








Τον περασμένο Μάιο χιλιάδες παιδιά συμμετείχαν στις 
εξετάσεις Europalso για την απόκτηση των διπλωμάτων 
STARS 1 - STARS 2 - BEGINNERS - ELEMENTARY - 

BASIC. Ξεκινώντας από το επίπεδο της Junior B’ (Β’ Προκα-
ταρκτικής) τάξης, με το STARS 1, τα παιδιά μέχρι την D’ class 
(Δ’ κανονική) είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια διαδι-
κασία έγκυρης αξιολόγησης των γνώσεων που αποκόμισαν 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Η επιτυχία στις εξετάσεις αυτές:
• αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών τους όλη τη 

χρονιά
• ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους
• αποτελεί ένα στόχο που λειτουργεί σαν κίνητρο για να 

καταβάλουν οι μαθητές μεγαλύτερη προσπάθεια κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς

• κινητοποιεί το μαθητή να συνεχίσει τις προσπάθειές 
του και την επόμενη χρονιά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO FOR QUALITY 
TESTING

Ποιός είναι ο σκοπός της αξιολόγησης:
• Πρώτον, πληροφορεί τους μαθητές για τις επιδόσεις 

τους ώστε να αλλάξουν τον τρόπο μελέτης τους, αν τα 
αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά.

• Δεύτερον, πληροφορεί τους γονείς για τα αποτελέσμα-
τα των προσπαθειών των παιδιών τους.

• Τρίτον, πληροφορεί τους καθηγητές για την αποτελε-
σματικότητα των διδακτικών μεθόδων που ακολουθούν.

Η αξιολόγηση με το σύστημα EUROPALSO 
δίνει απαντήσεις: 

α) Στους μαθητές που αναρωτιούνται:
«Είναι αρκετές οι προσπάθειες που κάνω ή μήπως πρέπει 
να μελετήσω κι άλλο;» 

β) Στους γονείς που αγωνιούν:
«Είναι οι γνώσεις του παιδιού μου ανάλογες με το επίπεδό του;»
«Έχει μάθει το παιδί μου, που αγωνίζεται όλη τη χρονιά, 
όλα όσα έπρεπε να μάθει;» 

γ) Στους καθηγητές που μοχθούν:
«Είναι αποτελεσματική η μέθοδος διδασκαλίας που ακο-
λουθώ;»
«Έχουν κατακτήσει όλοι οι μαθητές μου τις γνώσεις του 
επιπέδου στο οποίο έχουν ενταχθεί και παρακολουθούν 
όλη τη χρονιά;»

Την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δίνει η αξιολόγηση 
μέσω του συστήματος του EUROPALSO SOCIETY FOR 
QUALITY TESTING, η οποία δεν έχει στόχο να αξιολογήσει 
μόνο τους μαθητές αλλά γενικότερα την αποτελεσματικότη-
τα όλων όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν είναι ικανοποιητι-
κά, μπορούν να σχεδιαστούν παρεμβάσεις για τη βελτίω-
ση του μαθητή.

Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε στα παιδιά ευκαιρίες να δο-
κιμάζουν τις δυνάμεις τους και μετά να επιβραβεύουμε τις 
προσπάθειες και τις επιτυχίες τους. Γιατί αυτές οι εμπειρί-
ες επιτυχίας είναι που βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν 
υψηλή αυτοεκτίμηση.

Ζητήστε από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που έχετε επιλέξει 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς να ενταχθεί το παιδί 
σας στην προετοιμασία για την αξιολόγηση και τις εξετάσεις 
Europalso for Quality Testing.

ΑΓΓΛΙΚΑ: Stars 1, Stars 2, 
Beginners, Elementary, Basic 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Anfanger 
ΓΑΛΛΙΚΑ: Junior, Premier

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO
για τα διπλώματα:

ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ 
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Η διεξαγωγή των εξετάσεων έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα 
και την αξιοπιστία της με ISO 9001-2000 του ΕΛΟΤ.
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ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Α Π Α ρ Α ί Τ Η Τ ο  Ε Ν Α  Ν ο Μ ο θ Ε Τ ί Κ ο  Π λ Α ί σ ί ο

Η συζήτηση έχει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον, γιατί ο κ. Μπεντενιώτης 
έχει ασχοληθεί ειδικότερα με το 

θέμα και έχει καταθέσει κατά καιρούς, 
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου, ερωτήσεις στη Βουλή, έχει κάνει 
παρεμβάσεις τόσο στα αρμόδια Υπουρ-
γεία, όσο και στο ΑσΕΠ, αλλά ακόμα 
έχει φέρει σε συζήτηση το θέμα και στην 
Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής.

Επί πλέον, ο κ. Μπεντενιώτης ήταν ο 
εισηγητής του νομοσχεδίου για το κρα-
τικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, που 
μπορεί να θεωρηθεί σταθμός για το θέμα. 

Γι’ αυτό, η συζήτηση και τα όσα υποστη-
ρίζει ο κ. Μπεντενιώτης έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τον κλάδο των κέντρων 
ξένων γλωσσών. Παραθέτουμε τα πλέον 
επίμαχα σημεία της:

«Παρ’ ότι έχει θεσμοθετηθεί από το 2002 
η χορήγηση του «κρατικού πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας», μέχρι σήμερα, προφα-
νώς από παραλήψεις της δημόσιας διοίκη-
σης, δεν έχει καθιερωθεί και δεν μπορού-
με να ισχυρισθούμε ότι ζητείται από τους 
σπουδαστές των ξένων γλωσσών.

Αυτή η ίσως σκόπιμη υποβάθμιση του 
κρατικού πιστοποιητικού έχει δώσει την 
ευκαιρία να αναπτυχθεί έντονος ανταγω-
νισμός διαφόρων εξεταστικών φορέων.

Για τα καθιερωμένα πιστοποιητικά των 
ξένων, ιδιαίτερα έγκυρων πανεπιστημί-
ων  τα οποία και αναγνωρίζει το Υπουρ-
γείο Παιδείας δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. 
Το ΑσΕΠ, εσφαλμένα βέβαια και πέρα από 
κάθε έννοια δικαίου, «ασκεί» οποιαδήποτε 
αρμοδιότητα και εμπλέκεται με την έγκριση 
και αναγνώριση των φορέων που δικαιού-
νται να διενεργούν εξετάσεις και να χορη-
γούν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Μια συζήτηση με τον κ. Mανώλη Μπεντενιώτη

Με το Βουλευτή Πειραιά και Νησιών και 
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ 
είχαμε μια συζήτηση για την αναγνώριση των 

πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.
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Τα περιστατικά που έχουν έρθει στη 
δημοσιότητα σχετικά με αυτό το ρόλο 
του συμβουλίου, βεβαιώνουν το 
εσφαλμένο της «εμπλοκής» του στο 
πεδίο αυτό. Γιατί η αρμοδιότητα αυτή 
είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης, 

η οποία έχει την ευθύνη να καθορίζει 
τους κανόνες και τις διαδικασίες εξε-
τάσεων για την χορήγηση των πιστο-
ποιητικών αναγνώρισης της γλωσσο-
μάθειας, αλλά και την εποπτεία όλων 
των διαδικασιών.

Μανώλης Μπεντενιώτης, Βουλευτής Πειραιά και Νησιών, 
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ. 
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δΥΣΛΕξΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΥΛΙδΗΣ
Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
Επίτιμος Fellow, Brunel University, Αγγλία, τ. κλινικός καθηγητής, Ιατρική 
Σχολή, Penn State University, ΗΠΑ, τ. Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρικό Τμήμα, 
Α.Π.Θ., τ. Senior Research Fellow, Τμήμα Ψυχολογίας, Manchester Univer-
sity, Αγγλία, τ. Καθηγητής Έρευνας, George Washington University, ΗΠΑ.

σύμφωνα με τον διακε-
κριμένο καθηγητή μαθη-
σιακών δυσκολιών του 

Α.Π.θ., κ. Γεώργιο θ. Παυλί-
δη, η δυσλεξία είναι ένα έντονο 
εκπαιδευτικο-κοινωνικό θέμα, 
βιολογικής και κυρίως κληρονο-
μικής αιτιολογίας, το οποίο εκτι-
μάται ότι αντιπροσωπεύει το 5% 
του πληθυσμού, με αναλογία 4 
αγόρια προς 1 κορίτσι, διεθνώς.

