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ΙΝΤΕRΝΕΤ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Α. Ξυπολυτά-Ζαχαριάδη: To Internet είναι ένα 

μέσο επικοινωνίας εντελώς διαφορετικό από όσα 
είμαστε μέχρι τώρα εξοικειωμένοι. Συνδυάζει το 
έντυπο κείμενο, τις επικοινωνιακές δυνατότητες 
του τηλεφώνου και τις οπτικοακουστικές παροχές 
της τηλεόρασης.

Είναι το πλέον «πολυμέσο» από όλα τα μέσα ήχου, 
εικόνας και αφής και είναι το μόνο διαδραστικό.

Το Internet παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα 
επικοινωνίας:

α) σε πραγματικό χρόνο, άμεσα: 
- ΙΜ= instant messages (άμεσα ηλεκτρονικά μη-

νύματα)
- chat rooms= τόποι διαδικτυακών συζητήσεων 
β) με τη μεσολάβηση χρονικού διαστήματος:
- e-mail= ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- blogs= ηλεκτρονικά ημερολόγια σε ιστοσελίδες 
- bulletin boards= πίνακες ανακοινώσεων (δημόσια 

νήματα συζητήσεων).
Την τελευταία δεκαετία, κυρίως, υπάρχει μια 

ταχύτατη εξέλιξη και μια σχεδόν ραγδαία αύξηση 
της χρήσης του διαδικτύου στην επικοινωνία και 
την πληροφορία.

Το Internet δεν σχεδιάστηκε ως μέσο μαζικής επι-
κοινωνίας. Αρχικά αναπτύχθηκε από το Υπουργείο 
Άμυνας των ΗΠΑ, στη δεκαετία του 1950, ως μέσο 

που συνέδεε τους υπολογιστές της υπηρεσίας 
μεταξύ τους.

Η ταχύτητα με την οποία οι κοινωνίες –κυρίως 
οι δυτικές- υιοθέτησαν τη νέα τεχνολογία, ο ρυθ-
μός εξάπλωσης, η σημαντική διείσδυσή του στη 
ζωή, την καθημερινότητά μας, την εργασία και την 
εκπαίδευση, οδήγησε πολλούς να χαρακτηρίσουν 
αυτό το τεχνολογικό θαύμα, επανάσταση.

Ο όρος «Διαδίκτυο» –Ιnternet- με τον οποίο θα 
αναφερόμαστε σ’ αυτήν την εισήγηση, συμπερι-
λαμβάνει και τους όρους «παγκόσμιος ιστός» και 
«κυβερνοχώρος».

Η χρήση του όρου «παιδιά» αναφέρεται σε ηλικίες 
μέχρι 18 ετών. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση, θα 
γίνεται ειδική αναφορά στους εφήβους. 

Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από την 
Αμερική. Μη φανούν υπερβολικά και έξω από 
εμάς. Είναι θέμα χρόνου για να τα βιώσουμε στην 
ίδια έκταση.

Πώς απασχολούνται στα παιδιά στο διαδί-
κτυο; 

Σχεδόν όλα το χρησιμοποιούν για να ανταλλάσ-
σουν μηνύματα με τη μορφή e-mail και IM (άμεσα 
μηνύματα), για αναζήτηση πληροφοριών για σχολι-
κές εργασίες, ειδήσεις, μουσική, ταινίες, αθλητισμό, 
υγεία, αγορές και για μια ατέλειωτη πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ο παιδίατρος αντιμέτωπος με σύγχρονα «προβλήματα» 
του παιδιού και της οικογένειας
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Οφέλη
Πολλά είναι τα οφέλη από τη χρήση του 

Διαδικτύου.
Εκμηδενίζει γεωγραφικές αποστάσεις, διευκολύ-

νοντας τη διασπορά της πληροφορίας.
Με την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πακτω-

λούς πληροφόρησης για σχεδόν όλα τα θέματα, 
μπήκε δυναμικά στη ζωή μας ως μέσο αναφοράς, 
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. 

Το Internet κυριολεκτικά άνοιξε ένα παράθυρο 
στον κόσμο, παρέχοντας απεριόριστη πληροφορία 
για τη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς, με την τέχνη, 
για ταξίδια εικονικά και μη, έφερε τις βιβλιοθήκες 
ανά τον κόσμο στα σπίτια μας.

Όπως είναι ευνόητο, τα παιδιά το αγκάλιασαν 
με ενθουσιασμό. Τους κέρδισε από την τηλεόραση. 
Τι ειδικότερα τους προσφέρει;

Βελτιώνει την αναγνωστική τους ικανότητα πα-
ρέχοντας ενδιαφέρουσα ύλη για διάβασμα.

