέκμο, ιε απμηέθεζια δ Άκκα κα ιδκ ιπμνεί κα ζοιιεηάζπεζ ζε ιαεήιαηα ή 

δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ θυβμο πάνδ δ Πθδνμθμνζηή. Ζ Μανίκα, απυ ηδκ άθθδ, ααδίγεζ 

ιε ηδ αμήεεζα δφμ ιπαζημοκζχκ, πμο ζδιαίκεζ πςξ ιπμνεί κα ιεηαηζκδεεί ιυκδ ηδξ 

ζε μιαθυ έδαθμξ. Δκ ημφημζξ, εάκ πνεζάγεηαζ κα ακέαεζ ζηαθζά, δ οπμζηήνζλδ απυ 

έκακ εκήθζηα ηαείζηαηαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ αζθάθεζά ηδξ. Σζξ ιεηαηζκήζεζξ ημο 

ημνζηζζμφ ακάιεζα ζημοξ μνυθμοξ ημο ζπμθζημφ ηηδνίμο έπεζ ακαθάαεζ δ ιδηένα 

ημο, Γεςνβία, ιε απμηέθεζια δ Μανίκα κα ζοιιεηέπεζ απνυζημπηα ζε υθεξ ηζξ 

ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Καηά ζοκέπεζα, δ αηαηαθθδθυηδηα ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ 

απμηεθεί αλζμζδιείςημ ειπυδζμ ζηδ θμίηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, 

αθμφ θαίκεηαζ κα νοειίγεζ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηζξ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ 

μθζβςνία ηδξ πμθζηείαξ βζα πνμζανιμβέξ ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ, χζηε κα 

δζεοημθοκεμφκ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, θαίκεηαζ κα 

επζθμνηίγεζ ιε επζπθέμκ εοεφκδ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ βμκείξ. Κονίςξ, υιςξ, 

δ αηαηαθθδθυηδηα ημο ζπμθζημφ πχνμο ηαεζζηά ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

ελανηδιέκα απυ ηδ αμήεεζα ηαζ ηδκ εοπένεζα ημο πενίβονμφ ημοξ, δ μπμία, υπςξ 

απμδείπεδηε απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Άκκαξ, δεκ είκαζ πάκημηε δεδμιέκδ. Καζ υθα 

αοηά ζε έκακ πχνμ ηυζμ εοαίζεδημ υπςξ δ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ.  

 

11.2.4. ύλνςε απνηειεζκάησλ γηα ηα βηώκαηα ησλ αηόκσλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε αλαθνξηθά κε ηε θηιία 

 

Σμ γήηδια ηδξ θζθίαξ απαζπυθδζε πμθφ ηα δφμ οπμηείιεκα ηαε‟ υθδ ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Μάθζζηα, υπςξ ζδιεζχεδηε παναπάκς, ημ 

πεδίμ δζενεφκδζδξ ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ δεκ πενζθαιαακυηακ ζηα ανπζηά ενεοκδηζηά 

ενςηήιαηα. Χζηυζμ, δ πδβαία επζεοιία ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ κα ελςηενζηεφζμοκ 

πθδνμθμνίεξ βζα ημ εκ θυβς εέια, ηαηαδεζηκφεζ πςξ πνυηεζηαζ βζα ιζα ζδιαίκμοζα 

πηοπή ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ημοξ ηυζιμο, δ μπμία δεκ εα ιπμνμφζε κα 

ελαζνεεεί απυ ηδκ ενεοκδηζηή ιαξ απυπεζνα. 

Σα δομ οπμηείιεκα ιμζάγμοκ κα δζαεέημοκ δζαθμνεηζηά αζχιαηα απυ ηδκ 

ζοκακαζηνμθή ιε ημοξ θίθμοξ ημοξ αθθά ηαζ δ θζθία ζοκμθζηυηενα θακηάγεζ κα έπεζ 

δζαθμνεηζηήξ έκηαζδξ ζδιαζία βζα ημκ ηάεε αζυημζιμ. Χξ ημζκή παναηήνδζδ 

ακάιεζα ζηα δφμ οπμηείιεκα, εα ιπμνμφζε κα ζδιεζςεεί μ πμθφ πενζμνζζιέκμξ 

ανζειυξ ζοκμιήθζηςκ θίθςκ, βεβμκυξ πμο εθίαεζ ηδκ Άκκα, ια δεκ πνμαθδιαηίγεζ ηδκ 

Μανίκα. οκεπχξ, δζαηνίκεηαζ ιζα δζαθμνεηζηή ζηάζδ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ απέκακηζ 

ζηζξ θζθζηέξ ημοξ ζπέζεζξ.  

Καη‟ ανπάξ, δ Άκκα ζδιείςζε ζδιακηζηή ιεηαζηνμθή ζηζξ απυρεζξ ηδξ βζα ηδ 

θζθία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηάιδκδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ακ ηαζ ζηδκ ανπή 

ηδξ ένεοκαξ, υπμο θμζημφζε ζηδκ Γ‟ Γδιμηζημφ, δήθςκε πςξ αβαπά πμθφ ημ ζπμθείμ, 

πςξ παίνεηαζ κα πδβαίκεζ ηαζ πςξ υθμζ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ είκαζ θίθμζ ηδξ, ζηδκ Δ‟ 

ηάλδ παναηδνείηαζ ιζα ζπεδυκ εη δζαιέηνμο ιεηααμθή. Ζ Άκκα εεςνεί πςξ μζ 
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ζοιιαεδηέξ ηδξ δεκ ηδκ ηάκμοκ πανέα ζηα δζαθείιιαηα, πςξ δεκ ηδκ ηαθμφκ ζηζξ 

αυθηεξ ημοξ εηηυξ ζπμθείμο, μφηε απμδέπμκηαζ ηζξ πνμζηθήζεζξ ηδξ.  

Πανάθθδθα, δ Άκκα εεςνεί πςξ μζ ζοκμιήθζημί ηδξ δοζημθεφμκηαζ κα 

απμδεπημφκ ηδκ ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία, βεβμκυξ πμο οπμζηήνζλε ιε δομ 

παναδείβιαηα: ιε ηδκ επίπθδλδ απυ ιζα ζοιιαεήηνζά ηδξ βζα ημκ ηνυπμ πμο πίκεζ 

κενυ ηαζ ιε ηα ημνμσδεοηζηά ζπυθζα πμο δέπηδηε ζε έκα πάνηζ, υηακ απμθάζζζε κα 

πμνέρεζ ιε ημ ακαπδνζηυ ηδξ αιαλίδζμ.  

Ζ ημθθδηή ηδξ Άκκαξ ήηακ δ Δφα ιε ηδκ μπμία έηακακ πανέα απυ ηδκ ανπή 

ημο Γδιμηζημφ. Χζηυζμ, ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια ηα δφμ ημνίηζζα έπμοκ 

απμιαηνοκεεί. Ζ εθίρδ ηδξ Άκκαξ ηδκ χεδζε κα ζηεθηεί αηυιδ ηαζ ημ εκδεπυιεκμ 

κα αθθάλεζ ζπμθζηυ πθαίζζμ, βεβμκυξ πμο ακαημίκςζε ζηδκ Δφα, δίπςξ κα θάαεζ 

απάκηδζδ.  

Πανυθμ πμο δ Άκκα εεςνεί πςξ μζ θίθμζ ηδξ δεκ ηδκ ζηδνίγμοκ πζα ζηζξ 

δοζημθίεξ πμο πενκάεζ, δ ίδζα πνμζπαεεί κα δίκεζ εοηαζνίεξ ζηδ ζπέζδ ημοξ, εκχ δεκ 

παφεζ κα εθπίγεζ πςξ ζημ Γοικάζζμ εα έπεζ πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ βζα κα 

δδιζμονβήζεζ κέεξ, μοζζαζηζηέξ θζθίεξ.  

Καηαθδηηζηά, ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηα ζοκαζζεήιαηα έκημκδξ εθίρδξ ηδξ 

Άκκαξ απυ ηδκ απμοζία ζηεκχκ θζθζηχκ ζπέζεςκ. Μάθζζηα, ημ ημνίηζζ κζχεεζ μνβή 

ηάπμζεξ θμνέξ, ηαεχξ δεκ δφκαηαζ κα ελδβήζεζ ηδκ απυννζρδ πμο αζχκεζ απυ ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ημο. Ζ Άκκα δεκ ιπμνεί κα λεπάζεζ ηδκ ιεηαζηνμθή ζηδ ζοιπενζθμνά 

ημοξ, εκχ παναηηδνζζηζηή ιμζάγεζ δ θνάζδ ηδξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ αοευνιδημο 

ηναβμοδζμφ ηδξ, «Βίκαη έλα ηξέλν πνπ δελ κπνξεί λα πάεη».  

 Ζ Μανίκα, απυ ηδκ άθθδ, δεκ θαίκεηαζ κα έπεζ ημθθδηέξ θίθεξ, αθθά ζε ηαιζά 

ζοκέκηεολδ δεκ έδεζλε κα ηδκ ζηεκαπςνεί ή κα ηδκ πνμαθδιαηίγεζ. Καηά ηδ δζάνηεζα 

ηςκ δζαθεζιιάηςκ ηάκεζ πανέα ιε δφμ ζοιιαεήηνζέξ ηδξ, ιε ηζξ μπμίεξ, υιςξ, δεκ 

ζοκακηζέηαζ εηηυξ ζπμθείμο, μφηε ακέθενε πμηέ αοευνιδηα ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ. 

Μάθζζηα, δ Μανίκα ζδιείςζε πςξ έπεζ ζοκδείζεζ απυ ιζηνή κα ηάκεζ πανέα ιε 

εκήθζηεξ, ιε απμηέθεζια κα ανέζηεηαζ πενζζζυηενμ ζηδ ζοκηνμθζά ημοξ.   

Ο ιυκμξ θίθμξ ηδξ Μανίκαξ ζημκ μπμίμ ημ ημνίηζζ πναβιαημπμζμφζε ζοπκέξ 

ακαθμνέξ είκαζ μ Υνήζημξ, έκαξ κεανυξ άκδναξ ημκ μπμίμ ζοκακηά ιζα θμνά ημκ 

ιήκα, υηακ πδβαίκεζ ιε ημοξ βμκείξ ηδξ ζημ εζηζαηυνζμ υπμο ενβάγεηαζ. Ζ Μανίκα δεκ 

έπεζ ζοζηδιαηζηή επζημζκςκία ιε ημκ Υνήζημ, μφηε ζογδημφκ βζα πνμζςπζηά 

γδηήιαηα. Χζηυζμ, ημκ εεςνεί ςξ ημκ ηαθφηενμ θίθμ ηδξ ηαζ ακοπμιμκεί βζα ηζξ 

ζοκακηήζεζξ ημοξ.  

Απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηςκ δφμ ημνζηζζχκ εα ιπμνμφζακ κα ελαπεμφκ ηάπμζα 

ημζκά ζοιπενάζιαηα, ηα μπμία ζε βεκζηέξ βναιιέξ ζοκάδμοκ ιε ηζξ πνμτπάνπμοζεξ 

ένεοκεξ πμο ιεθέηδζακ ηα αζχιαηα ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ακαθμνζηά 

ιε ηδ θζθία. Φοζζηά, υπςξ θάκδηε παναπάκς, ηα δφμ οπμηείιεκα δζαεέημοκ 

δζαθμνεηζηή ζηάζδ πνμξ ηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ, εκ ημφημζξ δζαηνίκμκηαζ ζοιπενζθμνέξ 

πμο πανμοζζάγμοκ ζφβηθζζδ. 

Ανπζηά, υπςξ οπμζηδνίγμοκ μζ Parkes, et. al. (2008) έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ 
75

ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δοζημθεφεηαζ κα ζοκάρεζ θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε 

ημοξ ζοκμιδθίημοξ. Θα  ιπμνμφζαιε κα πμφιε πςξ ηα οπμηείιεκα ηδξ πανμφζαξ 

ένεοκαξ ειπίπημοκ ζε εημφηδ ηδκ ηαηδβμνία, αθμφ ηακέκα απυ ηα δφμ δεκ δζαεέηεζ 

ζηαεενέξ θζθίεξ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ημζκή πεπμίεδζδ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ 

πςξ δφκακηαζ κα ηάκμοκ εοημθυηενα πανέα ιε ημοξ ιεβαθφηενμοξ, πανά ιε ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ημοξ. Μάθζζηα αιθυηενα ηα ημνίηζζα οπμζηήνζλακ πςξ, δεδμιέκμο 

ημο υηζ απυ ιζηνά ζοκακαζηνέθμκηακ πμθφ ιε εκήθζηεξ (π.π. εεναπεοηέξ, βζαηνμφξ), 

                                                           
75

 Οζ ίδζμζ ηάκμοκ θυβμ βζα ημ 32%. 
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αζζεάκμκηαζ πζμ άκεηα ιαγί ημοξ απυ υηζ ιε ηα παζδζά. Ζ πανάιεηνμξ εημφηδ δεκ 

εκημπίζηδηε ζε ηάπμζα απυ ηζξ ένεοκεξ πμο ελεηάζηδηακ. Χζηυζμ, ημ βεβμκυξ πςξ 

ζοκηεθέζηδηε ακαθμνά ηαζ απυ ηα δφμ οπμηείιεκα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, δίκεζ ιζα 

αθμνιή βζα πενεηαίνς δζενεφκδζδ.  

Ακαθμνζηά ιε ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, δ ένεοκα ηςκ Roberts ηαζ Smith (2010) 

οπμζηδνίγεζ πςξ μζ ζοιιαεδηέξ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πενκμφκ θίβμ 

ή ηαευθμο πνυκμ ιαγί ημοξ, βεβμκυξ πμο οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα, 

ηαεχξ δ Μανίκα ζοκακαζηνέθεηαζ ιμκάπα δφμ ζοιιαεήηνζέξ ηδξ ζηα δζαθείιιαηα, 

εκχ πανάπμκμ ηδξ Άκκαξ ζοκζζηά πςξ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ ηδ παζνεημφκ ηζ έπεζηα 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ημκηά ηδξ.  

Δπζπθέμκ, αιθυηενα ηα οπμηείιεκα δεκ αθθδθεπζδνμφκ ιε ζοκμιδθίημοξ ιεηά 

ημ πέναξ ημο ζπμθζημφ ςνανίμο, βεβμκυξ πμο ζοκζζηά ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα βζα ηδ 

ζφκαρδ θζθζηχκ ζπέζεςκ, υπςξ οπμζηήνζλακ μζ Geisthardt, Brotherson ηαζ Cook 

(2002) ζηδ ιεθέηδ ημοξ. 

οκμρίγμκηαξ, ςξ πνμξ ημ ενεοκδηζηυ ενχηδια ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ αζχκμοκ ηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ, θαίκεηαζ κα 

οπάνπεζ έκαξ δζπαζιυξ, πμο πζεακυηαηα έβηεζηαζ ζηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ημο ηάεε 

οπμηεζιέκμο. Γζα ηδκ Άκκα μζ θίθμζ δζαδναιαηίγμοκ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδ γςή ηδξ ηαζ 

δ απμοζία ημοξ δδιζμονβεί ζοκαζζεήιαηα εθίρδξ. Ακηζεέηςξ, ηα αζχιαηα ηδξ θζθίαξ 

δεκ θαίκεηαζ κα επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηδξ Μανίκαξ. Χξ 

πνμξ ημκ ηνυπμ πμο δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ δφκαηαζ κα νοειίζεζ ημοξ θζθζημφξ 

δεζιμφξ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ, θαίκεηαζ υηζ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ αζημφκ επζννμή 

ζηδ ζηάζδ ηςκ ζοκμιδθίηςκ
76

, εκχ πενζμνίγμοκ ηζξ εοηαζνίεξ ηςκ παζπυκηςκ βζα 

αθθδθεπίδναζδ ιαγί ημοξ.  

 

11.2.5. ύλνςε απνηειεζκάησλ γηα ηηο απόςεηο ησλ κεηέξσλ γηα ηνλ νηθν-

ζσκαηηθν-βησκαηηθό θόζκν ησλ παηδηώλ ηνπο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε όπσο 

δηακνξθώλεηαη ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θηιίαο    

 
Με ηαεειζά απυ ηζξ δφμ ιδηένεξ δζεκενβήεδηακ ηνεζξ ηαη‟ ζδίακ ζοκεκηεφλεζξ 

ιε ζημπυ κα απμηοπςεεί δ πνμζςπζηή ημοξ μπηζηή ζημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ 

ηυζιμ ηςκ οπμηεζιέκςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Καηά ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ 

δζαηδνήεδηακ μζ ηνεζξ εειαηζημί άλμκεξ, ηδξ μζημβέκεζαξ, ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο ηαζ 

ηδξ θζθίαξ, εκχ μζ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηζξ ιδηένεξ οπήνλακ ιζα εοηαζνία βζα δζαθεφηακζδ 

πθδνμθμνζχκ, μζ μπμίεξ ήηακ εμθέξ απυ ηα οπμηείιεκα. Πνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα ιζα 

ηνζβςκμπμίδζδ ημο οθζημφ ηδξ ένεοκαξ, πμο ζημπυ είπε ηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ 

εβηονυηδηάξ ημο. Δπζπθέμκ, ζημπυξ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ιε ηζξ ιδηένεξ ήηακ κα 

δζαπζζηχζμοιε ιε πμζμκ ηνυπμ δ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

επδνεάγεζ ηδ γςή ηδξ ιδηέναξ, ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημ γεοβάνζ αθθά ηαζ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα ημο μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ ζοκμθζηυηενα. Βεααίςξ, ααζζηυ 

ενεοκδηζηυ ενχηδια ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ οπήνλε δ δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ 

βέκκδζδξ εκυξ παζδζμφ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

ιε ημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ. Ακ ηαζ ηα οπμηείιεκα πανείπακ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ 
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 Πανά ημ βεβμκυξ πςξ δ ένεοκα ηδξ Lewis (1995) οπμζηδνίγεζ υηζ ιεηά ηδκ δθζηία ηςκ 10 ιε 11 εηχκ 

ηα παζδζά ηείκμοκ κα ηνίκμοκ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ ιε αάζδ ημκ παναηηήνα ηαζ ηα ηαημνεχιαηα ηζ 

υπζ ακαθμνζηά ιε ηα ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά (άνα ηαζ ηδκ ηζκδηζηή εζηυκα), ηάηζ ηέημζμ δεκ 

παναηδνήεδηε ζηα θεβυιεκα ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ, 11 ηαζ 15 εηχκ. Βεααίςξ, μθείθμοιε κα θάαμοιε 

οπυρδ πςξ ζηδκ πανμφζα ένεοκα ημ οθζηυ πνμένπεηαζ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηα δφμ ημνίηζζα, εκχ 

δεκ δζαηίεεκηαζ ζοκεκηεφλεζξ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, χζηε κα είιαζηε ζε εέζδ κα ηαηαβνάρμοιε 

ηδκ δζηή ημοξ άπμρδ βζα ηζξ ζοιιαεήηνζέξ ημοξ ιε ηζκδηζηή δοζημθία.  



[322] 
 

ακαθμνζηά ιε ηα παναπάκς γδημφιεκα ηδξ ένεοκαξ, μζ απυρεζξ ηςκ ιδηένςκ 

πνυζθενακ ιζακ επζπθέμκ εκδζαθένμοζα ηαηεφεοκζδ.  

Ανπζηά, ηα ζοιπενάζιαηα απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηδ ιδηένα ηδξ Άκκαξ, 

Βάζζα, ηζκμφκηαζ ζε δφμ άλμκεξ: ζηα πνμζςπζηά αζχιαηα ηδξ ιδηέναξ ακαθμνζηά ιε 

ηδκ ηυνδ ηδξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ζηζξ απυρεζξ ηδξ ιδηέναξ βζα ημκ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ημο ημνζηζζμφ. 

ζμκ αθμνά ζηα αζχιαηα ηδξ Βάζζαξ, ςξ ιδηέναξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ, εα ιπμνμφζαιε κα ζοιπενάκμοιε πςξ δ ίδζα αζζεάκεηαζ πςξ έπεζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ πμθθέξ δοζημθίεξ μζ μπμίεξ δεκ εηπμνεφμκηαζ ιυκμ απυ ηδκ ηαεαοηή 

ηζκδηζηή δοζημθία ημο οπμηεζιέκμο, ια ηαζ απυ ηδκ ζηάζδ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ 

πμθζηείαξ. Ζ δεζηή ή πναηηζηή οπμζηήνζλδ δεκ έθηαζε πμηέ μφηε απυ ημοξ βζαηνμφξ 

αθθά μφηε απυ ημοξ ημζκςκζημφξ θμνείξ, ηςκ μπμίςκ δ ζοιαμθή έβηεζηαζ ιμκάπα 

ζηδκ εοηαζνζαηή ημπμεέηδζδ ηάπμζαξ νάιπαξ.  

Χξ πνμξ ηδκ επζννμή πμο αζηεί δ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε ακαπδνία ζημ 

μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ, δ ιδηένα ζδιείςζε πςξ δ επίδναζδ ιμζάγεζ ηαηαθοηζηή. Ζ 

Βάζζα ηαηάβεηαζ απυ ηδκ Οοββανία αθθά γεζ ηαζ ενβάγεηαζ ζηδκ Δθθάδα ηα ηεθεοηαία 

22 πνυκζα. Δίκαζ ιδηένα ηνζχκ παζδζχκ, ημο Μδκά, δεηαμπηχ εηχκ, μ μπμίμξ ζοκζζηά 

παζδί απυ ημκ πνμδβμφιεκμ βάιμ ηδξ Βάζζαξ, ηδξ Άκκαξ, πμο απμηεθεί ημ οπμηείιεκμ 

ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ Φακήξ, έλζ εηχκ. Ο ζφγοβμξ ηδξ Βάζζαξ, μ Άνδξ, 

ενβάγεηαζ πμθθέξ χνεξ ηαεδιενζκά ζημ μζημβεκεζαηυ εζηζαηυνζμ, ιε απμηέθεζια δ 

ιδηένα κα έπεζ ακαθάαεζ ηδ θνμκηίδα ημο κμζημηονζμφ ηαζ ηςκ παζδζχκ. φιθςκα ιε 

ηδ Βάζζα, δ ζπέζδ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ έπεζ δζαηαναπεεί θυβς ηδξ βέκκδζδξ εκυξ 

παζδζμφ ιε ακαπδνία, εκχ δεκ οπάνπεζ πθέμκ ημ ζημζπείμ ημο εαοιαζιμφ ζηδ ζπέζδ 

ημοξ. Χζηυζμ, μζ δομ ημοξ πνμζπαεμφκ κα δζαηδνήζμοκ ημ βάιμ ημοξ ηαζ κα 

ηναηήζμοκ ηδκ μζημβέκεζα εκςιέκδ. Ζ γςή ηςκ δφμ αδεθθζχκ ηδξ Άκκα θαίκεηαζ 

επίζδξ κα έπεζ επδνεαζηεί, ηαεχξ δ ιδηένα παναδέπεηαζ πςξ δεκ ηαηακέιεζ ζζυπμζα 

ημ πνυκμ ηδξ. Ζ Φακή ηαζ μ Μδκάξ δείπκμοκ ιεβάθδ οπεοεοκυηδηα ηαζ ζοιιεημπή 

ζηδ θνμκηίδα ηδξ Άκκαξ ηαζ, πανά ηα πεζνάβιαηα πμο έπμοκ δεπηεί απυ άθθα παζδζά, 

εηείκμζ οπεναζπίγμκηαζ ηδκ αδενθή ημοξ. Χζηυζμ, δ ιδηένα ακέθενε πςξ δ Φακή 

κζχεεζ ζοπκά εοιυ πνμξ ηδκ αδενθή ηδξ. Πανυθμ πμο δ ιδηένα αβπχκεηαζ πμθφ βζα 

ημ ιέθθμκ ηδξ Άκκαξ απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ ζηζβιή πμο πθδνμθμνήεδηε βζα ηδκ 

ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ ηυνδξ ηδξ, δεκ έπεζ πνάλεζ ηάπμζα ζογήηδζδ ιε ηα άθθα ιέθδ 

ηδξ μζημβέκεζαξ βζα ημ γήηδια εημφημ. 

Ζ μζημβέκεζα δεκ δέπεηαζ ζοζηδιαηζηή αμήεεζα απυ ημοξ ζοββεκείξ ή θίθμοξ, 

εκχ άημια απυ ημκ πενίβονμ ημο γεοβανζμφ θαίκεηαζ κα έπμοκ απμιαηνοκεεί απυ ηδκ 

ζηζβιή πμο πθδνμθμνήεδηακ ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ Άκκαξ. Πανάθθδθα, έβζκε 

ακαθμνά ζε άημια απυ ημ πενζαάθθμκ ημο γεοβανζμφ πμο επζννίπημοκ εοεφκεξ ζηδ 

ιδηένα βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ πνμξ ημκ ζφγοβυ ηδξ. Μάθζζηα, δ Βάζζα οπμζηδνίγεζ 

πςξ δ ημζκςκζηή γςή ηδξ μζημβέκεζαξ έπεζ πενζμνζζηεί, ηονίςξ θυβς ηςκ δοζημθζχκ 

πνυζααζδξ ζε δζάθμνεξ ημπμεεζίεξ, εκχ δεκ θείπμοκ ηαζ μζ θμνέξ πμο δ ιδηένα 

εζζπνάηηεζ ανκδηζηά ζπυθζα βζα ηδκ ίδζα ηαζ ημ παζδί ηδξ απυ αβκχζημοξ. πςξ 

ακέθενε, έπεζ κζχζεζ ναηζζζιυ υπζ ιυκμκ επεζδή ηαηάβεηαζ απυ άθθδ πχνα, αθθά ηαζ 

επεζδή είκαζ ιδηένα παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Ζ θνάζδ εημφηδ ηαηαδεζηκφεζ 

ημ ιέβεεμξ ηδξ ηνζηζηήξ πμο έπεζ δεπεεί υπζ ιυκμκ απυ αβκχζημοξ, αθθά ηαζ απυ ημκ 

ημζκςκζηυ πενίβονμ ηδξ μζημβέκεζαξ.  

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ δδθχζεζξ ηδξ ιδηέναξ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ αζχκεζ δ ίδζα ημ ζχια ηδξ. Ζ Βάζζα έδζκε ακέηαεεκ ζημ έπαηνμκ ηζξ δοκάιεζξ 

ηδξ, βζα κα θνμκηίζεζ ηδκ Άκκα, ιε απμηέθεζια ηα ηεθεοηαία πνυκζα κα έπε επέθεεζ 

ζδιακηζηή επζαάνοκζδ ζημ ζχια ηδξ. Ζ Βάζζα έπεζ πανμοζζάζεζ ηήθεξ ζηδκ 

ζπμκδοθζηή ζηήθδ, μνιμκζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ πνμαθήιαηα ζηδκ ηανδζά. Μζαξ ηαζ 
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πνεζάγεηαζ κα πνμζέπεζ ηδκ Άκκα αηυια ηαζ ηα ανάδζα, δ ιδηένα δεκ λεημονάγεηαζ, 

ηαεχξ ημζιάηαζ θζβμζηέξ χνεξ. Πανυθμ πμο δ Βάζζα αζζεάκεηαζ ημ ζχια ηδξ πμθφ 

ηαηαπμκδιέκμ, ζοκεπίγεζ κα πενζπμζείηαζ ηδκ ηυνδ ηδξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ 

αοημελοπδνέηδζδξ, εκχ επζδζχηεζ κα ζοιιεηέπμοκ ζε δναζηδνζυηδηεξ εηηυξ ζπζηζμφ, 

υζμ ηδξ ημ επζηνέπμοκ μζ ζςιαηζηέξ δοκάιεζξ ηδξ.     

Ακαθμνζηά ιε ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, δ Βάζζα ελέθναζε ιεβάθδ απμβμήηεοζδ 

απυ ημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Ακ ηαζ απμηυιζζε εεηζηέξ εκηοπχζεζξ απυ 

ημκ παζδζηυ ζηαειυ ηαζ ημ κδπζαβςβείμ υπμο θμίηδζδ δ Άκκα, ζημ Γδιμηζηυ δ ζηάζδ 

ηδξ ιδηέναξ ιεηαζηνάθδηε. Δζδζηυηενα, δ ίδζα εεςνεί πςξ μζ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ δεκ 

έπμοκ πνμζανιμζηεί ηαηάθθδθα, χζηε κα ελοπδνεηήζμοκ ηα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ αθθά ηαζ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ δεκ δείπκεζ υναια ηαζ δζάεεζδ, βζα κα 

εκηάλεζ ηδκ Άκκα. φιθςκα ιε ηδ ιδηένα, μζ δάζηαθμζ δεκ είκαζ εκδιενςιέκμζ βζα 

ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ εοαζζεδημπμζμφκ επανηχξ ημοξ 

ιαεδηέξ ημοξ ζημ γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, χζηε κα δζεοημθοκεεί δ 

ζοιπενίθδρδ ηςκ παζδζχκ ιε ακαπδνία. Ζ Βάζζα έπεζ επζθέλεζ κα δζαηδνεί ιζα ηοπζηή 

ζπέζδ ιε ημ ζπμθείμ υπμο θμζηά δ Άκκα, ηαεχξ αζζεάκεηαζ πςξ δεκ ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζήζεζ μοζζαζηζηυ δζάθμβμ ιε ηάπμζμοξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ.  

Ζ δοζημθία ζφκαρδξ θζθζηχκ ζπέζεςκ βζα ηδκ Άκκα ζοκζζηά έκακ πανάβμκηα 

πμο ζηεκαπςνεί πμθφ ηδ ιδηένα, ηαεχξ εα ήεεθε δ ηυνδ ηδξ έπεζ ιζα θίθδ, βζα κα 

πδβαίκμοκ αυθηεξ ηαζ κα ιμζνάγμκηαζ ηα ιοζηζηά ημοξ ςξ έθδαεξ. Μάθζζηα, ηα 

απμδμηζιαζηζηά ζπυθζα πμο ηοβπάκεζ κα εζζπνάηηεζ δ Άκκα απυ ζοκμιδθίημοξ ηδξ 

πνμηαθμφκ ιεβάθμ πυκμ ζηδ ιδηένα, πανυθμ πμο ημ ημνίηζζ ζζπονίγεηαζ πςξ έπεζ 

ζοκδείζεζ κα αημφεζ ανκδηζηά θυβζα. 

Μζαξ ηαζ έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ ενεοκδηζημφξ ζηυπμοξ ηδξ πανμφζαξ 

ένεοκαξ είκαζ κα ζηζαβναθδεεί μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηα άημια ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ αζχκμοκ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ, γδηήεδηε απυ ηδ ιδηένα κα παναεέζεζ 

ηδκ άπμρδ ηδξ Άκκαξ βζα ηζξ ηζκδηζηέξ ηδξ δοζημθίεξ. Έηζζ, δ ιδηένα είπε πςξ δ 

Άκκα εοιχκεζ πμθφ, υηακ ηδκ παναηηδνίγμοκ ςξ «ακάπδνδ» ηαεχξ δεκ ηδξ ανέζεζ 

ηαευθμο μ υνμξ αοηυξ. Ζ ίδζα εεςνεί πςξ είκαζ έκα παζδί υπςξ υθα ηα άθθα, πμο 

απθχξ εηηεθεί ηάπμζεξ θεζημονβίεξ δζαθμνεηζηά, ιε έκακ δζηυ ηδξ ηνυπμ.  

Ακαθμνζηά ιε ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ηδξ Μανίκαξ, δ ιδηένα 

ηδξ πανείπε ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ, ηυζμ βζα ημ μζημβεκεζαηυ υζμ ηαζ βζα ημ 

ζπμθζηυ πθαίζζμ ημο ημνζηζζμφ, ια ηαζ βζα ηδκ ζηάζδ ημο απέκακηζ ζηζξ θζθίεξ. 

Πανάθθδθα, δ Γεςνβία ελέεεζε ηα πνμζςπζηά ηδξ αζχιαηα ςξ ιδηένα παζδζμφ ιε 

ηζκδηζηή δοζημθία, εκχ ιίθδζε βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

επδνεάγεζ ηδ δζηή ηδξ γςή ηαζ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ, υπςξ άθθςζηε δζαηοπχκεηαζ ηαζ 

ζηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα. 

Πνχηα απυ υθα κα ζδιεζςεεί πςξ δ Γεςνβία είκαζ 51 εηχκ, γεζ ηαζ ιεβάθςζε 

ζημ κμιυ Ρεεφικμο, εκχ ενβαγυηακ βζα πνυκζα ςξ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ ζε 

παζδζημφξ ζηαειμφξ. Ζ Γεςνβία πναβιαημπμίδζε ημκ πνχημ ηδξ βάιμ ιυθζξ 

εκδθζηζχεδηε, απυ ημκ μπμίμ απέηηδζε ιζα ηυνδ, ηδκ Δθεοεενία, δ μπμία ηαημζηεί 

ιυκζια ζημ ελςηενζηυ. Μενζηά πνυκζα ιεηά ημ δζαγφβζμ ιε ημκ πνχημ ηδξ ζφγοβμ, δ 

Γεςνβία πακηνεφηδηε ημκ Κμζιά, ιε ημκ μπμίμ απέηηδζακ δομ ηυνεξ, ηδκ Αθίηδ, 

δεηαεπηά εηχκ ηαζ ηδκ Μανίκα, δ μπμία ζοκζζηά οπμηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ.  

Χξ πνμξ ηα αίηζα ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ηδξ Μανίκαξ, δ ιδηένα 

ζδιείςζε ημ ζαηνζηυ θάεμξ ηςκ βζαηνχκ, μζ μπμίμζ δεκ πνμπχνδζακ έβηαζνα ζε 

ημηεηυ, υηακ έζπαζακ ηα κενά, ιε απμηέθεζια ημ ανέθμξ κα ανεεεί εηηεεεζιέκμ ζε 

ιζηνμμνβακζζιμφξ. Ακ ηαζ οπήνπακ ζδιάδζα ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ ηα μπμία εκηυπζγε 

δ ιδηένα, δ ηεθζηή δζάβκςζδ ήνεε ζηδκ δθζηία ημο εκυξ έημοξ. 
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ηυπμξ ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζε δ ακάδεζλδ ημο ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα 

οπμηείιεκα ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ αζχκμοκ ηδκ ηζκδηζηή ημοξ δοζημθία. Έηζζ, ημ 

ενχηδια εημφημ ηέεδηε αοημφζζμ ζηδ ιδηένα ηδξ Μανίκαξ, δ μπμία δήθςζε πςξ 

δεδμιέκμο υηζ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ οπήνπακ απυ ημ λεηίκδια ηδξ γςήξ ημο 

οπμηεζιέκμο, εηείκμ απμδέπεδηε ζηαδζαηά ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημο, ιε απμηέθεζια 

κα ηδ εεςνεί ςξ ηάηζ δεδμιέκμ ηαζ ζφιθοημ ηδξ γςήξ ημο. Μάθζζηα, δ Μανίκα 

ααδίγεζ ιε ηδ αμήεεζα ιπαζημοκζχκ, εκχ ζε ιαηνζκέξ δζαδνμιέξ πνδζζιμπμζεί ημ 

ακαπδνζηυ αιαλίδζμ δίπςξ αίζεδια κηνμπήξ  ή δοζανέζηεζαξ. Δκ ημφημζξ, ημ 

οπμηείιεκμ εηθνάγεζ ημκ εηκεονζζιυ ημο, υηακ αζζεάκεηαζ πςξ δεκ ιπμνεί κα 

ακελανηδημπμζδεεί απυ ημοξ βμκείξ ημο. 