Αν κάποιο παιδί διαβάζει εξαι-
ρετικά αργά και με λάθη, άλλα 
βλέπει και άλλα διαβάζει, συλλα-
βίζει, κομπιάζει, επαναλαμβάνει, 
είναι πολύ ανορθόγραφο, ξεχνά-
ει να βάζει τόνους, δεν μπορεί 
να αποστηθίσει εύκολα, είναι 
υπερκινητικό και δεν μπορεί να 
συγκεντρωθεί εύκολα, πριν λοι-
πόν το καταδικάσουμε ως κακό 
και τεμπέλη μαθητή, θα πρέπει 
πρώτα να εξετάσουμε το ενδε-
χόμενο μήπως είναι δυσλεξικό, 
μήπως το γεννήσαμε δυσλεξικό.

Δυστυχώς, όμως, μόλις το 20% 
των δυσλεξικών παιδιών είναι 
διαγνωσμένα σήμερα, ενώ το 
υπόλοιπο 80% παραμένει αδι-
άγνωστο με αποτέλεσμα τα ιδι-
αίτερα, κατά τα άλλα, χαρισμα-
τικά αυτά παιδιά να αδικούνται 
πολλές φορές από γονείς και 
εκπαιδευτικούς καθότι θεωρού-
νται τεμπέληδες, αδιάφοροι και 
κακοί μαθητές, με συνέπεια να 

επιβαρύνονται ψυχολογικά και 
να μην υποστηρίζονται κατάλ-
ληλα και έγκαιρα στην αντιμε-
τώπιση των ειδικών μαθησια-
κών τους δυσκολιών.

Η ΔυΣΛΕΞΙΑ 
ΕΙΝΑΙ χΑΡΙΣΜΑ

Tι ακριβώς είναι η δυσλεξία 
και ποια τα αίτιά της.

Καταρχάς, να πούμε ότι η δυ-
σλεξία είναι το κοινό χαρακτη-
ριστικό των διάσημων, όπως ο 
Αϊνστάιν, ο Έντισον, ο Κέννεντυ, 
ο ουάσιγκτον, ο Τσόρτσιλ, ο λε-
ονάρδο Ντα Βίντσι, ο Τομ Κρουζ, 
ο σ. σταλόνε, ο Τζον λένον, ο Γ. 
Ντίσνεϊ και ο Πικάσο. συνεπώς, 
είναι θείο δώρο, μόνον, όμως, 
όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή της 
και την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα 
και σωστά. Αντιθέτως, η άγνοια 
χειροτερεύει την ειδική μαθησι-
ακή τους δυσκολία στα γραπτά, 
με κύρια συμπτώματα την πολύ 
αργή και με λάθη ανάγνωση, την 

ανορθογραφία και την ιδιαίτερη 
δυσκολία τους στα γλωσσικά και 
θεωρητικά μαθήματα, σε αντίθε-
ση με τα πρακτικά όπου τα πάνε 
πολύ καλύτερα. Είναι αξιοσημεί-
ωτο ότι επίσης αποδίδουν πολύ 
καλύτερα στα προφορικά από 
ό,τι στα γραπτά. Πρέπει να το-
νιστεί ότι δυσκολεύονται στις ξέ-
νες γλώσσες και ιδιαιτέρως στα 
αγγλικά, λόγω της αναντιστοι-
χίας γραπτού και προφορικού 
λόγου. Γενικά, η δυσλεξία εντο-
πίζεται στη δυσκολία τους να 
μεταφέρουν την εξαιρετική τους 
σκέψη στο γραπτό. Πρόκειται 
για μια εξαιρετικά παραπλανη-
τική και κρυφή διαταραχή, γιατί 
δεν φαίνεται στην καθημερινή 
προφορική επικοινωνία, αφού 
οι δυσλεξικοί δεν παρουσιάζουν 
προβλήματα λόγου ή ομιλίας, 
και μιλούν καθαρά, άρα δεν 
χρειάζονται λογοθεραπεία.
 
Σχέση δυσλεξίας, διάσπα-
σης προσοχής, παρορμη-
τικότητας και υπερκινητικό-
τητας. Τι άλλα προβλήματα 
παρουσιάζονται.

Η δυσλεξία συνήθως συνυπάρ-
χει με το επίσης νευρολογικό, 
κληρονομικό πρόβλημα της διά-
σπασης προσοχής, της υπερκι-
νητικότητας και της παρορμητι-
κότητας (ανυπομονησίας), που 
σαν τη δυσλεξία έχει αναλογία 4 
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αγοριών προς 1 κορίτσι. Τα παιδιά με διάσπαση προ-
σοχής συχνά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν για όσο 
χρόνο χρειάζεται για να τελειώσουν το έργο τους, είναι 
ανυπόμονα, ανοργάνωτα, ζωηρά, ατίθασα, αεικίνητα, 
πειραχτήρια, βιάζονται, πριν σκεφτούν ενεργούν, δια-
κόπτουν τους άλλους και είναι έντονα συναισθηματικά 
και επίμονα άτομα, με ανώριμη συμπεριφορά, κακο-
διαχείριση του χρόνου τους, με άσκοπα διαλείμματα 
και ανομοιογενή επίδοση. Επίσης, δυσκολεύονται στις 
φιλίες και στην κοινωνικότητα λόγω παρορμητικότητας.

Σε τι διαφέρουν οι έξυπνοι δυσλεξικοί από τα 
άτομα με γενική μαθησιακή καθυστέρηση. Δι-
αφορές στη δομή του δυσλεξικού εγκεφάλου.

Η δυσλεξία έχει διαφορετική αιτιολογία και εξέλιξη από τη 
γενική μαθησιακή καθυστέρηση, η οποία οφείλεται σε χα-
μηλή ευφυΐα, σε αρνητικούς ψυχο-περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες (π.χ. ψυχολογικά προβλήματα, αδιάφορο ή μει-
ονεκτικό οικογενειακό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον κ.λπ.) 
ή σε συνδυασμό των παραπάνω. Αντίθετα, η δυσλεξία 
εξ ορισμού δεν προκαλείται ποτέ από νοητικο-ψυχο-
περιβαλλοντο-εκπαιδευτικούς παράγοντες, αλλά πάντο-
τε οφείλεται σε βιολογικά, συνήθως κληρονομικά, αίτια.
ο δυσλεξικός εγκέφαλος είναι διαφορετικά -πλεο-
νεκτικά κατασκευασμένος στα οπτικά του κέντρα. 
σκέφτεται καλύτερα με εικόνες παρά με λέξεις. Άρα, 
λειτουργεί συντριπτικά ταχύτερα από τον κοινό εγκέ-
φαλο. Αποτέλεσμα αυτής της βιολογικής τους υπε-
ροχής είναι οι δυσλεξικοί εφευρέτες, αλλά ταυτόχρο-
να και τα μαθησιακά τους προβλήματα.

Τα ποσοστά δυσλεξίας στην Ελλάδα. 

στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το ποσοστό της δυσλεξίας εί-
ναι περίπου το 5% του πληθυσμού. Επειδή η αιτία που 
προκαλεί τη δυσλεξία είναι βιολογική, το ποσοστό των 
δυσλεξικών είναι παρόμοιο και παγκοσμίως.
Από έρευνες προκύπτει ότι λιγότερο του 20% των 
πραγματικών δυσλεξικών είναι διαγνωσμένο στη 
χώρα μας. συνεπώς, όσο οι γονείς ενημερώνονται και 
αρχίζουν να γνωρίζουν και να απευθύνονται στα ΚΕΔ-
ΔΥ (Κρατικά Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης, 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης), η ήδη μακροσκελής λί-
στα αναμονής θα αυξάνεται και θα γίνει πολυετής. Άρα, 
είναι αναγκαία η ανάλογη στελέχωση των ΚΕΔΔΥ.
Υπολογίζεται ότι, αν όλοι οι Έλληνες δυσλεξικοί κα-
τοικούσαν μαζί με τις 4μελείς οικογένειές τους στην 
ίδια πόλη, τότε η «Δυσλεξιούπολη» θα ήταν η 2η 
μεγαλύτερη πόλη και θα είχε περισσότερους από 
2.000.000 κατοίκους.