Η πυκνή χρήση του γραπτού κειμένου προάγει 
τη γραφή, την έκφραση, την ορθογραφία. Και στη 
δική μας περίπτωση, βελτιώνει και προάγει τη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν το Ιnternet για να κάνουν 
κοινωνικές επαφές. Να επικοινωνήσουν κυρίως 
με φίλους, συμμαθητές, μέλη της οικογένειας. Τα 
άμεσα μηνύματα (ΙΜ) τούς παρέχουν τη δυνατό-
τητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιοι φίλοι 
είναι συνδεδεμένοι, με αποτέλεσμα να ανταλλάσ-
σονται ατέλειωτα μηνύματα, να συνομιλούν δύο 
ή περισσότεροι. 

Παράλληλα και σε μικρότερο ποσοστό, κάνουν νέες 
γνωριμίες με αγνώστους. Σε δείγμα παιδιών 10-17 
ετών από τις ΗΠΑ, το 14% είχαν δημιουργήσει 
στενές σχέσεις με ανθρώπους τους οποίους γνώ-
ρισαν στο Διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να έχει διπλή 
ανάγνωση.

Το Internet έγινε πολύ δημοφιλές κυρίως μεταξύ 
των εφήβων και για την προσβασιμότητα που 
προσφέρει σε θέματα υγείας. Στη φάση αυτή της 
ζωής που ο έφηβος ψάχνει την ταυτότητά του 
–και τη σεξουαλική-, που είναι γεμάτος περιέργεια, 
αμφιβολίες και ανησυχία, το Ιnternet προσφέρει 
ανωνυμία, διακριτικότητα, εύκολη και άμεση πρό-
σβαση, εξαλείφει την ενόχληση και το δισταγμό που 
αισθάνεται να απευθυνθεί οπουδήποτε, ακόμα 
και στο φίλο του τον παιδίατρο, για να συζητήσει 
θέματα όπως η σεξουαλικότητα, η αντισύλληψη, τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και θέματα 
υγείας γενικότερα. 

Υπάρχουν περίπου 5.500.000 ιστοσελίδες που 
αναφέρονται σε θέματα υγείας και περίπου 
1.000.000 στην υγεία των εφήβων, ενώ 550.000 
ειδικότερα στη σεξουαλική υγεία των εφήβων.

Σ’ αυτά τα sites μπορεί κάποιος  να βρει τα πάντα. 
Από περιγραφή διαφόρων νοσηρών καταστάσεων, 
όπως παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, ψυχο-
γενής ανορεξία, AIDS, ψυχιατρικά προβλήματα, 
μέχρι οδηγίες για την πρόληψη, την αντιμετώπιση 
και τη θεραπεία.

Το πρόβλημα είναι ότι όλες οι πληροφορίες αυτές 
δεν είναι ελεγμένες για την ορθότητα και την απο-
τελεσματικότητά τους. Κι έτσι το όφελος μπορεί 
να γίνει κίνδυνος.

Σημαντική είναι η δυνατότητα της πρόσβασης 
σε δικτυακούς τόπους συνομιλίας (chat rooms), 
όπου τα παιδιά και ιδιαίτερα οι έφηβοι μπορούν 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες με 
συνομήλικους. Αυτό μπορεί να αποτελεί μια πηγή 
ανακούφισης και στήριξης για τους εφήβους που, 
σε αυτή τη φάση της ζωής, θέματα που σχετίζονται 
με την υγεία μπορεί να προκαλούν φόβο, σύγχυση, 
ενόχληση και μοναξιά. 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν συνδεθεί με την 
προαγωγή συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ιδιαίτερα 
της οπτικοακουστικής νοημοσύνης.

Δεν είναι εξωπραγματικό να υποστηρίξει κανείς 
ότι η κανονική χρήση του Ιnternet προάγει σχεδόν 
όλες τις δεξιότητες.

Ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα είναι η υπο-
στήριξη που παρέχει η νέα τεχνολογία στα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες. Παιδιά τα οποία δεν μπορούν 
να συμμετέχουν στα κλασικά εκπαιδευτικά προ-

ΠIΝΑΚΑΣ 1. 
ΧΡHΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟγΙΣΤΩΝ

- Μέση χρήση ΗΥ
Ελλάδα 26% Ευρώπη (των 25) 55%
(55% 16-24 ετών)

- Προσωπικοί υπολογιστές στο σπίτι:
Ελλάδα 29% Ευρώπη 54% 
Ισλανδία 86%
Νορβηγία 72%
Βρετανία 65% 
Ιταλία 47%
Κύπρος 47%



γράμματα λόγω ειδικών μαθησιακών προβλημάτων, 
συναισθηματικών διαταραχών, μειονεξιών εκφοράς 
του λόγου, ακοής, όρασης, ακόμη και σοβαρών 
σωματικών αναπηριών, έχουν βοηθηθεί μέσω της 
νέας τεχνολογίας τόσο για την ακαδημαϊκή τους 
εξέλιξη, όσο και για την ψυχαγωγία.