Έκα ζδιαίκμκ ενεοκδηζηυ ενχηδια ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ ιε πμζμκ 

ηνυπμ δ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ επδνεάγεζ ηδ δμιή ηαζ ηδ 

θεζημονβία ημο μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο. φιθςκα ιε ηδ ιδηένα, δ ζπέζδ ιε ημκ 

ζφγοβυ ηδξ δεκ έπεζ  δζαηαναπεεί, ηαεχξ μ Κμζιάξ ηδκ ζηδνίγεζ ζε ηάεε δοζημθία. 

Χζηυζμ, δ Αθίηδ (ιεζαία ηυνδ) έθααε θζβυηενδ θνμκηίδα απυ ηδ ιδηένα ηδξ, αθμφ δ 

Γεςνβία πνεζαγυηακ κα αθζενχκεζ πενζζζυηενμ πνυκμ ζηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο 

παζδζμφ ιε ηζκδηζηή δοζημθία. Δπζπθέμκ, μζ δοκαηυηδηεξ ηδξ μζημβέκεζαξ βζα 

ημζκςκζηή γςή, εηδνμιέξ ή ηαλίδζα πενζμνίζηδηακ, πςνίξ πμηέ κα έπεζ θάαεζ ανκδηζηή 

ηνζηζηή απυ ημκ πενίβονυ ηδξ. 

Ζ θνμκηίδα ημο παζδζμφ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ θαίκεηαζ κα έπεζ επδνεάζεζ ημ 

ζχια ηδξ ιδηέναξ, δ μπμία έπεζ πανμοζζάζεζ ιομζηεθεηζηά πνμαθήιαηα, ηαεχξ 

πνεζάγεηαζ κα αμδεά ηδκ ηυνδ ηδξ ζηδ αάδζζδ ηαζ ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ δζαδζηαζίεξ 

αοημελοπδνέηδζδξ. Ζ Γεςνβία παναδέπεηαζ πςξ δεκ έηακε μζημκμιία δοκάιεςκ, 

αθθά πάκημηε πνμζπαεμφζε κα δχζεζ ημ ιέβζζημ ηδξ ζςιαηζηήξ ηδξ εκένβεζαξ ζηδ 

θνμκηίδα ηδξ Μανίκαξ. 

Ακαθμνζηά ιε ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, δ Γεςνβία εηθνάζηδηε εεηζηά βζα ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ πθάζ ζημοξ μπμίμοξ έπεζ θμζηήζεζ δ ηυνδ ηδξ. Δκ ημφημζξ, δ ιδηένα 

δεκ πανέθεζρε κα ζπμθζάζεζ ηζξ αηαηάθθδθεξ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ, αθθά ηαζ ηδκ 

έθθεζρδ δζάεεζδξ ηςκ ημπζηχκ ανπχκ βζα ημπμεέηδζδ ακεθηοζηήνςκ ζηα ζπμθεία 

υπμο θμζημφκ παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Χξ απμηέθεζια ηδξ αδοκαιίαξ 

ιεηαηίκδζδξ ημο ημνζηζζμφ εκηυξ ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο, δ ιδηένα ηδξ πνεζαγυηακ κα 

ιεηαααίκεζ ηαεδιενζκά ζημ Γδιμηζηυ ή ημ Γοικάζζμ υπμο θμζημφζε δ Μανίκα, χζηε 

κα ηδκ αμδεά κα αβεζ δζάθεζιια ή κα ιεηαηζκδεεί ακάιεζα ζημοξ μνυθμοξ ημο 

ηηδνίμο. 

Καηαθδηηζηά, ζφιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ ηδξ ιδηέναξ, δ Μανίκα δεκ δζαεέηεζ 

θίθμοξ ζηδκ δθζηία ηδξ, ηαεχξ δεκ πανμοζζάγμοκ ημζκά εκδζαθένμκηα. Κονίςξ, υιςξ, 

δ Μανίκα ανέζηεηαζ κα ηάκεζ πανέα ιε εκήθζηεξ, αθμφ απυ ιζηνή έπεζ ζοκδείζεζ 

ζοκακαζηνέθεηαζ ζοπκυηενα άημια ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ πανά ιε παζδζά. 

ε ιζα πνμζπάεεζα ελαβςβήξ ζοιπεναζιάηςκ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο μζ 

δφμ ιδηένεξ πανμοζζάγμοκ ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ηςκ παζδζχκ ημοξ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ, δζαηοπχκμκηαζ ζοκμπηζηά ηα ηαίνζα ζδιεία πμο απακημφκ ζηα 

ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, εκχ, πανάθθδθα, επζπεζνείηαζ δ ζφκδεζή ημοξ ιε ηζξ 

πνμτπάνπμοζεξ ένεοκεξ.   

Ανπζηά, ηαζ μζ δφμ ιδηένεξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα επζννίπημοκ 

εοεφκεξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ζηζξ εζθαθιέκεξ ηζκήζεζξ ηςκ 

βζαηνχκ ηαηά ημκ ημηεηυ, εκχ ηαιζά ημοξ δεκ ειθακίγεηαζ εοπανζζηδιέκδ απυ ηδκ 

εκδιένςζδ, ηδκ πενίεαθρδ ηαζ ηδκ βεκζηυηενδ ζηάζδ ηςκ πενζζζυηενςκ 

βζαηνχκ(μνεμπεδζηχκ ή κεονμθυβςκ) πμο έπμοκ επζζηεθεεί υθα εημφηα ηα πνυκζα.  

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ ηαζ μζ δφμ ιδηένεξ, μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ 

πενίπμο ζηδκ δθζηία ηςκ 50, πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα οβείαξ, ηαεχξ ημ 
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ζχια ημοξ έπεζ ηαηαπμκδεεί απυ ηδκ πνυκζα θνμκηίδα ηςκ ημνζηζζχκ ημοξ. Πανυθμ 

πμο μζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ ελεηάγμοκ ηζξ ροπμθμβζηέξ επζπηχζεζξ ηςκ ιδηένςκ
77

, 

δεκ ιεθεημφκ ηζ έπεζ κα πεζ ημ ζχια ημοξ ηαζ πχξ αοηυ εηθνάγεζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα 

πμο αζχκμοκ, βεβμκυξ πμο εα είπε ζδιακηζηυ εκδζαθένμκ βζα ιεθθμκηζηή ένεοκα.   

πεηζηά ιε ημ ενεοκδηζηυ ενχηδια: «Πχξ αζχκμοκ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ;» μζ δφμ ιδηένεξ έδςζακ παναπθήζζεξ 

απακηήζεζξ. Ζ Άκκα δεκ απμδέπεηαζ ημκ υνμ «ακάπδνδ», εκχ εεςνεί πςξ εηηεθεί 

ηάπμζεξ θεζημονβίεξ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ. Ζ Μανίκα, ζφιθςκα ιε ηδ ιδηένα ηδξ,  

έπεζ απμδεπηεί ζηαδζαηά ηδκ ηζκδηζηή ηδξ δοζημθία αθθά εηδδθχκεζ εηκεονζζιυ, 

υηακ δεκ ιπμνεί κα ακελανηδημπμζδεεί απυ ημοξ βμκείξ ηδξ.  

Χξ πνμξ ημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ, δζαπζζηχκμοιε δζαθμνμπμζήζεζξ ζηα 

αζχιαηα ηςκ δφμ ιδηένςκ. Ζ Γεςνβία ζδιεζχκεζ πςξ δζαεέηεζ ηαθή ζπέζδ ιε ημκ 

ζφγοβυ ηδξ
78

, εκχ δ ηζκδηζηή δοζημθία ηδξ ηυνδξ ημοξ έπεζ επδνεάζεζ ιμκάπα ηδκ  

ημζκςκζηή γςή ημο γεοβανζμφ ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ ζοκμθζηυηενα. Ακηζεέηςξ, δ Βάζζα 

εεςνεί πςξ  δ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ ζφγοβυ ηδξ ηαζ εηείκδ έπεζ δζαηαναπεεί, ηαεχξ 

έπεζ παεεί ημ ζημζπείμ ημο εαοιαζιμφ. Δκ ημφημζξ, ηαζ μζ δφμ ιδηένεξ ζδιείςζακ πςξ 

δ ημζκςκζηή γςή ηαζ μζ εοηαζνίεξ βζα δναζηδνζυηδηεξ εηηυξ ζπζηζμφ πενζμνίγμκηαζ 

ζδιακηζηά θυβς ηδξ φπανλδξ εκυξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, υπςξ άθθςζηε 

επζαεααζχκμοκ μζ ένεοκεξ ηςκ Davis, et. al. (2009) ηαζ Mihaylov, et. al. (2004). 

Σαοηυπνμκα, ηυζμ δ Βάζζα, υζμ ηαζ δ Γεςνβία έπμοκ έκημκμ άβπμξ βζα ημ ιέθθμκ ηςκ 

παζδζχκ ημοξ, εκχ πνμαθδιαηίγμκηαζ βζα ηζξ θεζημονβζηέξ, ηαεδιενζκέξ ημοξ 

δοζημθίεξ (θυβμο πάνδ αοημελοπδνέηδζδ, αδοκαιία ζοιιεημπήξ ζε δναζηδνζυηδηεξ, 

έθθεζρδ θίθςκ), υπςξ άθθςζηε ζδιεζχκεζ ηαζ δ ιεθέηδ ηςκ McCormick, Charney ηαζ 

Stemmler (1986).  

Χξ πνμξ ηα αδένθζα ηςκ παζδζχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ηαζ μζ δφμ ιδηένεξ 

ζοιθςκμφκ πςξ δ θνμκηίδα πμο θαιαάκμοκ είκαζ πενζμνζζιέκδ. Λυβς ηδξ αολδιέκδξ 

ιένζικαξ πμο πνεζάγμκηαζ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, μ πενζζζυηενμξ πνυκμξ 

ηδξ ιδηέναξ επεκδφεηαζ ζε εηείκα, ιε απμηέθεζια ηα αδένθζα ημοξ κα θαιαάκμοκ 

θζβυηενδ πνμζμπή. Χξ ζημζπείμ δζαθμνμπμίδζδξ εα εκημπίγαιε ηδκ ειπθμηή ηςκ 

αδενθζχκ ζηδκ θνμκηίδα ημο παζδζμφ ιε ηζκδηζηή δοζημθία. Δζδζηυηενα, δ Βάζζα 

εκεαννφκεζ ημκ Μδκά (ιεβάθμ αδενθυ) ηαζ ηδ Φακή (ιζηνή αδενθή) κα αζπμθμφκηαζ 

ιε ηδκ πενζπμίδζδ ηδξ Άκκαξ, εκχ δ Γεςνβία εεςνεί πςξ δ θνμκηίδα ηδξ Μανίκαξ 

δεκ ζοκζζηά άιεζδ εοεφκδ ηδξ Αθίηδξ (ιεζαία αδενθή).  

                                                           
77

 Αλίγεζ κα επζζδιακεεί ζημ ζδιείμ εημφημ δ ένεοκα ηςκ Manuel, et. al. (2003) ζηδκ μπμία 

ζοιιεηείπακ ιδηένεξ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πνμηεζιέκμο κα ελεηαζηεί δ ροπζηή ημοξ 

δζάζηαζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ημο παζδζμφ ημοξ. φιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ, ημ 30% 

ηςκ ιδηένςκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα ακέθενε δζαβκςζιέκδ ηαηάεθζρδ. ε ιζα πνμζπάεεζα 

ζφκδεζδξ ηςκ παναπάκς εονδιάηςκ ιε ηδκ πανμφζα ένεοκα, παναηδνείηαζ πςξ δ ιδηένα ηδξ Άκκαξ 

ελέθναζε έκημκα ζοκαζζεήιαηα εθίρδξ, εκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκέκηεολδξ ήηακ ηυζμ θμνηζζιέκδ 

πμο πμθθέξ θμνέξ έηθαζβε. Ζ Γεςνβία, ιδηένα ηδξ Μανίκαξ, ειθακίζηδηε αβπςιέκδ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ 

ηυνδξ ηδξ αθθά δεκ ελέθναζε παναηεηαιέκα ζοκαζζεήιαηα θφπδξ. Φοζζηά, υπςξ παναηήνδζακ ζηδκ 

ένεοκά ημοξ ηαζ μζ Lawlor, et. al. (2005) δ ροπμζφκεεζδ ηςκ βμκέςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

δζαιμνθχκεηαζ απυ πμζηίθμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ δ ηζκδηζηυηδηα ημο παζδζμφ, δ ζηήνζλδ απυ ημκ 

πενίβονμ, μζ οπμδμιέξ ζημ πθαίζζμ υπμο γμοκ ηαζ, ακαιθίαμθα, δ πνμζςπζηή, αημιζηή ζηάζδ ημο 

βμκέα απέκακηζ ζηδκ ακαπδνία. 
 

78
 ε ακηίεεζδ ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ, μζ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε 

ηζκδηζηή δοζημθία επζδνά ανκδηζηά ζηδ ζπέζδ ηςκ βμκέςκ, δ ένεοκα ηςκ Spaulding & Morgan (1986)  

οπμζηήνζλε πςξ δεκ εκημπίζηδηακ αολδιέκα επίπεδα μζημβεκεζαημφ άβπμοξ ζηζξ μζημβέκεζεξ πμο 

ιεθέηδζακ. Χζηυζμ, ζηδκ πανμφζα ένεοκα ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε δφμ δζαθμνεηζηέξ ζηάζεζξ: ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Μανίκαξ, δ ζπέζδ ηςκ βμκέςκ πανέιεζκε ακέπαθδ, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Άκκαξ, δ 

ζπέζδ ζημ γεοβάνζ ελεθίπεδηε ζε ζοβηνμοζζαηή.  
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φιθςκα ιε ηδ Βάζζα, δ Φακή, ημ κευηενμ παζδί ηδξ μζημβέκεζαξ, ειθακίγεζ 

εοιυ πνμξ ηδκ αδενθή ηδξ ηαζ, πανά ηδκ ιζηνυηενδ δθζηία ηδξ, ηείκεζ κα 

ζοιπενζθένεηαζ ζηδκ Άκκα ζακ κα ήηακ εηείκδ δ ιεβαθφηενδ. Ζ ζοιπενζθμνά εημφηδ 

επζαεααζχκεηαζ απυθοηα απυ ηδκ ένεοκα ηςκ Dallas, Stevenson ηαζ McGurk (1993) μζ 

μπμίμζ ιεθέηδζακ ημ διζ-δμιδιέκμ παζπκίδζ ακάιεζα ζε 64 παζδζά ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ ηαζ ηα αδένθζα ημοξ ηαζ ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια πςξ ηα οβζή αδένθζα 

ακαθάιαακακ ηαεμδδβδηζηυ ηαζ δβεηζηυ νυθμ, αηυιδ ηζ ακ ήηακ ιζηνυηενα ζε 

δθζηία.  

Ακαθμνζηά ιε ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, μζ εκηοπχζεζξ ηςκ δφμ ιδηένςκ 

πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ απυηθζζδ, ιε ελαίνεζδ ηζξ ηηδνζαηέξ οπμδμιέξ βζα ηζξ μπμίεξ 

ηαζ μζ δφμ ζοιθςκμφκ πςξ είκαζ αηαηάθθδθεξ βζα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, εκχ 

ρέβμοκ ηδκ μθζβςνία ηςκ ανπχκ βζα ημ εκ θυβς γήηδια. Ζ Βάζζα εηθνάγεζ 

δοζανέζηεζα ςξ πνμξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ηαεχξ εεςνεί πςξ δεκ πανέπμοκ ζηδκ 

Άκκα ίζεξ εοηαζνίεξ βζα ζοιιεημπή ζηδ ζπμθζηή γςή. Ζ Γεςνβία ακαθένεδηε εεηζηά 

ζημοξ δαζηάθμοξ πμο δίδαλακ ζηδκ ηυνδ ηδξ ηυζμ ζημ Γδιμηζηυ υζμ ηαζ ζημ 

Γοικάζζμ. Χζηυζμ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί έκα ζημζπείμ ημ μπμίμ εκδέπεηαζ κα έπεζ 

δζαδναιαηίζεζ ζδιακηζηά ηδ ζηάζδ ημο ζπμθείμο απέκακηζ ζηα δφμ ημνίηζζα. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ Βάζζα δεκ ειπθέηεηαζ ζηδ ιεηαηίκδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ εκηυξ ημο 

ζπμθζημφ πθαζζίμο, βεβμκυξ πμο εβείνεζ ηδ δοζανέζηεζα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, υπςξ δ 

ίδζα δήθςζε. Ζ Γεςνβία, εκ ημφημζξ, είπε ακαθάαεζ ηδ ιεηαηίκδζδ ημο παζδζμφ ηδξ 

ιέζα ζημ ζπμθείμ, ιε απμηέθεζια κα αμδεά δ ίδζα ηδ Μανίκα κα ιεηααεί απυ ημκ έκα 

πχνμ ζημκ άθθμ. Έηζζ, δεκ οθίζηαηαζ ζδιείμ ηνζαήξ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ.  

Χξ πνμξ ηδ θζθία ηαζ μζ δφμ ιδηένεξ ζδιείςζακ πςξ μζ ηυνεξ ημοξ δεκ 

δζαεέημοκ πανέεξ ζοκμιδθίηςκ. Μάθζζηα, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ ηυζμ δ Άκκα 

υζμ ηαζ δ Μανίκα πνμηζιμφκ κα ζοκακαζηνέθμκηαζ άημια ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ, 

ηαεχξ δεκ δζαεέημοκ ημζκά εκδζαθένμκηαζ ιε ηα παζδζά ηδξ δθζηίαξ ημοξ. Αηυιδ, 

θυβς ηςκ εεναπεζχκ πμο πναβιαημπμζμφζακ ηα δομ ημνίηζζα απυ ιζηνή δθζηία 

ζοκήεζζακ κα ζοκμιζθμφκ ιε εκήθζηεξ, ιε απμηέθεζια κα ανέζημκηαζ ζηδκ 

ζοκακαζηνμθή ιαγί ημοξ. Ζ Γεςνβία θαίκεηαζ κα απμδέπεηαζ ηδκ επζθμβή ηδξ ηυνδξ 

ηδξ, εκχ δ Βάζζα εηθνάγεζ ιεβάθδ θφπδ βζα ηδκ έθθεζρδ θίθςκ. Πζεακυηαηα δ ζηάζδ 

ηδξ ιδηέναξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ εθίρδ πμο αζχκεζ δ ίδζα δ Άκκα απυ ηδκ απμννζπηζηή 

ζηάζδ ηςκ ζοιιαεδηχκ ηδξ. 

 

11.3.πδήηεζε- πκπεξάζκαηα 

 

Ζ πανμφζα ιεθέηδ ζοκζζηά ημ δδιζμφνβδια ιζαξ πμθφιδκδξ πνμζπάεεζαξ 

ζημκ πονήκα ηδξ μπμίαξ οπήνλε δ επζεοιία ιαξ βζα πενζβναθή ηαζ ενιδκεία ημο μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιε ηα δομ οπμηείιεκα, ηδκ Άκκα, 11 εηχκ ηαζ 

ηδ Μανίκα, 15 εηχκ, είπαιε ηδκ εοηαζνία κα πναβιαημπμζήζμοιε διζ-δμιδιέκεξ 

ζοκεκηεφλεζξ εθανιυγμκηαξ δναζηδνζυηδηεξ εζηαζηζημφ, παζβκζχδμοξ, πμθοηνμπζημφ 

παναηηήνα ιε έκημκεξ επζννμέξ απυ ηδ Βζςιαηζηή, Δονεηζηή, Αθδβδιαηζηή-

Γζαθμβζηή Φοπμπαζδαβςβζηή. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε πςξ ζοκηεθέζηδηε παζπκίδζ 

νυθςκ ιε δαπηοθυημοηθεξ ηαζ πάνηζκεξ θζβμφνεξ, εκχ έβζκε πνήζδ εζηαζηζηχκ ιέζςκ 

υπςξ, ζπκμβνάθδια ιε ιανηαδυνμοξ, κενμιπμβζέξ, ηέιπενεξ, ηαηαζηεοή ιε πδθυ, 

ζφκεεζδ ημθθάγ ηαζ ζπεδζαζιυξ squiggle. Πανάθθδθα, ζηα μπηζημαημοζηζηά ιέζα 

πμο αλζμπμζήεδηακ ζοβηαηαθέβεηαζ δ παναημθμφεδζδ μθζβυθεπηςκ πνμεπζθεβιέκςκ 

αίκηεμ ηαζ ιεηαβθςηηζζιέκδξ ηαζκίαξ ζημ ζζκειά, ιε ζημπυ ημκ ζπμθζαζιυ ηαζ ηδκ 

ακάθοζή ημοξ. Ζ εθανιμβή πενζζζυηενςκ ημο εκυξ ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ είπε 

ζημπυ αθεκυξ κα εκζζπφζεζ ηδκ εβηονυηδηα ηαζ αλζμπζζηία ηςκ ελαβυιεκςκ 
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απμηεθεζιάηςκ, αθεηένμο κα πανέπεζ ζηα οπμηείιεκα πμζηίθεξ δζελυδμοξ βζα 

έηθναζδ ηςκ αζςιάηςκ ημοξ. Βεααίςξ, δ ηνζβςκμπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο 

επζπεζνήεδηε ιέζα απυ ζοκεκηεφλεζξ πμο δζελήπεδζακ ιε ηζξ ιδηένεξ ηαζ ηδκ αδενθή 

ηδξ Άκκαξ ζοκέααθακ ζδιακηζηά ζηδ δζαηφπςζδ ζαθέζηενςκ ηαζ πθδνέζηενςκ 

ζοιπεναζιάηςκ.   

Ο ηυπμξ ηδξ πμζμηζηήξ ιαξ ένεοκαξ δεκ ήηακ πάκημηε ημ ζπίηζ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ, ηαεχξ ηαηααθήεδηε πνμζπάεεζα, χζηε κα παναηδνήζμοιε ηα δφμ 

ημνίηζζα ηαζ εηηυξ ημο μζηζαημφ πθαζζίμο. Έηζζ, επζζηεθηήηαιε δίπςξ ημοξ βμκείξ 

ημοξ ηαθεηένζα ηαζ έκακ ημπζηυ ηζκδιαημβνάθμ, παναημθμοεήζαιε εεαηνζηή 

πανάζηαζδ ηαζ βεοιαηίζαιε ιαγί ζογδηχκηαξ, πανάθθδθα, βζα ημοξ άλμκεξ ηςκ 

ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ ιαξ. Ζ ζπμοδαζυηδηα ηςκ ελςηενζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

έπεζ ελάθθμο, επζζδιακεεί
79

 ηυζμ απυ ημκ ιεεμδμθμβζηυ πνμζακαημθζζιυ ημο 

ανεηακμφ κεονμθυβμο O. Sacks, υζμ ηαζ απυ ηδκ εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ, Αθδβδιαηζηήξ-Γζαθμβζηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ πμο 

πανμοζζάζηδηακ ζημ εεςνδηζηυ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ.  

Σμ ενεοκδηζηυ ενχηδια πμο αθμνά ζημκ ακεπακάθδπημ ηυζιμ ηςκ δφμ 

οπμηεζιέκςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ιεθεηήεδηε οπυ ημ πνίζια ηδξ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ, χζηε κα δμεεί ιζα δζαθμνεηζηή ζημπζά ζηα 

αζχιαηα ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ιαηνζά απυ ηα ζαηνζημπμζδιέκα 

ιμκηέθα πμο ηείκμοκ κα ελεηάγμοκ ιαγζηά ηαζ ηοπμπμζδιέκα ηζξ ακενχπζκεξ 

πενζπηχζεζξ. Άθθςζηε, δ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμμπηζηή ημο Μ. Πμονημφ 

αλζμπμζεί ημ ζοζηδιζηυ ζηέπηεζεαζ πνμηεζιέκμο κα πνμζεββίζεζ ηδκ εηάζημηε 

φπανλδ ςξ ιζα πθήνδ μθυηδηα, δ μπμία αθθδθεπζδνά εκενβδηζηά ιε ημ πενζαάθθμκ 

ηδξ ηαζ ζςιαημπμζεί ηζξ πθδνμθμνίεξ δδιζμονβχκηαξ πνμζςπζηέξ, ιμκαδζηέξ 

ζογεφλεζξ οθαίκμκηαξ, έηζζ, ημ ακεπακάθδπημ ζοιαάκ ηδξ ηάεε ακενχπζκδξ 

μκηυηδηαξ. οκεπχξ, δφμ άημια δεκ ιπμνμφκ εη ηςκ πναβιάηςκ κα δζαεέημοκ ημκ 

ίδζμ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ, αηυιδ ηαζ ακ μζ ζζημνζημ-ημζκςκζημ-

πμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ πμο ηα πενζαάθθμοκ ιμζάγμοκ ημζκέξ.  

Δζδζηυηενα, ηυζμ δ Άκκα (11 εηχκ) υζμ ηαζ δ Μανίκα (15 εηχκ) 

πανμοζζάγμοκ εη βεκεηήξ εβηεθαθζηή πανάθοζδ, δ μπμία πενζμνίγεζ ηζξ ηζκδηζηέξ 

ημοξ δελζυηδηεξ παναηςθφμκηαξ ηδκ αοημελοπδνέηδζδ ηαζ ακελανηδημπμίδζή ημοξ 

απυ ηδ θνμκηίδα ηδξ μζημβέκεζαξ. Αιθυηενα ηα οπμηείιεκα βεκκήεδηακ πνυςνα ιε 

παιδθυηενμ ημο θοζζμθμβζημφ ζςιαηζηυ αάνμξ. Ακ ηαζ δ εβηοιμζφκδ ηςκ δφμ 

ιδηένςκ ηοθμφζε δίπςξ εββεκείξ επζπθμηέξ, εκ ημφημζξ ηα ειπυδζα πμο 

πανμοζζάζηδηακ επδνέαζακ ηδκ οβεία ηςκ ημνζηζζχκ. Δζδζηυηενα, δ Άκκα 

πνμζαθήεδηε απυ ζηαθοθυημηημ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ πνμβεκκδηζηήξ ελέηαζδξ, 

εκχ βζα ηδ Μανίκα ηα αίηζα ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ ήηακ πενζβεκκδηζηά, αθμφ μ 

ημηεηυξ ηαεοζηένδζε κα λεηζκήζεζ, ιε απμηέθεζια ημ ανέθμξ κα παναιείκεζ 

εηηεεεζιέκμ ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ. Ζ δζάβκςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδ 

ζοκηεθέζηδηε ηαζ βζα ηα δφμ οπμηείιεκα ιέζα ζημκ πνχημ πνυκμ ηδξ γςήξ ημοξ, εκχ 

αιθυηενα λεηίκδζακ πνυβναιια πανέιααζδξ ιε θοζζημεεναπεία ηαζ ενβμεεναπεία 

απυ ημοξ πνχημοξ ηζυθαξ ιήκεξ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ ζφκμδεξ δζαηαναπέξ, ηυζμ δ 

Μανίκα υζμ ηαζ δ Άκκα πανμοζίαζακ ζηνααζζιυ, υπςξ άθθςζηε ηαζ ημ 50% ηςκ 

αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ (αθ. Hodapp, 2005: 188) εκχ ιμκάπα ημ 

οπμηείιεκμ 15 εηχκ ειθάκζζε επζθδρία. διακηζηή πανάιεηνμξ, δ μπμία αλίγεζ κα 

επζζδιακεεί ζημ ζδιείμ εημφημ είκαζ πςξ δ Άκκα ηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ακαπδνζημφ 

αιαλζδίμο, εκχ δ θεζημονβζηυηδηά ηδξ ειθακίγεηαζ παιδθή ηυζμ ζηα άκς υζμ ηαζ ζηα 
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 αθ. ηδκ ένεοκα ηςκ Πμονημφ & Γαζηαθάηδ (2000α) υπμο οπμβναιιίγεηαζ δ ζδιαίκμοζα ζδιαζία 

ηςκ ελςηενζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ηςκ παζδζχκ ιε ακαπδνία. 
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ηάης άηνα, ιε απμηέθεζια κα ιδκ δφκαηαζ κα  ηαθφρεζ ακελάνηδηα ηζξ αζμηζηέξ ηδξ 

ακάβηεξ. Ζ Μανίκα, ααδίγεζ ιε ηδ αμήεεζα δφμ ιπαζημοκζχκ, εκχ είκαζ ζε εέζδ κα 

δζεηπεναζχζεζ ακελάνηδηα ανηεηέξ απθέξ θεζημονβίεξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. 

Θειεθζχδεξ ενεοκδηζηυ ενχηδια ηαζ ζοκάια ηίκδηνμ βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ ημ πχξ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ αζχκμοκ ηδ 

ζςιαηζηή ημοξ δζαθμνεηζηυηδηα. Με πμζμκ ηνυπμ δ φπανλδ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ 

επδνεάγεζ ηδκ αοηυ-εζηυκα ημο πάζπμκημξ ηαζ πχξ επζθέβμοκ ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα 

κα εηθναζημφκ βζα ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ; Ακαθμβζγυιεκμξ ηακείξ ηδκ αοημ-

ακαθμνζηυηδηα ημο ενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ εοαίζεδηδ δθζηία 

ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ ηα δφμ οπμηείιεκα, ιπμνεί κα ηαηακμήζεζ ημκ θυβμ βζα ημκ 

μπμίμ μ ζοβηεηνζιέκμξ άλμκαξ πνεζάζηδηε ιήκεξ ζοζηδιαηζηήξ ενβαζίαξ, 

ζημπεοιέκςκ, πμθοηνμπζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ οπμιμκεηζηήξ, εοέθζηηδξ 

πνμζέββζζδξ απυ ηδκ ενεοκήηνζα. Ακαιθίαμθα, ιμκάπα δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία εα 

ιπμνμφζε κα δδιζμονβήζεζ έκα ζηένεμ έδαθμξ υπμο κα ζοβηεναζημφκ δ ενεοκδηζηή 

ενβαζία ιε ηδκ ακενχπζκδ ηαζ δζεζζδοηζηή επζημζκςκία.  

Ανπζηά, ηα δφμ οπμηείιεκα θάκδηε κα αζχκμοκ ιε πμθφ λεπςνζζηυ ηνυπμ ηδ 

ζςιαηζηή ημοξ δζαθμνεηζηυηδηα. Ζ Μανίκα ειθακίζηδηε πνυεοιδ κα ιζθήζεζ βζα ηζξ 

ηζκδηζηέξ ηδξ δοζημθίεξ απυ ηδκ ανπή ηζυθαξ ηδξ βκςνζιίαξ ιαξ, ηαηείπε πμθθέξ 

θεπημιένεζεξ βζα ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηδξ ηαζ ελέθναζε ακμζπηά ημοξ θυαμοξ ηδξ βζα 

εκδεπυιεκεξ πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ πμο ίζςξ πνεζαζηεί κα πναβιαημπμζήζεζ ζημ 

ιέθθμκ. Ζ Άκκα, εκημφημζξ,  πνυααθε ζζπονυηενεξ ακηζζηάζεζξ αθμφ απέθεοβε ηζξ 

ζογδηήζεζξ πενί ακαπδνίαξ. Μάθζζηα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ημ οπμηείιεκμ 11 

εηχκ λεηίκδζε κα ιζθά βζα ηζξ ηζκδηζηέξ ημο δοζημθίεξ ιεηά ημκ υβδμμ ιήκα ηδξ 

δεηάιδκδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Έςξ εηείκδ ηδ ζηζβιή δ Άκκα ανκμφκηακ πςξ 

δζαεέηεζ ζςιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα ζζπονζγυιεκδ πςξ μζ ηζκδηζηέξ ηδξ δοζημθίεξ 

απμηεθμφκ απυννμζα ηειπεθζάξ. ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ιε 

εκδζαθένμκ εα ιπμνμφζε κα πνμζηεεεί δ άνκδζδ ηαζ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ πςξ 

δζαεέημοκ ηάπμζμ ζημζπείμ «δζαθμνεηζηυηδηαξ», εκχ αιθυηενα δεκ επζεοιμφζακ κα 

απεζημκίζμοκ ημκ αμδεδηζηυ ηζκδηζηυ ελμπθζζιυ ζημ ζπκμβνάθδια πμο 

πναβιαημπμίδζακ βζα ημκ εαοηυ ημοξ. Πανυθμ πμο δ Μανίκα ηαζ δ Άκκα 

παναδέπηδηακ πςξ ειθακίγμοκ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, εκ ημφημζξ απμννίπημοκ ημ 

ζημζπείμ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηα ακαθμνζηά ιε ηζξ ίδζεξ. Ζ πανάιεηνμξ εημφηδ δεκ 

εκημπίζηδηε ζε ηάπμζα απυ ηζξ ένεοκεξ πμο ιεθεηήζαιε, εκχ εεςνδηζηά εα 

ιπμνμφζαιε κα ηδκ εκηάλμοιε ζημ πςνίμ ημο Κνμοζηαθάηδ (2006: 202) υπμο 

ακαβνάθεηαζ πςξ μζ πάζπμκηεξ απυ εβηεθαθζηή πανάθοζδ εκδέπεηαζ κα ιδκ 

ακαβκςνίγμοκ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ημο ζχιαηυξ ημοξ. Φοζζηά, δεκ εα πνέπεζ κα 

θδζιμκήζμοιε ηδκ εοαίζεδηδ δθζηία ηςκ οπμηεζιέκςκ, υπμο δ απυννζρδ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ ιπμνεί κα ζοκηεθεί απυννμζα ημο ιδπακζζιμφ ηδξ άνκδζδξ. 

Μζαξ ηαζ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ κα ελεηάζμοιε ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ μναιαηίγμκηαζ ημ ιέθθμκ ημοξ, ηα 

απμηεθέζιαηα ιαξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια πςξ ηα υκεζνά ημοξ δεκ δζαθένμοκ 

ζδιακηζηά απυ εηείκα ηςκ ζοκμιδθίηςκ ημοξ. Αιθυηενα ηα οπμηείιεκα δήθςζακ 

πςξ ζημ ιέθθμκ εα ήεεθακ κα ζπμοδάζμοκ, κα δδιζμονβήζμοκ ηδ δζηή ημοξ 

μζημβέκεζα ηαζ κα ενβάγμκηαζ. Πανάθθδθα, ελέθναζακ νδηά ηδκ επζεοιία ημοξ κα 

ηαηαθένμοκ κα πενπαηήζμοκ αοηυκμια, ιε ζημπυ κα ηαθφπημοκ ιυκεξ ηζξ ακάβηεξ 

ημοξ. πςξ άθθςζηε οπμζηήνζλε ηαζ δ ένεοκα ηςκ Βθάπμο ηαζ Μαηνίδμο 
80

(2002), 
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 Σδκ αδοκαιία αοημκμιίαξ 12 εθήαςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ιεθέηδζακ μζ Βθάπμο ηαζ Μαηνίδμο 

(2002), μζ μπμίεξ ζδιείςζακ πςξ ηα οπμηείιεκα γμφζακ «ηαη‟ ακάβηδ» ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ, αθμφ δ 

έθθεζρδ ημζκςκζηήξ αμήεεζαξ ζηεηυηακ ςξ ηνμπμπέδδ βζα ηδκ ακελανηδημπμίδζή ημοξ. οκεπχξ, δ 



[329] 
 

ηα δφμ οπμηείιεκμ πνμαθδιαηίγμκηαζ απυ ηδκ αδοκαιία ημοξ κα ακελανηδημπμζδεμφκ 

απυ ημοξ βμκείξ ημοξ.  