σύμφωνα με το νόμο 3699/2008, οι δυσλεξι-
κοί εξετάζονται μόνον προφορικά από το γυ-
μνάσιο μέχρι και το πανεπιστήμιο, μόνον όταν 
υπάρχει διάγνωση δυσλεξίας, αναγνωρισμέ-
νη από το ΥΠΕΠθ, π.χ. από ΚΕΔΔΥ, που δυ-
στυχώς δεν προλαβαίνουν να αντεπεξέλθουν 
στην υψηλή ζήτηση. Διεθνώς, συμπεριλαμ-
βανομένης και της Ε.Ε., είναι εξίσου έγκυρες 
διαγνώσεις από εξειδικευμένους δημόσιους 
αλλά και από ιδιώτες ειδικούς επιστήμονες, 
π.χ. εξειδικευμένους ψυχολόγους ή ειδικούς 
παιδαγωγούς (όχι λογοθεραπευτές, οι οποίοι 
είναι ειδικοί μόνον για προβλήματα προφορι-
κού λόγου, ομιλίας). Γι’ αυτό, για τις εξετάσεις 
πτυχίων ξένων γλωσσών, π.χ. Lower, Κέι-
μπριτζ, κ.λπ., είναι εξίσου αποδεκτές διαγνώ-
σεις από ιδιωτικά κέντρα και στην Ελλάδα, 
όπου τα παιδιά μας δικαιούνται 20-30’ επι-
πλέον χρόνο, ακόμη και με διάγνωση μαθη-
σιακών δυσκολιών και διάσπασης προσοχής.

Στα πλαίσια του δικαιώματος 
της ίσης μεταχείρισης, 
ποια είναι η υποχρέωση 
της Πολιτείας απέναντι στο 
δυσλεξικό παιδί που απορρέει 
από σχετικά προεδρικά 
διατάγματα και νόμους;

Για ίση μεταχείριση και αντικειμενικότητα, προ-
τείνεται η βιντεοσκόπηση των προφορικών 
εξετάσεων των δυσλεξικών, έτσι, αντί για τα 
γραπτά, θα υπάρχουν τα αντικειμενικά βίντεο 
των εξετασθέντων δυσλεξικών. Απαιτείται, επί-
σης, η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη δυσλεξία-
μαθησιακές δυσκολίες, ώστε οι εκπαιδευτικοί 
να μπορούν καταλλήλως να βοηθούν τα παι-
διά μας στο σχολείο, το οποίο πρέπει να εξο-
πλιστεί με Η/Υ και το κατάλληλο λογισμικό, που 
δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα στα ελληνικά.
Με την έγκαιρη και σωστή διάγνωση των δυ-
σλεξικών, συνδυασμένη με την κατάλληλη εξα-
τομικευμένη ψυχο-εκπαιδευτική αντιμετώπισή 
τους, χωρίς υποτιμητικές συγκρίσεις, χωρίς αρ-
νητική κριτική, αλλά με την κατανόηση και την 
αποδοχή της κατάστασης, με την καλοσυνάτη 
και αξιοπρεπή συμπεριφορά μας στο σπίτι και 
στο σχολείο θα οδηγήσουμε τα έξυπνα δυσλε-
ξικά παιδιά μας από την αποτυχία στην επιτυ-
χία και από τη δυστυχία στην ευτυχία τους.
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Η άγνοια ή ημιμάθεια για τη 
δυσλεξία αποτελεί αφετη-
ρία ψυχολογικών προβλη-
μάτων για τα παιδιά που 
εισπράττουν την καθημερι-
νή αποτυχία και απαξίωση 
στο σπίτι και στο σχολείο.

Η εξευτελιστική καθημερινή 
σχολική αποτυχία, η έλλειψη δι-
άγνωσης και η λόγω άγνοιας 
αρνητική και απορριπτική αντι-
μετώπιση γονέων και εκπαιδευτι-
κών με υποτιμητικές συγκρίσεις, 
με αρνητικούς χαρακτηρισμούς 
(τεμπέλη, αδιάφορε, επιπόλαιε, 
βλάκα, ηλίθιε), προκαλούν σο-
βαρά δευτερογενή ψυχολογικά 
προβλήματα που συντρίβουν 
την αυτοπεποίθηση και τον αυ-
τοσεβασμό των παιδιών μας. Τα 
οδηγούμε στην απόρριψη και 
στη δυστυχία.
Όσο πιο έγκαιρα πραγματοποι-
είται η διάγνωση τη δυσλεξίας 
και της διάσπασης προσοχής 
ή ακόμη καλύτερα η πρόγνωσή 
τους κατά την προσχολική ηλικία, 
τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται 
η αντιμετώπιση και τόσο μειώνο-
νται τα συνεπακόλουθα ψυχολο-
γικά προβλήματα. Η ενθάρρυνση 
και η επιβράβευση για την όποια 
προσπάθεια του δυσλεξικού παι-
διού είναι μονόδρομος.

Με ποιους τρόπους μπορεί να 
ανιχνευθεί το πρόβλημα της 
δυσλεξίας. Ποια η αξία του βι-
ολογικού ΤΕΣΤ ΠΑυΛΙΔΗ (διε-
θνώς γνωστού ως PAVLIDIS 
TEST) για την πρόγνωση-
διάγνωση που εφαρμόζεται 
διεθνώς και πώς βοηθά η μέ-
θοδός σας στην αποτελεσμα-
τική ψυχο-εκπαιδευτική αντι-
μετώπιση;

Διεθνώς, η διάγνωση της δυσλε-
ξίας γίνεται με σταθμισμένα ψυχο-
εκπαιδευτικά τεστ (δυστυχώς δεν 
υπάρχουν όλα στη χώρα μας). Με 
αυτά, το νωρίτερο που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία η 
διάγνωση είναι μετά τα μέσα της 
Β’ δημοτικού, διότι πρέπει το παιδί 
να υστερεί στην ανάγνωση τουλά-
χιστον 1,5 έτος σε σχέση με τους 
συμμαθητές του. 
Επίσης, διεθνώς η διάγνωση της 
διάσπασης προσοχής, παρορμη-
τικότητας και υπερκινητικότητας 
είναι υποκειμενική, διότι βασίζεται 
σε ερωτηματολόγια που συμπλη-
ρώνουν οι γονείς ή οι εκπαιδευτι-
κοί, οι οποίοι έτσι έμμεσα κάνουν 
την διάγνωση, η οποία ολοκλη-
ρώνεται με την κλινική αξιολόγη-
ση (υποκειμενική) του ειδικού.
Αντιθέτως, το βιολογικό τεστ 
οφθαλμοκίνησης (διεθνώς γνω-
στό ως Τεστ Παυλίδη), που δεν 
βασίζεται ούτε στην ανάγνωση 
και γραφή ούτε σε ερωτηματο-

λόγια, διαγιγνώσκει με μονα-
δική ακρίβεια, αντικειμενικά τη 
δυσλεξία, τη διάσπαση προσο-
χής και την παρορμητικότητα 
από την προσχολική ηλικία. 
Η δυσλεξία και η διάσπαση προ-
σοχής έχουν νευρολογική βάση, γι’ 
αυτό, όπως και οι άλλες νευρολο-
γικές διαταραχές, αντανακλώνται 
στην οφθαλμοκίνηση (Τεστ Παυλί-
δη). Είναι τεστ ακριβές, αντικειμε-
νικό, ταχύτατο, ασφαλές και απλό, 
αφού το μόνο που κάνει ο εξεταζό-
μενος είναι σιωπηλά να παρακο-
λουθεί με το βλέμμα του μία φω-
τεινή κουκίδα στην οθόνη του Η/Υ. 
Η παρουσίαση των ερεθισμών, η 
καταγραφή και η ανάλυση γίνονται 
αυτομάτως από το διεθνώς πατε-
νταρισμένο σύστημα που αναπτύ-
ξαμε στην Αγγλία και ΗΠΑ. 
Η διεθνής καταξίωση και η μοναδι-
κότητα του τεστ μου αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι επισκέπτονται 
τα κέντρα μας (DyslexiaCenters-
Pavlidis Method) στην Ελλάδα 
από 25 χώρες, και από τις πλέον 
προηγμένες, για την έγκαιρη αντι-
κειμενική-βιολογική διάγνωση. 
Από έρευνες πανεπιστημίου του 
λονδίνου βρέθηκε ότι η διαγνω-
στική ακρίβεια του Τεστ Παυλίδη 
είναι εξαιρετικά υψηλή (93,1%). 
Το φωτο-ηλεκτρονικό σύστημά 
μας θεωρείται τόσο προηγμένο, 
γι’ αυτό και το απέκτησαν διεθνώς 
καταξιωμένα πανεπιστήμια, όπως 
το Χάρβαρντ, Κολούμπια κ.λπ.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗΣ ΠΑΙδΙΩΝ 
ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το παιδί με μαθησιακά προβλήματα βρίσκεται 
τυπικά στο χαμηλότερο σημείο του φάσμα-
τος της αποδοχής του εαυτού και της αυτοε-

κτίμησης. Αυτό ισχύει περισσότερο όταν οι μαθη-
σιακές αδυναμίες του παιδιού έχουν επιμείνει για 
χρόνια, αφού η αποτυχία στο σχολείο μπορεί να 
διαβρώσει τα όρια της αυτοαντίληψής του. 