Όμως, παρά την ευρεία αποδοχή του από τα 
παιδιά, δεν υποκατέστησε την πρόσωπο με πρό-
σωπο επικοινωνία μεταξύ τους. Ευτυχώς, αφού η 
μαγεία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης εξαρτάται 
από τη φυσική παρουσία…

Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα από τη χρήση 
του Διαδικτύου;

Σε μελέτη του 2002 του Υπουργείου Εμπορίου 
των ΗΠΑ:

- Το 90% των παιδιών ηλικίας 5-17 ετών χρησι-
μοποιούν computers.

- Το 75% των εφήβων 14-17 ετών και το 65% των 
παιδιών 10-13 ετών χρησιμοποιούν το Internet, 
ενώ γενικά η χρήση του Ιnternet αυξάνεται κατά 
2.000.000 συνδρομητές το μήνα.

Και παρόλα αυτά, οι γονείς κάποιες φορές νο-
μίζουν ότι το παιδί τους θα «μείνει πίσω» αν δεν 
είναι εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες, ακόμα 
και σε πολύ μικρές ηλικίες.

Σε μελέτη που δημοσίευσε το Ίδρυμα της οικο-
γένειας Kaizer το 2003, σε δείγμα 3.000 παιδιών 
2-18 ετών, το 31% των παιδιών 3 ετών και κάτω, 
χρησιμοποιούσαν ήδη computers!

Επίσης, το 21% παιδιών μέσης ηλικίας 8 ετών 
είχαν υπολογιστή στο υπνοδωμάτιό τους.

Πόσο χρόνο ξοδεύουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο; 
Σε έρευνα μεταξύ εφήβων στις ΗΠΑ, το 7% 

ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ το Internet. 
Το 38% 1-5 ώρες την εβδομάδα. Όμως, το 30% 
συνδέονταν 5 και πλέον ώρες την ημέρα. 

Άλλη μελέτη (J Adolescent Health 2002) σε μαθητές 
ιδιωτικού σχολείου, μέσης ηλικίας 15 ετών (11-16) 
στην περιοχή του Σικάγο έδειξε: 

- Σχεδόν όλοι (97%) είχαν πρόσβαση σε computer 
στο σπίτι.

- 36% είχαν το computer στο δωμάτιό τους.
- Μέση χρήση 4,8 ημέρες τη βδομάδα. Το 40% 

το χρησιμοποιούσε καθημερινά.
- Το 27% ταξινομήθηκαν ως ήπιοι χρήστες (<1 

ώρα την ημέρα), το 60% μέτριοι (1-5 ώρες), ενώ 
το 14% > 5 ώρες.

Τα παιδιά αυτά ξόδευαν το χρόνο τους:
- 62% ετοιμάζοντας σχολικές εργασίες,
- 44% σε e-mail,
- 41% σε παιχνίδια και 
- 28% σε chat rooms.
31% είχαν επισκεφθεί πορνογραφικό site για πε-

ρισσότερο από 3 λεπτά. Το 1/3 από αυτούς, πάνω 
από 4 φορές. Όπως είναι αναμενόμενο, οι βαρείς 
χρήστες είχαν περισσότερες φορές επισκεφθεί 
τέτοια sites απ’ ό,τι οι άλλοι.

44% ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν λογισμικό 
σχετιζόμενο με όπλα και εκρηκτικά, όμως το 70% 
αφορούσε σε παιχνίδια.

Το 74% είχε επαφή με άγνωστους μέσω e-mail 
ή chat rooms, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (25%) 
είχε δώσει προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, 
σχολείο, διεύθυνση, τηλέφωνο!

Και στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε; 
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσίευση της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) το 
Νοέμβριο 2005, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ 
των 25, στην οποία το ποσοστό των χρηστών του 
Ιnternet πέφτει κάτω από το 25%. Στα νέα μέλη της 
ΕΕ η αναφερόμενη χρήση είναι 1:3, ενώ στη Σουηδία 
και την Ισλανδία είναι >80% (πίνακες 1, 2).

Τα ποσοστά για τη χώρα μας είναι σαφώς καλύ-
τερα από προηγούμενες μελέτες, όμως παραμένουν 
ιδιαίτερα χαμηλά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Κίνδυνoι
γενικά οι κίνδυνοι που συναρτώνται με τη χρήση 

του ΗΥ αφορούν: 
1. στο μέγεθος του χρόνου που αναλώνεται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ InTErnET

Ελλάδα 17%* Eυρώπη 43%
Ισλανδία 81%
Νορβηγία 60% 
Βρετανία 56%
Ιταλία 34%
Κύπρος 53%  
*με ανήλικα παιδιά 23%, χωρίς παιδιά 12%. 