Ακαιθίαμθα μ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ εκυξ αηυιμο δεκ είκαζ 

ιμκμεπίπεδμξ, αθθά απμηεθεί ζοκμκεφθεοια πμθοάνζειςκ επζιένμοξ πθαζζίςκ, 

ηαεέκα απυ ηα μπμία πνμζθένεζ ηζξ δζηέξ ημο πθδνμθμνίεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ. Με αάζδ 

ηδκ ανπή ηδξ ειθχθεοζδξ ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ, ηα δζάθμνα 

πθαίζζα πανεζζθνέμοκ θεζημονβζηά ημ έκα εκηυξ πμο άθθμο ζοκ-δδιζμονβχκηαξ έκακ 

ιμκαδζηυ ηυζιμ. ηα δφμ οπμηείιεκα πμο ιεθεηήεδηακ, ηα πθαίζζα πμο ακαδφεδηακ 

ήηακ δ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ ηαζ μζ θζθζηέξ ζπέζεζξ, ηαεέκα απυ ηα μπμία 

δζαδναιάηζζε ημκ δζηυ ημο νυθμ ζημκ αζυημζιμ ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Μανίκαξ. 

Άναβε δ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ επδνεάγεζ ηδ 

θεζημονβία ημο μζημβεκεζαημφ ζοκυθμο; Ζ απάκηδζδ ηδξ ένεοκάξ ιαξ είκαζ «καζ», 

ηαεχξ μπμζαδήπμηε πανάιεηνμξ οπεζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια δφκαηαζ κα δζαιμνθχζεζ 

ημ πθέβια ηςκ ζπέζεχκ ημο (Παπαδζχηδ-Αεακαζίμο, 2000: 40). Βεααίςξ, ζηυπμξ ιαξ 

ήηακ κα ιεθεηήζμοιε ιε πμζμκ ηνυπμ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ εκυξ παζδζμφ επζδνμφκ 

ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα ζηα ιέθδ. ηδκ δζενεφκδζδ εημφηδ ζδιακηζηυξ 

ηαείζηαημ μ νυθμξ ημο βεκεμβνάιιαημξ, εκχ ελαζνεηζηά δζαθςηζζηζηέξ οπήνλακ μζ 

πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηζξ δομ ιδηένεξ.  

Ανπζηά, εα ιπμνμφζαιε κα ζοιπενάκμοιε πςξ δ ζπέζδ ακάιεζα ζημ παζδί ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ ημοξ βμκείξ ημο εκέπεζ ζοβηνμφζεζξ πμο άπημκηαζ ημο 

ηζκδηζημφ ημιέα. Σμ παζδί πνεζάγεηαζ κα ηαηααάθεζ ιεβάθδ πνμζμπή ηαζ πνμζπάεεζα, 

βζα κα επζηεθέζεζ ηζξ ηζκδηζηέξ ημο θεζημονβίεξ, πνάβια ημ μπμίμ ζοπκά δεκ 

ζοιααίκεζ, ιε απμηέθεζια κα πνμηφπημοκ εκηάζεζξ ιε ημοξ ηδδειυκεξ. ημ 

απμηέθεζια εημφημ ηαηαθήλαιε θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ Άκκαξ ηαζ 

ηδξ Μανίκαξ, μζ μπμίεξ δήθςζακ πςξ δζαπθδηηίγμκηαζ ζοπκά ιε ημοξ βμκείξ ημοξ βζαηί 

δεκ πνμζπαεμφκ ανηεηά βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ηζκδηζηυηδηάξ ημοξ. Δκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ πςξ αιθυηενα ηα οπμηείιεκα δεκ αδζημφκ ημοξ βμκείξ ημοξ πμο 

εοιχκμοκ,  αθμφ παναδέπμκηαζ πςξ δεκ είκαζ ηυζμ πνμζεηηζηέξ, υζμ εα ιπμνμφζακ. 

Δπζπνυζεεηα, ζοιπεναίκμοιε πςξ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ δφκακηαζ κα 

επδνεάζμοκ ηδκ επζημζκςκία ακάιεζα ζηα αδένθζα, εβείνμκηαξ απμδμηζιαζηζηά 

ζοκαζζεήιαηα. Μάθζζηα, δεκ θείπμοκ μζ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ μζ μπμίεξ 

οπμζηδνίγμοκ πςξ  ηα αδένθζα ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκζζημφκ 

«μιάδα ορδθμφ ηζκδφκμο» οπυ ηδκ έκκμζα πςξ δφκακηαζ κα ειθακίζμοκ ροπζηέξ 

δζαηαναπέξ (Εχκζμο-ζδένδ, 2011˙ Υνδζηάηδξ, 2011˙ Sharpe & Rossiter, 

2002).πςξ θάκδηε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Άκκαξ, δ ελάπνμκδ αδενθή ηαζ μ 

δεηαμπηάπνμκμξ αδενθυξ ηδξ ειπθέημκηαζ πμθφ εκενβά ζηδ θνμκηίδα ημο ημνζηζζμφ. 

Δκ ημφημζξ,  δ ιδηένα, Βάζζα, απμηάθορε πςξ δ Φακή εηθνάγεζ ζοπκά εοιυ βζα ηδκ 

Άκκα ηαζ πνμηζιά κα έπεζ ςξ πνυηοπμ ζοιπενζθμνάξ άθθα ημνίηζζα ημο 

μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ ηζ υπζ ηδκ αδενθή ηδξ.  

Σαοηυπνμκα, δ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ νοειίγεζ ηδ 

ζπέζδ ηςκ βμκέςκ ιε ηα άθθα ημοξ παζδζά. πςξ ζδιείςζακ ηαζ μζ δφμ ιδηένεξ μ 

πνυκμξ πμο δφκακηαζ κα αθζενχζμοκ ζηα άθθα ημοξ παζδζά είκαζ ζαθχξ 

πενζμνζζιέκμξ, ηαεχξ πνεζάγεηαζ κα απαζπμθμφκηαζ παναηεηαιέκα ιε ηδκ θνμκηίδα 

ημο ιέθμοξ πμο ειθακίγεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ. Χξ εη ημφημο ηα αδένθζα εκδέπεηαζ κα 

ιδκ θάαμοκ ημ ιέβζζημ ηδξ πνμζμπήξ πμο εα έπαζνκακ οπυ άθθεξ ζοκεήηεξ (αθ. 

Υνδζηάηδξ, 2011: 63, 64). 

                                                                                                                                                                      
επζεοιία ηςκ οπμηεζιέκςκ κα γήζμοκ ιυκα ημοξ ιεβαθχκμκηαξ ανίζηεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ ένεοκα 

ηςκ Βθάπμο ηαζ Μαηνίδμο.   
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Μάθζζηα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηδ Φακή, υπςξ επίζδξ 

ηαζ ζηζξ ζοκενβαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκηεθέζηδηακ ιε ηζξ δφμ αδενθέξ, ημ 

ελάπνμκμ ημνίηζζ ηαηείπε δβεηζηυ νυθμ. Δπαθήεεοζε, έηζζ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ ηςκ Dallas, Stevenson & McGurk (1993) πμο εέθμοκ ηα αδένθζα ηςκ 

παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ κα ακαπανάβμοκ ιζα ζενανπζηή ζπέζδ, αηυιδ ηζ ακ 

είκαζ ιζηνυηενα ζε δθζηία.    

Χξ πνμξ ηδ δζαπνμζςπζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ γεοβάνζ, δ βέκκδζδ εκυξ 

παζδζμφ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ νοειίγεζ ηδ γςή ηαζ ηζξ επζθμβέξ ηςκ δφμ 

ζοκηνυθςκ. πςξ επεζήιακε δ Γεςνβία, ιδηένα ηδξ Μανίκαξ, δεκ οπάνπεζ ημ 

πενζεχνζμ βζα δναζηδνζυηδηεξ εηηυξ ζπζηζμφ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ, υπςξ θυβμο πάνδ 

ηαλίδζα ή εηδνμιέξ. Ζ Βάζζα, ιδηένα ηδξ Άκκαξ, ακέθενε πςξ δ ζπέζδ ιε ημκ ζφγοβυ 

ηδξ ιεηααθήεδηε ζδιακηζηά ιεηά ηδ βέκκδζδ ημο ημνζηζζμφ, ηαεχξ ημ ζημζπείμ ημο 

εαοιαζιμφ πνμξ ηδκ ίδζα ελαθείθηδηε.  

Δπζπθέμκ, ζηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ εα ιπμνμφζε κα 

πνμζηεεεί δ ημζκή πεπμίεδζδ ηαζ ηςκ δφμ ιδηένςκ πςξ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ημο 

παζδζμφ εέημοκ ειπυδζα ζηδκ ημζκςκζηή γςή ηδξ μζημβέκεζαξ, αθμφ δ ιεηαηίκδζή ημο 

δεκ ζοκζζηά πάκημηε απθή οπυεεζδ. Μάθζζηα, δ έθθεζρδ οπμδμιχκ βζα ηδκ 

πνυζααζδ αηυιςκ ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα ζε πμθθμφξ ελςηενζημφξ πχνμοξ 

δοζπεναίκεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηζξ επζθμβέξ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ βζα 

δζαζηέδαζδ ηαζ ακαροπή. Σμ απμηέθεζια εημφημ επζαεααζχκεηαζ απυ πνμτπάνπμοζεξ 

ένεοκεξ, υπςξ  εηείκεξ ηςκ Lawlor, et. al., (2005) ηαζ Berry, et. al., (1996).   

Βεααίςξ, εα ήηακ πανάθδρδ κα ιδκ ζοιπενζθάαμοιε ζηα ζοιπενάζιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ένεοκαξ ηα ζοκαζζεήιαηα άβπμοξ πμο αζχκμοκ μζ ιδηένεξ ακαθμνζηά ιε ημ 

ιέθθμκ ηςκ παζδζχκ ημοξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ημ μπμίμ έπεζ ζδιεζςεεί απυ 

πμθθμφξ επζζηήιμκεξ υπςξ μζ Buscaglia (1993), McCormick, Charney & Stemmler 

(1986), Parkes, et. al. (2008).   

Δκ ημφημζξ, ελαζνεηζηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ μ ακηίηηοπμξ ηδξ εβηεθαθζηήξ 

πανάθοζδξ ζημ ζχια ηςκ ιδηένςκ. Μζαξ ηαζ μζ ιαιάδεξ είκαζ εηείκεξ πμο έπμοκ 

επςιζζηεί ηδ θνμκηίδα  ηςκ ημνζηζζχκ ημοξ, αιθυηενεξ ζδιείςζακ πυκμοξ ζημ ζχια 

ηαζ ιομζηεθεηζηά πνμαθήιαηα πανά ημ κεανυ ηδξ δθζηίαξ ημοξ. Έηζζ, δεκ εα ήηακ 

οπεναμθζηυ κα ζδιεζχζμοιε ζηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ πςξ ημ ζχια 

ηδξ ιδηέναξ ζοκζζηά ιζα πνμέηηαζδ ημο ζχιαημξ πμο παζδζμφ πμο βεθονχκεζ 

αβυββοζηα ηζξ ηζκδηζηέξ ημο ακεπάνηεζεξ. Χζηυζμ, δεκ εκημπίζηδηε ηάπμζα ένεοκα 

πμο κα εζηζάγεζ ζηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηζξ  ιδηένεξ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ 

ηαζ ημ ζχια ημοξ, πμο πζεακυηαηα εα είπε πμθθά κα ιαξ πεζ βζα ηα εκζχιαηα 

αζχιαηά ημοξ.  

 Απυ ηα ακαπάκηεπα εοπάνζζηα ζημζπεία ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ήηακ δ 

ακάδεζλδ δφμ επζπθέμκ πεδίςκ πνμξ δζενεφκδζδ απυ ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα, ημο 

ζπμθζημφ πθαζζίμο ηαζ ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ. πςξ δζαηοπχεδηε ηαηά ημ ηεθάθαζμ 

ημο ενεοκδηζημφ ζπεδζαζιμφ, ημ ζπμθείμ ηαζ μζ θζθίεξ δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηακ ζηα 

ανπζηά ενεοκδηζηά ενςηήιαηα. Δκ ημφημζξ, μζ ζοζηδιαηζηέξ ακαθμνέξ ηδξ Άκκαξ ηαζ 

ηδξ Μανίκαξ ηαηέδεζλακ δφμ ζδιαίκμκηα πθαίζζα ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ 

ημοξ ηυζιμο, ηα μπμία εα ήηακ πανάθεζρδ κα απμζζςπήζμοιε απυ ημ ενεοκδηζηυ 

οθζηυ.  

Ακαθμνζηά ιε ημ ζπμθείμ, αιθυηενα ηα οπμηείιεκα θμζημφκ ζε ηοπζηυ 

πθαίζζμ εηπαίδεοζδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ πμνείαξ, δ Άκκα απυ ηδκ Γ΄ 

Γδιμηζημφ ιεηέαδ ζηδκ Δ΄ ηάλδ, εκχ δ Μανίκα απυ ηδκ Γ΄ Γοικαζίμο πνμαζαάζηδηε 

ζηδκ Α΄ Λοηείμο. Κμζκυ ζημζπείμ πμο πνμαθδιάηζγε ηα δφμ οπμηείιεκα ήηακ δ 
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αηαηαθθδθυηδηα ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ, υπμο, θοζζηά, δεκ οπήνπε ακεθηοζηήναξ
81

. 

Μάθζζηα, δ Άκκα, δ μπμία ηζκείηαζ ιε ακαπδνζηυ αιαλίδζμ ηαζ δεκ ααδίγεζ 

ακελάνηδηα, απμηθείζηδηε απυ ημ ιάεδια ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ημ μπμίμ δζελαβυηακ 

ζημκ δεφηενμ υνμθμ ημο ζπμθζημφ ηηδνίμο, ιε απμηέθεζια κα αζχζεζ εοιυ ηαζ εθίρδ 

πνμξ ημ εηπαζδεοηζηυ ηδξ πθαίζζμ.  

Χξ πνμξ ηζξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ, ηα ζοιπενάζιαηα πμο ελάβμοιε  

ζοιθςκμφκ ιε πνμτπάνπμοζεξ ιεθέηεξ (αθ. Nadeau & Tessier (2006)˙ Roberts & 

Smith (2010) ηαεχξ δ Μανίκα ηαζ δ Άκκα πενκμφκ θζβμζηυ πνυκμ ιε ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ ςνανίμο. Σα δφμ οπμηείιεκα δεκ 

έπμοκ ζηεκή πανέα, εκχ ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε πςξ δεκ είκαζ δδιμθζθή ζημ 

ζπμθζηυ ημοξ πθαίζζμ,. Χζηυζμ, ημ ηάεε ημνίηζζ αζχκεζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά ηζξ 

ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ, αθμφ δ Άκκα έκζςεε απυννζρδ ηαζ ζηεκαπχνζα βζα ηδκ 

απμζηαζζμπμζδιέκδ ζπέζδ ηδξ, εκχ δ Μανίκα δεκ θαζκυηακ κα επδνεάγεηαζ απυ ηζξ 

ηοπζηέξ ζοκακαζηνμθέξ ημοξ. 

Ακαθμνζηά ιε ημ θζθζηυ πθαίζζμ, ηα δφμ οπμηείιεκα δεκ δζαεέημοκ ζηαεενή 

πανέα ζοκμιδθίηςκ, εκχ ζπακίςξ ζοκακηζμφκηαζ ιε ζοιιαεδηέξ ημοξ ζημκ εθεφεενμ 

πνυκμ ημοξ. Αηυιδ, δεκ πναβιαημπμζμφκ μφηε δέπμκηαζ επζζηέρεζξ ζημ ζπίηζ απυ 

θζθζηά ημοξ πνυζςπα, εκχ δ  Μανίκα ηαζ δ Άκκα δεκ ιμζνάγμκηαζ ηα ιοζηζηά ημοξ ιε 

ηάπμζμκ ζοκμιήθζημ. Βεααίςξ, ηα δφμ ημνίηζζα αζχκμοκ ιε πμθφ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ 

ηδκ έθθεζρδ θίθςκ, αθμφ δ Άκκα αζζεακυηακ απυννζρδ ηαζ ζηεκαπχνζα απυ ηα 

παζδζά ηδξ δθζηίαξ ηδξ, εκχ δ Μανίκα δεκ ελέθναζε πμηέ ηάπμζμο είδμοξ εζςηενζηή 

απχθεζα.   

Κμζκυ ζοιπέναζια απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ πμο  δζεκενβήεδηακ ιε ηδκ Άκκα ηαζ 

ηδ Μανίκα ήηακ δ πνμηίιδζή ημοξ κα ηάκμοκ πανέα ιε άημια ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ. 

Πανυθμ πμο δ πανάιεηνμξ εημφηδ δεκ εκημπίζηδηε ζε ηάπμζα απυ ηζξ ιεθέηεξ πμο 

επελενβαζηήηαιε, ζοκζζηά έκα αλζμπνυζεηημ ζδιείμ πμο εα είπε εκδζαθένμκ κα 

ιεθεηδεεί ααεφηενα.  

οκμρίγμκηαξ, ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ οπήνλε δ ακάδεζλδ ηδξ 

ιμκαδζηυηδηαξ δφμ λεπςνζζηχκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηχκ ηυζιςκ, αθεκυξ ηδξ 

Μανίκαξ, 15 εηχκ ηζ αθεηένμο ηδξ Άκκαξ, 11 εηχκ. Σα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ οπήνλακ ημ ιέζμκ, βζα κα ακέθεμοκ ζηδκ επζθάκεζα υθα εηείκα ηα 

ημιιάηζα ημο παγθ πμο ζοκεέημοκ ημκ αζυημζιμ ηςκ οπμηεζιέκςκ, ιζα δοκαιζηή πμο 

αθθάγεζ δζανηχξ, πμο ελεθίζζεηαζ ηαζ ακαδζανενχκεηαζ. Με ενιδκεοηζηή δζάεεζδ 

ζηζαβναθήζαιε ηδκ «πμζδηζηή ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ» ηςκ ημνζηζζχκ ιε ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ, υθςκ εηείκςκ ηςκ ακεπαίζεδηςκ, αδζυναηςκ, ίζςξ, ζημζπείςκ πμο 

δζαιμνθχκμοκ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηαζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ ηάεε ακενχπζκδξ 

φπανλδξ. Διπκεοζιέκμζ απυ ηδκ εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ημο ανεηακμφ  κεονμθυβμο 

Oliver Sacks, δεκ εα ζζπονζζημφιε πςξ ηα ζοιπενάζιαηα πμο ιυθζξ ελάβαιε 

δζαεέημοκ ηαεμθζηή ζζπφ, βζα υθα ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ.  Ακηζεέηςξ, δ 

εεςνδηζηή ιαξ αάζδ, δ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηή πνμζέββζζδ, δζαεέηεζ ςξ 

εειεθζχδδ παναδμπή ηδκ ακηζθδπηζηή δζαθμνμπμίδζδ ηδξ εηάζημηε ακενχπζκδξ 

φπανλδξ, δ μπμία ζδιαημδμηεί ηδκ εκ βέκεζ λεπςνζζηή δοκαηυηδηα ημο ηάεε υκημξ κα 

ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ κα αθθδθεπζδνά ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο πθαζζίμο ημο. 

Ζ ενεοκδηζηή ιαξ απυπεζνα  πανείπε ιζα εονεία πανάεεζδ πθδνμθμνζχκ ςξ 

πνμξ ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ ηςκ παζδζχκ ιε 

εβηεθαθζηή πανάθοζδ, εκχ ζοκηεθέζηδηε ακάπηολδ ζε ηνία ζδιακηζηά πθαίζζα πμο 
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 Ζ άπμρδ ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Μανίκαξ πενί αηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ ζπμθζηχκ ηηδνίςκ επαθδεεφεηαζ 

απυ ηδκ ένεοκα ηςκ Tamm & Prellwitz (2002) μζ μπμίμζ ιεθέηδζακ ζανάκηα μπηχ παζδία πνμζπμθζηήξ 

ηαζ πνχηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ ζηδ μοδδία, ηα μπμία ήηακ ζε εέζδ κα επζζδιάκμοκ πμθοάνζεια 

ζημζπεία πμο ηαεζζημφζακ ηα ζπμθεία ημοξ ιδ-πνμζαάζζια βζα ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ.  
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ακαδφεδηακ: ηδκ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ ηαζ ηζξ θζθζηέξ ζπέζεζξ. Βεααίςξ, μ 

μνίγμκηαξ ακμίβεηαζ δζάπθαημξ βζα πενεηαίνς ιεθέηδ ημο πεδίμο, ηαεχξ, υπςξ εα 

ακαπηοπεεί ζημ ηεθάθαζμ πμο έπεηαζ, δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηαζ ζδζαίηενα μ 

ροπμζοκαζζεδιαηζηυξ ηυζιμξ ηςκ παζπυκηςκ, δεκ έπεζ ιεθεηδεεί εηηεκχξ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα. Καηά ζοκέπεζα, μζ πνμηάζεζξ βζα ιεθθμκηζηή ένεοκα είκαζ 

πμθοάνζειεξ, χζηε κα ακαδεζπεεί δ ιμκαδζηυηδηα ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ 

δοζημθίεξ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 
 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 

 

12.1. Δηζαγσγή 

 

Κάεε ένεοκα δ μπμία δζαεέηεζ επζζηδιμκζηή ηαζ ιεεμδμθμβζηή ανηζυηδηα, εκχ 

ηαοηυπνμκα ηδνεί ημοξ ηακμκζζιμφξ δεμκημθμβίαξ, αλζμπζζηίαξ ηαζ εβηονυηδηαξ, 

ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ημο επζζηδιμκζημφ πχνμο. Μζαξ ηαζ μζ 

μπηζηέξ βςκίεξ απυ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί ηακείξ κα ελεηάζεζ έκα γήηδια είκαζ πμθθέξ, 

πάκημηε οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα βζα κέεξ πνμζεββίζεζξ επί ημο ελεηαγυιεκμο εέιαημξ. 

Έηζζ, μζ πνμηάζεζξ βζα ιεθθμκηζηέξ ένεοκεξ παναιέκμοκ ακελάκηθδηεξ ηαζ 

ελανηχκηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ απυ ηδ δζάεεζδ, ηδ θακηαζία, ημ πνυκμ ηαζ ηδκ 

έιπκεοζδ ημο ενεοκδηή. 

 

12.2. Πεξηνξηζκνί: Εεηήκαηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, εγθπξόηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο 
 

ηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή απυπεζνα αλζμπμζήεδηε δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία ηαζ 

μζ ζπεηζηέξ ιε αοηήκ επζζηδιμθμβζηέξ παναδμπέξ (Πμονηυξ, 2010α, 2010α, 2010β, 

2010δ, 2010ε, 2015α, 2016· Πμονηυξ & Γαθένιμξ, 2010α, 2010α), πνμηεζιέκμο κα 

ζοκηεθεζηεί ιζα ζε αάεμξ ηαηακυδζδ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ 

δφμ οπμηεζιέκςκ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηονίςξ ημο μζημβεκεζαημφ ηαζ ζπμθζημφ 

πθαζζίμο εκηυξ ηςκ μπμίςκ δναζηδνζμπμζμφκηαζ. Πανυθμ πμο δ πμζμηζηή 

ιεεμδμθμβία επζηέθεζε ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ απμηέθεζε εθαθηήνζμ βζα 

δζενεφκδζδ ηδξ ακενχπζκδξ ροπμζφκεεζδξ, δεκ εα πνέπεζ κα θδζιμκήζμοιε πςξ 

έεεζε ηαοηυπνμκα ημοξ δζημφξ ηδξ πενζμνζζιμφξ. 

Έκα ζημζπείμ ηδξ πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ζημ μπμίμ έπεζ αζηδεεί δνζιφηαηδ 

ηνζηζηή αθμνά ζηα γδηήιαηα εβηονυηδηαξ, αλζμπζζηίαξ ηαζ βεκίηεοζδξ ηςκ 

ελαβυιεκςκ απμηεθεζιάηςκ (Golafshani, 2003).Γεδμιέκμο υηζ δ πμζμηζηή 

ιεεμδμθμβία ζοκζζηά ιζα πνμκμαυνα δζαδζηαζία πνμηεζιέκμο κα ακαπηοπεεί 

μζηεζυηδηα, ειπζζημζφκδ ηαζ ηθίια αζθάθεζαξ ιε ηα οπμηείιεκα ημο δείβιαημξ, μ 

ενεοκδηήξ ζοκήεςξ αδοκαηεί κα ιεθεηήζεζ ιεβάθμ ανζειυ οπμηεζιέκςκ. οκεπχξ ηα 

απμηεθέζιαηα πμο ελάβμκηαζ ααζίγμκηαζ ζηζξ απυρεζξ ηαζ ηζξ ελμιμθμβήζεζξ 

πενζμνζζιέκμο δείβιαημξ, ιε απμηέθεζια μζ επζηνζηέξ ηδξ πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ κα 

ζπεφδμοκ κα αιθζζαδηήζμοκ ηδκ επζζηδιμκζηυηδηα ηαζ ηδ δοκαηυηδηα βεκίηεοζδξ 

ηςκ ελαβυιεκςκ ζοιπεναζιάηςκ (Πδβζάηδ, 1988). 

Πανάθθδθα, ηα απμηεθέζιαηά ηδξ δεκ ηαείζηακηαζ εφημθα βεκζηεφζζια, ηαεχξ 

δεκ δφκακηαζ κα εθανιμζημφκ πακμιμζυηοπα ζε άθθα ζοζηήιαηα, αθμφ ημ ηαεέκα 

θεζημονβεί εκηεθχξ δζαθμνεηζηά. Βεααίςξ, ζδιακηζηή ηνμπμπέδδ ζοκζζηά δ 

επζηνάηδζδ ημο ακηζηεζιεκζζιμφ ηαζ εεηζηζζιμφ ζημκ πχνμ ηδξ επζζηήιδξ, πμο 

επζαάθθεζ, ηαηά ιζα έκκμζα, ηδ ζηαηζζηζηή απυδμζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ 

απμηεθεζιάηςκ, ηάηζ ημ μπμίμ είκαζ αδφκαημ βζα ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πμζμηζηήξ 

ιεεμδμθμβίαξ, αθμφ ηζκδοκεφμοκ κα πάζμοκ ημ αάεμξ ημοξ, εάκ ιεηαηναπμφκ ιε 

ανζειδηζηέξ ιεηνήζεζξ (Quest, Namey & Mitchell, 2012: 25).  
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Ακαθμνζηά ιε ηδκ πανμφζα πμζμηζηή ένεοκα, επζθέπεδηε δ ιεθέηδ πενίπηςζδξ 

(case study), χζηε κα οπάνλεζ δ εοηαζνία βζα πμθφιδκδ, ζε αάεμξ ενβαζία ιε ηα δφμ 

οπμηείιεκα. Ζ ζηζαβνάθδζδ ημο μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ημοξ ηυζιμο 

ακαιθίαμθα δεκ εα ιπμνμφζε κα ζοκηεθεζηεί ιέζς πμζμηζηχκ ενβαθείςκ, ηαεχξ δ 

δζαθεηηζηυηδηα ηαζ ακενχπζκδ επζημζκςκία ηαηυνεςζακ κα απμδχζμοκ ηδκ 

«πμζδηζηή ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ» ηδξ Μανίκαξ ηαζ ηδξ Άκκαξ. Σμ βεβμκυξ, ιάθζζηα, 

πςξ πνυηεζηαζ βζα δφμ οπμηείιεκα κεανήξ δθζηίαξ εκζζπφεζ ηδκ επζθμβή ιζαξ 

ιεεμδμθμβίαξ πμο δφκαηαζ κα δχζεζ ημ πενζεχνζμ ημο πνυκμο, χζηε κα δδιζμονβδεεί 

δεζιυξ ειπζζημζφκδξ ηαζ εκζοκαίζεδζδξ, πμθφ ζδιακηζηά ζημζπεία ζε ιζα πμζμηζηή 

ένεοκα.  

αθχξ ηα ζοιπενάζιαηα πμο δζαηοπχεδηακ απυ ηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή 

απυπεζνα δεκ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ηαεμθζηήξ ζζπφμξ. ημπυξ, άθθςζηε, ηδξ 

πμζμηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ δεκ είκαζ δ ελαβςβή βεκζηεοιέκςκ κυιςκ, αθθά δ ακάδεζλδ 

ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ηδξ ηάεε πενίπηςζδξ ηαζ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ζηνάθδηακ 

μζ πνμζπάεεζέξ ιαξ (ζδζμβναθζηή πνμζέββζζδ). Δπμιέκςξ, μ ζζπονζζιυξ πςξ ηα 

ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ ιπμνμφκ κα βεκζηεοημφκ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ 

παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηαείζηαηαζ ημοθάπζζημκ άημπμξ, αθμφ μ μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ημο εηάζημηε αηυιμο ηαείζηαηαζ εη θφζεςξ ιμκαδζηυξ ηαζ 

ακεπακάθδπημξ. 

Μζα ιμιθή πνμξ ηδκ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία έβηεζηαζ ζηδκ οπμηεζιεκζηή, ιδ-

αδζάαθδηδ ιαηζά ημο ιεθεηδηή. Χζηυζμ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ ενεοκδηήξ ςξ 

«ακηζηεζιεκζηυξ» παναηδνδηήξ ζοκζζηά έκακ ιφεμ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ 

εεηζηζζηζηή πανάδμζδ. ηδκ πμζμηζηή ένεοκα, υπμο ιεθεηάηαζ δ ακενχπζκδ 

ζοιπενζθμνά ηαζ μ ιεθεηδηήξ αζχκεζ ιαγί ιε ηα οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ ηζξ 

πνμζςπζηέξ ημοξ ηαηαζηάζεζξ, ηαείζηαηαζ ζίβμονα πνυηθδζδ ημ κα παναιείκεζ 

αιενυθδπημξ ηαζ μοδέηενμξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ζοθθμβήξ ηαζ ακάθοζδξ ηςκ 

δεδμιέκςκ, αθμφ πνμζθαιαάκεζ έκημκδ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ ιεηαθένμκηαξ ζημ 

πεδίμ ηδξ ένεοκαξ ηζξ δζηέξ ημο παναδμπέξ, έλεζξ ηαζ αζχιαηα δίπςξ, πμθθέξ θμνέξ, κα 

ημ ακηζθαιαάκεηαζ (Πμονηυξ, 2010: 135). 

Οζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ενεοκδηή ηαζ ενεοκχιεκμο ζοκζζημφκ ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα 

βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ ένεοκαξ, ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ αάεμξ ζημ μπμίμ εα ηαημνεχζεζ κα 

θηάζεζ. Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζημ ενεοκδηζηυ γεφβμξ πνμτπμεέηεζ αθεκυξ ορδθέξ 

επζζηδιμκζηέξ ηαζ επζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ απυ ηδκ πθεονά ημο ιεθεηδηή, 

αθεηένμο, εβείνεζ ζδιακηζηά γδηήιαηα δεζηήξ ηαζ δεμκημθμβίαξ ζπεηζηά ιε ηζξ 

απμζηάζεζξ πμο πνέπεζ κα ηναηδεμφκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, μ ενεοκδηήξ πνεζάγεηαζ κα 

είκαζ εζθζηνζκήξ, εοέθζηημξ, δζεζζδοηζηυξ, κα βκςνίγεζ ζε αάεμξ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

ένεοκάξ ημο, αθθά ηαζ κα ηναηά ιζα ηνζηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζε υζεξ πθδνμθμνίεξ 

θαιαάκεζ, ιζαξ ηαζ ηα οπμηείιεκα παναεέημοκ πάκημηε ιζα πνμζςπζηή, οπμηεζιεκζηή 

άπμρδ ηςκ ηαηαζηάζεςκ (Ηςζδθίδδξ, 2008: 48, 49). 

Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ εβηονυηδηα ημο οθζημφ πμο εζζένπμκηαζ ζηδκ 

ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, ζπμοδαία ηνίκεηαζ δ ηνζβςκμπμίδζδ (δζαζηαφνςζδ) ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο πανέπμοκ ηα οπμηείιεκα. Σμ γήηδια ηδξ ιεεμδμθμβζηήξ 

ηνζβςκμπμίδζδξ (triangulation) δφκαηαζ κα βίκεζ ιέζς δφμ ηνυπςκ: είηε ιε ηδ πνήζδ 

εκυξ δζαθμνεηζημφ ενβαθείμο πμο εα ελάβεζ ημκ ίδζμ ηφπμ δεδμιέκςκ ιε ζημπυ κα 

δζενεοκδεεί ημ οπυ ελέηαζδ θαζκυιεκμ– μπυηε ηαζ επζηοβπάκεηαζ ιεβαθφηενδ 

αλζμπζζηία, είηε ιέζς ηδξ πνήζδξ ζοιπθδνςιαηζηχκ ιεευδςκ ένεοκαξ –μπυηε ηαζ 

εκζζπφεηαζ δ εβηονυηδηα ηδξ ιεθέηδξ (Δοαββέθμο, 2014: 114).  

 Γζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηςκ ακαθφζεχκ ιαξ ζηδκ πανμφζα ένεοκα 

ζοκενβαζηήηαιε ζηεκά ιε ημκ επυπηδ ηαεδβδηή ιαξ η. Πμονηυ, μπμίμξ 

παναημθμοεμφζε απυ ημκηά ηζξ ηάεε θμνά ακαθφζεζξ ιαξ ηαζ ιαξ ζοιαμφθεοε 
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πνμηεζιέκμο κα είκαζ αοηέξ υζμ ιπμνμφκ πζμ εφζημπεξ ηαζ εειεθζςιέκεξ ζηδκ 

πνμμπηζηή ηδξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ.  

Πνμηεζιέκμο κα εκζζποεεί δ εβηονυηδηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, εθανιυζηδηε 

ιεηαλφ άθθςκ δ ηεπκζηή ακάθοζδξ ανκδηζηήξ πενίπηςζδξ (the negative case analysis) 

έηζζ χζηε κα ζοκηεθεζηεί ιζα μθζζηζηή επακελέηαζδ ημο οθζημφ πμο πνμέηορε. 

Δζδζηυηενα, δ ηεπκζηή ακάθοζδξ ανκδηζηήξ πενίπηςζδξ ζημπεφεζ ζηδκ εη κέμο 

δζενεφκδζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ πμο ζοθθέπεδηακ ηαηά ηδκ ενεοκδηζηή 

δζαδζηαζία πνμηεζιέκμο κα εθέβλεζ ηδκ αηνίαεζα ηςκ ζοιπεναζιάηςκ πμο 

ελήπεδζακ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ θυβς ημο ιεβάθμο υβημο πθδνμθμνζχκ πμο 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ πμζμηζηή ιεθέηδ, οθίζηαηαζ μ ηίκδοκμξ ηάπμζμ ιένμξ ημο οθζημφ 

κα ιδκ ζοιθςκεί ιε ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ή κα ηαείζηαηαζ δοζκυδημ, ιε 

απμηέθεζια κα πνίγεζ ακαδζαηφπςζδξ (Μπεθθάθδ, 2006: 304).οκεπχξ, ιεηά ηδκ 

ηαηαβναθή ημο ενεοκδηζημφ ζπεδζαζιμφ, ηδκ μθμηθήνςζδ ημο εεςνδηζημφ ιένμοξ 

αθθά ηαζ ηδκ ελαβςβή ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, εθέβπεδηε 

εκδεθεπχξ δ ζοκάθεζα ηαζ δ ζοκέπεζά ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνμξ απμθοβή ηοπυκ 

ακηζθάζεςκ.  