Αν τα προβλήματά του παραμένουν άλυτα, είναι επι-
κίνδυνο επειδή μπορεί να μην αναπτύξει ποτέ την 
αίσθηση της δύναμής του και της ικανότητάς του. 

ο ρόλος των γονέων ως προς την ανάπτυξη του 
αυτοσυναισθήματος δεν μπορεί να υποτιμηθεί. 

οι γονείς που φτιάχνουν ένα οικογενειακό περιβάλ-
λον που στηρίζει το παιδί συναισθηματικά, ενώ 
αυτό προσπαθεί απεγνωσμένα να λύσει τα μαθησι-
ακά του προβλήματα, συμβάλλουν σημαντικά στο 
να ελαττωθεί σε μεγάλο βαθμό η πιθανότητα της 
καταστροφής της αυτοαντίληψης του παιδιού τους. 

Ωστόσο, ο ρόλος των δασκάλων στην ανάπτυξη της 
αυτοεκτίμησης ενός παιδιού είναι εξίσου κρίσιμος. 

οι εκπαιδευτικοί, δημιουργώντας ένα θετικό κλί-
μα στην αίθουσα του μαθήματος, παρέχοντας 
στο παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μια ευκαιρία 
να γευτεί την επιτυχία και κάνοντας γνωστά στο 
παιδί τα επιτεύγματά του, μειώνουν σημαντικά 
τον κίνδυνο βλάβης της ιδέας που διατηρεί το 

παιδί για τον εαυτό του. 
Δάσκαλοι και γονείς, εργαζόμενοι από κοινού 
και δημιουργώντας από πρόθεση ευκαιρίες στο 
παιδί με μαθησιακές δυσκολίες για να επιτύχει, 
μπορούν να δώσουν μια ισχυρή ώθηση στην 
επαναδημιουργία της αυτο-αποδοχής του παι-
διού, αυτο-εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΑυΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

οι γονείς μπορεί, χωρίς πρόθεση, να μην ανα-
γνωρίσουν τα ισχνά συμπτώματα της μειωμένης 
αυτοεκτίμησης, αφού η στάση, η συμπεριφορά και 
οι πράξεις ενός παιδιού είναι παράθυρα στα πιο 
βαθιά του αισθήματα. συχνά, αυτά τα παράθυρα 
έχουν τα εξώφυλλα κλειστά.

οι γονείς μπορεί, επίσης, να γλιστρήσουν σε μια 
κατάσταση άρνησης. Κάποιοι μπορεί να αποδώ-
σουν την ελαφρά μη προσαρμοσμένη συμπεριφο-
ρά του παιδιού τους σε ιδιοτροπία της προσωπικό-
τητάς τους. Άλλοι γονείς μπορεί να αποφύγουν να 
αντιμετωπίσουν το αδιάψευστο γεγονός ότι το παιδί 
τους βιώνει εσωτερική σύγχυση και αισθήματα ακα-
ταλληλότητας. Αυτοί οι γονείς μπορεί να αντιδρούν 
έτσι γιατί, ίσως, υποψιάζονται ότι είναι υπεύθυνοι με 
κάποιο τρόπο για τη δυσαρμονία του παιδιού τους 
και αισθάνονται ενοχές. Άλλοι μπορεί να αισθάνο-
νται απειλούμενοι από οποιαδήποτε περίσταση η 
οποία προκαλεί αυτοκριτική και αυτο-αντιμετώπιση.

δρ. Βίκυ Σίμου
Ψυχοθεραπεύτρια-Οικογενειακή θεραπεύτρια
Ειδικός στην αυτοεκτίμηση
Διευθύντρια του Κέντρου Συναισθηματικής Έρευνας και 
Αυτοεκτίμησης
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... επειδή όλα τα παιδιά έχουν βασικές συναισθημα-
τικές ανάγκες που πρέπει να τακτοποιηθούν, όπως 
αγάπη, εκτίμηση, αποδοχή, δομή και υποστήριξη, 
τα οποία βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου. 
οι μοναδικές πιέσεις και το άγχος που βιώνει ένα 
παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, συνήθως, απαι-
τούν την τροφοδότησή του με περισσότερα από 
τα συναισθηματικά τρόφιμα που χρειάζεται ένα 
κανονικό παιδί. 

Επίσης, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες έχει 
ανάγκη μεγαλύτερης υπομονής αφού οι αρ-
νητικές εμπειρίες έχουν ένα αθροιστικό ψυχο-
λογικό αποτέλεσμα και οι μειωτικές και υποτι-
μητικές παρατηρήσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές. 
Αυτές οι παρατηρήσεις είναι σαν μικρόβια που ει-
σβάλλουν στο σώμα. Η αντίδραση του παιδιού 
μπορεί να είναι άμεση και να εγγραφεί ως πόνος, 
θυμός ή ντροπή ή η συναισθηματική αντίδραση 
μπορεί και να καθυστερήσει. 

Τα αποτελέσματα των αρνητικών εμπειριών ίσως 
να μην εκδηλωθούν για μήνες, ακόμα και χρόνια. 
Μια τέτοια καθυστερημένη απάντηση μπορεί να 
είναι πιο εξασθενημένη και δυσκολότερο να εντο-
πισθεί από μια προφανή και άμεση αντίδραση. Το 
φάσμα των πιθανών αποτελεσμάτων περιλαμβά-
νει κατάθλιψη, θυμό, παρεκτροπές, προσωπικές 
αμφιβολίες, χειριστική συμπεριφορά, άγχος, ανευ-
θυνότητα και γενικότερη συναισθηματική δυσαρ-
μονία, συμπτώματα που παρουσιάζονται και σε 
πολλούς ενήλικες χωρίς να έχουν παρουσιάσει 
πρόωρες μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο.

Κληρονομικοί παράγοντες συμπεριφοράς μπο-
ρούν, επίσης, να επηρεάσουν την προσωπικότη-
τα και το ταπεραμέντο. Παιδιά με φοβίες και περιο-
ρισμούς έχει βρεθεί ότι έχουν ανεβασμένα επίπεδα 
της ορμόνης cortisol διαρκώς στο σάλιο τους. Ο 

ίδιος αυτός φόβος προκαλεί στους μυς ένταση. 
Όταν αυτό συμβαίνει, το παρασυμπαθητικό νευ-
ρικό σύστημα προκαλεί αλλαγές στο ρυθμό της 
καρδιάς και στο μέγεθος της κόρης των ματιών. Το 
γεγονός ότι το επίπεδο της κορτιζόλης στο σάλιο 
του περιορισμένου παιδιού αυξάνεται συνεχώς και 
δυνατά, ενισχύει τη θεωρία ότι το παιδί κληρονομεί 
μεταβολικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την 
προσωπικότητά του. 

Το να βοηθήσουν οι γονείς το παιδί με μαθησι-
ακά προβλήματα (που έχει χαμηλή αυτοεικόνα) 
μπορεί να είναι μια από τις δύσκολες και συναι-
σθηματικά απαιτητικές προκλήσεις που μπορεί 
να αντιμετωπίσουν. 

Αλλά μπορεί, επίσης, να είναι μια από τις εμπει-
ρίες της ζωής που αμείβονται καλά.

Οι γονείς που αγνοούν τα σήματα 

κινδύνου που αποδεικνύουν 

πιθανή συναισθηματική 

δυσαρμονία και έλλειψη 

αυτοπεποίθησης, 

εγκυμονούν την καταστροφή...
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ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προ-
γράμματα σπουδών προπτυχιακού, μετα-
πτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. 