Η παρουσία παιδιών στο σπίτι προάγει την ύπαρξη 
προσωπικού υπολογιστή και σύνδεσης στο Internet.

Eurostat (issue no 38/2005)
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2. στην έκθεση σε ακατάλληλο υλικό και
3. στην εμπλοκή σε ανεπιθύμητες δραστηριότητες. 
Η παρατεταμένη πλοήγηση στο Ιnternet, τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.λπ. εύκολα αποσπούν 
τα παιδιά από άλλες δραστηριότητες, οι οποίες 
τα γεμίζουν πλούσιες εμπειρίες. Συμβάλλει στην 
κοινωνική απομόνωση, στη μοναξιά ή ακόμα και 
στην κατάθλιψη παιδιών και ιδιαίτερα εφήβων; 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτή η παρατετα-
μένη ενασχόληση παρεμποδίζει την κοινωνική και 
ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών. Αυτό αποτελεί 
παράδοξο, έχει, όμως, δημιουργήσει αρκετό σκε-
πτικισμό και πολλές μελέτες έχουν προκύψει.

Στο Internet έχουν αποδοθεί οι επιφανειακές 
σχέσεις με τους φίλους που αποκτήθηκαν στο 
Διαδίκτυο, η μείωση της πρόσωπο με πρόσωπο 
επικοινωνίας με συγγενείς και φίλους και η υπο-
βάθμιση της ποιότητας των συνομιλιών σε σχέση 
με τις προφορικές και τις τηλεφωνικές. Φαίνεται, 
όμως, πιθανότερο ότι η δυσκολία στην επικοινωνία 
και η αδυναμία ανάπτυξης δεσμών με τους συμ-
μαθητές είναι μάλλον η αιτία που κάποιοι έφηβοι 
προτιμούν να δημιουργήσουν επαφές με άγνωστους 
στο Διαδίκτυο.  

Η έρευνα των επιπτώσεων στη σωματική υγεία 
των παιδιών βρίσκεται σε πρώιμα στάδια. 

Παρόλα αυτά, πιστεύεται ότι προβλήματα στον 
καρπό, στην πλάτη και στα μάτια θα παρατη-
ρούνται και στα παιδιά, όπως συμβαίνει στους 
ενήλικες. Τα προβλήματα αυτά συχνά συνδέονται 
με τη λανθασμένη τοποθέτηση της οθόνης και του 
πληκτρολογίου. Μελέτη της εργονομίας των θέσεων 
εργασίας των μαθητών 6 σχολείων από το Παν/μιο 
Cornell έδειξε ότι στα παιδιά υπήρχε κίνδυνος να 
αναπτύξουν μυοσκελετικά προβλήματα.

Μείωση του ύπνου: Μελέτη από την Οξφόρδη 
απέδωσε τη μείωση του ύπνου των παιδιών κατά 
2-5 ώρες/νύχτα στην παρουσία υπολογιστή στο 
υπνοδωμάτιό τους. 

Σεξουαλική εκμετάλλευση
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αυξημένες δυ-

νατότητες σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
και η πρόσβασή τους σε επιθετικό, προσβλητικό 
και ακατάλληλο για την ηλικία τους υλικό μέσω 
του Internet. 

Η σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών μέσω 
του Ιnternet έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που 
θεωρείται πλέον σοβαρό πρόβλημα. 

Από μελέτη των Filkenhor και συν. (2001) σε 

εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ, σε δείγμα παιδιών 10-17 
ετών, τα οποία ήταν τακτικοί χρήστες του Internet, 
το 19% ανέφεραν ότι βίωσαν προσπάθεια σεξου-
αλικής παρενόχλησής τους μέσω του Διαδικτύου 
τουλάχιστον μια φορά σε ένα χρόνο.

Ένα στα 7 παιδιά ανέφεραν ότι ο επίδοξος βια-
στής προσπάθησε να κάνει επαφή μαζί τους μέσω 
τηλεφώνου ή ταχυδρομικά.

γιατί όμως το Internet έγινε τόσο δημοφιλές μέσο 
αποπλάνησης των παιδιών;

Πρώτον, γιατί έχει εύκολη πρόσβαση και μικρό 
κίνδυνο να αναγνωριστεί ο δράστης. Παρέχει τη 
δυνατότητα στο δράστη να παραμένει ανώνυμος 
και να παρουσιάζεται με διαφορετική ταυτότητα, 
κάνοντας το παιδί να πιστεύει ότι «μιλάει» με άλλο 
παιδί ή καινούργιο φίλο ή ακόμα και γονιό που 
νοιάζεται για τους νέους. 