Γφμ επζπθέμκ ηνζηήνζα πμο αθμνμφκ ηδκ εβηονυηδηα ηαζ αλζμπζζηία ηδξ 

πμζμηζηήξ ένεοκαξ είκαζ δ ααζζιυηδηα (dependality) ηαζ δ επζαεααζςζζιυηδηα 

(confirmability). Ζ ααζζιυηδηα έβηεζηαζ ζηδκ αήια πνμξ αήια πανμοζίαζδ ηδξ 

ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο αημθμοεήεδηε ηαηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, εκχ δ επζαεααζςζζιυηδηα ακαθένεηαζ ζηδκ δοκαηυηδηα ημο ενεοκδηή κα 

απμδείλεζ υηζ δ ιεθέηδ ημο ζοκηεθέζηδηε ζε οπανηηά οπμηείιεκα, ζημ αθδεζκυ 

πθαίζζμ πμο πενζβνάθεηαζ (οιεμφ, 2006: 1061, 1062). Πνμηεζιέκμο, θμζπυκ, κα 

εκζζποεμφκ δ ααζζιυηδηα ηαζ δ επζαεααζςζζιυηδηα ηδξ πανμφζαξ ενεοκδηζηήξ 

απυπεζναξ, πανμοζζάζηδηακ εκδεθεπχξ ζημ ηεθάθαζμ 5 ηα ενεοκδηζηά ζηάδζα πμο 

αημθμοεήεδηακ. Πανάθθδθα, ηα θυβζα ηςκ οπμηεζιέκςκ παναηίεεκηαζ αοημφζζα ζε 

ηαεέκα απυ ηα ηεθάθαζα ηςκ ακαθφζεςκ, εκχ ζοκμδεφμκηαζ απυ ζπκμβναθήιαηα ηαζ 

εζηυκεξ, ιε ζημπυ κα εκζζποεεί δ εβηονυηδηα ηςκ ζοιπεναζιάηςκ. Ζ υθδ ακάθοζδ 

ζηδνίγεηαζ ζημ πνςημβεκέξ οθζηυ (δπμβναθήζεζξ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, ζπκμβναθήιαηα, 

θςημβναθζηυ οθζηυ, διενμθυβζμ ενεοκδηή) πμο ιε ανηεηυ ηυπμ έπεζ ζοθθεπεεί. 

Δκ  ηαηαηθείδζ, δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία έπεζ δεπεεί αθθεπάθθδθεξ ηνζηζηέξ, 

ηονίςξ απυ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηςκ εεηζηζζηζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ πνμζεββίζεςκ, ιε 

απμηέθεζια κα επζθέβεηαζ υθμ ηαζ ζοπκυηενα δ ιεζηηή ιέεμδμξ ένεοκαξ, δ μπμία 

ζοκδοάγεζ ηδ ιεθέηδ ιεβαθφηενμο δείβιαημξ, αλζμπμζχκηαξ ενβαθεία πμο 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ ενιδκεοηζηή δζάεεζδ (Πμονηυξ, 2013α, 2013α). 

ε ηάεε πενίπηςζδ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία 

ηαείζηαηαζ ιεκ απαζηδηζηή ςξ πνμξ ημ πνυκμ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ απυ 

ημκ ενεοκδηή, ςζηυζμ πανέπεζ εθεοεενία, εοεθζλία ηαζ εοηαζνία ηαζ ακενχπζκδ 

επζημζκςκία ηαζ εκζοκαίζεδζδ. πςξ ζδιείςζε μ Μακηγμφηαξ (2007: 244), δ 

πμζμηζηή ένεοκα ιμζάγεζ κα δζαεέηεζ ηδ δζηή ηδξ γςή, αθμφ ηακείξ δεκ βκςνίγεζ πχξ 

εα ελεθζπεεί ή πυηε εα ηεθεζχζεζ. 

 

12.3. Οη ηδηαίηεξνη πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

 

Οζ δοζημθίεξ πμο ζοκακηήζαιε ηαηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ 

ήηακ πναβιαηζηά πμθοάνζειεξ ηαζ αθμνμφζακ ηυζμ ζημ εεςνδηζηυ, υζμ ηαζ ζημ 

ενεοκδηζηυ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ. Δκ ημφημζξ, ιε εοεθζλία, δζάεεζδ ηαηακυδζδξ ηαζ 

πνμζπάεεζα δζαηήνδζδξ ιζαξ εονείαξ ηαζ ακενςπμηεκηνζηήξ μπηζηήξ, πμθθέξ 

ηαηαζηάζεζξ ελμιαθφκεδηακ ηαζ δ ενεοκδηζηή απυπεζνα μθμηθδνχεδηε δίπςξ 
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ζδιακηζηέξ ακαηνμπέξ, έπμκηαξ πάκηα ηδ αμήεεζα ηαζ ηδ ζοιαμοθή ημο επυπηδ ιμο 

ηαεδβδηή, η. Μάνζμο Πμονημφ.   

Καηανπάξ, ιζα απυ ηζξ ααζζηυηενεξ δοζημθίεξ πμο ακέηορακ απυ πμθφ κςνίξ 

ήηακ δ πενζμνζζιέκδ φπανλδ ζφβπνμκςκ παναπθήζζςκ ενεοκχκ. Ζ αζαθζμβναθία 

ακαθμνζηά ιε ηδκ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ιμζάγεζ κα έπεζ πενζμνζζηεί ζδιακηζηά ηαηά 

ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ ιμνθέξ ακαπηολζαηχκ δζαηαναπχκ 

(θ.π. δζαηαναπή αοηζζηζημφ θάζιαημξ) πμο θαίκεηαζ κα απαζπμθμφκ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Δπζπθέμκ, ιε ιζα ζφκημιδ ιαηζά ζηζξ 

ένεοκεξ βζα ηδκ εκ θυβς ζςιαηζηή ακαπδνία, ιπμνεί ηακείξ κα δζαπζζηχζεζ πςξ μζ 

ιεθέηεξ πμο οθίζηακηαζ έπμοκ δζεκενβδεεί ζηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ημοξ απυ 

βζαηνμφξ ή άθθα πανασαηνζηά επαββέθιαηα (θμβμπεδζημφξ, θοζζημεεναπεοηέξ) ηζ υπζ 

απυ ιεθεηδηέξ ηςκ ακενςπζζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ. Δζδζηά ζηδ πχνα ιαξ, 

μζ ένεοκεξ πμο ηαηαθέναιε κα ζοβηεκηνχζμοιε βζα ηα άημια ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ 

ήηακ εθάπζζηεξ ηαζ ανηεηέξ απυ εηείκεξ δεκ δζέεεηακ παζδζά ςξ οπμηείιεκά ημοξ. 

Καηά ζοκέπεζα, μ ροπμζοκαζζεδιαηζηυξ ηυζιμξ ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ δεκ θαίκεηαζ κα έπεζ ιεθεηδεεί εκδεθεπχξ ιε ηδ πνήζδ πμζμηζηχκ ιεευδςκ, 

εκχ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ιμζάγεζ κα ζοκηεθείηαζ φθεζδ ζηζξ ιεθέηεξ πμο 

δζεκενβμφκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πχνμ. Καηά ζοκέπεζα, δ δζενεφκδζδ ημο μζημ-

ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζοκζζηά έκα 

πνυζθμνμ πεδίμ ένεοκαξ, πμο εκέπεζ ημ ζημζπείμ ηδξ πνςημηοπίαξ, ια μ οπμρήθζμξ 

ενεοκδηήξ πνεζάγεηαζ κα έπεζ επίβκςζδ ηδξ απαζηδηζηήξ αζαθζμβναθζηήξ ακαγήηδζδξ 

πμο εα ηθδεεί κα δζεκενβήζεζ.  

Μζα ζδιακηζηή πνυηθδζδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ πμο πνμζπαεήζαιε κα 

οπεναμφιε ήηακ δ πνήζδ ηςκ πμζμηζηχκ ιεευδςκ ένεοκαξ ηαζ εζδζηυηενα ηδξ 

ζοκέκηεολδξ. Ακ ηαζ δ ζοκέκηεολδ ηείκεζ –αεαζαζιέκα ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ– κα 

εεςνείηαζ ςξ έκα απθυ ενβαθείμ, δεκ εα ιπμνμφζαιε κα ζζπονζζημφιε πςξ αζχζαιε 

ηάηζ ηέημζμ ζηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή απυπεζνα. Οζ ζοκεκηεφλεζξ πμο δζεκενβήεδηακ 

πνμτπέεεηακ έκακ ζαθή ζπεδζαζιυ ηαζ, ηαοηυπνμκα, ζοπκμφξ εθζβιμφξ, 

ακαδζαηοπχζεζξ ηαζ αοημζπεδζαζιμφξ, χζηε κα αμδεήζμοιε κα οπμηείιεκα κα 

ηαηαζηείθμοκ ηζξ εζςηενζηέξ ζοζημθέξ ημοξ ηαζ κα ιζθήζμοκ ιε ιεβαθφηενμ 

αοεμνιδηζζιυ  βζα ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ημοξ ηυζιμ. Βεααίςξ, ζδιαίκμοζαξ 

ζδιαζίαξ οπήνλε δ ελάζηδζδ ζηδκ δζελαβςβή ηθζκζηχκ ζοκεκηεφλεςκ πμο 

ζοκηεθέζηδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ Βλαιιαθηηθέο 

Φπρνπαηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο, υπμο πένα απυ δζαδζηαζία «εηπαίδεοζδξ» οπήνλε 

ζδιακηζηή πδβή έιπκεοζδξ βζα ημκ ηνυπμ δζαηφπςζδξ ηαζ ηδ βεκζηυηενδ θζθμζμθία 

ηςκ ενςηήζεςκ πμο πνεζάγεηαζ κα αημθμοεείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ 

ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ.        

Ακαιθίαμθα, δεκ εα πνέπεζ κα θδζιμκμφιε ηδκ ζδζμιμνθία ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ, ηδξ μπμίαξ οπμηείιεκα οπήνλακ δφμ παζδζά 11 ηαζ 15 εηχκ. αθχξ ημ 

βεβμκυξ υηζ ηα οπμηείιεκα δεκ είκαζ εκήθζηεξ, αολάκεζ ημκ ααειυ δοζημθίαξ ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αοηυ-ακαθμνζηή εειαημθμβία ηςκ 

ζογδηήζεςκ πμο πνμέηνεπε ηα παζδζά κα εηεέζμοκ εοπάνζζηα αθθά ηαζ επίπμκα 

αζχιαηά ημοξ, έηακε πμθθέξ θμνέξ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ κα ιμζάγμοκ πναβιαηζηή 

πνυηθδζδ. Μζα πνυηθδζδ πμο θοζζηά βκςνίγαιε ελ‟ ανπήξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο 

απμθαζίζαιε κα δχζμοιε θςκή ζηζξ απυρεζξ ηαζ ηα αζχιαηα ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ 

ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηζ υπζ ηυζμ ηςκ βμκζχκ ημοξ, ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ ή ηςκ 

δαζηάθςκ ημοξ.  

Μζα εκαθθαηηζηή πνυηαζδ ζηδκ έηθναζδ ηςκ πνμζςπζηχκ αζςιάηςκ δυεδηε 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιεηαπηοπζαημφ ιαεήιαημξ Σν Παηρλίδη σο Βλαιιαθηηθό 

Φπρνπαηδαγσγηθό Βξγαιείν, πμο πνυζθενε μ η. Πμονηυξ, ιένμξ ημο μπμίμο 
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απμηέθεζε δ έηθναζδ δεζηχκ δζθδιιάηςκ ιέζα απυ παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ. Σμ 

ζηεπηζηυ πμο δζέπεζ ημ εκ θυβς ιάεδια οπήνλε ζδιακηζηή πδβή έιπκεοζδξ βζα ημκ 

ιεεμδμθμβζηυ ζπεδζαζιυ ηδξ ένεοκάξ ιαξ. Σμ παζπκίδζ, δ εζηαζηζηή έηθναζδ, δ 

αλζμπμίδζδ ημο αζχιαημξ, ηςκ θοζζηχκ οθζηχκ ηαζ ημο ζχιαημξ πμο πνμάβμκηαζ απυ 

ηδκ ΐησκαηηθή, Βπξεηηθή, Ώθεγεκαηηθή-Αηαινγηθή Φπρνπαηδαγσγηθή ζοκέααθακ 

ηαηαθοηζηά, χζηε μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο δζεκενβήζαιε κα πνμζανιμζημφκ ζημ πεδίμ 

εκδζαθένμκημξ ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ, 11 ηαζ 15 εηχκ. Έηζζ, μζ αθμνιήζεζξ πμο 

ζπεδζάζηδηακ ζηδ αάζδ ηδξ ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο, Ώθεγεκαηηθήο- Αηαινγηθήο 

Φπρνπαηδαγσγηθήο ιπυνεζακ κα ζοκδνάιμοκ ηα ιέβζζηα ζηδκ εκενβδηζηή ειπθμηή 

ηδξ Άκκαξ ηαζ ηδξ Μανίκαξ, ζοιπθδνχκμκηαξ ημ ιεεμδμθμβζηυ ενβαθείμ ηδξ 

ζοκέκηεολδξ πνμηεζιέκμο κα πνμζανιμζηεί ζηδκ εοαίζεδηδ δθζηία ηςκ οπμηεζιέκςκ 

ιαξ.   

Μζα απυ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ πανμφζαξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ απμηεθεί δ 

πνμζέββζζδ πμθφ πνμζςπζηχκ πθδνμθμνζχκ βζα ηα δφμ οπμηείιεκα, μζ μπμίεξ 

ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ, ηδ θζθία, ηδκ αοηυ-εζηυκα ηαζ θοζζηά ημ 

γήηδια ηδξ εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ. Σα δφμ οπμηείιεκα δεκ βκχνζγακ εη ηςκ 

πνμηένςκ ηδκ ενεοκήηνζα, ιε απμηέθεζια κα πνεζάγεηαζ πνυκμξ αθθδθεπίδναζδξ, 

ζογδηήζεςκ ηαζ ελμζηείςζδξ, χζηε κα απμθαζίζμοκ κα εηεέζμοκ ημκ εζςηενζηυ ημοξ 

ηυζιμ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ζοκζζηά ημ πμθφιδκμ πνμκζηυ δζάζηδια πμο 

πνεζάζηδηακ αιθυηενα ηα οπμηείιεκα, βζα κα παναδεπημφκ ηαζ κα ζογδηήζμοκ βζα 

ηδκ ηζκδηζηή ημοξ δζαθμνεηζηυηδηα. Οζ δοζημθίεξ αοηέξ, υιςξ, ιεηνζάζηδηακ ιέζα 

απυ ηδ πνήζδ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο, Ώθεγεκαηηθήο- Αηαινγηθήο 

Φπρνπαηδαγσγηθήο, μζ μπμίεξ ζημπυ είπακ κα αλζμπμζήζμοκ ηα αζχιαηα ηςκ 

ημνζηζζχκ, ηάιπημκηαξ, ηαοηυπνμκα, ηζξ εζςηενζηέξ ζοζημθέξ ημοξ. 

Καηαθδηηζηά ημ αεαανοιιέκμ διενήζζμ πνυβναιια ηςκ δφμ οπμηεζιέκςκ, ημ 

μπμίμ ζοιπενζεθάιαακε ιαεήιαηα, εεναπείεξ ηαζ ηζξ ζπμθζηέξ οπμπνεχζεζξ ημοξ 

ζοκζζημφζε ιζα επζπθέμκ πανάιενμ πμο πνεζαγυηακ κα θάαμοιε οπυρδ. Κάπμζεξ 

θμνέξ ηα ημνίηζζα ίζςξ ήηακ ημοναζιέκα ή αβπςιέκα ηαζ είπακ ακάβηδ απυ 

πενζζζυηενμ πνυκμ, χζπμο κα ιεηααμφκ ζημ ηθίια ηδξ ένεοκαξ. Μάθζζηα, δ Άκκα 

πνεζάζηδηε κα θείρεζ βζα έκα δζάζηδια απυ ημ κμιυ Ρεεφικμο, χζηε κα κμζδθεοηεί 

ζε έκα ηέκηνμ απμεεναπείαξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ, ιε απμηέθεζια βζα δφμ ιήκεξ κα 

δζαηυρμοιε ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ, ηζξ μπμίεξ ζοκεπίζαιε ιε ηδκ επζζηνμθή ηδξ. ε 

ηάεε πενίπηςζδ εα απμηεθμφζε πανάθδρδ κα ιδκ ακαθενεχ ζηδκ ζδιακηζηυηαηδ 

αμήεεζα ηαζ οπμζηήνζλδ πμο ιμο πανείπακ ακζδζμηεθχξ μζ δφμ ιδηένεξ, Βάζζα ηαζ 

Γεςνβία, μζ μπμίεξ πάκημηε ήηακ ζοκεπέζηαηεξ ζηζξ ηακμκζζιέκεξ ζοκακηήζεζξ 

ελαζθαθίγμκηαξ ηδκ εφνοειδ δζελαβςβή ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Φοζζηά, δ 

εκένβεζα ηςκ ημνζηζζχκ, μζ ελμιμθμβήζεζξ ημοξ ηαζ δ ειπζζημζφκδ πμο ιμο έδεζλακ 

μζ δφμ μζημβέκεζεξ ζοκζζημφζακ ηάεε θμνά πδβή εκένβεζαξ ηαζ δφκαιδξ, βζα κα 

ηαηααάθς ημ ιέβζζημ ηςκ δοκαημηήηςκ ιμο ηαζ κα πνμζπαεήζς κα λεπενάζς ηάεε 

ακαδουιεκμ ηχθοια. 

 

12.4. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

Ζ πανμφζα ενεοκδηζηή απυπεζνα μθμηθδνχεδηε έπμκηαξ ςξ αάζδ ηα δχδεηα 

ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο ηέεδηακ ηαηά ηδκ ηαηαβναθή ημο ιεεμδμθμβζημφ 

ζπεδζαζιμφ. Σα πνμξ ιεθέηδ γδηήιαηα ζοκζζημφζακ απυννμζα ιεθέηδξ ακαθμνζηά ιε 

ημκ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ  ηυζιμ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, αθθά 

ηαοηυπνμκα δζέεεηακ έκημκδ ηδκ πνμζςπζηή μπηζηή ηδξ ενεοκήηνζαξ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ παναηδνήεδηε πςξ 

θζβμζηέξ είκαζ μζ ενεοκδηζηέξ απυπεζνεξ πμο δζεκενβμφκηαζ ζηδ πχνα ιαξ ιε 



[338] 
 

οπμηείιεκα ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Μάθζζηα, εθάπζζηεξ απυ αοηέξ 

ελεηάγμοκ ηδκ ροπμθμβζηή οπυζηαζδ ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ ή ηςκ 

μζημβεκεζχκ ημοξ, ηαεχξ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ενεοκχκ πνμένπεηαζ απυ ημκ πχνμ ηδξ 

Ηαηνζηήξ ή ηδξ Φανιαηεοηζηήξ. οκεπχξ, δ εκαζπυθδζδ ηςκ ιεθεηδηχκ ιε ημκ 

ζοκαζζεδηζηυ ηυζιμ ηςκ παζδζχκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ εκέπεζ ημ ζημζπείμ ηδξ 

πνςημηοπίαξ.  

Καεχξ ζηδκ αζαθζμβναθία εα δζαπζζηχζεζ ηακείξ πςξ πμθθέξ ένεοκεξ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ απυρεζξ ηςκ ιδηένςκ, ηςκ αδεθθχκ, ηςκ παππμφδςκ, ηςκ 

ζοιιαεδηχκ ή ηςκ δαζηάθςκ ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ςζηυζμ δ 

βκχιδ ηςκ ίδζςκ ηςκ παζπυκηςκ ζοπκά δεκ αημφβεηαζ. Έηζζ, μ ενεοκδηζηυξ πχνμξ 

πνεζάγεηαζ κα ειπθμοηζζηεί ιε ηδκ ζοββναθή κέςκ ενβαζζχκ μζ μπμίεξ εα ακαδείλμοκ 

ηδκ μπηζηή ηςκ παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, πανμοζζάγμκηαξ ηα πνμζςπζηά 

ημοξ αζχιαηα.   

Μεθεηχκηαξ βζα δζάζηδια δέηα ιδκχκ ηα δφμ ημνίηζζα ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ 

ημοξ ακαδφεδηακ αλζυθμβεξ πανάιεηνμζ, μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα απμηεθέζμοκ 

έκαοζια βζα πενεηαίνς δζενεφκδζδ. Λυβμο πάνδ, ιζα εκδζαθένμοζα πνυηαζδ βζα 

ιεθθμκηζηή ένεοκα εα ήηακ δ ζε αάεμξ ιεθέηδ ηδξ ζπέζδξ ημο πάζπμκημξ ιε ημ ζχια 

ημο. Μζα πνχηδ απυπεζνα πνμζπαεήζαιε κα δζεκενβήζμοιε ζηδκ πανμφζα ένεοκα, 

ια ηα απμηεθέζιαηα εεςνμφιε πςξ εα είκαζ αηυιδ πζμ βυκζια ζε οπμηείιεκα 

ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ (πζεακυηαηα απυ ηα ηεθεοηαία έηδ ηδξ εθδαείαξ ηαζ άκς) χζηε 

κα ανίζημκηαζ ζε ιζα ζοκεζδδηή δζαδζηαζία ζφκδεζδξ ιε ημ ζχια ημοξ. 

Αηυιδ, έκα ημζκυ ζδιείμ πμο ακαδφεδηε ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ηςκ δφμ 

ιδηένςκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ ηνυπμ πμο αζχκμοκ ημ ζχια ημοξ ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα. Μζαξ ηαζ ηα παζδζά ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ πνεζάγμκηαζ ζοπκά 

αμήεεζα ζηζξ δζαδζηαζίεξ αοημελοπδνέηδζήξ ημοξ, δ ανςβή ηςκ βμκέςκ ημοξ ηνίκεηαζ 

ζδιακηζηή. Οζ ιδηένεξ, πμο ζηζξ πενζπηχζεζξ ιαξ αθζένςκακ πενζζζυηενμ πνυκμ ζηδ 

θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ, επζαανφκμκηακ ζςιαηζηά, ηαεχξ ηαηέααθακ πνμζπάεεζεξ βζα 

κα ζδηχκμοκ, κα ηάκμοκ ιπάκζμ, κα ηαΐγμοκ, κα αθθάγμοκ ηα παζδζά ημοξ, ηα μπμία 

ζηδκ πμνεία ηδξ γςήξ ημοξ απμηημφκ θοζζμθμβζηυ ζςιαηζηυ αάνμξ, ιε υηζ αοηυ 

ζοκεπάβεηαζ. Καηά ζοκέπεζα, εα ήηακ εκδζαθένμοζα ιζα ένεοκα δ μπμία εα δζαθχηζγε 

ηα εκζχιαηα αζχιαηα ηςκ ιδηένςκ πμο έπμοκ παζδί ιε ηζκδηζηή δοζημθία. 

οιπθδνςιαηζηά, ζηδκ πνμμπηζηή ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, εα ιπμνμφζε κα 

δζελαπεεί παναηήνδζδ ημο οπμηεζιέκμο ζημ ζπμθζηυ ημο πθαίζζμ (εεκμβναθζημφ 

ηφπμο ένεοκα), ζοκεκηεφλεζξ ιε ημοξ δαζηάθμοξ ηαζ ημοξ ζοιιαεδηέξ. Αηυιδ εα 

ιπμνμφζακ κα δζεκενβδεμφκ ζοκεκηεφλεζξ ιε υθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ή ημοξ 

θίθμοξ ημο οπμηεζιέκμο, ακάθμβα θοζζηά απυ ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηα 

ενςηήιαηα ζηα μπμία εκδζαθένεηαζ κα εζηζάζεζ μ ενεοκδηήξ.  

Βεααίςξ, ιζα ιεθθμκηζηή ένεοκα δφκαηαζ κα ελεηάζεζ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ένεοκαξ εέημκηαξ κέεξ δζαζηάζεζξ, υπςξ ηδκ πανάιεηνμ ημο θφθμο. Μζαξ 

ηαζ ζηδκ πανμφζα ένεοκα ηαζ ηα δφμ οπμηείιεκα είκαζ ημνίηζζα, εα ήηακ ίζςξ 

εκδζαθένμκ κα δμφιε ζοβηνζηζηά ημοξ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφξ ηυζιμοξ ηςκ δφμ 

ημνζηζζχκ ιε εηείκμοξ  αβμνζχκ ακάθμβδξ δθζηίαξ. Δπζπνυζεεηα, εα ιπμνμφζακ κα 

επζθεπεμφκ οπμηείιεκα δζαθμνεηζηήξ δθζηίαξ ή θεζημονβζηυηδηαξ, εκχ μ ιεβαθφηενμξ 

ανζειυξ οπμηεζιέκςκ,  δφκαηαζ ίζςξ κα ελαζθαθίζεζ πζμ βεκζηεφζζια ζοιπενάζιαηα. 

Μζαξ ηαζ μ μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυξ ηυζιμξ ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ δζαιμνθχκεηαζ απυ ημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ εκηυξ ημο μπμίμο 

γμοκ ηαζ δναζηδνζμπμζμφκηαζ μζ πάζπμκηεξ, εκδζαθένμκ εα πανμοζίαγε δ ζοβηνζηζηή 

ιεθέηδ πενζπηχζεςκ απυ δζαθμνεηζηέξ βεςβναθζηέξ πενζμπέξ. Μέζα απυ ιζα ηέημζα 

ένεοκα, εα ηαηαδεζηκουηακ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ 

δζαιμνθχκεζ ηα αζχιαηα ημο οπμηεζιέκμο, αθθά ηαζ ημκ αζυημζιυ ημο ζοκμθζηά. 
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Καηαθδηηζηά, ιζα αηυιδ πνυηαζδ βζα ιεθθμκηζηή ένεοκα εα ήηακ δ 

δζελαβςβή ιζαξ ιαηνμπνυκζαξ ενεοκδηζηήξ απυπεζναξ, δ μπμία εα δζενεοκήζεζ ημκ 

μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζηυ ηυζιμ οπμηεζιέκςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ δζαπνμκζηά, 

ηαεχξ ηα οπμηείιεκα, δδθαδή, ιεβαθχκμοκ ηαζ ελεθίζζμκηαζ ςξ πνμζςπζηυηδηεξ. Ζ 

ζε αάεμξ πνυκμο ιεθέηδ δφκαηαζ κα επζθένεζ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

ελέθζλδ ηςκ απυρεςκ ηαζ ηςκ αζςιάηςκ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, 

πανμοζζάγμκηαξ ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ πμο ακαδφμκηαζ ζηδ γςή ημοξ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 
 

 
Καεχξ δ ιεθέηδ αοηή πθδζζάγεζ ζημ ηέθμξ ηδξ, αζζεακυιαζηε ηδκ ακάβηδ κα 

πνμαμφιε ζε έκακ ηνζηζηυ ακαζημπαζιυ ηδξ πμθφιδκδξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ 

πμο πναβιαημπμζήζαιε. Δζδζηυηενα, πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνχηδ ιαξ ενεοκδηζηή 

απυπεζνα πμο, ζηδκ μοζία, απμηέθεζε έκα μθυηθδνμ ηαλίδζ ζημκ ζδζαίηενμ ηυζιμ δφμ 

παζδζχκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηδξ Μανίκαξ ηαζ ηδξ Άκκαξ. Ζ ενεοκδηζηή 

δζαδζηαζία ιαξ επεθφθαζζε ζηζβιέξ ααεζάξ πανάξ ια ηαζ δοκαημφ πνμαθδιαηζζιμφ, 

εκχ πμθφ ζοπκά κζχεαιε ηδ ιεθέηδ ςξ ηάηζ γςκηακυ, ημ μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ 

δοκαιζηά δίπςξ κα ιπμνμφιε κα πνμαθέρμοιε επαηνζαχξ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ.  

 Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ένεοκαξ οπήνλε ιζα πνυηθδζδ, ηαεχξ πμθθέξ ζδέεξ βζα ηδ 

εειαηζηή αθθά ηαζ ηδ ιεεμδμθμβία έιμζαγακ εαιπέξ ηαζ αδφκαιεξ, χζπμο κα 

θάαμοιε ηα ηαηάθθδθα ενεείζιαηα. Ζ απυθαζδ βζα ηδκ εηπυκδζδ ιζαξ δζπθςιαηζηήξ 

ενβαζίαξ ζημκ ημιέα ηδξ εζδζηήξ αβςβήξ είπε ήδδ θδθεεί πμθθμφξ ιήκεξ πνζκ ηδκ 

έκανλδ, πςνίξ, υιςξ, δ εειαημθμβία ηαζ ηα αηνζαή ενεοκδηζηά ενςηήιαηα κα έπμοκ 

ηαηαζηαθάλεζ ιέζα ιαξ. 

 Χζηυζμ, ημ ιάεδια ιε ηίηθμ Σν Παηρλίδη σο Βλαιιαθηηθό Φπρνπαηδαγσγηθό 

Βξγαιείν ανέεδηε ζημ δζάαα ιαξ, βζα κα δχζεζ ιμνθή ζηζξ απμζπαζιαηζηέξ ζηέρεζξ 

πμο πενζζηνέθμκηακ δζάζπανηεξ ζηδ ζθαίνα ηςκ εζςηενζηχκ ιαξ ακαγδηήζεςκ. Ζ 

έιθαζδ πμο δυεδηε ζημ ζχια ςξ έκκμζα, ςξ οπυζηαζδ, ςξ μθυηθδνμ πεδίμ ιεθέηδξ, 

ιαξ μδήβδζε βζα πνχηδ θμνά κα ζηεθημφιε ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εβηεθαθζηήξ 

πανάθοζδξ, ςξ έκα ζδζάγμκ, αλζμπνυζεηημ πθαίζζμ πνμξ δζενεφκδζδ. Καζ ηάπςξ έηζζ, 

άνπζζακ κα ακαδφμκηαζ ηα πνχηα ενςηήιαηα: Πώο λα ληώζνπλ ηα παηδηά κε θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο; Ση λα πεξηιακβάλεη κηα κέξα από ηε δσή ηνπο; Πώο λα βηώλνπλ ην ζώκα 

ηνπο; 

 Μα, αηυια ηζ ακ εκημπίζαιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο δείβιαημξ, οπμθεζπυηακ δ 

ζδζαίηενδ πνμζέββζζδ πμο επζεοιμφζαιε κα αημθμοεμφζαιε ζηδκ ένεοκα. Γεδμιέκμο 

υηζ ηα οπμηείιεκα επνυηεζημ κα είκαζ παζδζά ιε ιζα ιμνθή ηζκδηζηήξ δοζημθίαξ, ημ 

ενβαθείμ ηδξ ζοκέκηεολδξ δεκ εα ιπμνμφζε κα απμθένεζ ηανπμφξ, ηαεχξ 

ιειμκςιέκμ δεκ εα είπε ηδκ ζζπφ κα εβείνεζ ηα αζχιαηα ηαζ ηζξ ζε αάεμξ 

ελμιμθμβήζεζξ πμο πνμζδμημφζαιε. Χζηυζμ, ζημ ζδιείμ εημφημ εζζήθεακ ηα 

αζςιαηζηά δνχιεκα  πμο έθααακ πχνα ζηδ Μνλάδα Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη 

ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο, Ώθεγεκαηηθήο-Αηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο. Υάνδ ζημ 

εκαθθαηηζηυ πκεφια ημοξ πμο πνμήβαβε ηδκ εκζχιαηδ έηθναζδ ηςκ αζςιάηςκ ιέζα 

απυ παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ, θάααιε πθμφζζα ενεείζιαηα, πμθθά απυ ηα μπμία 

εκηάλαιε ζημκ ιεεμδμθμβζηυ πνμζακαημθζζιυ ιαξ.  

 Γζαιέζμο εημφηδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ απμηνοζηαθθχεδηακ ιέζα ιαξ ηα 

γδημφιεκα ηδξ ένεοκαξ, δ μπμία δζήνηδζε δέηα ιήκεξ, απυ ημκ Φεανμοάνζμ έςξ ηαζ 

ημκ Γεηέιανζμ ημο 2015. Καηά ημ δζάζηδια εημφημ ηάεε ζοκάκηδζδ ιε ηα 

οπμηείιεκα έδζκε ηνμθή βζα ηδκ επυιεκδ ζοκέκηεολδ, αζηχκηαξ χεδζδ κα 

ζοκεπίζμοιε ηδ ιεθέηδ ιαξ, κα ειπκεοζημφιε κέεξ δναζηδνζυηδηεξ, κα 

πνμαθδιαηζζημφιε βυκζια βζα ημκ ηνυπμ ενβαζίαξ ιε ηα οπμηείιεκα.  

Ακαιθίαμθα, δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πνμζέθενε πνυκμ ζηδ 

δζαδζηαζία ηαζ ηδκ εοηαζνία κα ακαπηοπεμφκ ζοκαζζεήιαηα μζηεζυηδηαξ ηαζ 

ειπζζημζφκδξ ζημ γεφβμξ ενεοκδηή-ενεοκχιεκμο. Ηδζαζηενυηδηα ηδξ πανμφζαξ 

ένεοκαξ ζοκζζηά δ ειπθμηή δφμ εθήαςκ, ηδξ Άκκαξ, 11 εηχκ ηαζ ηδξ Μανίκαξ, 15 

εηχκ πμο, πνμηεζιέκμο κα λεδζπθχζμοκ ηα αζχιαηα ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ημκ 

νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ δ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ζηδ γςή ημοξ, πνεζάγμκηακ ζζπονά 
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ηίκδηνα. Έηζζ, μζ παζβκζχδεζξ, πμθοηνμπζηέξ ή ηαθθζηεπκζηέξ αθμνιήζεζξ πνζκ απυ 

ηάεε ζοκέκηεολδ, ζηδκ πνμμπηζηή ηδξ ΐησκαηηθήο, Βπξεηηθήο, Ώθεγεκαηηθήο-

Αηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο, απμηέθεζακ έκαοζια πμο εκίζποζε ζδιακηζηά ηδκ 

αοημ-έηθναζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ. Βεααίςξ, δεκ θδζιμκάιε πςξ δ πμζμηζηή 

ιεεμδμθμβία ιαξ επέηνερε κα ηζκδεμφιε εοέθζηηα, κα αοημζπεδζάζμοιε, κα 

εηιεηαθθεοημφιε ημ ηοπαίμ ηαζ ημ αοευνιδημ, χζηε κα πθάζμοιε ηαζ, ζηδκ μοζία, κα 

ζοκ-δζαιμνθχζμοιε ηδκ ένεοκα ιε ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα, ηάηζ πμο δεκ εα ιπμνμφζε 

επ‟ μοδεκί κα ζοκηεθεζηεί ζε ιζα ηοπμπμζδιέκδ, απνυζςπδ, πμζμηζηή πνμζέββζζδ. 