Έχει ως στόχο την προσφορά ποιότητας πανεπι-
στημιακών σπουδών και αριστείας στη διδασκα-
λία, στην ερεύνα και ιδιαίτερα στην κοινωνική προ-
σφορά. Δομημένο σε ευρωπαϊκά και αμερικάνικα 
πρότυπα αποτελεί σήμερα την κορυφαία επιλογή 
χιλιάδων νέων.
Ενώ τα προγράμματα του πανεπιστημίου είναι διε-
θνώς αναγνωρισμένα και αναβαθμίζονται συνεχώς, 
για να συμβαδίζουν με τις τάσεις της αγοράς εργα-
σίας, των κοινωνικών αλλαγών και της νέας εποχής.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ως στόχο 
τη μετεξέλιξή του σε ένα Διεθνές Περιφερειακό Πα-
νεπιστήμιο, ενώ συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus με δυνατότητα ανταλλαγής 
φοιτητών και καθηγητών σε 31 χώρες της Ευρώπης. 
Ακόμα, καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στη 
δημιουργία προσωπικών και επαγγελματικών στό-
χων και προσφέρει δυνατότητα σπουδών και στην 
ελληνική γλώσσα σε πολλούς κλάδους, όπως: Νο-
μική, Ψυχολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνι-
κή Εργασία, λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικο-
θεραπεία, Δημοτική Εκπαίδευση και Νηπιαγωγικά, 
Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση (Master), Εκπαιδευτική 
Ηγεσία (Master).

Πλεονεκτήματα Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου 
Κύπρου
• σπουδές στην ελληνική γλώσσα
• Προγράμματα σύγχρονα και διεθνώς αναγνωρισμένα 
• Καταξιωμένοι καθηγητές, ερευνητές, σύμβουλοι 
και άλλοι επιστήμονες που εκπαιδεύουν και καθο-
δηγούν με ανθρώπινη προσέγγιση
• Ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα, επιστημο-

νικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις
• Υπερσύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκατα-
στάσεις
• Απόλυτη τεχνολογική υπεροχή με ψηφιακή 
τεχνολογία, e-learning, multimedia, wireless 
communication, teleconferencing
• Ειδικό γραφείο επαγγελματικής καθοδήγησης και 
αποκατάστασης αποφοίτων

Η Νομική Σχολή και στην ελληνική γλώσσα
Η Νομική σχολή, που από αυτό το ακαδημαϊκό 
έτος (2010-2011) λειτουργεί και στην ελληνική 
γλώσσα, έχει στελεχωθεί με υψηλής ποιότητας 
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, καθηγητές 
πανευρωπαϊκού και διεθνούς κύρους.
Έχει, δε, ένα σύγχρονο πρόγραμμα νομικών σπου-
δών με έμφαση, μάλιστα, στη νομολογία των Δικα-
στηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, άλλω-
στε, διαμορφώνει τη νομολογία των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και αυτό είναι ένα σπουδαίο ζήτημα για τους νέ-
ους νομικούς που καλούνται να ασκήσουν δικηγο-
ρία στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Με βάση τα δεδομένα της αναγνώρισης του Ευρωπα-
ϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι απόφοιτοι πτυχιούχοι 
της Νομικής σχολής έχουν δικαίωμα εγγραφής στο 
Δικηγορικό σύλλογο Κύπρου, αλλά και τους δικηγο-
ρικούς συλλόγους των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για 
την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

ί σ ο Τ ί Μ ο  Κ Α ί  ο Μ ο Τ Α Γ Ε σ  Τ Ω Ν  Ε λ λ Η Ν ί Κ Ω Ν  Π Α Ν Ε Π ί σ Τ Η Μ ί Ω Ν

Ν ο Μ ί Κ Η  σ Χ ο λ Η  σ Τ Η Ν  Ε λ λ Η Ν ί Κ Η  Γ λ Ω σ σ Α

Με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης), 
κρίθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 

ισότιμο προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Για μια πρώτη ενημέρωση για τη λειτουργία, τα 
προγράμματα, τις σπουδές και την οργάνωση του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρε-
ται η ιστοσελίδα: www.euc.ac.cy, αλλά και μια τη-
λεφωνική επικοινωνία στo τηλ.: +357- 22713000.
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ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙδΙΑ

Για να υπάρξει χαρισματικότητα πρέπει να 
συντρέχουν τρεις βασικές συνθήκες (1978 
Renzulli), που εκδηλώνονται σαν αλληλεπί-

δραση τριών χαρακτηριστικών: ευφυΐα (δεν σημαίνει 
καλή σχολική επίδοση), προσήλωση στο καθήκον 
(χωρίς αυτήν η ευφυΐα δεν εκδηλώνεται) και δημι-
ουργικότητα (νέες λύσεις σε παλιά προβλήματα).
Τα παιδιά με ταλέντο που μπορεί να μην έχουν 
υψηλό δείκτη ευφυΐας είναι επίσης χαρισματικά.

χαρακτηριστικά των 
χαρισματικών παιδιών

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πολλά από 
τα χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας εκδη-
λώνονται με αρνητική μορφή σε ένα περιβάλλον 
που δεν είναι πρόσφορο και δεκτικό.

       Σε γνωστικό επίπεδο
συγκρατούν πληροφορίες (αυτό το χαρακτηριστικό 
μπορεί να τους προκαλεί βαρεμάρα).
Έχουν υψηλό επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης 
(στους άλλους μπορεί να φαίνεται σαν επίδειξη).
Είναι επίμονα και προσανατολισμένα στο στόχο 
(δίνουν την εντύπωση ότι είναι μη συνεργάσιμα 
και ισχυρογνώμονες).
Έχουν ικανότητα να επεξεργάζονται πολλές 
πληροφορίες ταυτόχρονα (για αυτό το λόγο δεν 
θέλουν να τα διακόπτουν, αρνούνται να κάνουν 
πολλή εξάσκηση, δεν τους αρέσει η ρουτίνα και 
φαίνονται πολύ σοβαρά).

       Σε συναισθηματικό επίπεδο
Είναι πολύ ευαίσθητα στις προσδοκίες των άλ-
λων (ωστόσο, είναι πολύ ευαίσθητα στην κριτική 
και θέλουν επιτυχία και αναγνώριση).
Έχουν χιούμορ (μερικές φορές γίνονται αντιπα-
θητικά αν το χρησιμοποιούν για να επιτεθούν 
στους άλλους).
Είναι πολύ ευαίσθητα (λόγω αυτού του χαρακτη-
ριστικού δεν μπορούν να εστιάσουν σε ρεαλιστι-
κούς στόχους).
Έχουν υψηλό επίπεδο ηθικής κριτικής (πολλές 
φορές απομονώνονται επειδή δεν ανέχονται 
τους συνομήλικους).

       Σε φυσικό επίπεδο
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις σωματικές και δι-
ανοητικές επιδόσεις τους (έτσι, συχνά αρνούνται 
να συμμετέχουν σε αθλήματα).

       Σε κοινωνικό επίπεδο
θέλουν να έχουν κίνητρα για να κάνουν κάτι (πά-
ντα χρειάζονται προκλήσεις).
Έχουν ανάγκη για αρχηγική δράση (αυτό το χα-
ρακτηριστικό μπορεί να πάρει αρνητική μορφή).

πώς να τα καθοδηγήσουμε

Να τα επιταχύνουμε (να περνάνε, δηλαδή, τάξεις 
αλλά έτσι ίσως κοινωνικά να αισθάνονται άσχημα, 
διότι έχουν τις ίδιες ανάγκες με τα άλλα παιδιά).

Μ.Κ.
Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός
Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου-Εκπαιδευτική Κοινωνική Πολιτική
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Όταν αναφερόμαστε στα χαρισματικά παιδιά θα πρέπει να διευκρι-
νιστεί ότι δεν εννοούμε ούτε τα έξυπνα παιδιά αλλά ούτε και τους 
καλούς μαθητές, παρόλο που τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν 

υψηλό δείκτη νοημοσύνης αλλά δεν είναι καλοί μαθητές.
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Να εμπλουτίζεται το πρόγραμμά τους (από τους 
γονείς κυρίως).
Να τα εντάσσουμε σε ειδικά προγράμματα στο 
σχολείο.
Να εκπαιδεύονται σε κάποια συγκεκριμένη καριέ-
ρα (να κάνουν, δηλαδή, πρακτική ή έρευνες).
Να έχουν κάποιον μέντορα.