Ο δράστης μπορεί να παρεισφρύσει σε δικτυακούς 
τόπους συνομιλίας, να συλλέγει πληροφορίες και 
να περιμένει την ευκαιρία να παρασύρει το παιδί 
σε ιδιωτικό chat room ή σε κινητό τηλέφωνο με 
τελικό στόχο την κατ’ ιδίαν συνάντηση. 

Ποια παιδιά είναι υψηλού κινδύνου;
Οι σεξουαλικώς παρενοχλούντες παιδιά στο-

χεύουν σε άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Αυτά μπορεί να είναι παιδιά στην εποπτεία του 
κράτους, παιδιά που ήδη έχουν υποστεί κακομετα-
χείριση, συναισθηματικά ανώριμα, με μαθησιακές 
δυσκολίες, με προβλήματα κοινωνικοποίησης, 
αποδοχής από τους φίλους, παιδιά που τους 
λείπει η αγάπη και η φροντίδα, παιδιά με ισχυρό 
αίσθημα σεβασμού προς τους ενήλικες, με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας, 
ακόμα και αυτά που το κάνουν για αμοιβή (παι-
χνίδια ή χρήματα).

- Παιδοφιλία. Το Διαδίκτυο παρέχει στους παιδό-
φιλους τη δυνατότητα νομιμοποίησης, διευκόλυνσης 
και διαφήμισης των σεξουαλικών προτιμήσεών 
τους. Διευκολύνει τη μεταξύ τους επικοινωνία 
και αλληλοϋποστήριξη με τη δημιουργία ειδικών 
sites. Σε μελέτη του 2001 αναφέρονται πάνω από 
23.000 sites και 40.000 chat rooms που διαφήμιζαν 
ανοικτά την υποστήριξη στις σεξουαλικές σχέσεις 
ενηλίκων με ανήλικους. 

- Παιδική πορνογραφία. Είναι πολύ δύσκολο 
να προσδιοριστεί η έκταση της παιδικής πορνο-
γραφίας στο Ιnternet. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
14.000.000 sites μερικά από τα οποία διαθέτουν και 
μέχρι 1.000.000 φωτογραφίες παιδιών το καθένα. 
Το Ιnternet παρέχει ασφαλή, εύκολη πρόσβαση και 
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υποστήριξη στη συλλογή, αποστολή και εμπορία 
παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Η ειδεχθής αυτή κατάσταση εξελίσσεται σε μια 
ανταγωνιστική επιχείρηση, όπου οι εμπλεκόμενοι 
καταφεύγουν όλο και σε πιο ακραίες καταστάσεις, 
όπως πρόσφατα ακούσαμε στις ειδήσεις την απ’ 
ευθείας μετάδοση σεξουαλικής κακοποίησης βρέ-
φους 18 μηνών!

- Άλλες μορφές παιδικής σεξουαλικής κακοποίη-
σης είναι η διαφήμιση του σεξουαλικού τουρισμού, 
όπου στο Διαδίκτυο παρέχονται πληροφορίες 
και διευκολύνσεις για τους τόπους, τους πρά-
κτορες, τις τιμές αγοραπωλησίας και διακίνησης 
παιδιών. 

Μελέτες από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία δείχνουν 
ότι το 20-25% των παιδιών που χρησιμοποιούν 
το Ιnternet εκτίθενται σε πορνογραφικό υλικό είτε 
ηθελημένα, είτε τυχαία. Όταν οι μελέτες περιο-
ρίζονται στους εφήβους 15-17 ετών το ποσοστό 
ανέρχεται στο 70%. Πολλές φορές αυτό γίνεται 
τυχαία. Αν ένα παιδί που ετοιμάζει μια εργασία 
και θέλει πληροφορίες π.χ. για το Λευκό Οίκο, αντί 
να πληκτρολογήσει www.whitehouse.gov πληκτρο-
λογήσει www.whitehouse.com, μπαίνει σε πορνο-
γραφική ιστοσελίδα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, 
γίνεται σκόπιμα.

Και ενώ στην πλειοψηφία τους τα παιδιά όταν 
ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι το γεγονός δεν τα ενό-
χλησε ιδιαίτερα, το 23% ανέφεραν ότι ενοχλήθηκαν 
από πολύ έως πάρα πολύ. Τα περισσότερα από 
αυτά τα παιδιά παρουσίασαν τουλάχιστον ένα 
σύμπτωμα απότοκο stress, όπως συμπεριφορές 
αποφυγής, επιθετικές σκέψεις ή σωματικές εκδη-
λώσεις. 

Υπάρχει προβληματισμός για το αν και πώς 
επηρεάζεται η ομαλή ψυχοσεξουαλική εξέλιξη στην 
εφηβεία από την έκθεση σε πορνογραφικό υλικό.