Γεδμιέκμο υηζ ηα πθαίζζα πνμξ δζενεφκδζδ πμο ακαδφεδηακ ηαηά ηδκ 

ενεοκδηζηή δζαδζηαζία άββζλακ ελαζνεηζηά εοαίζεδηεξ πηοπέξ ημο ακεπακάθδπημο 

μζημ-ζςιαηζημ-αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ οπμηεζιέκςκ, μζ απμηαθφρεζξ πμο 

πνμέηοπηακ πανμοζίαγακ δζαηοιάκζεζξ. Δζδζηυηενα, μ θυβμξ ηδξ Μανίκαξ ηαζ ηδξ 

Άκκαξ ακαθμνζηά ιε ηα πθαίζζα ημο ζπμθείμο ηαζ ηςκ θζθζηχκ ζπέζεςκ οπήνλε 

απνυζημπημξ πανέπμκηαξ άθεμκεξ πθδνμθμνίεξ πμο θαίκμκηακ κα ακαδφμκηαζ 

αοευνιδηα. Πανυθμ πμο ηα οπμηείιεκα δζέεεηακ υπζ ιυκμ εεηζηά, ια ηαζ δοζάνεζηα 

αζχιαηα ζημ ζπμθείμ ηαζ ηζξ θζθίεξ ημοξ, υπςξ θάκδηε ζηα ζοιπενάζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ, εκ ημφημζξ ιζθμφζακ γςδνά βζα ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημοξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηα ζημζπεία πμο ειπίπημοκ ζηζξ εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, ηα 

οπμηείιεκα ειθακίγμκηακ πζμ θεζδςθά ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πανείπακ, ια μ πνυκμξ 

θεζημφνβδζε ιε ημ ιένμξ ιαξ, αθμφ δ ειπζζημζφκδξ πμο ακαπηφπεδηε ζημ ενεοκδηζηυ 

γεφβμξ, επέηνερε ζηα παζδζά κα παναεέζμοκ ειπζζηεοηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Οζ ζπέζεζξ 

ακάιεζα ζηα μζημβεκεζαηά ζοζηήιαηα δεκ ηαηέδεζλακ ζδιακηζηέξ ζοβηνμφζεζξ, υπςξ 

θακένςζε ηαζ ημ ενβαθείμ ημο βεκεμβνάιιαημξ. Μα πζεακυηαηα, δ Μανίκα ηαζ δ 

Άκκα πνεζάγμκηακ ιζακ ακαβκςνζζηζηή πενίμδμ, χζπμο κα επζθέλμοκ κα ιμο 

επζηνέρμοκ κα πανεζζθνήζς ζηα μζημβεκεζαηά ηεηηαζκυιεκα.     

Δκ ημφημζξ, ημ πεδίμ πμο ζοκζζημφζε ηονζμθεηηζηά πνυηθδζδ, ήηακ εηείκμ ηδξ 

δζείζδοζδξ ζηα αζχιαηα ηςκ ημνζηζζχκ πενί ακαπδνίαξ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ βεκζηυηενεξ 

πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφζακ ζηδκ αοημ-εζηυκα ημοξ. Σα οπμηείιεκα, ηα μπμία 

δζακφμοκ ηδκ πενίμδμ ηδξ εθδαείαξ, πνεζάζηδηακ πνυκμ, χζηε κα ειπζζηεοημφκ ηδκ 

ενεοκήηνζα αθθά ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ένεοκαξ εκ βέκεζ, πνμημφ απμθαζίζμοκ κα 

ηαηαζηείθμοκ ηζξ ακηζζηάζεζξ ημοξ ηαζ κα απμηαθφρμοκ ζημζπεία πμο ανίζημκηαζ 

εκδυιοπα, ζηδκ ηανδζά ημο ηυζιμο ημοξ. Δκδεζηηζηυ πανάδεζβια ζοκζζηά δ άνκδζδ 

αιθυηενςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ πςξ δζαεέημοκ ηάπμζμ ζημζπείμ δζαθμνεηζηυηδηαξ, αθθά 

ηαζ δ παναδμπή ηδξ Άκκαξ πςξ πανμοζζάγεζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ιεηά απυ μηηχ 

ιήκεξ ζοζηδιαηζηήξ πνμζέββζζδξ, ζημπεοιέκςκ ηαζ πνμζεηηζηά ζπεδζαζιέκςκ 

δναζηδνζμηήηςκ. Φοζζηά, ζηζξ απμηαθφρεζξ εημφηεξ δεκ εα εέθαιε κα 

παναβκςνίζμοιε ηδκ δφκαιδ πμο δζαεέηεζ δ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία κα δζαιμνθχκεζ 

ηζξ ζπέζεζξ ημο ενεοκδηζημφ γεφβμοξ. 

Ζ ένεοκά ιαξ δεκ είπε ημ παναηηήνα ηδξ πανέιααζδξ, δεκ επεδίςηε κα 

αθθάλεζ ηάηζ ή κα ιεηααάθθεζ ζοιπενζθμνέξ. Μα ημ εθεφεενμ ηαζ δδιζμονβζηυ ηθίια 

πμο ακαπηοζζυηακ ιε ηα οπμηείιεκα, θαζκυηακ πμθθέξ θμνέξ κα δνα 

ιεηαζπδιαηζζηζηά βζα ηα ίδζα. Θα παναεέζς, θυβμο πάνδ, ηδ ιεηαζηνμθή ηδξ 

Μανίκαξ απέκακηζ ζηζξ ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο, εκχ ανπζηά εεςνμφζε 

πςξ δεκ είκαζ ηαθή ζηα εζηαζηζηά ηαζ ανκμφκηακ κα πνμζπαεήζεζ, ζηδκ πμνεία 

θαζκυηακ κα απμθαιαάκεζ ηαζ, ιάθζζηα, κα ιμο απμγδηά κα δδιζμονβήζεζ 

ζπκμβναθήιαηα. Ή ηα αοευνιδηα ζηζπάηζα πμο ζηάνςκε δ Άκκα. Ή ημ ηθάια ημο 

εκηεηάπνμκμο οπμηεζιέκμο ιε αθμνιή ηδκ έθθεζρδ θίθςκ, πμο ιεημοζζχεδηε ζε 

ηναβμφδζ. Μάθζζηα, ημ ενβαθείμ ημο ζπκμβναθήιαημξ ήηακ εηείκμ πμο απμηάθορε ηδκ 

δοζημθία ηςκ οπμηεζιέκςκ κα πνμζεββίζμοκ ημ γήηδια ηςκ ηζκδηζηχκ δοζημθζχκ, 

ιέζα απυ ηδκ άνκδζή ημοξ κα ζπεδζάζμοκ ημκ ηζκδηζηυ ημοξ ελμπθζζιυ (ιπαζημφκζα 
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ή ακαπδνζηυ αιαλίδζμ) ηαηά ηδκ ακαπανάζηαζδ ημο εαοημφ ημοξ. Δπζπνυζεεηα, ηα 

μθζβυθεπηα αίκηεμ πμο πνμαθήεδηακ απμηέθεζακ ζζπονυ ηίκδηνμ βζα ζογήηδζδ πενί 

ακαπδνίαξ ηαζ απμηάθορακ ζδιαίκμκηα αζχιαηα ηςκ ημνζηζζχκ. Σα παναδείβιαηα 

εημφηα παναηίεεκηαζ, ιε ζημπυ κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία, ζηδκ 

δδιζμονβζηή, εηθναζηζηή ηζ ακενχπζκδ πθεονά ηδξ, πμο ηυζμ έπεζ ακάβηδ μ πχνμξ 

ηςκ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ.   

Μα ηαζ μζ δφμ ιδηένεξ ιε ηζξ μπμίεξ δζεκενβήεδηακ ζοκεκηεφλεζξ θάκδηε κα 

αζχζακ ιζα ακαζημπαζηζηή δζαδζηαζία ηαζ κα εηδήθςζακ ημοξ πνμζςπζημφξ ημοξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ. Συζμ δ Γεςνβία υζμ ηαζ δ Βάζζα έιμζαγακ πναβιαηζηά 

πεζιαννχδεζξ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιαξ, αθμφ ηα θυβζα ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ 

λεπείθζγακ ηαζ πμθθέξ θμνέξ έθενκακ δάηνοα ζηα ιάηζα ημοξ βζα ηα πνυκζα πμο 

πέναζακ, βζα ηδκ αδζηία ημο ηυζιμο, βζα ημ ιέθθμκ πμο δεκ λένμοκ ηζ ημοξ 

επζθοθάζζεζ. Κμζκή παναδμπή ηςκ δφμ ιδηένςκ απμηέθεζε δ έθθεζρδ ηαηακυδζδξ  ηζ 

εοαζζεδζίαξ απυ ηδκ ημζκςκία, ηαεχξ ηαζ δ ζςιαηζηή ημοξ ηυπςζδ, δ μπμία 

αολάκεηαζ ζημ πέναζια ηςκ πνυκςκ. Καεχξ δ Βάζζα ηαζ δ Γεςνβία ιζθμφζακ βζα ηδκ 

ηαεδιενζκή πνμζπάεεζα πμο ηαηααάθμοκ ιε ημ ζχια ημοξ, χζηε κα θνμκηίζμοκ ηα 

ημνίηζζα ημοξ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ζπδιαηίζηδηε ζηδ θακηαζία ιαξ δ εζηυκα 

ιζαξ βέθοναξ, πηζζιέκδξ απυ ηα ζχιαηα ηςκ ιδηένςκ πμο πνμζπαεεί κα θένεζ ηδ 

Μανίκα ηαζ ηδκ Άκκα πζμ ημκηά ζε υ,ηζ μζ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ ηζξ πενζμνίγμοκ. Οζ 

ιδηένεξ ανίζημκηαζ πάκηα εηεί, ηαεδιενζκά, χζηε ιε ημ δζηυ ημοξ ημ ημνιί κα 

ηαθφπημοκ αβυββοζηα ηδ θμζδμνία ηδξ ημζκςκίαξ.   

Καηαθδηηζηά, αζζεακυιαζηε ηδκ ακάβηδ κα παναδεπημφιε πςξ ηα αζχιαηα 

πμο απμημιίζαιε απυ ηδκ εκαζπυθδζδ ιαξ ιε ηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή ενβαζία ηα 

δφμ ηεθεοηαία πνυκζα ιαξ πνμζέθενακ πμθοάνζεια πνμζςπζηά μθέθδ, ςξ άκενςπμ, 

ηζ υπζ ιμκάπα ςξ ενεοκήηνζα. Αθεκυξ δ μθμηθήνςζδ ηδξ ζοββναθζηήξ απυπεζναξ ιαξ 

βειίγεζ πίζηδ, ηαεχξ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ενβαζηήηαιε ααζζγυιεκμζ απμηθεζζηζηά 

ηαζ ιυκμ ζηζξ δοκάιεζξ ιαξ, ιαηνζά απυ ηδ θμβζηή ηδξ εοημθίαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ. 

Αθεηένμο, αζζεακυιαζηε πθμοζζυηενμζ, δζυηζ δ δζαδζηαζία ηδξ ένεοκαξ έθενε ζηδ 

γςή ιαξ ακενχπμοξ πμο εα ανίζημκηαζ βζα πάκηα ζηδκ ηανδζά ιαξ βζα ηδ 

βεκκαζμδςνία πμο ιαξ επέδεζλακ, υπςξ ηα δομ ημνίηζζα, μζ μζημβέκεζέξ ημοξ ια ηαζ μ 

επυπηδξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, Μ. Πμονηυξ, ηαεχξ ιαξ αθζένςζακ ακζδζμηεθχξ ημ 

πνυκμ ηαζ ηδκ εκένβεζά ημοξ, εκχ ιαξ επέηνερακ κα ηαηαζημφιε ιένμξ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ ηδξ ζηέρδξ ημοξ. Γίπςξ ηδ ζοιαμθή ημοξ, ημ υκεζνμ ηδξ 

εηπυκδζδξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ εα είπε παναιείκεζ ζηα ζηανζά.  

 Καεχξ βνάθμκηαζ μζ ηεθεοηαίεξ θέλεζξ, δζαηοπχκμοιε ηδκ εοπή ιαξ, χζηε δ 

πανμφζα ιεθέηδ κα απμηεθέζεζ πδβή πνμαθδιαηζζιμφ βζα κέμοξ ενεοκδηέξ, μζ μπμίμζ 

εα απμθαζίζμοκ κα αζπμθδεμφκ ιε ημ γήηδια ηδξ δζενεφκδζδξ ημο μζημ-ζςιαηζημ-

αζςιαηζημφ ηυζιμο ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή πανάθοζδ, εέημκηαξ ηζξ δζηέξ ημοξ 

ειααεφκζεζξ ηαζ πνμζπενκχκηαξ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο επζζδιάκαιε. ίβμονα ημ 

πεδίμ εημφημ εκέπεζ πμθοάνζειεξ δοζημθίεξ, υπςξ δ έθθεζρδ ζφβπνμκςκ ενεοκχκ βζα 

ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ αηυιςκ ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, ηαζ εζδζηά ηςκ 

παζδζχκ. Ακαιθίαμθα, υιςξ, πνυηεζηαζ βζα έκα πμθθά οπμζπυιεκμ ενεοκδηζηυ πεδίμ, 

δ δζενεφκδζδ ημο μπμίμο εα δχζεζ θςκή ζηα αζχιαηα ηςκ αηυιςκ ιε εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ, εα εοαζζεδημπμζήζεζ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ηαζ εα ζοκδνάιεζ 

ζηδκ ιαηναίςκδ δζεηδίηδζδ ιζαξ πζμ δίηαζδξ ηαεδιενζκυηδηαξ βζα υθα ακελαζνέηςξ 

ηα πθάζιαηα.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ 

ΠΡΧΣΟΤ ΗΥΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ 

ΜΑΡΗΝΑ 

 
 

Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Μαξίλαο: Ζ Μανίκα ζοκζζηά ημ έκα εη ηςκ δφμ 

οπμηεζιέκςκ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ. Δίκαζ 15 εηχκ, θμζηά ζηδκ Γ΄ Γοικαζίμο ηαζ ηαημζηεί ιε 

ηδκ μζημβέκεζά ηδξ ζημκ κμιυ Ρεεφικμο. Ζ Μανίκα πανμοζζάγεζ ζπαζηζηή δζπθδβία, θυβς 

εβηεθαθζηήξ πανάθοζδξ, ιε απμηέθεζια κα ααδίγεζ ιε ηδ αμήεεζα δφμ ιπαζημοκζχκ.  

 

Ηρλνγξαθηθό έξγν γηα ηελ νδεγία: «Γσγξάθηζε έλα πνξηξαίην ηνπ εαπηνύ ζνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα ρξώκαηα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζνπ. Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο 

όπνηα ρξώκαηα επηζπκείο, ελώ ζηε δηάζεζή ζνπ έρεηο όζν ρξόλν ρξεηαζηείο». 

 
Με ηδ Μανίκα είπακ πνμβναιιαηζζηεί ανπζηά δφμ ζπκμβναθήιαηα, έκα βζα ημκ εαοηυ 

ηδξ ηζ έκα ακαθμνζηά ιε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ. Χζηυζμ πναβιαημπμζήεδηακ ηεθζηά 5 

ζπκμβναθήιαηα, ηαεχξ δ Μανίκα έδεζπκε κα απμθαιαάκεζ πναβιαηζηά ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

εζηαζηζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ ζε δφμ πενζπηχζεζξ πήνε ηδκ πνςημαμοθία κα γδηήζεζ ιυκδ ηδξ 

κα γςβναθίζεζ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ Μανίκα ηαηά ηα ανπζηά ζηάδζα δίζηαγε κα 

γςβναθίζεζ, ηαεχξ εεςνμφζε πςξ δεκ έπεζ ηαθέκημ («Βγώ δελ δσγξαθίδσ θαιά νθία», «Αελ 

έρσ θαζόινπ ηαιέλην»). Μεηά ηδκ πνχηδ θμνά υιςξ, μζ εζηαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ θάκδηε 

κα αμήεδζακ ζηδκ έηθναζδ ημο οπμηεζιέκμο, ιε απμηέθεζια κα θζθμηεπκεί ηα ένβα ημο 

ημπμεεηχκηαξ θεπημιένεζεξ ηαζ πμθθά πνχιαηα. ε παναπάκς οπμεκυηδηεξ πανμοζζάζηδηακ 

ηαζ ακαθφεδηακ ημ ζπκμβνάθδια ημο εαοημφ, ηδκ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο λαδένθμο Μακμφζμο. 

ημ Πανάνηδια επζθέπεδηε κα πανμοζζαζηεί εκδεζηηζηά δ δζαδζηαζία επελενβαζίαξ ημο 

ζπκμβναθήιαημξ ημο εαοημφ ηδξ Μανίκαξ, ζοκμδεουιεκδ απυ ηδκ διζ-δμιδιέκδ ζοκέκηεολδ 

πμο δζεκενβήεδηε, ηαεχξ ηαζ ηδκ θαζκμιεκμθμβζηή ηαζ ενιδκεοηζηή ημο ακάθοζδ.   

 

         
          Δζηυκα 1. Σμ ζπκμβνάθδια ηδξ Μανίκαξ βζα ημκ εαοηυ ηδξ ιε ηίηθμ «Δβχ».  
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πλέληεπμε κε ηε Μαξίλα ζε ζρέζε κε ην ηρλνγξάθεκα:  

 
Δ: -Μαξίλα θνπξάζηεθεο ή λα θάλνπκε ιηγάθη αθόκα;  

Μ: -πζ. Να ηάκμοιε θζβάηζ αηυια. Μμο ανέζεζ κα αάθμοιε.  

Δ: -Πάκε λα θάλνπκε ην πνξηξαίην ζνπ; 

Μ: -Ναζ αθθά κα ηάκεζξ ηζ εζφ.  

Δ: -Δγώ ζα ζε βιέπσ. Δζύ ζθέθηεθεο πώο ζα ζε θάλεηο; 

Μ: -Ναζ. 

Δ: -Ση ρξώκα ζα έβαδεο γηα ζέλα; 

Μ: -Κυηηζκμ.  

Δ: -Καη ηη άιιν; 

Μ: - Καζ πμνημηαθί.  

Δ: -Καη ηη άιιν; 

Μ: -Θέθς κα ιε ηάκς ζημο Υνήζημο. 

Δ: -Καη πνην άιιν ρξώκα ζα βάιεηο; 

Μ: -Καζ ηίηνζκμ. Απυ ημ ακμζπηυ. 

Δ: - Δζύ Μαξίλα άκα ήζνπλ ρξώκα, πνην ζα ήζειεο λα ήζνπλ; 

Μ: - Σμ πμνημηαθί. 

Δ: - Γηαηί; 

Μ: -Γζαηί είκαζ ημ πνχια ηδξ βαθήκδξ.  

Δ: - Ξεθηλάκε; 

Μ: -Ναζ. Πνχηα θές κα ηάκς ημ ηεθάθζ ιμο. 

Δ: -Ναη.  

Μ: -Άθθδ, άθθδ. Μπμνείξ κα ιμο ηάκεζξ εζφ ημ ηεθάθζ; 

Δ: -Πξνζπάζεζε εζύ. Μηα ραξά ζα ην θάλεηο, ζα δεηο. Super θεθάιη.  

Μ: -Σα ιαηάηζα ιαξ. 

Δ: -Καη κεηά; 

Μ: -Δβχ δεκ είιαζ ηαθή ζηδ γςβναθζηή, μθία.  

Δ: - Μηα ραξά είζαη. Πνιύ σξαία ηα θάλεηο.  

Μ: -Σδ ιφηδ ιαξ.  

Δ: -Δζύ ζα είζαη ρακνγειαζηή ή ιππεκέλε. 

Μ: -Υαιμβεθαζηή.  

Δ: -Έθαλεο ρακόγειν; 

Μ: -Ναζ. 

Δ: -Καη κεηά ηη άιιν βιέπνπκε; 

Μ: -Σμ ζχια ιμο. Με ηα πένζα.  

Δ: -Πόδηα; 

Μ: - … 

Δ: -Δζύ έθαλεο θαη παπνύηζηα.  

Μ: -Πχξ ιπμνχ κα ηάκς ημκ λοθυθμονκμ; 

Δ: -αλ θακπύιε. 

Μ: -Ok! Καθέ είκαζ μ λοθυθμονκμξ. Γεκ έπεζ πενμφθζ ημο Υνήζημο. Έπεζ ιυκμ θςηζά. 

Δ: -Μήπσο ζεο λα πξνζζέζεηο θάπνην ρξώκα; 

Μ: -Ναζ. Βάθε αηυιδ θίβμ ηίηνζκμ. 

Δ: -Από ην ζθνύξν ή από ην αλνηρηό; 

Μ: -Απυ ημ ακμζπηυ βζα κα ηάκς ηδ θςηζά.  

Δ: -Δληάμεη. 

Μ: -Γεκ θαίκεηαζ. 

Δ: -Μήπσο ρξεηάδεηαη λα θάλεηο θαη θάηη άιιν ζε εζέλα; 

Μ: -Σα αοηάηζα ιαξ.  

Δ: -Καη κήπσο ρξεηάδεηαη λα θάλεηο θαη θάηη άιιν ζε εζέλα; 

Μ: -Σα πενάηζα ιαξ. 

Δ:-Σα γπαιηά; 

Μ:-Ναζ. 
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Δ: -Μήπσο ρξεηάδεηαη λα θάλεηο θαη θάηη άιιν; 

Μ: -Σα ιαθθάηζα ιαξ. 

Δ: - Χξαία! Καη κηα ηειεπηαία πηλειηά. Κάηη αο πνύκε εδώ ζηα ρεξάθηα ζνπ λα θξαηάο; 

Μ: -Σα δάπηοθα. 

Δ: -Καη κήπσο θαη θάηη άιιν λα ζεο λα θξαηάο; 

Μ: -Σζξ πίηεξ ημο Υνήζημο. 

Δ: - Κάηη άιιν πνπ ζε βνεζάεη. 

Μ: -Σα ιπαζημφκζα ιμο. 

Δ: -Σα ζέιεηο; 

Μ: - πζ, κα ιδκ ηα ηάκμοιε. Γεκ είκαζ εοπάνζζημ. 

 

Φαηλνκελνινγηθή αλάιπζε 

 
ηδκ εζηυκα ιπμνεί ηακείξ κα δζαηνίκεζ έκα πμνημηαθί πθαζιαηάηζ, ιε δομ πυδζα, 

δομ πένζα ηζ έκα ηεθάθζ ιε πμθθά πνχιαηα. ε ηάεε πένζ ηδξ ιμνθήξ ανίζηεηαζ 

ζπδιαηζζιέκμξ ηζ απυ έκαξ ιεβάθμξ ηαθέ ηφηθμξ, εκχ πίζς απυ ημ ηεθάθζ ηδξ ιμνθήξ 

ζπεδζάζηδηε έκαξ πμνημηαθί ηφηθμξ. Σμ ζπκμβνάθδια είκαζ θζηυ, δίπςξ πμζηζθία πνςιάηςκ ή 

ζπδιάηςκ. Σα εζημκζγυιεκα ζπέδζα ανίζημκηαζ ζημ ηέκηνμ ημο πανηζμφ, εκχ δ έηθναζδ ημο 

πνμζχπμο δεκ είκαζ λεηάεανα απμηοπςιέκδ.  

 

Δξκελεπηηθή αλάιπζε 

 
Μζαξ ηαζ ημ πθαίζζμ δδιζμονβίαξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζπκμβναθήιαημξ 

πνμζδζμνίζηδηε απυ ηδκ ενεοκήηνζα, βκςνίγμοιε πςξ δ εζημκζγυιεκδ ιμνθή είκαζ δ Μανίκα. 

Γεδμιέκμο υηζ δ εκ θυβς γςβναθζά δεκ δίκεζ πμθθά ή λεηάεανα ζημζπεία, χζηε κα 

δζεκενβδεεί ιζα πθήνδξ ακάθοζδ ηςκ ζπδιάηςκ, ζπμοδαίμξ ήηακ μ νυθμξ ηδξ διζ-δμιδιέκδξ 

ζοκέκηεολδξ πμο αθεκυξ ελήβδζε ηδ θεζημονβία ημο ηάεε ζπεδίμο, αθεηένμο κμδιαημδυηδζε 

ηδ ζδιαζία ημο. Χξ εη ημφημο, απυ ηα θεβυιεκα ημο οπμηεζιέκμο πνμέηορε πςξ μζ ηαθέ 

ηφηθμζ ζηα πένζα ηδξ Μανίκαξ είκαζ δφμ πίηεξ, εκχ μ πμνημηαθί ηφηθμξ πίζς ηδξ ακαπανζζηά 

έκακ θμφνκμ. Δζδζηυηενα, δ Μανίκα έθηζαλε ημκ εαοηυ ηδξ κα ανίζηεηαζ ζημ εζηζαηυνζμ υπμο 

ενβάγεηαζ μ αβαπδιέκμξ θίθμξ ηδξ, μ Υνήζημξ, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ ηδ ζπμοδαζυηδηα 

ηδξ θζθίαξ ημοξ βζα ημ ημνίηζζ. Ακαθμνζηά ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο πνμζχπμο, αοηά δεκ 

είκαζ λεηάεανα, ηαεχξ ημ ζπκμβνάθδια δζεκενβήεδηε ιε κενμιπμβζέξ, ιε απμηέθεζια ηα 

πνχιαηα κα ιδκ ζηέβκςζακ επανηχξ ηαζ κα ακαιείπεδηακ. Χζηυζμ, ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ζοκέκηεολδξ ημ οπμηείιεκμ δήθςζε πςξ απεζηυκζζε ημκ εαοηυ ημο πανμφιεκμ. Πανυθμ πμο δ 

Μανίκα ζπεδίαζε ηα βοαθζά ηδξ, επέθελε κα ιδκ ζπδιαηίζεζ ηα ιπαζημφκζα ηδξ, ηαεχξ δεκ 

ηδξ θένκμοκ εοπάνζζηα ζοκαζζεήιαηα, ζημζπείμ πμο αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε ςξ πνμξ ημκ 

ηνυπμ πμο ημ οπμηείιεκμ αζχκεζ ηδκ ηζκδηζηή δοζημθία ημο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΖΜΗ-ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ 

ΣHNANNA 

 
 
Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο Άλλαο: Ζ Άκκα είκαζ ημ οπμηείιεκμ 11 εηχκ ηδξ πανμφζαξ 

ένεοκαξ, θμζηά ζηδ Γ΄ Γδιμηζημφ ηαζ δζαιέκεζ ζημκ κμιυ Ρεεφικμο. Ζ Άκκα πανμοζζάγεζ εη 

βεκεηήξ εβηεθαθζηή πανάθοζδ ηαζ, εζδζηυηενα, ζπαζηζηή ηεηναπθδβία, δζαεέημκηαξ ιεζςιέκδ 

ηζκδηζηυηδηα ζηα άκς ηαζ ηάης άηνα, ιε απμηέθεζια κα ηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ακαπδνζημφ 

αιαλζδίμο.   

 

Οδεγία: «Πεξίγξαςε ηε δσή ζνπ ζαλ λα ήηαλ έλα βηβιίν. Πνηα ζα ήηαλ ηα θεθάιαηα ηνπ 

βηβιίνπ ζνπ;» 

(Δ= Δξεπλήηξηα, Α=Άλλα) 

 
Δ: -Άλλα είζαη έηνηκε λα μεθηλήζνπκε; Θα ήζεια λα κνπ δηεγεζείο ηε δσή ζνπ ζα λα 

ήηαλ βηβιίν κε θεθάιαηα. ην ηέινο κελ μεράζεηο λα δώζεηο έλαλ ηίηιν ζην βηβιίν ηεο 

δσήο ζνπ. Λνηπόλ, είζαη έηνηκε λα κνπ δηεγεζείο ηε δσή ζνπ ζα λα ήηαλ βηβιίν;  

Α: - Γεκ έπς ζδέα.  

Δ: - Αλ ήηαλ έλα βηβιίν ε δσή ζνπ πνηνο ζα ήηαλ ν ηίηινο;  

Α: - Γεκ έπς ζδέα.  

Δ: - Υκ ...  

Α: - Γεκ ημ έπς ζηεθηεί. 

Δ: - Έια λα ην ζθεθηνύκε καδί.  

Α:- Μήπςξ εα ήηακ «Ζ γςή ιμο»;  Ή  «Εςή ζακ πενζπέηεζα»; 

Δ:- Δπεηδή εζέλα ε δσή ζνπ έρεη πνιιέο πεξηπέηεηεο!  Δίζαη πεξηπεηεηώδεο ηύπνο. Λεο λα 

δώζνπκε απηό;  

Α: - Ναζ. 

Δ: - Άλλα πνην ζα ήηαλ ην πξώην θεθάιαην ηεο δσήο ζνπ;  

Α: - Δ ...  

Δ: - Κεθάιαην 1.  

Α: - Απυ ηυηε πμο βεκκήεδηα.  

Δ: - Ναη. «Από ηόηε πνπ γελλήζεθα». 

Α: - Ναζ, αθθά δεκ λένς ηζ χνα βεκκήεδηα.  

Δ: - Πνηα κέξα όκσο γελλήζεθεο;  

Α: - Γεκ εοιάιαζ.  

Δ: - Ζκεξνκελία πνπ έρεηο ηα γελέζιηά ζνπ;  

Α: - 4 Μανηίμο.  

Δ: - 4 Μαξηίνπ. Καη ηη έηνο ήηαλ;  

Α: - 2004. 

Δ: - Ζ κακά ζνπ, ζνπ έρεη πεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ κέξα πνπ γελλήζεθεο; Γηα ηελ γέλλα; 

Α: -πζ. Γεκ λένς μφηε ηδκ χνα πμο βεκκήεδηα.  

Δ: - Γελ πεηξάδεη. Ξέξεηο αλ γελλήζεθεο ζην Ρέζπκλν ή ζε άιιε πόιε; 

Α: - ημ Ζνάηθεζμ κμιίγς είκαζ.  

Δ: - Ξέξεηο αλ γελλήζεθεο κε θαηζαξηθή;  

Α: - Καζζανζηή.  

Δ - Καηζαξηθή;  

Α: - Καζ ιάθζζηα πνυςνδ.  

Δ: - Πξόσξε;  
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Α: - Ναζ.  

Δ: - Πόζν πξόσξε;  

Α: - Γεκ έπς ζδέα, ιδ νςηάξ ειέκα, νχηα ηδ ιαιά ιμο.  

Δ: - Ναη. Μεηά γύξηζεο θαηεπζείαλ ζην ζπίηη;  

Α: - πζ, έιεζκα ζε εενιμημζηίδα.  

Δ: - Ήζνπλ άξαγε ραξνύκελν κσξό;  

Α: - Ναζ.  

Δ: - Καη κεηά από πόζν θαηξό γύξηζεο ζην ζπίηη;  

Α: - Έιεζκα πενίπμο 4 ιήκεξ ζηδκ εενιμημζηίδα ακ εοιάιαζ ηαθά, ιδκ ημ βνάρεζξ.  

Δ: - Σν βάδσ ζε παξέλζεζε.  

Α: - Σμ έβναρεξ;  

Δ: - Πξνηηκάο λα ην ζβήζσ;  

Α: - ηζ βνάθεζξ πνέπεζ κα είιαζηε ζίβμονμζ. 

Δ: - Χξαία. Μεηά; Χο δεύηεξν θεθάιαην ηεο δσήο ζνπ;  

Α: - Σμ ζπμθείμ.  

Δ: - Κεθάιαην 2 «ρνιείν». Δζύ πήγεο παηδηθό ζηαζκό;  

Α: - Ναζ.  

Δ: - Δθεί πνπ γλώξηζεο θαη ηελ Αλησλία, ζσζηά;  

Α: - Ναζ, εδχ πένα ζημ λεηξν.  

Δ: - Θα ην γξάςσ «Όλεηξν». Χξαία πεξλνύζεο ζην Όλεηξν;  

Α: - Ναζ.  

Δ: - Θπκάζαη θαλέλαλ ζπκκαζεηή ζνπ από ηόηε;  

Α: - πζ.  

Δ: - Καη κεηά ηνλ παηδηθό πήγεο λήπην;  

Α: - Έιεζκα θίβμ παναπάκς ζημκ παζδζηυ.  

Δ: - Α ιίγν παξαπάλσ.  

Α: - Γζαηί δ ιαιά ιμο ήεεθε κα ελαζηδεχ ιε ηα παζδζά, βζα κα ιδκ πάς αιέζςξ κήπζμ ηαζ κα 

ιδκ λένς ηίπμηα. 

Δ: - Ναη. Καη νη δεζκνί πνπ δεκηνύξγεζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ηόηε ήηαλ θαινί;  

Α: - Ναζ. 

Δ: - Σόηε ζηνλ παηδηθό είρεο θάπνηα θίιε;  

Α: - Γεκ εοιάιαζ.  

Δ: - Καη κεηά πνύ πήγεο; Νήπην;  

Α: - Δδχ, ζημ …
μ
 κδπζαβςβείμ.  

Δ: - Σόηε είρεο ζπλνδό ή πήγαηλεο κόλε ζνπ;  

Α: - Ναζ ημκ Βαζίθδ. 

Δ: - Σνλ μέξεηο από ηόζν παιηά;  

Α: - Ναζ. 

Δ: - Μάιηζηα. 

Α: - Καζ ιεηά πήβαιε Γδιμηζηυ. Μδκ ημ βνάρεζξ. 

Δ: - Να κελ ην γξάςσ; 

Α: - πζ ημ πνχημ, ημ ηεθεοηαίμ κα ιδκ βνάρεζξ βζαηί δεκ ημ εοιάιαζ ηυζμ ηαθά.  

Δ: - Πεξλνύζεο θαιύηεξα ζην λήπην ή ζην Γεκνηηθό;  

Α: - ημ κήπζμ πενκμφζα ηαθά, αθθά ηαζ ζημ δδιμηζηυ ιεηά ... ιέπνζ ηδκ Δ‟ Γδιμηζημφ 

πενίπμο. Γεκ λένς... ηδκ Δ‟ Γδιμηζημφ κμιίγς λεηίκδζακ μζ δοζημθίεξ, θζθίαξ εκκμχ. 

Δ: - Οη δπζθνιίεο απηέο θηιίαο ιύζεθαλ; Ή παξακέλνπλ;  

Α: - Παναιέκμοκ. Γεκ θακηάγεζαζ ζε ηζ ζδιείμ έπεζ θηάζεζ. 

Δ: - Καη θέηνο;  

Α: -Ναζ, ηαζ θέημξ. Σχνα έπεζ θηάζεζ  ημ ... ηέημζμ ... Σχνα έπεζ ιπεζ ημ ηεναζάηζ ζηδκ 

ημφνηα κμιίγς ηαζ εα ... δεκ ηεθείςζε δ πνμκζά, αθθά, ακ ημ ζοκεπίζμοκε, εα ιπαίκμοκ ηαζ 

άθθα ηεναζάηζα. 

Δ: - Άθνπζεο θάπνην ζρόιην; Έγηλε θάηη; 

Α: - πζ.  

Δ: - ε ελόριεζε ε ζηάζε θάπνησλ; Ση ζπκβαίλεη θαη ην ιεο απηό; 
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Α: - πζ, απθχξ κζχες υηζ είκαζ ... Γεκ λένς, δεκ ημ ζογδηάς πμθφ ιε ηδκ Ακηςκία βζαηί ημ 

έπς ζογδηήζεζ πμθθέξ θμνέξ ιε ηδκ ροπμθυβμ ιμο, ιέπνζ πμο ιμο είπε υηζ αανέεδηε κα 

αημφεζ βζα ημ …
μ
 Γδιμηζηυ. Φοζζηυ είκαζ αθμφ ηδκ γάθζζα. 

Δ: - Ναη, αιιά δελ ζα πξέπεη λα δνζεί κία ιύζε ζε απηό ην θεθάιαην ηεο δσήο ζνπ;  

Α: - Δβχ ... Να! Να ζμο πς έκα πανάδεζβια;  

Δ: - Ναη. 