άλλα στοιχεία που συνθέτουν 
την προσωπικότητά τους

Βιώνουν τελειομανία, ευαισθησία, ένταση. Βλέ-
πουν τον κόσμο διαφορετικά και αντιδρούν δι-
αφορετικά.
Κρύβουν τη χαρισματικότητά τους (συνή-
θως τα κορίτσια).
Εγκαταλείπουν το σχολείο (18-20% αυτών 
που εγκαταλείπουν είναι χαρισματικά παι-
διά).
Το 3% περίπου στις τάξεις είναι χαρισματι-
κά (έχουν νοημοσύνη 120-130 και πάνω).
Η χαρισματικότητα είναι ανεξάρτητη από 
κοινωνική τάξη, φύλο, χρώμα και οικονομική 
κατάσταση (ενώ τα παιδιά με καλές επιδόσεις 
είναι συνήθως από ευκατάστατες οικογένειες).
Τα περισσότερο χαρισματικά παιδιά προέρχο-
νται από φτωχές οικογένειες, επειδή οι φτωχές 
οικογένειες είναι αναλογικά περισσότερες από τις 

πλούσιες και όχι επειδή δημιουργούν συνθήκες 
για χαρισματικότητα. 
Το τεστ και η διάγνωση για την ύπαρξη ή μη χα-
ρισματικότητας είναι καλύτερα να γίνονται μέχρι 
την ηλικία των 9 χρόνων.

αν τα παιδιά έχουν τρία 
τέταρτα από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά πρέπει 
να παραπέμπονται για 
αξιολόγηση

● Μεγάλη ευαισθησία
● Τελειομανία
● Αίσθηση του χιούμορ
● Γρήγορη κατάκτηση της αναγνωστικής 
    ικανότητας (συχνά πριν ακόμη πάνε σχολείο)
● Αγάπη για τα βιβλία
● Χρήση της λογικής
● Πολύ καλή μνήμη
● Ικανότητα για γρήγορη μάθηση
● Εκτεταμένο λεξιλόγιο
● Περιέργεια (ρωτούν πολλές ερωτήσεις)
● Έντονα συναισθήματα και έντονες αντιδράσεις
● Ενδιαφέρον για τα πολύπλοκα παζλ
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ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ & ΥΓΙΕΣΤΕΡΟΙ

οι περισσότεροι από εμάς έχουν μεγα-
λύτερη πραγματική ηλικία από τη χρο-
νολογική, κι αυτό επειδή έχουν γεράσει 

πρόωρα, δηλαδή παθολογικά. Η ιατρική αντι-
γήρανσης έχει ως αποστολή να εμποδίσει αυτή 
την πρόωρη παθολογική φθορά και να μας βο-
ηθήσει να βάλουμε χρόνια στη ζωή μας και ζωή 
στα χρόνια μας.

Μιλάμε, λοιπόν, για την ιδανική υγεία με φυσι-
κούς τρόπους θεραπείας. Δηλαδή, για το πώς θα 
χάσουμε έως και 30 χρόνια πραγματικής ηλικίας, 
μένοντας βιολογικά 35-45 ετών, με την αντίστοι-
χη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής. Τα 100 
χρόνια ζωής με υγεία είναι στόχος εφικτός σχε-
δόν για όλους. Για κάποιους και τα 120!

Γήρανση είναι η επιδείνωση της υγείας με το 
χρόνο. συμβαίνει σιωπηλά χωρίς να το πολυκα-
ταλάβουμε. Αν και θεωρείται κάτι φυσιολογικό, η 
πρόωρη γήρανση δεν είναι παρά μια χρόνια σι-
ωπηλή αρρώστια που υποσκάπτει την υγεία μας 
και μπορεί έγκαιρα να ανιχνευθεί, να προληφθεί 
και να αναστραφεί, όπως τεκμηριώνει η επιστήμη.

Αν και υπάρχουν πολλές και περίπλοκες θεωρίες 
για τα αίτια και τους μηχανισμούς γήρανσης, τελι-
κά ο άνθρωπος φθείρεται, γερνάει και αρρωσταίνει 
-σωματικά, ψυχικά και διανοητικά- επειδή του λεί-
πουν όλο και περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, από 
τα οποία κορυφαία είναι οι ορμόνες. Μη έχοντας 
αρκετά από αυτά, ο οργανισμός δεν προλαβαίνει 

να ξαναχτίζει αυτά που γκρεμίζονται και έτσι δεν κα-
ταφέρνει να επιδιορθώνει ικανοποιητικά τις ζημιές.

Η φυσική αυτή επιδιορθωτική ικανότητα του ορ-
γανισμού μας ιατρικά λέγεται ομοιόσταση. Η ια-
τρική αντιγήρανσης δίνει πίσω στον άνθρωπο τα 
θρεπτικά στοιχεία που του «κλάπηκαν» και τον 
βοηθάει να ανοικοδομήσει την υγεία του και να 
γερνάει πολύ βραδύτερα, δηλαδή ιδανικά.

Ένα προσωπικό πρόγραμμα αντιγήρανσης βα-
σίζεται σε βελτιώσεις στον τρόπο ζωής, σκέψης 
και διατροφής και αποσκοπεί στο να χάσουμε έως 
και 30 χρόνια πραγματικής ηλικίας, μένοντας βι-

δρ. Φιλήμων Χατζηπαναγιώτου 
Ιατρός Αντιγήρανσης & Προαγωγής Υγείας
www.drfilimon.gr

Πώς θα βρούμε και θα λύσουμε χωρίς παρενέργειες τα κρυφά ζητήματα 
της υγείας μας; Πώς θα ενισχύσουμε τη ζωτικότητα και την αντοχή μας, 
τη μνήμη αλλά και την ερωτική μας διάθεση; Πώς θα αδυνατίσουμε φυ-

σικά και μόνιμα; Πώς θα σταματήσουμε την πρόωρη γήρανση και θα παραμεί-
νουμε νέοι, γόνιμοι και ακμαίοι;

Στην πράξη, η αντιγήρανση θα 

έπρεπε να ξεκινάει από τη στιγμή 

που αρχίζει η φθορά, δηλαδή 

πριν καν γεννηθούμε! Ωστόσο, 

οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

μας μπορούμε να ξεκινήσουμε 

ένα προσωπικό πρόγραμμα 

αντιγήρανσης και να δούμε 

αισθητή βελτίωση στην υγεία και 

την εμφάνισή μας.
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ολογικά 35-45 ετών. Για τις συσ-
σωρευμένες, όμως, αμαρτίες του 
παρελθόντος, οι βελτιώσεις αυτές 
από μόνες τους δεν αρκούν: αυτό 
που χρειάζεται είναι μια συμπυ-
κνωμένη θεραπεία, ώστε να διορ-
θωθούν γρήγορα οι ανεπάρκειες 
του οργανισμού μας. Δηλαδή, 
χρειάζεται να λάβουμε στοχευμέ-
να φυσικά θρεπτικά θεραπευτικά.

Η ιατρική αντιγήρανσης λύνει με 
φυσικούς τρόπους -ασφαλείς και 
αποτελεσματικούς- συγκεκριμένα 
ζητήματα της υγείας μας, όπως τα 
καρδιαγγειακά, την παχυσαρκία, 
τον διαβήτη, την πρόληψη του 
καρκίνου. Επίσης, την κατάθλιψη, 
την αρθρίτιδα, την οστεοπόρωση, 
την υπογονιμότητα, τις γυναικολο-
γικές διαταραχές, τα αυτοάνοσα 
νοσήματα και τις άλλες χρόνιες 
εκφυλιστικές ασθένειες.

Το να προσπαθούμε, τώρα, να 
φτιάξουμε την εμφάνισή μας χω-
ρίς να βελτιώσουμε την εσωτερι-
κή μας υγεία είναι ματαιοπονία. 
Η εξωτερική υγεία (η καλή εμ-
φάνιση) είναι ο καθρέπτης και το 
αποτέλεσμα της εσωτερικής μας 
υγείας. Δείχνουμε νεότεροι διότι 
πρώτα γινόμαστε και νιώθουμε 
νεότεροι από κάθε άποψη.