Εκφράζονται φόβοι για λανθασμένη αντίληψη 
της φυσιολογικής σεξουαλικής δραστηριότητας, 
απευαισθητοποίηση και κυνική τοποθέτηση σε 
θέματα όπως η αγάπη και ο γάμος. 

Βία 
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια γίνονται όλο και πιο 

βίαια. Και δεν είναι περίεργο που τα παιδιά τα 
προτιμούν από άλλα. Οι γονείς πολύ συχνά αγνοούν 
το μέγεθος της βίας με την οποία έρχονται σε επα-
φή τα παιδιά τους παίζοντας αυτά τα παιχνίδια. 
Μελέτες από το Παν/μιο της Iowa έδειξαν ότι τα 
παιχνίδια αυτά αυξάνουν την επιθετικότητα, την 

εχθρότητα, εξοικειώνουν και απευαισθητοποιούν 
τα παιδιά στην πραγματική βία.  

Πέρα από τα σεξουαλικά, τα παιδιά μπορεί να 
έχουν πρόσβαση στη διάδοση ρατσισμού και μί-
σους, στην υποβάθμιση και περιθωριοποίηση των 
γυναικών. Αυτό μεταφράζεται και σε μείωση της 
συμπόνιας προς τα θύματα κακοποίησης.

Στο διαδίκτυο μπορεί ακόμα κάποιος να βρει 
πληροφορίες:

- για την κατασκευή και αγορά όπλων.
- για ναρκωτικά, καπνό, φάρμακα και άλλες ου-

σίες. Εδώ μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για 
διάφορες ναρκωτικές ουσίες, δόσεις, παρενέργειες, 
μίξεις, ως και πώς να αποφεύγουν την ανίχνευση ή 
το «άσχημο ταξίδι», πού να τα προμηθευτούν. 

- Οδηγίες παρασκευής μεθαμφεταμινών, ecstasy 
κ.ά. 

Φυσικά μπορεί να αγοράσει ό,τι θέλει. 
Πληροφορίες και εικόνες από αυτοκτονίες, πα-

ροτρύνσεις αυτοκτονιών: Πληκτρολογώντας τη 
λέξη «αυτοκτονία» εμφανίζονται περισσότερες από 
17.000.000 ιστοσελίδες. Εάν το συγκεκριμενοποιή-
σουμε πληκτρολογώντας «πώς να αυτοκτονήσω» 
παρουσιάζονται 9.000 ιστοσελίδες. Μερικές, μάλι-
στα, αποθαρρύνουν τους υποψήφιους αυτόχειρες 
να ζητήσουν βοήθεια.

Τον Οκτώβριο του 2004 στην Ιαπωνία αναφέρ-
θηκε ο θάνατος από αυτοκτονία 9 ανθρώπων μέσα 
από συμφωνητικά αυτοκτονίας. Τα συμφωνητικά 
αυτοκτονίας είναι προϊόν συνεννόησης μεταξύ κά-
ποιων γνωστών μεταξύ τους, που αποφασίζουν να 
αυτοκτονήσουν σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. 
Το ανησυχητικό είναι ότι τα συμφωνητικά αυτά 
έγιναν μεταξύ αγνώστων, μέσω ιστοσελίδων με 
θέμα τις αυτοκτονίες.

Ένας ακόμα κίνδυνος που μπορεί να αντιμετω-
πίσει ένα παιδί είναι ο ηλεκτρονικός τζόγος, όπου 
επιτήδειοι μπορεί να το παρασύρουν σε ακραίες 
καταστάσεις.

Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, όμως στο Ιnternet 
υπάρχουν πληροφορίες για κάθε παράνομη δρα-
στηριότητα. Από το πώς να γίνει κάποιος hacker, 
μέχρι πώς να επιτελεστεί ένας φόνος!

Ιδιαίτερα επικίνδυνες, κυρίως για τις έφηβες, 
μπορεί να αποβούν οι ιστοσελίδες για τις διαταραχές 
της διατροφής, ιδιαίτερα την ψυχογενή ανορεξία, 
όπου ορισμένοι συντάκτες των ιστοσελίδων αυτών 
επαίρονται ότι αποτελούν ομάδες elite ξεχωριστών 
ατόμων, που έχουν τη δύναμη του αυτοελέγχου 
στο σώμα τους.
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 Εθισμός;
(Internet addiction?)

Υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ψυχολόγων για 
την ύπαρξη ή μη ψυχολογικής διαταραχής που 
συνδέεται με τη χρήση του Internet. Την αποκαλούν 
«εθισμό στο Internet» και θεωρούν ότι υπάρχουν 
στοιχεία εθισμού στη συμπεριφορά των βαρέων 
χρηστών. 