Α: - Κάπμζα ιένα ιμο έδςζε ζοιαμοθή δ ροπμθυβμξ, κα πάς βζα θαβδηυ ιε ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ιμο. Καζ ημοξ ημ πνυηεζκα ζημ δζάθθεζια, εκχ αοημί ιζθμφζακ βζα ημ υηζ εα πάκε 

βζα ζμοαθάηζ. Γεκ εοιάιαζ ακ ημοξ ημζημφζα ζηα ιάηζα ή υπζ, ιπμνεί ηαζ κα ιδκ ημοξ 

ημζημφζα, αθθά δ ακηίδναζδ ημοξ είκαζ ... Ίζςξ ηαζ θηαίς ηαζ εβχ πμο ιάθθμκ δεκ ημοξ 

ημζημφζα ζηα ιάηζα ή ημοξ ημζημφζα ... δεκ εοιάιαζ. Αθθά δ ακηίδναζδ ημοξ ήηακ κα ιδκ ιε 

αημφζεζ ηακείξ επεζδή δεκ ημοξ ημζημφζα. Σέθμξ πάκηςκ, δ ακηίδναζδ ημοξ ήηακ κα ιδκ ιε 

αημφζμοκ ηακ ηαζ κα ιδκ πμοκ μφηε έκα «καζ», μφηε έκα «υπζ δεκ εέθμοιε κα πάιε ιαγί ζμο» 

ηαζ αοηυ πμο έηακακ. ηαιάηδζακ ηδκ ζογήηδζή ημοξ, ιάθθμκ ημ ζηέθηδηακ ηαζ ιεηά 

ζοκέπζζακ ηδκ ζογήηδζή ημοξ ηακμκζηά.  

Δ: - Δζύ από ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηεο ζνπ έρεηο παξαπάλσ αδπλακία ζε 

θάπνηνλ;  

Α: - πζ, είιαζηε απθχξ ζοιιαεδηέξ. Ναζ είπα! Σμ πνχημ παζδί πμο ιμο ιίθδζε, υηακ 

άνπζζακ μζ δοζημθίεξ. 

Δ: - Πνηνο ήηαλ;  

Α: - Ο Μάκμξ, αθθά ιεηαηυιζζε. 

Δ: - Χρ! Καη από ηα θνξίηζηα είλαη θάπνηα άιιε θνπέια πην ζπκπαζεηηθή πνπ λα ζε 

πξνζεγγίδεη πην πνιύ; 

Α: - πζ. θμζ ιμο θέκε υηζ είιαζ μ ροπμθυβμξ ημο ζπμθείμο, πανυθμ πμο έπμοκ βίκεζ υθα 

αοηά, εβχ ζοκεπίγς κα ημοξ δείπκς ηδκ ίδζα αβάπδ πμο ημοξ έδεζπκα. 

Δ: - Να ην ζπκπεξηιάβνπκε ζην βηβιίν; Καη ζε ιέλε ςπρνιόγν ηνπ ζρνιείνπ; Δίζαη 

ζίγνπξε όηη δελ ζε ζέινπλ θνληά ηνπο;  

Α: - Γζα κα θακηαζηείξ ζηδκ παβηυζιζα διένα αηυιςκ ιε εζδζηά πνμαθήιαηα ιζθμφζαιε βζα 

έκα παζδί ιε αοηζζιυ. Κάκεζ εηείκμ ηαζ ηάκεζ αοηυ. ηακ θηάζαιε ζημ ιένμξ ημο video πμο 

είκαζ ηα άημια ιε ηζκδηζηά πνμαθήιαηα,  πμο εβχ δε πζζηεφς υηζ ηα έπς, πζζηεφς υηζ έπς 

ηειπεθζά. Καζ υηακ θηάζαιε ζημ ιένμξ ημο video πμο έδεζπκε ηα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, 

εα ιπμνμφζακ κα ιε νςηήζμοκ πάνα πμθθά. Μέζα ζηδκ ηάλδ ημοξ ιε έπμοκ.  

Δ: - Μήπσο δελ ζε ξώηεζαλ γηα λα κελ ζε θέξνπλ ζε δύζθνιε ζέζε; 

Α: - Γεκ ιε θένκμοκ ζε δφζημθδ εέζδ.  

Δ: - Δλλνώ κήπσο πίζηεπαλ όηη εζύ ζα παξεμεγεζείο, αλ ζε ξσηήζνπλ. 

Α: - πζ. Δβχ δεκ πανελδβμφιαζ. Δβχ πανελδβμφιαζ ιυκμ υηακ ημ ζηεθημφκ ηαζ δεκ ημ θέκε 

δοκαηά.  

Δ: - Δζύ ππάξρεη θάηη πνπ ζα ήζειεο λα ηνπο πεηο γηα ηηο θηλεηηθέο δπζθνιίεο;  

Α: - Δβχ ... 

Δ: - Κάηη πνπ ζα ήζειεο λα μέξνπλ ζην ζρνιείν; 

Α: - Δβχ ζμο είπα ηαζ πνζκ, δεκ πζζηεφς υηζ έπς ηζκδηζηέξ  δοζημθίεξ ... ηειπέθα, αανειάνα, 

δεκ λένς ηζ έπς, αθθά ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ υπζ. Γεκ λένς ηζ θέκε μζ ιεβάθμζ, αθθά εβχ δεκ 

πζζηεφς υηζ έπς.  

Δ: - Μήπσο ηόηε δελ ην πηζηεύνπλ νύηε νη ζπκκαζεηέο ζνπ θαη γη’ απηό δελ ζε ξώηεζαλ; 

Α: - Ίζςξ, αθθά κα θακηαζηείξ ιε ηάθεζακ ζε έκα ζπμθείμ. Ο δζεοεοκηήξ ημο ζπμθείμο 

κμιίγς είκαζ ηαζ εείμξ ιζαξ θίθδξ ιαξ ηαζ δ ιαιά ιμο ημο έζηεζθε ιήκοια υηζ δ Άκκα 

ηαηαθαααίκεζ πθήνςξ ηζξ δοζημθίεξ ηδξ ηαζ ιμο είπε υηζ, δεκ λένς πυηε, εα ιε ηαθέζμοκ. 

Δ: - Θα παο γηα ζπλέληεπμε, δειαδή;  

Α: - Θα πάς κα ημοξ πς υθα αοηά πμο κζχες. 

Δ: - Έρεηο θαηά λνπ θάηη πνπ ζα ήζειεο λα ηνπο πεηο;  

Α: - Γεκ λένς. 

Δ: - Αο πνύκε Άλλα εζέλα έρεη ηύρεη θακηά θνξά λα ζεο λα θαηέβεηο από έλα πεδνδξόκην 

θαη θάπνηνο λα έρεη παξθάξεη ζηελ ξάκπα;  

Α: - Πμθθέξ θμνέξ! Καζ υπζ ζηδ νάιπα, αηνζαχξ ζημ πεγμδνυιζμ. 

Δ: - Πώο αηζζάλεζαη γη’ απηό;  
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Α: - Γζαηί δ νάιπα είκαζ εηεί πμο είκαζ ημ ζηαθμπάηζ βζα κα ιπεζξ ζηδκ πμθοηαημζηία. Δηεί 

είκαζ, αθθά έπμοκ πανηάνεζ. Έκαξ αθάηαξ ιε έκα άζπνμ αοημηίκδημ έπεζ πανηάνεζ ... ηδκ 

Πέιπηδ είπαιε αβεζ αυθηα ηαζ έκαξ αθάηαξ ιε έκα άζπνμ αοημηίκδημ είπε πανηάνεζ αηνζαχξ 

εηεί πμο ήηακ ημ πεγμδνυιζμ.  

Δ: - Μήπσο ζην βηβιίν ηεο δσήο ζνπ ζα ήζειεο λα ζπκπεξηιάβεηο θαη έλα θεθάιαην γηα 

απηό ην ζέκα;  

Α: - Γεκ λένς.  

Δ: - Ίζσο έλα θεθάιαην γηα ηε θηιία ή  έλα θεθάιαην γηα ην ζρνιείν;  

Α: - Ξένς ηζ εέθς  κα ζοιπενζθάας, έκα ηεθάθαζμ ιαβεζνζηήξ πανυθμ πμο δεκ λένς κα 

ιαβεζνεφς.  

Δ: - Γηα λα ην γξάςσ! Κεθάιαην 3 «Μαγεηξηθή».  

Α: - πζ, υπζ, δίπθα.  

Δ: - ιν; 

Α: - θμ, βζαηί εδχ ιζθάιε βζα ... Απθά δεκ λένς ηαευθμο κα ιαβεζνεφς.  

Δ: - Καη γηα λα θιείζνπκε ην δεύηεξν θεθάιαην κε ην ζρνιείν, εζύ πνηνο ζα έιεγεο όηη 

ήηαλ ν θαιύηεξνο δάζθαινο ή ε θαιύηεξε δαζθάια πνπ είρεο κέρξη ηώξα; 

Α: - Ζ ηονία Λίκα.  

Δ: - ε πνηα ηάμε ζνπ έθαλε;  

Α: - Δ ... πενίιεκε ...  

Δ: - Ήηαλ δαζθάια ηεο ηάμεο ή παξάιιειε;  

Α: - Γαζηάθα ηδξ ηάλδξ. 

Δ: -Καη ζε πνηα ηάμε ζνπ έθαλε;  

Α: - ε ηνεζξ ηάλεζξ, Γεοηένα, Σνίηδ, Σεηάνηδ ηαζ Πέιπηδ ηαζ Έηηδ έπς ηδκ ηονία Μάνεα. 

Δ: - Ζ θπξία Μάξζα είλαη θαιή;  

Α: - Πνχημκ, λένεζξ ηζ ιμο είπε; 

Δ: - Ση;  

Α: - Με νχηδζε ... επεζδή ηδξ έπς πεζ υηζ εβχ ηάκς οπμθμβζζηέξ, ιμο είπε ακ εέθς κα ακέας 

πάκς ηαζ λένεζξ ηζ ιμο είπε;  

Δ: - Ση; 

Α: - Αοηυ ιμο έπεζ ιείκεζ ακελήβδημ. Μμο είπε «Δκδιένςζέ ιαξ βζα ημ ακ εεξ κα ακεαείξ 

επάκς βζα κα ανμφιε έκακ δάζηαθμ…». Κναηζέζαζ;  

Δ: - Ναη. 

Α: - «… μ μπμίμξ ιπμνεί ηαζ εέθεζ κα ζε ζδηχζεζ».  

Δ: -Υκ… 

Α: - «Μπμνεί ηαζ εέθεζ». 

Δ: - Δίλαη δηθή ζνπ ππνρξέσζε λα βξεηο εζύ δάζθαιν ή κήπσο ην ζρνιείν πξέπεη λα 

βξεη; 

Α: - Γζηή ημοξ. 

Δ: - Σόηε γηαηί πηζηεύεηο πσο ην είπε ζε ζέλα απηό;  

Α: - Γεκ εέθμοκ ηαζ έπμοκε ηαζ δφμ ζοκεήιαηα πμο ζημ ζπμθείμ αοηυ δεκ ηαζνζάγμοκε 

ηαευθμο. Ίζςξ ζε ηάπμζμ άθθμ δδιμηζηυ κα ηαίνζαγακ, αθθά ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζπμθείμ δεκ 

ηαζνζάγμοκ.  

Δ: - Πνηα είλαη απηά ηα ζπλζήκαηα;  

Α: - Σμ «Έκαξ βζα υθμοξ ηαζ υθμζ βζα έκακ». Σμ μπμίμ ιήκοια, δ πνχηδ ζηνμθή ημο ηδκ 

αθέπς, ημ «Έκαξ βζα υθμοξ» ηδκ δεφηενδ ζηνμθή ημο δεκ ηδκ αθέπς πμηέ. Καζ επίζδξ είκαζ 

ηαζ άθθμ έκα ζφκεδια ημ μπμίμ ημ είπακε αάθεζ ζημ κδπζαβςβείμ.  

Δ: - Ναη.  

Α: - Δίκαζ ημ «θμζ δζαθμνεηζημί, υθμζ ίζμζ». Σμ «δζαθμνεηζημί» ημ αθέπς, ημ «ίζμζ» πμηέ.  

Δ: - Ναη.  

Α: - πζ πμηέ, εκκμχ πμηέ πένοζζ ηαζ θέημξ. Με ηδκ ηονία Λίκα θοζζηά ηαζ ημ έαθεπα.  

Δ: - Πηζηεύεηο όηη ε θπξία Μάξζα ρεηξηδόηαλ δηαθνξεηηθά ηηο θαηαζηάζεηο; Αο πνύκε, ηη 

ήηαλ απηό πνπ έθαλε ε θπξία Μάξζα θαη ηα έθαλε όια πην εύθνια; νπ ζπκπεξηθεξόηαλ 

θάπσο δηαθνξεηηθά;  

Α: - Ναζ.  
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Δ: - νπ κηινύζε πην επγεληθά; Αηζζαλόζνπλ λα ζε ζπκπεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξν; Γώζε 

κνπ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

Α: - Ναζ, καζ, καζ! Πάκηςξ, δεκ είπε αοηή ηδ θνάζδ,  δεκ έπεζ ηφπεζ κα ακεαμφιε πάκς αθθά 

πάκηςξ δεκ ηδκ άημοζα κα πεζ πμηέ αοηή ηδ θνάζδ.  

Δ: - Καη ηειηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο ηη έγηλε;  

Α: - Γεκ πάς! Δίπακ πεζ ζηδκ ιαιά ιμο υηζ υθεξ μζ εηδδθχζεζξ βίκμκηαζ εηεί. Γζαηί ειείξ δεκ 

έπμοιε μφηε αζακζέν μφηε αίεμοζα εηδδθχζεςκ. Καζ ηάκμοιε ηζξ εηδδθχζεζξ πάκς ζηδκ 

ηάλδ  

Δ: - Καη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, όηαλ είραηε ηελ θπξία Λίλα, πώο αλέβαηλεο ζηνπο 

ππνινγηζηέο;  

Α: - Γεκ έπμοκ οπμθμβζζηέξ. 

Δ: - Α δελ θάλαηε ηόηε;  

Α: - Ζ ηνίηδ, δ ηεηάνηδ ηαζ δ πέιπηδ έπμοκ οπμθμβζζηέξ.  

Δ: - Άλλα πνηα ήηαλ ε πην επράξηζηε αλάκλεζή ζνπ από ην ζρνιείν κέρξη ζήκεξα;  

Α: - Απυ ημ ζπμθείμ ιέπνζ ζήιενα;  

Δ: - Ναη, από όια ηα ρξόληα πνπ παο ζρνιείν. Νήπην, παηδηθό, Γεκνηηθό. Πνηα ήηαλ ε πην 

επράξηζηε κέξα πνπ ζπκάζαη;  

Α: - Σα βεκέεθζά ιμο ζημ κδπζαβςβείμ.  

Δ: - Ση είρε γίλεη εθείλε ηε κέξα;  

Α: - Πμο είπαιε ... ακ εεξ έπμοιε ηαζ θςημβναθίεξ, ηζξ έπμοιε εδχ πένα. 

Δ: - Α ηέιεηα!  

Α: - Δίπαιε ιαγεοηεί ... Ήηακ δ χνα κα ζαήζμοιε ηδκ ημφνηα. Καζ ηνζχκ, ηεζζάνςκ, δεκ 

λένς πυζμ ήιμοκ, ιε ηναημφζε μ Βαζίθδξ βζαηί ηυηε είπα βζα ζοκμδυ ημ Βαζίθδ ηαζ είπαιε 

ιαγεοηεί ηαζ έπνεπε κα ζαήζμοιε ηδκ ημφνηα. Δηείκδ δ ζηζβιή δεκ εα ηδκ λεπάζς πμηέ. 

Δ: - Θα ήζεια πάξα πνιύ λα ηελ δσ απηή ηε θσηνγξαθία! Θεο αύξην πνπ ζα έξζσ λα 

δνύκε θσηνγξαθίεο;  

Α: - Ναζ, αθθά ... καζ εέθς αθθά ... εεξ κα επζζηνέρμοιε ζημ πανυκ; 

Δ: - Ναη. 

Α: - Γεκ εέθς κα ζε γαθίζς.  

Δ: - ρη, γηα κέλα είλαη επραξίζηεζε κνπ λα ζε αθνύσ. 

Α: - ... αθθά εοπανζζηχ αθθά ιπμνμφιε κα ... ιε αοηυ ημ εέια πμο εα λεηζκήζς ηχνα ιπμνεί 

κα θάιε ηαζ παναπάκς απ‟ υηζ πνεζάγεηαζ, αθθά ηέθμξ πάκηςκ ... Δηείκδ δ θνάζδ πμο είπε δ 

ηονία Μάνεα λένεζξ πχξ έκζςζα;  

Δ: - Πώο; 

Α: - Έκζςζα έκα ιίζμξ! Ήεεθα κα ηδκ πηοπήζς! Ήεεθα κα ιε ζδηχζεζ δ πανάθθδθδ ζηήνζλή 

ιμο ηαζ κα πς ζημοξ ζοιιαεδηέξ ιμο «Βάθηε ηδκ, αάθηε ηδκ ζημ ηανυηζζ ηαζ ηάκηε ηδκ 

ιενζημφξ ηφηθμοξ ή ακεαάζηε ηδκ, ηάκηε ηδκ εηεί ιενζημφξ ηφηθμοξ βζα κα δεζ πχξ κζχες!» 

Δ: - Καη ηη απάληεζεο ηεο θπξίαο; Σεο είπεο θάηη όηαλ ζνπ είπε απηή ηε θξάζε;  

Α: - Δίπα «πζ, εέθς κα ιείκς ηάης».  

Δ: - Καη πνηα ζα έιεγεο όηη είλαη κέρξη ζήκεξα ε πην δπζάξεζηε κέξα ζην ζρνιείν; Ζ 

κέξα πνπ ζηελαρσξήζεθεο πάξα πνιύ ή ζύκσζεο πάξα πνιύ;  

Α: - ηακ λεηίκδζα αοηέξ μζ δοζημθίεξ. Γεκ ζμο ηδκ έπς πεζ εηείκδ ηδκ διένα; Σδκ διένα 

ημο αβζαζιμφ;  

Δ: - Υκ, θάηη ζα λα ζπκάκαη ... Με ηελ Δύα, εε;  

Α: - Ναζ.   

Δ: - Δθηόο από ηελ Δύα, ππάξρεη θάπνην ζπκπαζεηηθό θνξίηζη ζηελ ηάμε ζνπ; Κάπνηα 

θνπέια πνπ ζα ήζειεο λα ζπκπεξηιάβεηο ζην βηβιίν ζνπ;  

Α: - πζ.  

Δ: - Πνηα πξόζσπα ζα ήζειεο λα ζπκπεξηιάβεηο ζην βηβιίν ζνπ;  

Α: - Απυ πμφ;  

Δ: - Γεληθά από ηελ δσή ζνπ. 

Α: - Σμοξ βμκείξ ιμο.  

Δ: - Ναη. 

Α: - Σμκ Βαζίθδ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα ιε ιαθχκεζ αθθά ιε αμδεάεζ πμθφ ηαζ ιε ηαηαθαααίκεζ 

ηαζ ηδκ Ακηςκία ηαζ ηέθμξ πάκηςκ. […] 
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Δ: - Άλλα αλ εζύ έβξηζθεο έλα ιπρλάξη θαη ην έηξηβεο θαη έβγαηλε έλα καγηθό ηδίλη, πνηεο 

είλαη νη ηξεηο επρέο πνπ ζα ήζειεο λα ζνπ πξαγκαηνπνηήζεη;  

Α: - Να ένεεζ δ βζαβζά ιμο, κα ένεεζ δ βζαβζά ιμο, κα ένεεζ δ βζαβζά ιμο!  

Δ: - Καη άκα κπνξνύζεο λα θάλεηο θαη κία δεύηεξε δηαθνξεηηθή θαη κία ηξίηε 

δηαθνξεηηθή; 

Α: - Γεκ λένς ... ε .... ημ ανήηα! Να ηδξ θηζάλς ηδκ ροπμθμβία βζαηί ... κα ζοκεζδδημπμζήζς 

υηζ ηαπμφη ... υηζ πέεακε, υηζ δεκ παιμβεθάεζ, ημ ιυκμ πμο ηάκεζ είκαζ κα ηθαίεζ, δεκ ιζθάεζ 

ηαζ ηθαίεζ. Σμοθάπζζημκ έηζζ ιμο είπε μ Νζηήηαξ πμο βφνζζε. 

Δ: - Γύξηζε ν Νηθήηαο; 

Α: - Ναζ.  

Δ: - Καη θάηη πνπ λα αθνξά θαη ηε δηθή ζνπ δσή; Σν κέιινλ ζνπ ή ηελ πξνζσπηθή ζνπ 

δσή;  

Α: - Δβχ ... δεκ λένς ... Σμ ιυκμ πμο εέθς είκαζ κα έπμοιε οβεία ηαζ κα ηναηήζεζ μ αδενθυξ 

ιμο ηδκ οπυζπεζή ημο, μ μπμίμξ ιία θμνά πμο είπαιε ιαθχζεζ, δεκ λένς ηζ έβζκε, ηαζ ιε 

έπθεκε ηαζ ιμο είπε υηζ ιυθζξ ηεθεζχζεζ ηζξ ζπμοδέξ ημο εα ιείκμοιε εδχ ηάης ηαζ ιμο ημ 

είπε οπμζπεεεί αοηυ. 

Δ: - ρη, ελλνώ κήπσο κπεξδεύηεθεο θαη ελλννύζεο ηνλ μάδεξθν ζνπ. Θα ήζειεο ζηα 

αιήζεηα λα γπξίζεη ν Μελάο, κόιηο ηειεηώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη λα κέλεη εδώ θαη λα 

πεξλάηε ρξόλν καδί;  

Α: - Ναζ, έπς πάεζ ζηδκ Θεζζαθμκίηδ κα ημκ δς ηαζ θέημξ εα πάς.  

Δ: - Καη πνύ αιινύ έρεηο πάεη ηαμίδηα;  

Α: - ηδκ Οοββανία.  

Δ: - Καη κνπ είρεο πεη θάπνηα ζηηγκή όηη έρεηο πάεη θαη ζηελ Γεξκαλία;  

Α: - Ναζ πμθφ ιζηνή.  

Δ:  - Έρεηο κλήκεο από ηόηε; Σν ζπκάζαη;  

Α: - πζ.  

Δ: - Καη ηη πξόθεηηαη λα γίλεη κε ηα βιαζηνθύηηαξα;  

Α: - Ζ ιαιά ιμο, ιμο είπε υηζ δεκ ήεεθε άθθμ παζδί αθθά δεκ ημ θές ζηδκ αδενθή ιμο, ήεεθε 

ιυκμ ειέκα ηαζ βζα κα πάνεζ αθαζημηφηηανα έπνεπε κα βεκκήζεζ ηαζ άθθμ παζδί.  

Δ: - Καη ηα βιαζηνθύηηαξα πνύ ζα ρξεζίκεπαλ;  

Α: - Γεκ έπς ζδέα.  

Δ: - Ναη. Καη εζύ έθαλεο εθεί θάπνηα ζεξαπεία ή εγρείξηζε ή θάηη ηέηνην;  

Α: - Καηανπήκ, ειείξ δεκ είπαιε πενπαημφνεξ ηυηε. Πέναζακ ηυζα πμθθά πνυκζα. Μμο θέκε 

μζ άθθμζ δεκ πνυηεζηαζ κα πέζεζξ. Συηε είπαιε ιζα ηαηαναιέκδ θοζζημεεναπεφηνζα ηαζ ιε 

γυνζγε πμθφ ηαζ θμβζηά απυ αοηήκ ιμο δδιζμονβήεδηε μ θυαμξ. 

Δ: - ηη ίζσο πέζεηο;  

Α: - Ναζ, ιε έπεζ ηονζέρεζ μ θυαμξ ηαζ αθήεεζα δεκ λένς πςξ κα ... λένς υηζ ιμο θέκε έθα 

ιςνέ, αθθά εβχ δεκ λένς βζαηί. 

Δ: - Άλλα λα ζε ξσηήζσ θάηη; Αλ ην βηβιίν ζνπ είρε θαη έλα ηέηαξην θεθάιαην πνπ είρε 

ηίηιν «Σν κέιινλ», εζύ πσο θαληάδεζαη ην κέιινλ ζνπ; Ση όλεηξα θάλεηο γηα ην κέιινλ;  

Α: - Δβχ βζα ημ ιέθθμκ;  

Δ: - Ναη, αο πνύκε γηα ηελ πξνζσπηθή ζνπ δσή.  

Α: - Ναζ, αθθά εέθς κα ανς έκακ άκηνα πμο κα είκαζ ... βζαηί μζ πενζζζυηενμζ άκδνεξ ίζςξ 

ζοιααίκεζ αοηυ ηαζ ιε ημκ ιπαιπά ιμο, δεκ λένς. Οζ πενζζζυηενμζ άκδνεξ ζηδκ ανπή υθα 

ηαθά, υθμ ιάηζα ιμφηζα ηαζ ιεηά υηακ είκαζ δ χνα κα ζοβηαημζηήζμοιε δεκ ιαξ 

απμδέπμκηαζ έηζζ υπςξ είιαζηε ηαζ γδηάκε απυ ειάξ πενζζζυηενα πνάβιαηα απυ υζα 

ιπμνμφιε κα ηάκμοιε.  

Δ: - Ναη. Καη απηό ην έθαλε θαη ν κπακπάο;  

Α: - Γεκ έπς ζδέα. 

Δ: - Χο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ δσή; Ση θαληάδεζαη; Φαληάδεζαη λα ζπνπδάδεηο; 

Φαληάδεζαη λα δνπιεύεηο;  

Α: - Φακηάγμιαζ … εέθς κα βίκς … Κάπμζμζ ιμο θέκε κα βίκς ζοββναθέαξ αθθά εβχ εέθς 

κα βίκς ή ανπαζμθυβμξ ή ζζημνζηυξ.  

Δ: - Χξαία! Κάηη άιιν πνπ ζα ήζειεο λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην βηβιίν ζνπ;  
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Α: - Δεε, καζ. Σμ ηεθεοηαίμ υκεζνμ ιμο είκαζ υηζ … Σμ ηεθεοηαίμ υκεζνμ πμο εοιάιαζ είκαζ υηζ 

ήιμοκ ζπίηζ ιμο. Μάθθμκ ήηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ γςή ιμο, δεκ ήλενα … Πζζηεφεζξ ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ γςή;  

Δ: - Μάιινλ!  

Α: - Μάθθμκ ήηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ γςή ιμο ηαζ ηαηέαδηα ιυκδ ιμο ηζξ ζηάθεξ, 

πενπαημφζα ιυκδ ιμο, αοηυ είκαζ ημ ιυκμ εεηζηυ ζημ υκεζνμ ιμο ηαζ επίζδξ ηαηέαδηα ηαζ 

ιεηά ιε απήβαβακ.  

Δ: - Έρεηο δεη θαη θαλέλαλ άιινλ εθηάιηε πνηέ;  

Α: - Γεκ ήηακ απθχξ εθζάθηδξ. Σα υκεζνα ιαξ είκαζ ζοιαμθζηά. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΖΜΗ-ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΣHN 

ΑΓΔΡΦΖ ΣΖ ANNA (ΦΑΝΖ) ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ 

ΓΤΟ ΒΗΝΣΔΟ 

 
Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Φαλήο: Ζ Φακή είκαζ δ αδενθή ηδξ Άκκαξ, ημο οπμηεζιέκμο 11 

εηχκ. Ζ ελάπνμκδ Φακή θμζηά ζηδκ Α΄ Γδιμηζημφ ηαζ αζπμθείηαζ ηαηηζηά ιε ηδ θνμκηίδα ηδξ 

αδενθήξ ηδξ.  
 

Οδεγίεο: «Παξαθνινύζεζε πξνζεθηηθά ην βίληεν κε ηίηιν “The Present” (= ην δώξν) θαη 

πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεηο ηη δείρλεη». «Παξαθνινύζεζε πξνζεθηηθά ην βίληεν κε ηίηιν “The 

bug” (=Toδνπδνύλη) θαη πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεηο ηη δείρλεη». 

 

(Δ= Δξεπλήηξηα, Φ= Φαλή) 

 
Δ:-Φαλή είζαη έηνηκε λα μεθηλήζνπκε ηα βίληεν; 

Φ:-Ναζ. Μζηνά είκαζ; 

Δ:-Ναη, πνιύ κηθξά. Πάκε λα δνύκε ην πξώην; Έρεη ηίηιν «Σν δώξν». Πξώηα ζα ην 

δνύκε θαη κεηά ζα κηιήζνπκε γη’ απηό. Παξαθνινύζεζέ ην πξνζεθηηθά θαη πξνζπάζεζε 

λα θαηαιάβεηο ηη δείρλεη. 

Φ:-Με ηδκ Άκκα ιζθήζαηε; 

Δ:-Με ηελ Άλλα ηα είρακε θάλεη απηά αιιά πην παιηά.  

Φ:-Α! Σμ έπς δεζ! Έκα παζδί πμο δεκ έπεζ πυδζ. 

Δ:-Πνύ ην έρεηο δεη; ην ζρνιείν; 

Φ:-πζ. ημ facebook. Καζ δ ιαιά ημο ημφ έθενε έκακ ζηφθμ. Καζ εηείκμ ημ ζηοθάηζ μφηε 

αοηυ δεκ έπεζ πυδζ.  

Δ:-Δζύ ζα πηνζεηνύζεο πνηέ έλα ζθπιάθη πνπ δελ έρεη πόδη; 

Φ:-Γεκ ιε κμζάγεζ ακ δεκ έπεζ πυδζ ή δζαθμνεηζηυ ιάηζ.  

Δ:-Ση έπαζε απηόο; 

Φ:-Θφιςζε. 

Δ:-Γηαηί;  

Φ:-Δπεζδή δεκ είπε έκα πυδζ.  

Δ:-Σν ζθπιάθη άξαγε πώο έλησζε; 

Φ:-Αοηυ ημ ηάκεζ βζαηί ιπμνεί κα βίκμοκε θίθμζ. 

Δ:-Γηαηί άξαγε ην αγνξάθη δελ ην ζέιεη; 

Φ:-Γζαηί δεκ έπεζ έκα πυδζ. 

Δ:-Καη ηη πεηξάδεη άξαγε πνπ δελ έρεη έλα πόδη; 

Φ:-… Σμο απμζπά ηδκ πνμζμπή.  

Δ:-Φαίλεηαη παηρληδηάξηθν ζθπιί. Πνύ πάλε νη δπν ηνπο; 

Φ:-Πάκε έλς κα παίλμοκ. 

Δ:-Απηό ην παηδάθη πώο ιεο λα ληώζεη πνπ βξήθε έλα θαηνηθίδην; 

Φ:-Υαίνεηαζ.  

Δ:-θέςνπ έλαλ άιιν ηίηιν γηα απηό ην βίληεν. 

Φ: -Ζ θζθία.  

Δ:-Καη ηη λα ζέιεη λα καο δείμεη απηό ην βίληεν; 

Φ:-Πςξ υθμζ ιπμνμφκ ακ βίκμο θίθμζ. 

Δ:- Πάκε λα δνύκε θη άιιν έλα; Ο ηίηινο ηνπ είλαη «Σν δνπδνύλη». Σν έρεηο δεη πνηέ; 

Φ:- Δίκαζ ιε έκα αβμνάηζ πμο δεκ έπεζ πυδζ ; 

Δ:-Δίλαη κε κία κύγα, έλα έληνκν.  
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Φ:-Καζ ηζ έπεζ πάεεζ αοηυ ημ έκημιμ; 

Δ:-Δζύ ζα κνπ πεηο. Θα δεηο ηώξα ηη ζα πάζεη. 

Φ:-Έπεζ ιζηνά πυδζα; 

Δ:-ρη.  

Φ:-Α! Δπεζδή εα είκαζ ιςα.  

Δ:-Ναη! Χρ! Ση ηνπ θάλνπλ νη άιινη; 

Φ:-Σμκ απμθεφβμοκ επεζδή  είκαζ ιςα.  

Δ:-Αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη κσβ; 

Φ:-πζ. 

Δ:-Πώο λα αηζζάλεηαη άξαγε απηή ε κπγνύια πνπ έγηλε κσβ; 

Φ:-Φμαάηαζ. Οζ ιφβεξ πεηάκε ρδθά; 

Δ:-ρη θαη ηόζν ςειά. Δπεηδή είλαη θηλνύκελα ζρέδηα ην δείρλεη έηζη. Ση έπαζε ηώξα; 

Φ:-Άνπζζε δ ανμπή ηζ έθοβε δ ιπμβζά.  

Δ:-Ξέβαςε θη έγηλε ζαλ ηνπο άιινπο. 

Φ:-Καζ μζ θίθμζ ημο ηχνα δεκ εα εέθμοκ κα βίκμοκ ηακμκζημί; 

Δ:-Οη θίινη ηνπ ιεο λα ηνλ ζέινπλ ηώξα πίζσ; 

Φ:-Ναζ. 

Δ:-Δζύ έρεηο γλσξίζεη πνηέ θάπνηνλ πνπ λα είλαη δηαθνξεηηθόο; 

Φ:- (Ανκδηζηυ κεφια ημο ηεθαθζμφ).  

Δ:-Οη δπν θαηλνύξηνη θίινη ηνπ πώο ληώζνπλ άξαγε γηα απηό ην κπγάθη; 

Φ:-Σμ εέθμοκ.  

Δ:-Δζείο έρεηε έλα δηαθνξεηηθό παηδάθη ζην ζρνιείν; 

Φ:-(Ανκδηζηυ κεφια ημο ηεθαθζμφ). 

Δ:-Έρεηο θάπνηνλ ζηελ ηάμε ζνπ πνπ λα είλαη δηαθνξεηηθόο; 

Φ:-(Ανκδηζηυ κεφια ημο ηεθαθζμφ). 

Δ:-Αλ είρεο ζηελ ηάμε ζνπ θάπνηνλ δηαθνξεηηθό, ζα ήζειεο λα θάλεηε παξέα καδί; 

Φ:-Ναζ. 

Δ:-Δζύ έρεηο ληώζεη πνηέ δηαθνξεηηθή; 

Φ:-(Ανκδηζηυ κεφια ημο ηεθαθζμφ). 

Δ:Δζέλα ζα ζνπ άξεζε λα αζρνιείζαη κε παηδηά πνπ έρνπλ θάπνηα δπζθνιία; 

Φ:-Ναζ.  

Δ:-Πηζηεύεηο όηη ζα ήηαλ ιίγν θνπξαζηηθό; 

Φ:-πζ βζαηί έπς ηδκ Άκκα ηαζ λένς πχξ είκαζ.  

Δ:- Ζ θξνληίδα ηεο Άλλαο πώο είλαη; Δύθνιν; Κνπξαζηηθό; 

Φ:- Πμφ ηαζ πμφ. Μυθζξ ηεθεζχζεζ ημ ζπμθείμ πνέπεζ κα ανμφιε, ηαζ ένπεηαζ ηαζκμφνζα 

πνμκζά, πνέπεζ κα ηδ ανμφιε ζοκμδυ ηαζ δ ιαιά κα ηνεθαίκεηαζ… Δζδζηά ημο πνυκμο πμο δεκ 

ιπμνμφιε κα ηδξ ανμφιε ζοκμδυ, βζαηί εα πάεζ Γοικάζζμ. 

Δ:-Ση άξαγε λα ζέιεη λα καο δείμεη απηό ην βίληεν; 

Φ:-ηζ είκαζ δζαθμνεηζηά, ηάπμζα έπμοκε πηοπήζεζ αθθά ημοξ αθήζακε ζηδκ ανπή αθθά 

ζηεθηήηακε ιεηά υηζ δεκ ιεηνάεζ δ δζαθμνεηζηυηδηα. Μμο άνεζακ ηα αίκηεμ. Σζ εα ηάκμοιε 

ηχνα; 

Δ:- ην ζρνιείν έρεηε κέξα γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα; 

Φ:-Ναζ. 