Από την άλλη, η εξωτερική μας εμ-
φάνιση δείχνει πολλά για την ποι-
ότητα των αγγείων, των οστών, 
των αρθρώσεων και των εσωτε-
ρικών οργάνων μας. Επομένως, 
η ιατρική αντιγήρανσης βελτιώνει 
μεν την εξωτερική μας εμφάνιση, 
αρχίζοντας, όμως, πρώτα από την 
εσωτερική μας υγεία.

Και πώς μπορούμε να ξέρουμε 
αν γερνάμε πρόωρα; Υπάρχει 
μια σειρά επιστημονικών κριτη-
ρίων για τον υπολογισμό της βι-
ολογικής ηλικίας του οργανισμού 
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κατά συστήματα και με προηγμένες έξυπνες εξε-
τάσεις.

Όμως, να ξέρετε ότι ήδη έχετε μπει σε τροχιά 
επιταχυνόμενης γήρανσης αν βλέπετε συχνά και 
έντονα τα ακόλουθα συμπτώματα: κόπωση, στα-
θερά κακή διάθεση, δυσκαμψία, ευαισθησία στο 
κρύο, κρύα άκρα, διαταραγμένο ή λίγο ύπνο, ελα-
φρά αστάθεια, ελάττωση της μυικής μάζας και της 
δύναμης, ιδιαίτερα στα πόδια, πεσμένη ερωτική 
διάθεση ή λειτουργικότητα, εξασθένιση μνήμης/
συγκέντρωσης, τριχόπτωση, ξηρό δέρμα ή μαλ-
λιά, αδύναμα νύχια.

Επίσης, ακατάσχετη επιθυμία για γλυκά, ψωμί, 
ζύμες, πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά και φρούτα, συσ-
σώρευση λίπους περικοιλιακά, κηλίδες, αποχρω-
ματισμούς, σπίλους, χρόνιο αμβλύ πόνο στις 

αρθρώσεις, πονοκεφάλους/ημικρανίες, έντονα 
προεμμηνορυσιακά, δυσμηνόρροια, μικρή αντο-
χή στην άσκηση, έντερο ή στομάχι που σταθερά 
αρνείται να συνεργαστεί, δυσκολία στην ούρηση 
ή ακράτεια ούρων.

O Φιλήμων Π. Χατζηπαναγιώτου είναι αριστούχος 
πιστοποιημένος Ιατρός Αντιγήρανσης (WOSAAM), 
αριστούχος ειδικός Προαγωγής & Αγωγής Υγείας 
(Ιατρική Σχολή Αθηνών), επιστημονικός συνεργάτης 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
της Dr. Lindberg’s Clinic στο Όσλο, του International 
Hormone Society, του European Society of AntiAging 
Medicine και της Ορθοβιοτικής, επίσημος εκπρόσω-
πος της European Organisation of Scientific Anti-
Aging Medicine και της World Society of Anti-Aging 
Medicine και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Επιστημο-
νικής Εταιρείας Πρόληψης και Αντιγήρανσης.
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ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΩΣΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Ένα παιδί, λοιπόν, για να 
γίνει αυτό που λέμε «σω-
στός» άνθρωπος μεγαλώ-

νοντας, χρειάζεται να πάρει από 
εμάς τους γονείς του και μερικά 
«άυλα», αλλά κεφαλαιώδη σε ση-
μασία εφόδια. Για την ακρίβεια, 
χρειάζεται να του προσφέρουμε 
την υποστήριξη και τη φροντίδα 
μας σε τέσσερα βασικά εφόδια 
για τη ζωή:

αυτοεκτίμηση

Η υγιής αυτοεκτίμηση του παιδιού 
είναι η αφετηρία που του δίνει αρ-
κετή σιγουριά για να τολμά στη 
ζωή, να προσπαθεί, να ρισκάρει 
και να καταφέρνει πράγματα. ο 
άνθρωπος που έχει χαμηλή αυτο-
εκτίμηση δεν τολμά να αγαπήσει, 
ούτε αφήνεται να αγαπηθεί, επει-
δή τρέμει μήπως πληγωθεί, και 
φοβάται ότι θα διαλυθεί εάν συμ-
βεί αυτό. ο άνθρωπος με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση δεν επιμένει, απο-
γοητεύεται εύκολα, τα παρατά με 
το παραμικρό, επειδή δεν πιστεύ-
ει στον εαυτό του ότι θα επιτύχει. 

Από την Αγνή Μαριακάκη
e-mail: Agnes.mariakaki@mindsearch.gr

Πολύ συχνά εμείς οι γονείς λέμε «ένα πράγμα θέλω, να 
γίνουν τα παιδιά μου σωστοί άνθρωποι, ευτυχισμένοι 
και ικανοποιημένοι από τη ζωή τους». Στην πράξη, 

όμως, συχνά παραμελούμε να δώσουμε στα παιδιά μας γερά 
θεμέλια για το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους… Αν 
μη τι άλλο, πολλές φορές δεν ασχολούμαστε τόσο συνειδητά 
με αυτόν τον τομέα της αγωγής του παιδιού μας, όσο 
ασχολούμαστε με το σχολείο και τα ακαδημαϊκά του εφόδια.
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Διδάσκεται η αυτοεκτίμηση; Όχι, δεν διδάσκε-
ται, αλλά εμπνέεται στο παιδί. Δεν μπορείς να 
του πεις «θέλω να πιστεύεις στον εαυτό σου και 
να έχεις αυτοπεποίθηση», ενώ στην καθημε-
ρινή επαφή μαζί του διαρκώς το πυροβολείς, 
«πάλι άργησες, πάλι έκανες λάθη, πώς είσαι 
έτσι, τίποτα δεν κάνεις καλά».

Το παιδί νιώθει ότι αξίζει: 
α) όταν αισθάνεται ότι αγαπιέται χωρίς όρους, 
ακόμα κι όταν κάνει ανοησίες και σαχλαμάρες, 
β) όταν ο γονιός βλέπει, τονώνει και επιβραβεύει 
τα θετικά και τις προσπάθειές του.

Άρα, όταν χρειάζεται να πειθαρχήσετε το παι-
δί σας φροντίστε να του τονίσετε: «Το ξέρεις 
πόσο σε αγαπώ και αυτό που μόλις έκανες 
καθόλου δεν μου άρεσε». Φροντίστε να κατα-
λαβαίνει το παιδί ότι η επιτίμηση πάει στη συ-
μπεριφορά μόνο και όχι στο άτομό του. 
Κι ακόμα, είναι σημαντικό να μη θεωρείτε αυτο-
νόητο κανένα από τα όμορφα πράγματα που 
κάνει το παιδί σας. Προσφέρετέ του έπαινο και 
αναγνώριση για κάθε τι θετικό, όσο «λίγο» και 
να νομίζετε ότι είναι: ίσως παίζει όμορφα, κάνει 
ωραίες κατασκευές, ζωγραφίζει, είναι πρόθυμο 
να βοηθήσει, τρώει καθαρά… Για κάθε τι θετικό 
προσφέρετέ του αποδοχή και αναγνώριση και 
θα ανταποκριθεί, προσπαθώντας ακόμα πε-
ρισσότερο, αλλά κυρίως θα νιώθει καλά για τον 
εαυτό του.

υπευθυνότητα

Πολλοί γονείς έχουμε τόση μεγάλη αγάπη για 
τα παιδιά μας, που θέλουμε να ικανοποιήσου-
με κάθε τους χατίρι, να τα προστατέψουμε από 
κάθε πόνο, να λύσουμε εμείς κάθε τους πρό-
βλημα. Αλλά αυτή η έκφραση αγάπης δεν είναι 
καθόλου ωφέλιμη για το παιδί και ονομάζεται 
«υπερπροστασία». Αυτή η αγάπη και αποπνι-
κτική φροντίδα μαθαίνει στο παιδί να γίνεται 
εξαρτημένο από σας, να μην επιδιώκει μόνο 
του λύσεις, να μην ξέρει καν πώς να λύσει τα 
προβλήματά του, αφού μια ζωή εσείς τα τακτο-
ποιείτε όλα. Επιπλέον, αυτό το παιδί μεγαλώνει 
και γίνεται θυμωμένος και γκρινιάρης ενήλικας, 
γιατί δεν συμβιβάζεται ποτέ με το ότι στην ενή-
λικη ζωή δεν υπάρχει δίπλα του αυτός που θα 
τα λύσει όλα και θα τα τακτοποιήσει όλα, όπως 
όταν ήταν παιδί!
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Για να μάθει το παιδί σας να παίρνει τις ευθύνες του, 
για να μπορέσει να γίνει αυτόνομος και υπεύθυνος 
άνθρωπος, υπάρχει μια αλάθητη συνταγή: Μην κά-
νετε για το παιδί σας τίποτα που μπορεί να κάνει 
μόνο του για τον εαυτό του: να μαζέψει τα ρούχα του 
και τη ντουλάπα του, να στρώσει το τραπέζι, να φτιά-
ξει την τσάντα του για το σχολείο, να ντυθεί μόνο του, 
να ξυπνήσει με το ξυπνητήρι που βάζει μόνο του, 
και όχι εσείς να του φωνάζετε δύο τρεις φορές για να 
αποφασίσει να σηκωθεί για το σχολείο του.