Στοιχεία που στοιχειοθετούν τη διαταραχή αυτή 
θεωρούνται:

α) η χρήση του computer για διασκέδαση, επι-
βράβευση ή ανακούφιση από το stress

β) να είναι ευέξαπτο, εκτός ελέγχου ή θλιμμένο 
ένα άτομο όταν δεν είναι συνδεδεμένο

γ) να ξοδεύει όλο και πιο πολύ χρόνο και χρήμα 
σε σκληρούς δίσκους, λογισμικά και άλλα σχετικά 

δ) να εγκαταλείπει σχολείο, δουλειά ή άλλες 
υποχρεώσεις.

Κάποιοι, μάλιστα, περιγράφουν ερύθημα του 
χρήστη, ανάλογο με των χρηστών κοκαΐνης.

Σε αντιδιαστολή, άλλοι ψυχολόγοι αποδίδουν 
τα συμπτώματα αυτά σε διαταραχές της προσω-
πικότητας, παρά σε αληθή εθισμό στο computer-
Internet.

Σύμφωνα με τη Maressa Hecht Orzack, διευθύντρια 
των υπηρεσίων (κατά) του εθισμού στον υπολογιστή 
στο McLean Hospital του Harvard Medical School, 
«το πρόβλημα επικεντρώνεται στους χρήστες και 
όχι στο computer και πιο ευάλωτα είναι τα παιδιά 
που αισθάνονται μοναξιά ή βαριούνται ή, στην 
επιστροφή από το σχολείο, δεν υπάρχει κανείς 
από την οικογένεια να ασχοληθεί μαζί τους».

Επίσης το Κέντρο για τον εθισμό on line, παρέχει 
το Parent-Child Addiction test που ανιχνεύει συνή-
θειες και χαρακτηριστικά που μπορεί να υποδη-
λώνουν κατάχρηση.     

Και ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση; 
Το να απαγορεύσει κάποιος την πρόσβαση των 

παιδιών στο Internet είναι και ουτοπικό και κοντό-
φθαλμο.

Η ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης απαιτεί 
συνεργασία στο προσωπικό επίπεδο και σε αυτό 
της κοινότητας. 

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ, η Interpol και άλλοι οργανισμοί έχουν 
εκπονήσει προγράμματα έρευνας και πρόληψης για 
την παιδική πορνογραφία στο Ιnternet. Η UnESCO 
σε συνεργασία με τη Σουηδική κυβέρνηση δημιούρ-
γησαν το 1998 το International Clearinghouse on 
Children and Violence on the Screen. 

Το 2001, 120 χώρες δεσμεύτηκαν να λάβουν 

μέτρα για να περιοριστεί η παιδική πορνεία και η 
σεξουαλική διακίνηση παιδιών (ECPAT 2001). To 
1998, η ΕΕ εκπόνησε 5ετές πρόγραμμα δράσης 
(Safe Internet, 1999-2004) κατά του παράνομου 
και βλαβερού περιεχομένου στο Internet. Το πρό-
γραμμα αυτό παρετάθη για μια ακόμα πενταετία 
(Safe Internet Plus 2005-2008).

Στο προσωπικό επίπεδο σημαντικός είναι ο ρόλος 
και μεγάλη η ευθύνη των γονιών.  

Οι συστάσεις προς τους γονείς είναι:
- Να ενημερωθούν για τους κινδύνους που κρύ-

βει η ανεπιτήρητη πλοήγηση των παιδιών στο 
Internet.

- Να εξοικειωθούν και εκείνοι στη χρήση του 
διαδικτύου, για να μπορούν να μιλούν την ίδια 
γλώσσα με τα παιδιά τους.

- Να θεσπίσουν κανόνες στην πρόσβαση στο 
Ιnternet, όπως:

- Να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να δίνουν 
πληροφορίες για προσωπικά στοιχεία, δηλαδή 
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολείο, 
επάγγελμα γονιών, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό 
πιστωτικής κάρτας. 

- Να απαγορεύεται στα παιδιά να συναντηθούν 
με άτομο που γνώρισαν στο διαδίκτυο, χωρίς την 
ενημέρωση και άδεια των γονιών. 

- Να μη στέλνουν φωτογραφίες σε γνωριμίες 
από το Ιnternet. 

Τα παραπάνω θα πρέπει, αφού συζητηθούν 
με τα παιδιά, να αποτελέσουν συμφωνία τιμής, 
που η παράβασή της επισύρει συνέπειες για τα 
παιδιά.

- Να μην υπάρχει υπολογιστής στο υπνοδωμάτιο 
κυρίως του μικρού παιδιού, αλλά σε χώρο όπου 
είναι εύκολη η παρακολούθηση.