Δ:- Καη ζπλήζσο εθείλε  ηε κέξα ηη θάλεηε ζην ζρνιείν; 

Φ:-Μαξ δείπκμοκ ιυκμ ηάηζ αζκηεάηζα αθθά δεκ θςκάγμοκ ηδκ αδενθή ιμο κα ηδ νςηήζμοκε 

πχξ είκαζ, πχξ κζχεεζ.  

Δ:-Ζ Άλλα ζα ήζειε λα κηιήζεη; 

Φ:-Ναζ εα ήεεθε ιζα πανά.  

Δ:-Ή κήπσο δελ ζέιεη; 

Φ:-πζ. Αοηή εέθεζ. Αοηυ ημ πνυηεζκε δ ιαιά. Έπμοκε έκα άθθμ παζδί πμο δείπκμοκε. 

Γείπκμοκε πζμ πμθφ παζδζά πμο είκαζ αοηζζηζηά. Γεκ δείπκμοκε πμο είκαζ ζε ακαπδνζηά 

ηανμηζάηζ. Θα ιπμνμφζε. Αθθά αοηυξ μ ηφνζμξ δζεοεοκηήξ πμο έπμοιε…  

Δ:- Καη ε Άλλα ηη ζα ήζειε άξαγε λα πεη ζηα άιια παηδηά; 

Φ:- Γεκ λένς ηζ εα ήεεθε.  

Δ:- Μήπσο όηη αηζζάλεηαη όπσο όινη; 
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Φ:- Καζ δείπκμοκ ηάπμζμ άθθμ παζδί ημο ζπμθείμο.  

Δ:-Γηα πνηνλ ζθνπό πηζηεύεηο πσο θηηάρηεθε απηό ην βίληεν; 

Φ:-Γζα κα ημ δμοκ πμθθμί άκενςπμζ ηαζ κα ιάεμοκ βζα ημοξ δζαθμνεηζημφξ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΖΜΗ-ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΣΖ 

ΜΖΣΔΡΑ ΣΖ ΜΑΡΗΝΑ, ΓΔΧΡΓΗΑ 
 

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Γεσξγίαο: Ζ Γεςνβία, 51 εηχκ, είκαζ δ ιδηένα ηδξ Μανίκαξ, δ 

μπμία βεκκήεδηε ηαζ δζαιέκεζ ζημκ κμιυ Ρεεφικμο. Ζ Γεςνβία έπεζ ζοκηαλζμδμηδεεί ηαζ 

θμζηά ζημ Δζπενζκυ Γοικάζζμ, εκχ αζπμθείηαζ πμθφ εκενβά ιε ηδ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ ηδξ 

ηαζ ημο ζπζηζμφ.      

 

(Δ= Δξεπλήηξηα, Γ= Γεσξγία) 
 

Δ:- Να ζαο ελεκεξώζσ πσο ε ζπδήηεζή καο πξόθεηηαη λα ερνγξαθεζεί. 

Γ: - Γεκ έπμοιε ηέημζα ημθθήιαηα ειείξ. Γζ‟ αοηυ ηναηάς ιία ζζμννμπία αηυια, βζαηί άια 

δεκ ηα πς, δεκ ηα ιαγεφς ηαζ ανπίγς ηαζ ηα αβάγς. Ίζςξ βζ‟ αοηυ ακηέπς αηυια. 

Δ: - Ζ Μαξίλα κνπ είρε πεη όηη ε θηλεηηθή ηεο δπζθνιία πξνήιζε από έλα κηθξόβην πνπ 

πέξαζε ζην έκβξπν πξηλ γελλεζεί. Ηζρύεη θάηη ηέηνην; 

Γ: - Ναζ, δ Μανίκα ... Δβχ έπαεα νήλδ εοθαηίμο, έζπαζακ ηα κενά, δδθαδή, ιε απμηέθεζια 

κα ιε ηναηήζμοκ ηνεζξ ιένεξ πςνίξ. Γεκ ιμο πήνακ ημ παζδί βζα ηνεζξ ιένεξ, ήηακ, υιςξ, 

ακμζπηυξ μ ζάημξ ηαζ ιπήηε ηάπμζμ ιζηνυαζμ. ε αοηυ ημ ηνζήιενμ, δδθαδή, πμο ιε ηνάηδζε 

μ βζαηνυξ, πήνε ηάπμζμ ιζηνυαζμ. Γδθαδή, ακ ημ είπακ πάνεζ αιέζςξ, ιε ημ πμο έζπαζακ ηα 

κενά ιμο ηδκ είπακ πάνεζ, δ Μανίκα ήηακ ζε αάνμξ πμθφ ηαθή βζα ηδκ δθζηία ηδξ, ήηακ 1620 

βναιιάνζα πμο ... αθμφ δεκ είπα ιπεζ μφηε ζημκ έαδμιμ ηαζ ήηακ ηαθυ ημ αάνμξ ηδξ βζα κα ... 

εα ιπμνμφζακ κα ηδκ πάνμοκ αθθά δεκ ηδκ πήνακ ιε απμηέθεζια ... εηεί ηχνα παίγεηαζ ... 

θίβμ ακηζαίςζδ παναπάκς κα ηδξ δχζακε ...  

Δ: - Μνπ ην έρεη αλαθέξεη θαη γηα ηελ αληηβίσζε.  

Γ: - Βνεεήηαιε απυ ημοξ ηοπενμφξ. Ο βζαηνυξ έθεβε κα ημ ηναηήζμοιε, κα ημ ηναηήζμοιε 

υζμ ιπμνμφιε παναπάκς αθθά ηεθζηά ... Γέκκδζα ηαζ πνυςνα πμθφ δεκ είπα ιπεζ μφηε ζημκ 

έαδμιμ ιήκα.  

Δ: - Καη κεηά; Σν θαηαιάβαηε ακέζσο όηη θάηη έρεη πάζεη; 

Γ: - πζ, δεκ ημ ηαηαθάααιε αιέζςξ. Δβχ πήβα ζημκ βζαηνυ αέααζα ηαζ ιμο είπε υηζ εκχ 

λεηζκήζαιε θοζζημεεναπεία απυ πμθφ κςνίξ, βζαηί ιμο θέεζ θυβς πνμςνυηδηαξ εκ πάζδ 

πενζπηχζεζ ζοιααίκεζ ηαιζά θμνά αθθά ηδκ εζηυκα ... ιεηά ... Καη‟ ανπήκ άνβδζε πάνα πμθφ 

κα ζηδνίλεζ ημ ηεθάθζ ηδξ, μπυηε υθα αοηά ιαξ οπμρίαγακ αθθά δεκ λέναιε ζίβμονα. Γεκ 

ηαευηακ, δδθαδή ιεβαθχκμκηαξ δεκ ηαευηακ ηαζ εκυξ πνυκμο πζα ηδξ ηάκαιε ηδκ ιαβκδηζηή 

υπμο δζαπζζηχεδηε δ αθάαδ. 

Δ: - Ναη.  

Γ: - θμ αοηυ ημ δζάζηδια, δδθαδή, θαζκυηακ. Σμ παζδί δεκ ηαευηακ ηαηανπήκ. Ζ Αθίηδ, αξ 

πμφιε, ζηήνζλε ημ ηεθάθζ ηδξ απυ ηδκ πνχηδ ιένα, εκχ  δ Μανίκα πήβε δφμ πνμκχκ, βζα κα 

ζηδνίλεζ ημ ηεθάθζ ηδξ.  

Δ: - Καη εζείο απηά ηα ζεκάδηα ηα βιέπαηε; 

Γ: - Σα ρζθυαθεπα αθθά δεκ θακηαγυιμοκ αέααζα ηαζ ημ ιέβεεμξ. Γεκ ημ θακηαγυιμοκ. Γεκ 

ήλενα. ηακ δεκ έπεζξ βκχζδ βζα ημ ηζ ιπμνεί κα είκαζ. Γεκ ημ θακηαγυιμοκ. Σμ ζμη ημ 

έπαεα, υηακ πήβαιε εκυξ πνμκχκ ζηδκ ακαζζεδζζμθυβμ ζημ Ζνάηθεζμ ηαζ ιμο θέεζ ηονία ιμο 

ημ παζδί ζαξ έπεζ εβηεθαθζηή πανάθοζδ. Έπαεα ημ πνχημ ζμη ηδξ γςήξ ιμο, ημ ιεβαθφηενμ 

βζαηί, λένεζξ, υηακ αημφξ αοηυ πμο δεκ λένεζξ ηζ ένπεηαζ ζημ ιοαθυ ζμο; Σα πεζνυηενα. Έκα 

παζδί ζημ ηνεαάηζ αξ πμφιε κα ιδκ ιπμνεί κα ηάκεζ ηίπμηα. Δ ιεηά πήβαιε ζηδκ Αεήκα, 

ηάκαιε ηδκ ιαβκδηζηή ηαζ ζζβά ζζβά…  

Δ: - Πόηε μεθηλήζαηε ηελ παξέκβαζε;  
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Γ: - Σζξ θοζζημεεναπείεξ ηζξ είπαιε λεηζκήζεζ απυ πέκηε ιδκχκ ηαζ ιεηά λεηζκήζαιε ηαζ ηα 

οπυθμζπα. Δνβμεεναπεία, υηακ ήηακ πζμ ιεβάθδ.  

Δ: - Καη ρξεηάζηεθε λα κπεη θαη ζε ζεξκνθνηηίδα θάπνην θαηξό; 

Γ: - Γζα έκα ιήκα.  

Δ: - ην Ζξάθιεην; 

Γ: - Ναζ.  

Δ: -Οπόηε πεγαίλαηε ζπρλά;  

Γ: - Ναζ, ηάεε ιένα πδβαζκμενπυιμοκ, δεκ ηδκ εήθαζα αέααζα, ηαηχξ, αθθά εκ πάζδ 

πενζπηχζεζ, ηάεε ιένα πδβαζκμενπυιμοκ. Έιεζκε πμο θεξ ζηδκ εενιμημζηίδα έκακ ιήκα.  

Δ: - Καη κεηά όηαλ ην είπαηε ζηελ νηθνγέλεηα πώο αληέδξαζαλ; Αο πνύκε ζηνπο γνλείο, 

ζηα αδέξθηα ζαο; 

Γ: - Ήιμοκ ηυζμ ζμηανζζιέκδ εβχ πμο δεκ λένς πχξ ακηέδναζακ. αθχξ δεκ είκαζ υηζ πζμ 

εοπάνζζημ ιπμνεί κα ζοιαεί ζε ιία μζημβέκεζα. Αθθά, εκηάλεζ, άιεζα εβχ ηαζ μ άκηναξ ιμο 

ααζζηά ημ έπμοιε πενάζεζ αξ πμφιε ... ηαζ δ Αθίηδ αέααζα. 

Δ: - Ζ Αιίθε  κε πνηνλ ηξόπν αληηδξνύζε; 

Γ: - Δ δεκ λένς ηχνα ηαηά πυζμ ημ είπε ακηζθδθεεί απυ πμθφ ιζηνή. Σμ εέια είκαζ υηζ δ 

Αθίηδ παναιεθήεδηε θίβμ, βζαηί είπακ ιζηνή δζαθμνά. Έπμοκ 21 ιήκεξ δζαθμνά ιε ηδκ 

Μανίκα. Οπυηε δ Αθίηδ παναιεθήεδηε ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ. Ή εοιάιαζ, αξ πμφιε, πμο είπε 

ένεεζ απυ ημ ζπμθείμ ηδκ πνχηδ ιένα πμο πήβε ζηδκ Α΄ ηάλδ ηαζ ιμο θέεζ: «Μαιά έθα κα 

δζααάζμοιε», αθθά εβχ επεζδή ήλενα ηζ ιε πενζιέκεζ ιε ηδκ Μανίκα ηδξ θές κα «Να 

δζααάζμοιε; Δβχ ιυκμ εα ζμο θές ηδκ εηθχκδζδ». Μέπνζ εηεί «Kαζ ακ», ηδξ θές, «ηάηζ 

πνεζαζηείξ, καζ αθθά υπζ κα δζααάζμοιε ιαγί». Αθθά ημ είπα θαίκεηαζ ιε φθμξ πμο δεκ 

ζήηςκε ζογήηδζδ, απυ ηζξ ζπάκζεξ θμνέξ πμο εβχ δίκς ηάηζ ηαζ είιαζ απυθοηδ. θα ηα 

παίνκς πίζς.  

Δ: - Καη ζηελ νηθνγέλεηα είραηε θάπνηνλ πνπ λα ζαο ζηήξημε πνιύ; Να ζαο βνήζεζε πνιύ 

κε ηελ Μαξίλα; 

Γ: - πζ δεκ είπα κα ζμο πς ηδκ αθήεεζα. Οζ ιαιάδεξ βνζέξ. Μία θίθδ έπς, δ μπμία ηδκ είπα 

ηαζ πνυζεπε ηδκ Μανίκα ακά δζαζηήιαηα. Αοηή ιε αμήεδζε ηαζ ιε αμδεάεζ αηυια. Σμ 

άαααημ, αξ πμφιε, πμο έθεζπα ζημ ζειζκάνζμ ηδκ θχκαλα ηαζ ήνεε. Δκηάλεζ ηδκ πθήνςκα 

αέααζα ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ αθθά πάνα πμθθέξ πνμζθένεδηε, βζαηί δεκ ιπμνμφζε μφηε δ 

αδενθή ιμο κα ιε αμδεήζεζ μφηε ηακείξ άθθμξ απυ ηδκ μζημβέκεζα  

Δ: - Ναη.  

Γ: - Λίβεξ θμνέξ ιε αμήεδζε δ ημοκζάδα ιμο κα πάεζ κα ιμο ηδκ πάνεζ απυ ηάπμο, αθθά θίβμ 

υπζ έηζζ … Μία βεζηυκζζζα είπα ζημ άθθμ ημ ζπίηζ πμο κα εέθς κα πάνς έκα ημοηί βάθα, αξ 

πμφιε, ηαζ κα ιδκ έπς ηζ κα ηάκς ηα παζδζά ηαζ κα ηδκ θςκάγς «έθα πέκηε θεπηά». Αοηά, 

αθθά έηζζ αμήεεζα ζε ηαεδιενζκή αάζδ ή πμθθή χνα, δδθαδή κα πάς ηάπμο, υπζ. Μία θμνά 

έπς θφβεζ απυ ηυηε, δδθαδή ιε ηδκ Μανίκα έπμοιε πςνίζεζ ιία ιένα πμο είπα πάεζ ζηδκ 

Αεήκα ζε έκακ αννααχκα ηαζ ιμο ηδκ ηνάηδζε αοηή δ θίθδ ιμο. 

Δ: - Ζ Μαξίλα έρεη άγρνο, όηαλ ιείπεηε; 

Γ: - πζ, ηαευθμο. 

Δ: - Α!  

Γ: - Γεκ έπεζ.  

Δ: - Καη από κηθξή;  

Γ: - Ναζ, ηαζ απυ ιζηνή. Γεκ έθεζπα αέααζα, θίβεξ θμνέξ, αθθά υπζ δεκ έπεζ.  

: - Ζ Μαξίλα πώο βηώλεη ηελ θηλεηηθή ηεο δπζθνιία; Γειαδή είρε πνηέ απνξίεο όπσο 

γηα παξάδεηγκα, «Δγώ γηαηί δελ πεξπαηάσ ρσξίο κπαζηνύληα»; 

Γ: - Βέααζα. 

: - Καη πώο ην βίσλε απηό; Με ζπκό; Δίρε λεπξηάζεη; Δίρε ζηελαρσξεζεί; Οπδέηεξα; 

Γ: - Αοηυ ζοκέαδ ζηαδζαηά, μπυηε αοηή πνμζανιυζηδηε ιε αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ. Γδθαδή, 

ιεβάθςζε ιε αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ, μπυηε δεκ ηδξ θαζκυηακ ηαζ ηυζμ ηναβζηυ. Καζ πήβαιε ... 

ηάπμο είπαιε πάεζ ζε έκακ παζδυημπμ ηαζ έκα παζδάηζ ηδξ θέεζ «Γζαηί δεκ πενπαηάξ;» ηαζ ηδξ 

θέεζ «Πενπαηάς αθθά πενπαηάς ιε αμήεεζα». Ήηακ ιζηνή ηυηε. Ήηακ ηάηζ δεδμιέκμ, δεκ ... 

ζαθχξ αοηυξ μ εοιυξ πμο έπεζ ηάπμζεξ θμνέξ, δ βηνίκζα, ηα κεφνα είκαζ απυννμζα υθδξ αοηήξ 

ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο δεκ ιπμνεί κα αοημκμιδεεί. θα ηα παζδζά αβαίκμοκ, έπμοκ θίθμοξ. 

Αοηή δεκ ημ έπεζ. 
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Δ: - Γηα ηνπ θίινπο πώο εθθξάδεηαη; Γηα ηηο θηιίεο; 

Γ: - Γεκ επζδζχηεζ ηακ. Δπζδζχηεζ κα είκαζ ιε ιεβάθμοξ. Γδθαδή, αηυια ηαζ κα ανεεεί ζε 

πανέα ιε παζδζά, αοηή δεκ εα αζπμθδεεί, εα αζπμθδεεί ιε ημοξ ιεβάθμοξ, βζαηί εέθεζ ηάπμζμξ 

κα ηδκ αημφεζ, κα ηδκ παναημθμοεεί, κα έπεζ ημζκυ δδθαδή. 

Δ: - Ναη.  

Γ: - Θέθεζ αοηυ ημ πνάβια ηαζ δεκ λένς. Γδθαδή, ηάπμζεξ θμνέξ έπς ηαθέζεζ παζδζά ζημ 

ζπίηζ, εζδζηά ηζξ βζμνηέξ, κα ηάκμοκ βθοηά. Γεκ εκεμοζζάγεηαζ. Μα ηαζ ζημ ζπμθείμ ηδκ 

αθέπεζξ ιέπνζ ηαζ πνυηζκμξ ηοκδβμφζε ημοξ ηαεδβδηέξ ζημ δζάθθεζια κα ιζθήζεζ. Γεκ ηάκεζ 

ηαιία πνμζπάεεζα. Γεκ ηδξ θείπεζ; Γεκ λένς.  

Δ: - Μήπσο ηεο θαίλεηαη όηη δελ έρεη θνηλά λα ζπδεηήζεη; 

Γ: - Πζεακυκ, αξ πμφιε, κα ιδκ ανίζηεζ ημζκά βζαηί εηείκδ. Δίκαζ πενζμνζζιέκα ηα 

εκδζαθένμκηά ηδξ ιε απμηέθεζια κα οζηενεί.  

Δ: - Μνπ αλαθέξεη δπν θίιεο ηελ Ήξα θαη ηελ Κάηηα. Ή Άλπ;  

Γ: - Ναζ, καζ, ηδκ αμδεάκε ηδκ ... καζ ... αθθά υπζ έηζζ κα ηζξ δεζ, κα ηαείζμοκ, κα ηάκμοκ 

πδβαδάηζ. ηα δζαθείιιαηα δεκ αβαίκεζ. Μέπνζ πένοζζ πήβαζκα εβχ ηαζ ηδκ έαβαγα βζα 

δζάθθεζια. Σχνα δεκ αβαίκεζ, ζπάκζα εα αβεζ έλς. Γεκ πνμθαααίκεζ, ιέπνζ κα ζδηςεεί, κα 

αβεζ, κα ηάκεζ .... Γδθαδή, ακ δεκ έπεζ ηάπμζμκ κα ηδκ ηαναημοκήζεζ, κα ηδκ ζπνχλεζ κα αβεζ, 

δεκ αβαίκεζ πμηέ.  

Δ: -Να ζαο ξσηήζσ θάηη γηα ηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα. Έρεηε παξαηεξήζεη ζηελ 

νηθνγέλεηά ζαο λα ππάξρνπλ θάπνηα κνηίβα; Αο πνύκε, λα ππάξρεη έλα ραξαθηεξηζηηθό ή 

κηα ζπλήζεηα ζε θάζε γεληά, ζηνπο παππνύδεο, ζηνπο γνλείο, ζε εζάο.  

Γ: - πζ, υπζ δεκ οπάνπμοκ μφηε δζαγφβζα. Πένα απυ ειέκα, βζαηί ειέκα είκαζ μ δεφηενμξ 

βάιμξ ιμο. Σδκ Αθίηδ ηαζ ηδκ Μανίκα ηδκ έπς ηάκεζ απυ ημκ δεφηενμ βάιμ ιμο, ηδκ ιεβάθδ 

ηδκ έπς ηάκεζ απυ ημκ πνχημ ιμο βάιμ. Γδθαδή ιυκμ εβχ έπς δζαγεοπεεί. ηδκ εονφηενδ 

μζημβέκεζα ... δ ημοκζάδα ιμο έπεζ πςνίζεζ αέααζα, ημο Κμζιά δ αδενθή, αθθά ηαζ ιαγί ηαζ 

πχνζα είκαζ αοημί, δεκ είκαζ δδθαδή εκηεθχξ πςνζζιέκμζ. Σχνα ζοβηαημζημφκ αξ πμφιε ... 

Δ: - Αιιά όρη θάηη ζε θάζε γεληά λα ππάξρεη;  

Γ: - πζ, υπζ.  

Δ: - Δπίζεο θάηη, θάπνηα ζηνηρεία ησλ γνληώλ ζαο ή ησλ παππνύδσλ ζαο πνπ λα ηα 

βιέπεηε ζηα παηδηά ζαο;  

Γ: - ακ ηζ; οιπενζθμνζηά αξ πμφιε; Γεκ είπαιε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ ζηδκ μζημβέκεζα, μπυηε 

δεκ έπς άπμρδ. Γδθαδή μ παηέναξ ιμο δεκ έπζκε ηαευθμο αξ πμφιε ηαζ μ πεεενυξ ιμο 

εκηάλεζ ζηδκ πανέα, υπζ έηζζ παναπάκς αξ πμφιε. Γεκ αθέπς αξ πμφιε κα ... ηακέκα παζδί 

ζηδκ μζημβέκεζά ιαξ δεκ πίκεζ. 

Δ: - Ναη. ε θάηη άιιν γηα παξάδεηγκα λα ήηαλ ε κεηέξα ζαο πνιύ επαίζζεηε θαη είλαη 

θαη κία θόξε ζαο πνιύ επαίζζεηε. Να ζαο ζπκίδεη, δειαδή θάηη από ηνλ ραξαθηήξα ηεο, 

νηηδήπνηε θαη αλ είλαη απηό.  

Γ: - Γεκ ιπμνχ κα ημ πς αοηυ. πζ πένα απυ ηδκ Αθίηδ, ημ ζηέθημιαζ δδθαδή δεκ ηδξ ημ 

θές, ζοκήεςξ θέιε απυ άθθμ ζυζ είκαζ αοηή.  

Δ: - Ζ Αιίθε δσγξαθίδεη θηόιαο;  

Γ: - Ναζ, καζ.  

Δ: - Απηό ηώξα ην έρεη θάπνηνο άιινο; 

Γ: - Ζ ημοκζάδα, δ αδενθή ημο Κμζιά δ ιεβάθδ είκαζ ηαθθζηεπκζηή θφζδξ, ηάκεζ ςναία 

πνάβιαηα. Δίκαζ ηεναιίζηνζα αθθά ηαζ παθζά ένααε κοθζηά πάνα πμθφ ςναία, δδθαδή είκαζ 

ηαθθζηεπκζημφ ηφπμο. Καζ δ ηυνδ ηδξ ημ έπεζ, δδθαδή ιπμνεί ιε ηάηζ αζηείμ κα θηζάλεζ 

αναπζυθζ αξ πμφιε. Φμνμφζε έκα πμθφ ςναίμ απυ ηαθζυκ. Δίπε δέζεζ ηάηζ θζμβηάηζα, ηάηζ ... 

Δβχ ιπμνεί κα θηζάλς ηάηζ αθθά δεκ έπς θακηαζία πνέπεζ κα ημ δς, δεκ ιπμνχ κα ημ 

ζηεθηχ. Ζ Αθίηδ υιςξ πνμπεέξ είπα ηάηζ πζαηέθεξ ζε πνοζυ απυ παθζά ηαζ ηζξ είπα λεπάζεζ 

ζηδκ απμεήηδ ηαζ αοηέξ ζημφνζαζακ. Πήνα έκα βοαθυπανημ ηαζ ηζξ έηνζρα βζα κα ηζξ πενάζς 

ιεηά ιε πνχια κα ηζξ πνδζζιμπμζήζς. Σέθμξ πάκηςκ, δεκ ηα ηαηάθενα, ηζξ πανάηδζα ιεηά 

βζαηί δεκ ιμο πέηοπε αοηυ πμο  θακηαγυιμοκ. Έπζαζε ιεηά, πήνε ιία ηαζ έπζαζε cd, ηάηζ 

παθζά cd ηαζ ηα έημρε, αοηά πμο έπμοκ βαθάγζα, ηαζ ηα έημρε ηαζ ηα έηακε έκα ιςζασηυ 

πμθφ ςναίμ. Αοηή ημ έπεζ ημ ηαθθζηεπκζηυ, αθμφ εέθεζ κα πάεζ ηαζ ζζημνία ηέπκδξ. 

Δ: - Χξαία! Λέηε λα ην αθνινπζήζεη;  

Γ: - Σμ ηαθθζηεπκζηυ; 
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Δ: - Ναη.  

Γ: - Ναζ, πζζηεφς υηζ υπμηε ηδξ ηαπκίζεζ, αοηυ δδθαδή υπμηε ένεεζ δ έιπκεοζδ, δ δζάεεζδ, 

αθθά ακ ιπεζξ ζημ δςιάηζυ ηδξ εα ηαηαθάαεζξ υηζ έπεζ ιία ηθίζδ εκ πάζδ πενζπηχζεζ.  

Δ: - Γηα ηελ Μαξίλα αλεζπρείηε γηα ην κέιινλ;  

Γ: - Ναζ, ακδζοπχ πμθφ.  

Δ: - Αλεζπρείηε πην πνιύ γηα ην ζρνιείν ή γηα ... 

Γ: - πζ δεκ ακδζοπχ βζα ημ ζπμθείμ βζαηί ηχνα ηα παζδζά ζπμοδάγμοκ ηαζ δεκ δμοθεφμοκ. Ζ 

Μανία ζημ ηάης ηάης είκαζ ελαζθαθζζιέκδ, έκα επίδμια παίνκεζ, είκαζ ελαζθαθζζιέκδ. Θα 

πάνεζ ηδκ ζφκηαλή ιμο εκ πάζδ πενζπηχζεζ, έπεζ δνμιμθμβδεεί. Θα πενάζεζ απυ ηδκ 

επζηνμπή ηαζ αοηυ ζε πενίπηςζδ, δδθαδή πμο πεεάκς εβχ ιεηααζαάγεηαζ δ ζφκηαλδ ιμο ζηδκ 

Μανίκα. Οπυηε μζημκμιζηά αξ πμφιε δεκ αβπχκμιαζ. Με αβπχκεζ υιςξ ημ ιέθθμκ ηαζ θίβμ ημ 

έπς θμνηχζεζ ζηδκ Αθίηδ αοηυ ηαζ ίζςξ πνέπεζ κα ημ πάνς πίζς. Γδθαδή ηδξ είπα ηυηε πμο 

βίκμκηακ ζογδηήζεζξ υηζ «ηακ πεεάκς, δεκ εέθς κα ηδκ αθήζεζξ ζε ίδνοια, εέθς κα 

θνμκηίζεζξ κα ανεζξ ιία βοκαίηα κα ηδκ θνμκηίγεζ». Δκ πάζδ πενζπηχζεζ, έηζζ ημ είπα.  

Δ: - Καη ε Αιίθε ην δέρηεθε; 

Γ: - Σμ δέπηδηε αθθά πζζηεφς υηζ ηδκ ααναίκεζ. Δίκαζ ιία εοεφκδ πμο δεκ ηδξ ακαθμβεί. 

Θεςνχ, δδθαδή, υηζ ηαηχξ ημ είπα απθά ήιμοκ αβπςιέκδ ηαζ πνέπεζ κα ημ πάνς πίζς.  

Δ: - Ζ κεγάιε ζαο θόξε είλαη ζην εμσηεξηθό ε;  

Γ: - Ναζ, δ ιεβάθδ ιμο ηυνδ είκαζ ζημ ελςηενζηυ. Γεκ έπμοκ γήζεζ ιαγί, βζαηί ήηακ 20 πνμκχκ 

υηακ βέκκδζα ηα παζδζά. Με ηδκ Αθίηδ αξ πμφιε, έπμοκ 20 πνυκζα δζαθμνά. Οπυηε έθεζπε 

εηείκδ. Απθά ένπεηαζ 2 θμνέξ ημ πνυκμ, αθέπμκηαζ ηάπμζεξ χνεξ, ηάπμζεξ ιένεξ. Γεκ έπμοκ 

γήζεζ ιαγί, βζα κα εεςνήζς υηζ εα ημ ηάκεζ εοπανίζηςξ. Ίζςξ ηαζ κα ιδκ είκαζ έηζζ αθθά...  

Δ: - Με ηα θνξίηζηα κηιάλε; Πώο είλαη ε ζρέζε ηνπο; 

Γ: - Ναζ, ιζθάκε.  

Δ: - Με πνηα είλαη πην θνληά; Με ηελ Μαξίλα ή κε ηελ Αιίθε; 

Γ: - Με ηδκ Αθίηδ έπμοκ πζμ πμθθά ημζκά, πενζζζυηενα. Με ηδκ Μανίκα εα πεζ βζα ημκ 

Υνήζημ, εα πεζ βζα ημ ζπμθείμ, εα πεζ βζα ημοξ ααειμφξ, αοηά. 

Δ: - Γηα ηνλ Υξήζην κηιάεη πνιύ θαηξό;  

Γ: - Ναζ πμθφ ηαζνυ ιζθάεζ. Καηά ηαζνμφξ ενςηεφεηαζ ηαζ ηάπμζμκ, δδθαδή ζημ δδιμηζηυ είπε 

ενςηεοεεί ημκ ηαεδβδηή πμο ηδξ έηακε ιμοζζηή. πμζμξ αζπμθδεεί ιαγί ηδξ αοηή δέκεηαζ, 

πμο ζοιααίκεζ ιυκμ ιε ημοξ άκδνεξ, υιςξ. Με ημοξ άκδνεξ ημ παεαίκεζ! Γδθαδή υπμζμξ 

άκδναξ αζπμθδεεί ιαγί ηδξ. Ήηακ έκαξ δάζηαθμξ πμο είπε ζηδκ Πέιπηδ δδιμηζημφ, έκαξ 

πμθφ ηαθυξ άκενςπμξ, αθθά αοηυξ μ ιμοζζηυξ ήηακ ηαζ λένεζξ εκενβεζαηυξ ηαζ αοηή 

εκεμοζζαγυηακ ιε ημκ παααθέ ηαζ ημκ είδαιε πνμπεέξ ζημκ δνυιμ ηαζ ηζαθ ακμίβεζ ηδκ 

πυνηα.  

: - Καη ηνπ κίιεζε;  

Γ: - Ναζ, απυ πάκς ημο εηεί δ Μανίκα. Γζ‟ αοηυ θέεζ ζοκέπεζα βζα ημκ Υνήζημ, βζαηί ηδξ 

δείπκεζ εκδζαθένμκ, ηδκ αβηαθζάγεζ.  

: - ε θάπνην δηάζηεκα, όκσο, ην είρε πεξηνξίζεη θαη δελ αλέθεξε ηνλ Υξήζην, αλέθεξε 

ηνλ μάδεξθν Μαλώιε. 

Γ: - Α καζ καζ! Σμκ Μακχθδ! Δίπαιε ηαζ ημκ Μακχθδ ημκ λάδενθμ πμο ηαζ αοηυξ λένεζξ ηδξ 

έδεζλε εκδζαθένμκ ηαζ έπμοιε ημκ Υνήζημ ηχνα. Δίκαζ ηαζ ιαηνζά αοηυξ.  

Δ: - Έρεη ηύρεη πνηέ λα αθνύζεηε θάπνην ζρόιην αξλεηηθό πνπ λα ζαο ζηελαρσξήζεη;  

Γ: - Γζα ηδκ Μανίκα;  

Δ: - Ναη. 

Γ: - πζ, δεκ έπς αημφζεζ ιπνμζηά ιμο αθθά εκηάλεζ ιε αβπχκεζ, υηακ ανζζηυιαζηε ζε 

ηυζιμ ηαζ αοηή θέεζ υηζ κα‟ καζ. Πνμζπαεχ κα ηδκ ιαγέρς ηαζ αοηυ ιε πζέγεζ εκ πάζδ 

πενζπηχζεζ. Γεκ εέθς κα εηηίεεηαζ.  

Δ: - Απηέο νη επηβξαβεύζεηο πνπ έρεη, όηη αλ αο πνύκε είλαη θαιή ζην ηέινο ηνπ κήλα ζα 

πάεη ζην εζηηαηόξην, ιεηηνπξγνύλ;  

Γ: - Δ καζ ηάπμζεξ θμνέξ πνέπεζ κα ηδξ ημ εοιίγς, πνέπεζ. Άια πθδζζάγμοκ μζ ιένεξ είκαζ 

αηυια πζμ ιαγειέκδ. Ναζ, αθθά πνέπεζ κα ηδξ ημ εοιίγς, ηαιζά θμνά ηδκ απεζθχ, ηαηχξ 

αέααζα αθθά ημ πνδζζιμπμζχ ηαζ αοηυ.  

Δ: - Καη σο πξνο ηα λα ηα πσ ηαηξηθά, ζην κέιινλ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ηηο 

θπζηθνζεξαπείεο; 
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Γ: - Δ καζ, θοζζημεεναπείεξ .. εδχ πνέπεζ κα ηάκμοκ μζ οβζείξ άκενςπμζ, πυζμ ιάθθμκ εηείκδ 

πμο θακηάζμο ηχνα πυζμ πενζμνζζιέκμ είκαζ ημ ηζκδηζηυ ηδξ. Καημονζέηαζ ηαζ δεκ 

ζδηχκεηαζ κα ηαημονήζεζ. Σδξ είκαζ ηυζμ ημπζαζηζηυ βζα αοηήκ.  

Δ: - Σεο είλαη θνπηαζηηθό ην ζήθσκα ή ην πεξπάηεκα;  

Γ: - Γεκζηχξ, υθμ ημ ζηδκζηυ ημ ηάκεζ δφζημθα, δδθαδή πνέπεζ κα ημπζάζεζ βζα κα πάεζ 

ημοαθέηα αξ πμφιε, μπυηε ημ απμθεφβεζ. Οπυηε είκαζ έκαξ ηνυπμξ δ θοζζημεεναπεία, δ 

εθάπζζηδ πζα πμο ηάκμοιε βζαηί ηάκμοιε ιυκμ δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα. Φακηάζμο ηχνα ημκ 

πεζιχκα αξ πμφιε πυζεξ χνεξ ηάεεηαζ. Γδθαδή εα αβεζ απυ ημ ζπίηζ, βζα κα ηαηεαεί ζημ 

αοημηίκδημ ηαζ αοηυ ιυκμ. Καιζά θμνά εκχ έπεζ πχνμ ζημ πθάζ ζημ ζπμθείμ ηδξ, έπεζ ιία 

πθασκή πυνηα ηαζ ιπαίκεζξ ηαζ είκαζ πμθφ πζμ ημκηά δ ηάλδ ηδξ, ηαζ δεκ ηδκ αθήκς αηυια ηαζ 

ακ έπεζ πνυκμ, βζα κα πενπαηήζεζ θίβμ απυ ηδκ είζμδμ βζαηί είκαζ ζημ αάεμξ δ ηάλδ ηδξ, βζα κα 

πενπαηήζεζ θίβμ παναπάκς. Δ, αοηυ ηαζ λακαβονίγεζ ηαζ ζημ ζπίηζ.   