όρια

Ίσως κάποιοι από μας λέμε αυτή τη στιγμή «είναι 
αργά, έχω χάσει το παιχνίδι, δεν με υπακούει, δεν 
πειθαρχεί το παιδί μου». Ποτέ δεν είναι αργά! θα 
δείτε ότι, όταν οι συμπεριφορά ενός παιδιού έχει 
συνέπειες, τότε το ίδιο το παιδί μεταβάλει τη συμπε-
ριφορά του και γίνεται συνεργάσιμο και χαρούμενο.

Πολλοί γονείς νομίζουμε ότι με τη φωνή, με τον καυ-
γά, τη σύγκρουση και την τιμωρία θα καταφέρουμε 
να συνετίσουμε το παιδί μας. Και πράγματι, αυτές 
οι στρατηγικές μπορεί να έχουν ένα αποτέλεσμα για 
λίγο. Όλοι, όμως, θα συμφωνήσουμε ότι αυτού του 
είδους οι τακτικές δεν έχουν μόνιμο αποτέλεσμα… 
Την επόμενη μέρα, ώρα, το επόμενο λεπτό, το παιδί 
ξαναγυρίζει πάλι στα ίδια, προς δική μας απελπισία!

Αυτό γίνεται γιατί η φωνή και ο καυγάς δεν έχουν 
παιδαγωγική αξία. ούτε η τιμωρία έχει ουσιαστι-
κή παιδαγωγική αξία. Όλα αυτά σπάνε το ηθικό 
του παιδιού ή το κάνουν επιθετικό και ανεξέλεγκτο 
απέναντί μας. Το παιδί καταλήγει σε ένα συμπέρα-
σμα «είσαι κακιά μαμά», και όχι στο συμπέρασμα 
«αυτό που μόλις έκανα δεν με συμφέρει»… Έτσι, 
δεν μεταβάλει τη συμπεριφορά του!

Τα παιδιά που μεγαλώνουν με όρια νιώθουν ασφα-
λή και σίγουρα στην αγάπη των γονιών τους. Τα 
παιδιά που βιώνουν με ηπιότητα τις συνέπειες της 
συμπεριφοράς τους μαθαίνουν γρήγορα να γίνο-
νται συνεργάσιμα.

Το παιδί δεν θέλει να φάει τις φακές του το μεσημέ-
ρι, θέλει τοστ ή μπιφτέκι με πατάτες. Η μαμά γίνεται 
έξαλλη… «Θα φας αυτό που έχει το τραπέζι ή αλ-
λιώς θα μείνεις νηστικός… Θα μάθεις τι θα πει πείνα» 
ή απλά καταφεύγει στις απειλές, «μόνο με πατάτες 
θα μείνεις κοντός και καχεκτικός, θα αρρωσταίνεις 
συνέχεια». Όλα αυτά είναι λόγια για το παιδί. Έχει 
μεγαλύτερες αντοχές από μας και μπορεί να αντέξει 
μεγάλη μπόρα από «συμβουλές» και «κηρύγματα».
Η λογική των συνεπειών και των ορίων επιτάσσει 
να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Το παιδί δεν μα-
θαίνει με τα λόγια, αλλά με τις συνέπειες. «Δεν θέ-
λεις να φας τις φακές; Κρίμα, δεν υπάρχει σήμερα 
προγραμματισμένο άλλο φαγητό εκτός από αυτό».
Αργότερα που θα πεινάσει το παιδί, πάλι με ηπι-
ότητα, θα βάλετε μπροστά του το πιάτο λέγοντας 
«το φαγητό που προγραμματίσαμε για σήμερα εί-
ναι φακές, αν θέλεις μπορείς να τις φας, αλλιώς 
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μπορείς να περιμένεις και να φας αύριο που θα έχουμε κρέας 
με ρύζι». Εμπιστευθείτε την πείνα του. Κανένα παιδί δεν πέ-
θανε ποτέ από πείνα μπροστά σε ένα γεμάτο πιάτο. Το παιδί 
θα μάθει ότι δεν σας ανατρέπει με τη συμπεριφορά του. Ότι 
έχετε το σθένος να ξέρετε ποιο είναι το καλό του, ακόμα κι 
όταν το ίδιο διαμαρτύρεται. Ακόμα κι όταν κλωτσά, κλαίει και 
οδύρεται, στο βάθος του νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, αγάπη, 
ξέροντας ότι οι συνέπειες που υφίσταται δείχνουν τη δύναμη 
του γονιού του. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα στα οποία 
το πρόγραμμά σας και η θέλησή σας πρέπει να είναι ακλό-
νητα και να υπερισχύουν της θέλησης του παιδιού. Μερικά 
από αυτά είναι: η ώρα που κάθεται να μελετήσει τα μαθήμα-
τά του, πόσο χρόνο ακριβώς περνά στον υπολογιστή, πόσο 
συνεπής είναι στις ώρες του στο σχολείο, πόσο σέβεται τους 
γύρω (είναι ευγενής, δεν επιτίθεται) και όλα αυτά ακόμα που 
συνθέτουν μια συγκροτημένη προσωπικότητα.

εμπειρίες επιτυχίας

Ένα ακόμα σημαντικό συστατικό του ανθρώπου που προχω-
ρά μπροστά και τα καταφέρνει στη ζωή είναι το «ιστορικό» του 
με επιτυχίες. Όταν ένας άνθρωπος ανακαλύπτει από μικρός 
ότι έχει ικανότητες, ότι τα καταφέρνει, ότι πετυχαίνει, τότε σε 
όλη την ενήλικη ζωή του έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες 
και στις ικανότητές του. Πάρτε το μεγεθυντικό σας φακό και 
βρείτε σε ποια πράγματα αξίζει να καμαρώνετε το παιδί σας… 
Ζωγραφίζει ωραία; Είναι καλός στο μπάσκετ; Είναι τακτική στα 
πράγματά της; Αγαπά και φροντίζει τη γιαγιά; Εάν δεν μπορεί-
τε να δείτε κάτι καλό στο παιδί σας, τότε κάτι δεν πάει καλά με 
τα μάτια σας ή έχετε υπερβολικά πολλές και ψηλές προσδοκίες 
από αυτό. Βοηθήστε το παιδί σας να νιώσει ότι πετυχαίνει, εί-
ναι απαραίτητο! Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις για να νιώσει 
ότι έχει ικανότητες. Ψάξτε και βρείτε ευκαιρίες για να του πείτε 
«Μπράβο!» και θεμελιώνετε το μέλλον του.

Σε όλα τα παραπάνω 

εμείς οι γονείς δεν τα 

καταφέρνουμε πάντα. 

Δεν χρειάζεται να νιώθουμε 

ενοχή γι’ αυτό! 

Η πρόθεση και η προσπάθειά 

μας να βελτιωνόμαστε 

είναι το ήμισυ του παντός!

Ευχαριστήρια

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ.
του Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. ευχαριστούν
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του περιοδικού.
Το επόμενο τεύχος θα έχει  θέμα 
“Εφηβεία”.
Ευχαρίστως δεχόμαστε συνεργασίες.

θα θέλαμε επίσης 
να σας ενημερώσουμε και να σας 

προσκαλέσουμε την 
Κυριακή, 27 φεβρουαρίου 2011, 

στο Επιστημονικό Συνέδριο 
με θέματα Εκπαιδευτικά, 

Παιδαγωγικά και Ψυχολογίας 
που αφορούν γονείς και μαθητές, 

με καλεσμένους διάσημους εισηγητές 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
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