Δ: - Ναη. 

Γ: - Γεκ ηζκείηαζ, δδθαδή κα πεζξ υηζ εα πάεζ κα ηάκεζ ηάηζ. Αθθά ακ δεκ ηδξ ημ δχζς πνμηζιά 

κα ιδκ ημ πάνεζ. Οπυηε είκαζ ακαβηαζηζηυ, είκαζ οπμπνεςηζηυ κα ηζκείηαζ, κα ηάκεζ 

θοζζημεεναπείεξ εθ υνμο γςήξ, βζαηί ημ ηαθμηαίνζ ηάκμοιε ηαζ πμδήθαημ, πενπαηάιε, πάιε 

ηαζ ζηδκ εάθαζζα. Σμκ πεζιχκα; θμ ημ δζάζηδια πμο έπεζ ζπμθείμ είκαζ πάνα πμθθέξ χνεξ 

ηαεζζηή. Αοηυ ηαζ βζα έκακ οβζή άκενςπμ, έκαξ πμο δεκ έπεζ εέιαηα, είκαζ επζαανοκηζηυ.   

Δ: - Σν πξόγξακκα ηεο Μαξίλαο έρεη επεξεάζεη ην πξόγξακκα ηεο νηθνγέλεηαο; Ή ην 

δηθό ζαο; 

Γ: - Δ αέααζα. Δβχ έκαξ θυβμξ πμο ζηαιάηδζα απυ ηδ δμοθεζά κςνίηενα ήηακ αοηυξ. Γζαηί, 

ηαηανπήκ ζημ ζπμθείμ ήηακ πάνα πμθθά. Ο πνμηγέηημναξ ήηακ πάκς, υηακ ήεεθακ ηάηζ κα 

ημοξ δείλμοκ έπνεπε κα ακέαεζ πάκς, ή δ ιμοζζηή ή δ πδιεία ηαζ μζ οπμθμβζζηέξ ήηακ πάκς, 

δδθαδή οπήνπε ιένα πμο είπε ηαζ ηνεζξ χνεξ πάκς ηαζ εα ιπμνμφζε κα έπεζ δφμ χνεξ ηάης, 

ιία χνα πάκς. Ξακά ηάης, λακά πάκς, λακά ηάης. Τπήνπακ ιένεξ, δδθαδή, πμο ήιμοκ υθδ 

ιένα εηεί. Γμφθεοα απέκακηζ, ηυηε. Ο παζδζηυξ ήηακ εηεί απέκακηζ, αθθά δεκ ιπμνμφζα κα 

θεφβς υπμηε ήεεθα απυ ηδ δμοθεζά. Αοηυ ιε άβπςκε πάνα πμθφ ηαζ ιε πίεγε. Παθαζυηενα 

είπα βοκαίηα ζημ δδιμηζηυ βζα κα ηα ηάκεζ αοηά, υιςξ ιεηά ηα μζημκμιζηά ιαξ άθθαλακ ηαζ 

δεκ ιπμνμφζα κα ημ ζοκεπίζς αοηυ, κα έπς ιία βοκαίηα κα ηάκεζ αοηή ηδ δμοθεζά, μπυηε 

πνμηίιδζα, ήηακ πζμ μζημκμιζηά κα ζηαιαηήζς απυ ηδ δμοθεζά πζμ κςνίξ πανά κα έπς 

βοκαίηα βζαηί αοηυ ιε πίεγε πάνα πμθφ.  

Δ: - Οη παξάιιειεο ην αλαιακβάλνπλ απηό ή όρη;  

Γ: - πζ, μζ πανάθθδθεξ δεκ ημ ακαθαιαάκμοκ, πνέπεζ κα έπεζξ ιυκμ εζδζηυ αμδεδηζηυ 

πνμζςπζηυ. ιςξ, βζα κα έπεζξ εζδζηυ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ δεκ έπεζξ πανάθθδθδ ζηήνζλδ, 

μπυηε επζθέβεζξ έκα απυ ηα δφμ. Οπυηε εβχ πνμηίιδζα κα έπεζ οπμζηήνζλδ ιαεδζζαηή πανά 

κα έπεζ αμήεεζα, βζα κα ιδκ πδβαζκμένπμιαζ εβχ. Δκ πάζδ πενζπηχζεζ, εοηοπχξ εοβκςιμκχ 

ημκ εευ πναβιαηζηά πμο ηαηάθενα κα θφβς. Δίπα 34 πνυκζα δμοθεζάξ αθθά ... […] Πμο θεξ 

ηαζ ... ζηέθηδηα ααζζηά ηαζ έηακα αοηά. Φέημξ αέααζα ηα έπμοιε ηυρεζ αοηά, δεκ έπεζ. Σχνα 

αέααζα ιμο είπε δ δζεοεφκηνζα πμο πήβα υηζ αοηυ ημ ηεηνάιδκμ ίζςξ πνεζαζηεί κα αθθάλμοιε 

ηάλδ, αίεμοζα πμο ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ζημ ηεκηνζηυ ηηίνζμ ηαζ εα πνέπεζ κα ακεααίκεζ ιία 

ζηαθίηζα, πέκηε – έλζ ζηαθζά ηαζ εα πνεζαζηεί κα πδβαίκς υηακ έπεζ βοικαζηζηή κα ηδκ 

ηαηεαάγς.  

Δ: - Ναη.  

Γ: - Μένζικα ηαευθμο. 

Δ: - Ξέξεηε αλ  ππάξρεη θαλέλα ζρνιείν πνπ λα έρεη κεξηκλήζεη πην πνιύ; 

Γ: - Κακέκα ιυκμ ηα ηαζκμφνβζα ίζςξ ηχνα αοηυ πμο βίκεηαζ ζημκ Πνζκέ. Αοηά πνέπεζ κα 

είκαζ πνμδζαβναθχκ, ιε ηέημζεξ πνμδζαβναθέξ, αθθά απυ ηα οπυθμζπα ηακέκα.  

Δ: - Ούηε ξάκπεο, νύηε ... 

Γ: - ημ Αηζζπυπμοθμ ηαζ ημ παθζυ πμο είκαζ ηχνα ημ βοικάζζμ έπεζ ιία ναιπίηζα, αθθά πάθζ 

βζα κα πάεζ ημοαθέηα πνέπεζ κα πνεζαζηεί κα ακέαεζ ηαζ κα ηαηέαεζ ζηαθζά. Βέααζα, βζαηί είπα 

ζηεθηεί κα ηδκ πάς ζε ΔΠΑΛ ηαζ έθεβακ υηζ ηεθεζχκμκηαξ ημ ζπμθείμ ζημ Αηζζπυπμοθμ εα 

ιεηαθενεεί ημ δεφηενμ ηαζ είπα πένοζζ ηαζ είπα δεζ ημοξ πχνμοξ εκ πάζδ πενζπηχζεζ. Ήηακ 

ημ πζμ πνμζαάζζιμ, αθθά ιεηά θμαήεδηα πμθφ ημ πενζαάθθμκ ημο ΔΠΑΛ ηαζ δεκ ηδκ πήβα. 

Γδθαδή πμθθή θαζανία, ηα παζδζά πάκε ηα πζμ πμθθά βζα κα αβαίκμοκ, δδθαδή είκαζ θίβα, απυ 

ηα 100 αξ πμφιε ίζςξ ηα 10 κα εκδζαθένμκηαζ. Οπυηε δ Μανίκα δεκ ακηέπεζ ηέημζα θαζανία, 
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θμαήεδηα ημ πενζαάθθμκ, θμαήεδηα ημ ζηθδνυ ... ηα παζδζά απυ ηα πςνζά ηάηζ εα ηδξ πμοκ, 

ηάηζ εα ηδκ ημνμσδέρμοκ. Δκχ εδχ είκαζ πζμ βκχνζιμ, πζμ πνμζηαηεοιέκμ ημ πενζαάθθμκ. Καζ 

έηζζ επέθελα ημ ζπμθείμ αοηυ.  

Δ: - Πηζηεύεηε όηη αλ θάπνηνο γνλέαο δεηήζεη λα βάινπλ, αο πνύκε απηό ην κεράλεκα 

πνπ είλαη κία θαξεθιίηζα θαη αλεβαίλεη ηε ζθάια, ζα ην θάλνπλ;  

Γ: - πζ, δεκ εα ημ αάθμοκ βζαηί ημζηίγεζ. Καζ ημοξ θές εβχ, βζαηί απυ ηδκ πνχηδ βοικαζίμο 

ημ ηοκήβδζα αοηυ ημ γήηδια ζημ ζπμθείμ, βζα κα ιδκ έπεζ αοηυ ημ πάκς ηάης. Φέημξ εέθεζ ημ 

ζπμθείμ αοηυ βζα ηνία πνυκζα έκα παζδί κα ηζκείηαζ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ, ζε ηνία πνυκζα δεκ 

εα ημ πνεζάγεηαζ. ιςξ, έκα άθθμ ζπμθείμ ημ έπεζ. Γζαηί κα ιδκ ημκ θένεηε αξ πμφιε αοηυκ 

ημκ ιδπακζζιυ κα ημ ημπμεεηήζεηε εδχ πμο πνεζάγεηαζ ηχνα; πζ, θέεζ, δεκ βίκεηαζ βζαηί είκαζ 

ζοβηεηνζιέκμ ιδπάκδια βζα ζοβηεηνζιέκδ ζηάθα. Σχνα αοηυ ηαηά πυζμ είκαζ αθήεεζα ή υπζ, 

ηέθμξ πάκηςκ. Ίζςξ ηαζ εβχ δεκ πίεζα υζμ έπνεπε. Πήβα ηαζ ζημκ ζφθθμβμ βμκέςκ, πήβα ηαζ 

ζημκ Γήιμ αθθά δεκ έβζκε ηίπμηα. 

Δ: - Ναη.  

Γ: - Γεκ βίκεηαζ ζμο θέκε, δεκ ιπμνμφιε.  

Δ: - Αιιά πξνθαλώο ζα είλαη θαη άιια παηδηά πνπ ζα ην ρξεηαζηνύλ.  

Γ: - Αοηυ θές υηζ ζημ ζπμθείμ αξ πμφιε πμο είκαζ δ Μανίκα ημ πνεζάγεηαζ βζα ηνία πνυκζα ηαζ 

ιπμνεί ιεηά κα ιδκ λακά πνεζαζηεί πμηέ. Υνεζάγεηαζ, υιςξ, έκα ζηδκ Θεζζαθμκίηδ. Αοηυ 

δδθαδή! Καζ εβχ εεςνχ υηζ ιπαίκεζ. Πζεακυκ κα εέθεζ ιία πνμζανιμβή αθθά ιπαίκεζ, μ 

ιδπακζζιυξ είκαζ ίδζμξ. […] ίβμονα, εβχ δεκ ήιμοκ ανκδηζηή κα ηδκ πάς μπμοδήπμηε. Δβχ 

ζηεθηυιμοκ αηυια ηαζ κα ηδκ πάς ζε έκα ζπμθείμ ιζηνυ, ζε έκα πςνζυ, απθά ήηακ δφζημθδ 

δ πνμζανιμβή ηδξ ζε έκα λέκμ πθαίζζμ. Γδθαδή γμνζζηήηαιε πάνα πμθφ, υηακ έθοβε απυ ημ 

Γδιμηζηυ ηαζ πήβε ζημ βοικάζζμ. Πενάζαιε γυνζ ιέπνζ κα πνμζανιμζηεί, βζαηί δεκ είπε 

παζδζά πμο κα ηα βκςνίγεζ, δζαθμνεηζηυ ημ πενζαάθθμκ, δδθαδή ιέπνζ ηα Υνζζημφβεκκα 

γμνζζηήηαιε ζηδκ πνχηδ Γοικαζίμο. Δκηάλεζ ιεηά πνμζανιυζηδηε αθθά γμνίζηδηε ηαζ 

μπυηε θές εβχ, πχξ κα ημθιήζς κα ηάκς ηέημζα αθθαβή αξ πμφιε; Γζαηί, αξ ιδκ βεθζυιαζηε, 

ηα παζδζά ζηα πςνζά έπμοκ άθθδ κμμηνμπία. Ναζ ιεκ είκαζ πζμ ζοκαζζεδιαηζηά αθθά είκαζ ηαζ 

πζμ αηαθθζένβδηα πμο εα πμοκ αοηυ πμο εα ζηεθημφκ, δεκ ημ ηναηήζμοκ ιέζα ημοξ.  

Δ: - Ναη. 

Γ: - Αοηά ζηέθημιαζ ... ηχνα ηαθχξ ή ηαηχξ ... 

Δ: - Μέρξη ηώξα θαίλεηαη λα έρεη πξνζαξκνζηεί ε Μαξίλα; 

Γ: - Ναζ. Καηανπήκ, θέημξ είκαζ πμθφ εοπανζζηδιέκδ ιε ημ ζπμθείμ, είκαζ πμθφ ηαθυ ημ 

πενζαάθθμκ, πένα απυ έκα – δφμ, έκαξ δδθαδή ζηδκ μοζία πμο ημοξ ηάκεζ πμθζηζηή παζδεία 

πμο είκαζ ημιπθελζηυξ, υιςξ ... ε ... υθμζ μζ άθθμζ είκαζ πμθφ γεζημί, εεηζημί, δδθαδή αθέπεζξ 

υηζ εκδζαθένμκηαζ πναβιαηζηά, δεκ ημ ηάκμοκ επζθακεζαηά. Αοηυ εζζπνάηης εβχ ηαζ δ 

δζεοεφκηνζα αέααζα δεκ ημ ζογδηχ, είιαζ εοπανζζηδιέκδ ιαγί ημοξ ηαζ δεκ ημ ζηέθημιαζ 

ηαευθμο κα ηδξ αθθάλς ηχνα βζαηί θμαάιαζ ηαζ ηδκ αθθαβή. Γζαηί ζηδκ Μανίκα είκαζ πζμ 

έκημκεξ μζ αθθαβέξ. Υεεξ είδεξ πμο βηνίκζαγε βζαηί δεκ ηδξ ημ είπα πμο ζοκεκκμδεήηαιε, 

«βζαηί δεκ ιε νχηδζεξ;» ιμο θέεζ. «Γεκ ζε νχηδζα βζαηί δεκ ήιαζηακ ιαγί, βζ‟ αοηυ δεκ ζε 

νχηδζα ... ηαζ υπζ δεκ εέθς κα ένεεζ ... βζαηί δεκ ηδκ νχηδζα! Γδθαδή εέθεζ υθα κα ηα έπεζ 

οπυ έθεβπμ, δεκ εέθεζ ηα αοευνιδηα ηαζ ηα απνυμπηα . 

Δ: - Θπκάκαη γηα ην ζέαηξν, όηαλ ηεο είρα πεη λα βξεζνύκε ηελ επόκελε Κπξηαθή κνπ 

ιέεη « Μα εκείο βξηζθόκαζηε Κπξηαθή παξά Κπξηαθή». 

Γ: - Σέημζα πνάβιαηα. Γεκ εέθεζ ... 

Δ: - Σν πξόγξακκα ηεο… 

Γ: - Θέθεζ κα είκαζ πνμεημζιαζιέκδ. Ήεεθε πεεξ κα πάνεζ ημκ Υνήζημ ηδθέθςκμ κα ημκ 

νςηήζεζ βζα ηζξ 28 πμο εέθεζ κα πάεζ ακ εα είκαζ ακμζπηυξ ηαζ ηδξ θές εα ημκ πάνεζξ ζηζξ 27 

ηαζ ιεηά ιμο θέεζ  «ε επραξηζηώ πνπ ην ρεηξίζηεθεο έηζη ην δήηεκα θαη δελ κνπ απαγόξεπζεο 

λα πάξσ ηειέθσλν αιιά κνπ είπεο λα πάξσ ηελ πξνεγνύκελε. Θέισ λα μέξσ ηη πξέπεη λα 

θάλσ». Γδθαδή πμο ιμο μνβάκςζεξ ηαζ δεκ ιμο απέηθεζζεξ ή δεκ ημ άθδζεξ αυνζζηα, υηζ 

ιμο είπεξ κα πάνεζξ ηδκ πνμδβμοιέκδ ιένα κα νςηήζεζξ. 

Δ: - Έρεη θακηά θνξά ελνρέο ή ηύςεηο όηη κήπσο έθαλα απηό πνπ δελ άξεζε ζηελ κακά;  

Γ: - Ναζ, καζ έπεζ. Καιζά θμνά ιμο θέεζ «Σμ λένς υηζ ζμο είιαζ αάνμξ».  

Δ: - Χ! 
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Γ: - Ναζ, καζ ... ηαζ πυηε ζμο έπς δείλεζ ηάηζ ηέημζμ; πζ ιμο θέεζ αθθά εβχ ημ ηαηαθαααίκς 

... βζαηί ηαζ εβχ αβακαηηχ πμθθέξ θμνέξ βζα πνάβιαηα αξ πμφιε πμο δεκ ιπμνεί κα ηα ηάκεζ 

ιυκδ ηδξ ηαζ ηάπμζα θμνά ηα ηάκς ηαζ εβχ ιμφζηεια. Μδκ θακηαζηείξ δδθαδή ... έπς ηαζ 

ηέημζεξ ... εκχ ημ ηαηακμχ ηαζ πνμζπαεχ κα ημ ιαγέρς, ηάπμζεξ θμνέξ ιμο θεφβεζ ή κα ηδξ 

πς έθεμξ αξ πμφιε.  

Δ: - ηαλ πξέπεη λα θάηζεη ζην θαξνηζάθη δπζαλαζρεηεί;  

Γ: - Καευθμο, υιςξ! Καευθμο! Κάεε Παναζηεοή ημ πάς ζημ ζπμθείμ βζαηί έπμοκ project ηαζ 

πάκε ζημκ ηήπμ ηαζ πάκε ζηδκ αοθή ηαζ πμηίγμοκ, θοηεφμοκ ηαζ ζηάαμοκ ηαζ ιμο θέεζ 

πνμπεέξ «Να ηαείζς ζημ ηανυηζζ απυ ηδκ ηάλδ κα ιε παξ ζημ αοημηίκδημ;», δδθαδή ημ 

ηανυηζζ ημ ηζμφθαβα εβχ. «πζ» ηδξ θές «δεκ εα ηαείζεζξ».  

Δ: - Ναη. Αλ είρε επηινγή, δειαδή, ζα ην δηάιεγε;  

Γ: - Βέααζα! Ακ είπε επζθμβή ηαζ ηδκ άθδκα εα δζάθεβε κα είκαζ ζημ ηανυηζζ.  

Δ: - Καη έρεη απηό πνπ ην θηλεί ε ίδηα ή ηελ βνεζάεη ε παξάιιειε ή νη ζπκκαζεηέο ηεο;  

Γ: - Κάπμζμξ ζοιιαεδηήξ, καζ. Μπμνεί αέααζα ηαζ αοηή αθθά δε κμιίγς κα ημ εθέβπεζ αηυια. 

Γεκ ηδκ έπς αθήζεζ ίζςξ, δεκ ημ πμθοπνδζζιμπμζμφιε ηζυθαξ. Θα ημ πάνμοιε ζε ηέημζεξ 

πενζπηχζεζξ, υηακ εέθμοιε κα πάιε ιεβάθδ αυθηα, υηακ εα πάεζ εηδνμιή. ε ηέημζεξ 

πενζπηχζεζξ δδθαδή, δεκ ημ έπμοιε ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα.  

Δ: - Ναη.  

Γ: - μο θές ιυκμ ηάεε Παναζηεοή πμο ιμο ημ γήηδζε δ ηαεδβήηνζα, ιμο θέεζ είκαζ 

ηαθφηενα βζαηί είκαζ ιαηνζά δ απυζηαζδ ηαζ ιέπνζ κα πάεζ δ Μανίκα έπεζ ηεθεζχζεζ δ χνα.  

Δ: - πλήζσο ηελ βνεζάλε νη θαζεγεηέο ή νη ζπκκαζεηέο;  

Γ: - Οζ ζοιιαεδηέξ. Σμοξ ανέζεζ ημ ηανυηζζ ηαηανπήκ.  

Δ: - Καη ε Μαξίλα θνβάηαη άκα ηελ ζπξώρλνπλ νη ζπκκαζεηέο; Φνβάηαη κελ ηελ 

ξίμνπλ;  

Γ: - Γεκ έπεζ πμθφ ηδκ αίζεδζδ ημο θυαμο.  

: - Α!  

Γ: - πζ, δεκ είκαζ θμαδηζζάνα. ημ ζπίηζ ηαηανπήκ ηδξ ανέζεζ απίζηεοηα κα είκαζ ιυκδ. Πυηε 

εα θφβεζξ, πυηε εα θείπεζξ ...  

Δ: - Πηζηεύεηε νθείιεηαη θαη ζηελ εθεβεία ην γεγνλόο πσο δελ ζέιεη λα είλαη κε ηνπο 

γνλείο; 

Γ: - Ναζ, καζ. 

Δ: - Με ηελ Αιίθε ηεο αξέζεη λα κέλεη ζην ζπίηη; 

Γ: - Ναζ. Ζ Αθίηδ είκαζ αδζάθμνδ, δεκ… Μυκμ ακ πνεζαζηεί ηάηζ εα πάεζ ζηδ Μανίκα, 

δδθαδή μφηε δ ιία... Γεκ ηδκ γδηάεζ δ Μανίκα. Θα ηδκ θςκάλεζ ιυκμ υηακ εέθεζ ηάηζ πμθφ. 

Κάηζ πμο δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ ιυκδ ηδξ.  

Δ: - Αο πνύκε αλ ζέιεη λα πηεη λεξό;  

Γ: - πζ ιπμνεί κα πζεζ ιυκδ ηδξ, δεκ εα θςκάλεζ ηδκ Αθίηδ. Ζ Αθίηδ δεκ έπεζ ηέημζα. Ζ 

Αθίηδ δεκ είκαζ παζδί ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ίζςξ ηαθυ ηδξ ηάκεζ απυ ιία άπμρδ, βζαηί 

θακηάζμο κα είιαζηε υθμζ οπδνέηεξ ηδξ Μανίκαξ. Γεκ εα έηακε ηίπμηα δ Μανίκα ιυκδ ηδξ. 

Απυ ιία άπμρδ, ίζςξ μζ ιδπακζζιμί ηδξ έπμοκ θεζημονβήζεζ έηζζ. Γεκ ημ έπεζ ηζυθαξ κα πς 

ηδκ αθήεεζα, αθθά εκηάλεζ, δεκ ιπμνμφιε κα αθθάλμοιε ημοξ ακενχπμοξ. Ή κα ηδξ γδηήζς 

κα ηάκεζ ηάηζ, εα ημ ηάκεζ αοηή υπμηε εέθεζ, δεκ εα πεζ εα ημ ηάκς ηχνα. Θα ημ ηάκς, υηακ 

εέθς εβχ, πμο ιπμνεί κα ιδκ ένεεζ αοηυ ημ υηακ πμηέ, αθθά εκηάλεζ έπεζ άθθα πανίζιαηα.   

Δ: - Δζάο πώο ζαο έρεη επεξεάζεη ζην ζώκα;  

Γ: - Ναζ, πμθφ ηαζ ίζςξ ηαζ εβχ δεκ έηακα ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ηχνα ηάπμζα 

πνάβιαηα δεκ ιπμνχ κα ηα ηάκς. Αξ πμφιε εέθς κα πάνς ημ ηανυηζζ κα ημ ηαηεαάζς ηαζ 

δεκ ιπμνχ, βζαηί πμκάκε ηα πένζα.  

Δ: - Καη είλαη θάηη πνπ αλ μεθνπξαζηείηε ζα πεξάζεη ή ... ; 

Γ: - Έπς νεοιαημεζδή ανενίηζδα, πμο ζδιαίκεζ υηζ είκαζ αοημάκμζμ ηαζ δεκ παίνκμοκ αβςβή. 

Σχνα ηαηά πυζμ ιπμνχ κα ημ εθέβπς… Δπδνεάγεζ ηαζ ροπμθμβζηά, υθα αοηά έπμοκ κα 

ηάκμοκ. Σχνα ηαηά πυζμ ιπμνχ κα ιαγέρς ηα ροπμθμβζηά, δεκ λένς. Ακ ηαηαθένς κα ηα 

ιαγέρς πμηέ, αθθά ιάθθμκ εα λεηζκήζς κα παίνκς ακαζζεδηζηυ θίβμ. Ζ αθήεεζα είκαζ υηζ ημ 

ζοκεζδδημπμζχ αθθά δεκ ιπμνχ κα ημ αθθάλς, δδθαδή είκαζ μ παναηηήναξ ιμο, εέθς κα ηα 

εθέβπς υθα, εέθς κα βίκμκηαζ ζςζηά υθα. Σμ πυζμ ημ ηαηαθένκς αοηυ είκαζ ιία άθθδ 

ζζημνία. Άθθμ ημ ηζ εέθεζξ ηαζ άθθμ ημ ηζ ιπμνείξ! ζμκ αθμνά, υιςξ, ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ 
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ζημ ζπίηζ ιε απμηέθεζια κα ιε παθάεζ πμο δεκ ηάκμοκ αοηυ πμο εεςνχ εβχ ζςζηυ. Κάπμζμζ 

άκενςπμ ημ ζςζηυ ημ εεςνμφκ δζαθμνεηζηά. Δκχ έπς ηδκ επίβκςζδ υηζ αοηυ δεκ είκαζ 

ζςζηυ, δεκ ιπμνχ. Κζ έηζζ ένπμκηαζ ζοβηνμφζεζξ. Γζαηί δεκ δζααάγεζ δ Αθίηδ, δζααάγεζ θίβμ, 

πνέπεζ κα δζααάγεζ παναπάκς; Γζαηί μ Κμζιάξ ηάκεζ έηζζ ηαζ δεκ ηάκεζ έηζζ; Γζαηί δ Μανίκα 

δεκ δζααάγεζ, βηνζκζάγεζ…;  θα αοηά! Γδθαδή εέθς κα εθέβπς ηαζ ημκ άθθμκ.  

Δ: - Ναη. Με ηνλ θύξην Κνζκά ζαο έρεη επεξεάζεη ε θηλεηηθή δπζθνιία ηεο Μαξίλαο;  

Γ: - Να ζμο πς ... ε ... ηδ ζπέζδ ιαξ δε κμιίγς, υιςξ, ηάπμζεξ θμνέξ αξ πμφιε εα 

ιπμνμφζαιε κα πάιε μζ δφμ ιαξ ηάπμο ηαζ δεκ ημ ηάκμοιε. Γεκ ημ ηάκμοιε βζαηί εβχ δεκ 

εέθς κα ηδκ αθήκς. Μπμνεί κα ηδκ αθήκς, υηακ έπς δμοθεζά αξ πμφιε κα ηδκ αθήζς ιυκδ 

ηδξ. ηακ, υιςξ, εέθς κα πάς κα δζαζηεδάζς δεκ ιπμνχ κα ηδκ αθήζς. Νζχες εκμπέξ. 

Θεςνχ υηζ δεκ πνέπεζ κα ηδκ αθήκς. Καηχξ ή ηαθχξ ... Γεκ έπμοιε πάεζ έκα ηαλίδζ πμηέ, δεκ 

έπμοιε πάεζ πμοεεκά, δεκ έπμοιε. Γζαηί ημ κα πάνεζξ ηδκ Μανίκα κα παξ ηάπμο είκαζ επίπμκμ, 

μπυηε, υηακ εεςνείξ υηζ εέθεζξ κα παξ κα πενάζεζξ ηαθά, δεκ πνέπεζ κα πάνμοιε ηδ Μανίκα, 

βζαηί ιε ημονάγεζ ηαζ υπζ ιυκμ πεζνςκαηηζηά. Με ημονάγεζ ηαζ ημ υηζ εα πνέπεζ κα ηδκ 

ιαγεφς ζοκέπεζα αξ πμφιε. Καζ αοηυ ιε ζηεκαπςνεί ηαζ ιε ημονάγεζ. Ναζ ιεκ δεκ εέθς κα 

ηδκ απμηθείς απυ πμοεεκά, αθθά ιε πζέγεζ αοηυ. 

Δ: - Ο θύξηνο Κνζκάο ηη ζηάζε θξαηά κε ηα παηδηά; 

Γ: - Δίκαζ θίβμ πζμ παθανυξ καζ, είκαζ θίβμ πζμ παθανυξ. Καζ αοηυξ πζέγεηαζ αέααζα αθθά 

ζαθχξ είκαζ πζμ παθανυξ. Ίζςξ μ Κμζιάξ δεκ ηδκ αθέπεζ ηαζ πμθθέξ χνεξ, δδθαδή ζμο θές, 

εα ηδκ δεζ ιίζδ χνα ηδκ ήιενα, ιία χνα, υπζ παναπάκς. 

Δ: - Ζ Μαξίλα αηζζάλεηαη πην ραιαξή κε ηνλ κπακπά; 

Γ: - Ναζ, καζ.  

Δ: - Δπεηδή ν κπακπάο θάλεη πιάθεο;  

Γ: - Ναζ, καζ μ ιπαιπάξ ηάκεζ ηα αζηεία ημο, εβχ δεκ είιαζ. θα ζμαανά ηα παίνκς, δεκ είκαζ 

ημο παναηηήνα ιμο.  

Δ: -Σν όηη θαη ε Μαξίλα θάλεη πιάθεο λνκίδεηε όηη ην έρεη πάξεη πην πνιύ από ηνλ 

κπακπά;  

Γ: - Έπεζ δ Μανίκα πθάηα αθθά ειέκα ιε εκμπθεί αοηυ ημ πα, πα ζοκέπεζα ηαζ δεκ ιπμνεί κα 

ημ ιαγέρεζ. Γδθαδή δεκ ιπμνεί κα εθέβλεζ ημκ ααειυ ηδξ πανάξ, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, ημο 

αζηείμο. Σμ ιεβαθχκεζ πμθφ, ημ απθχκεζ ηαζ αοηυ ιε εκμπθεί. Καζ δ ίδζα εκμπθείηαζ υηακ ηδξ 

ημ θές. Θα ιμο πεζξ υθα πνέπεζ κα είκαζ οπυ έθεβπμ;  

Δ: - Καη νη άιινη όκσο θαίλεηαη λα ην ππνζηεξίδνπλ ...  

Γ: - Ναζ, ημ ηαθθζενβμφκ, ημ δέπμκηαζ. Αθθά αοηυ υιςξ δεκ ηδκ αμδεάεζ. Οζ άθθμζ δεκ 

ιπμνμφκ κα ημ ... Οπυηε ηδξ ανέζεζ κα έπεζ επζημζκςκία ιε αοημφξ πμο ημ απμδέπμκηαζ αοηυ 

ηαζ ηδξ ημ επζηνέπμοκ. πςξ μ αδενθυξ ιμο αξ πμφιε, ηάηζ θίθμοξ πμο έπμοιε. πμζμξ ηδκ 

απμδέπεηαζ, αοηυκ επζγδηά. Θα ιμο πεζ βζα πανάδεζβια κα πάνμοιε ηδθέθςκμ ηδκ Σαζία ή, 

δεκ λένς, ηάπμζμοξ θίθμοξ πμο ηδκ απμδέπμκηαζ έηζζ ηαζ ηδξ ημ ηαθθζενβμφκ. Δκχ υπμζμξ ηδξ 

αάγεζ ηα υνζα δεκ ... ίζςξ αβάγεζ ηαζ αοηή αοηυκ ημκ ηνυπμ εηηυκςζδξ αξ πμφιε.  

Δ: - Θέιεη λα είλαη ν εαπηόο ηεο, αο πνύκε; 

Γ: - Ναζ, κα είκαζ μ εαοηυξ ηδξ. Πζέγεηαζ ζημ ζπμθείμ, ηδκ πζέγμοκ ηαζ ηχνα ηδκ έπεζ πζάζεζ δ 

ακοπμιμκδζία κα ηθείζμοκ ηα ζπμθεία ηαζ έπεζ ηαζ δζαβχκζζια πάθζ ηαζ ζήιενα ηαζ ηδκ 

πζάκεζ, νε παζδί ιμο, ιεβάθδ ακοπμιμκδζία.  

Δ: - Tν όηη πξέπεη λα θάζεηαη πνιιέο ώξεο ηεο είλαη δύζθνιν ζην ζώκα ηεο;  

Γ: - Ναζ, κμιίγς υηζ πζάκεηαζ. Δίκαζ πμθθέξ μζ χνεξ. Γδθαδή, ακ ήηακ κα ζπυθαβε αξ πμφιε 

ιία δ χνα ή δςδεηάιζζδ, πζζηεφς υηζ εα ήηακ ημ ζδακζηυ βζα ηδκ Μανίκα. 

Δ: - Παιαηόηεξα ην θάλαηε, ζην Γεκνηηθό,  λαη θεύγεηε λσξίηεξα;  

Γ: - πζ, δεκ ιπμνμφζε, βζαηί δ Μανίκα υηζ ηδξ ηάκεζξ ιία θμνά ημ εεςνεί ηεηηδιέκμ ιεηά 

ηαζ ημ δζεηδζηεί ηαζ ακαβηάγμιαζ ... Γδθαδή εοιάιαζ πμθθέξ θμνέξ ηδξ έηακα αζηήζεζξ. Καζ 

ηχνα ηδξ ηάκς αθθά ηδξ ηάκς θίβμ δζαηάζεζξ ημ πνςί πμο ζδηχκεηαζ ηαζ ηάεε ιένα 

βηνζκζάγεζ, ηάεε ιένα δεκ εέθεζ, αθθά ακ δεκ ηδξ ημ ηάκς ιία ιένα ημ εεςνεί ηεηηδιέκμ ηαζ 

ημ λακαγδηάεζ. Μεηά ημ παθεφεζ, δεκ ημ ιαγεφεζ ηαζ θές πμθθέξ θμνέξ: «πζ, εα ηδξ ημ ηάκς, 

βζαηί ιεηά εα έπς πυθειμ βζα κα ημ λακαεπζαάθθς. Θα ιμο ημ γδηάεζ ζοκέπεζα δδθαδή κα ιδκ 

ηάκεζ». θμ «Γεκ εέθς, δεκ εέθς, δεκ εέθς, δεκ εέθς». Με αοηυ λεηζκάιε, δδθαδή, ηάεε 

πνςί, ιε ημ «Γεκ εέθς».  

Δ: - Πώο εθθξάδεηαη γηα ην ζρνιείν ηνλ ηειεπηαίν θαηξό; Θεηηθά; Αξλεηηθά; 
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Γ: - Ναζ, καζ! Αθμφ θέεζ: «Θέθς κα ζηαιαηήζς ημ ζπμθείμ». Δκηςιεηαλφ ηζ έπς ηχνα; Σδξ 

θές «πμηε εέθεζξ» ηαζ υζμ ηδξ θές υηζ ιπμνεί κα ζηαιαηήζεζ ηυζμ ιαγεφεηαζ.  Σμ πνςί 

βηνίκζαγε «δεκ εέθς κα πάς ζπμθείμ», ζημ αζακζέν ηχνα. Καζ ηδξ θές: «Έθα πάιε πάκς κα 

ζε αθήζς κα ιδκ παξ ζπμθείμ». «πζ, υπζ εα πάς», απακηάεζ. Γεκ ημ παθεφς! Δίκαζ ιεξ ηδκ 

βηνίκζα ζμο θές!  

 

 

 

 

 