- Να ασκείται εποπτεία στους δικτυακούς τόπους 
που επισκέπτεται το παιδί.

- Να ενθαρρύνεται το παιδί να αναφέρει στους 
γονείς του αν κάποιος το έκανε να νιώσει δυσάρεστα 
την ώρα που βρισκόταν στο Internet.

Η χρήση λογισμικών φίλτρων τα οποία ελέγχουν 
και εμποδίζουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες που 
περιέχουν λέξεις–κλειδιά ή θεματολογία που ο γονιός 
κρίνει ανεπίτρεπτη, έχει γίνει δημοφιλής. Όμως, 
κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Τα μειονεκτήματα 
είναι ότι κάποια παιδιά μπορεί να το σπάσουν. 
Ή μπορεί να αποκλείονται ιστοσελίδες μόνο από 
κάποια λέξη, στερώντας τα παιδιά από κάποιο 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο χωρίς λόγο.

Όμως, καθώς η τεχνολογία των φίλτρων εξε-
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λίσσεται, το λογισμικό αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε 
ένα πολύτιμο εργαλείο εξισορρόπησης ανάμεσα 
στις παροχές του Ιnternet και την προστασία των 
παιδιών.

Βασικό επίσης είναι οι γονείς να αναφέρουν ό,τι 
παράνομο και επικίνδυνο υποπέσει στην αντίληψή 
τους.

Στη χώρα μας υπάρχουν οι εξής υπηρεσίες στις 
οποίες μπορεί κάποιος να απευθυνθεί:

- Διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών. Τομέας 
εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων. Ανήκει στη γΑΔΑ. 
Τηλ.: 210 6476264

- Τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τηλ.: 
210 6476461, 210 6476463 και 210 6476464 (αξι-
ωματικός υπηρεσίας).

Το Ιnternet μπήκε στη ζωή μας και θα μείνει. Και 
θα εξελίσσεται. για να γίνει το κύριο μέσο πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας. Eιδικότερα για τον ιατρικό 
κόσμο, μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργα-
λείο βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων 
ιατρικών υπηρεσιών. Με διάφορους τρόπους. 

Αν βρούμε τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι, σ’ αυτήν 
την κρίσιμη φάση της ζωής τους, προσπορισθούν 
τα μέγιστα οφέλη ενώ παράλληλα ελαχιστοποι-
ηθούν οι κίνδυνοι, το Ιnternet θα είναι πλέον και 
ακαταμάχητο και ανεκτίμητο. 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

Λ. Θωμαΐδου: Τα τελευταία 30 χρόνια ο παιδί-
ατρος καλείται να αντιμετωπίσει τη «Σύγχρονη 
Νοσηρότητα» της παιδικής ηλικίας που οφείλεται 
στη μεταβαλλόμενη επιδημιολογία των νοσημάτων 
της εποχής μας. Έτσι, ο παιδίατρος πέραν της 
παραδοσιακής ενασχόλησής του με τα εμπύρετα 
και άλλα κλασικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας, 
καλείται να ασχοληθεί και με προβλήματα που 
αφορούν στις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο 
και τις μαθησιακές τους δυσκολίες, οι οποίες προ-
λαμβάνονται, όπως θα δούμε, με τον έλεγχο της 
Σχολικής Ετοιμότητας. 

Μέγεθος του προβλήματος  
Στις ΗΠΑ, όπου έχουν γίνει μεγάλες πληθυσμιακές και 

διαχρονικές μελέτες, υπολογίζεται ότι 1 στα 3 παιδιά 
του νηπιαγωγείου στερείται των γλωσσικών ικανοτήτων 
που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση του γραπτού 
λόγου (την ανάγνωση και τη γραφή), ενώ 1 στους 3 
μαθητές της Α΄ Δημοτικού τοποθετείται σε προγράμ-
ματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την ανάγνωση, χωρίς 
βέβαια να έχει δυσλεξία. Πολλά από αυτά τα παιδιά 

συνεχίζουν να έχουν μαθησιακές δυσκολίες σε όλη τη 
διάρκεια της σχολικής φοίτησης.

Στη χώρα μας δεν έχουν γίνει ανάλογες επιδη-
μιολογικές μελέτες, διαθέτουμε, όμως, έμμεσους 
δείκτες που προσεγγίζουν το πρόβλημα. 

Έτσι, γνωρίζουμε ότι σε όλη τη χώρα λειτουρ-
γούν 1.570 τμήματα ένταξης σε κανονικά δημόσια 
Δημοτικά Σχολεία (1.325) και Νηπιαγωγεία (147). 
Υπάρχουν επίσης 336 Ειδικά Σχολεία για τα παι-
διά εκείνα που εμφανίζουν σοβαρές μαθησιακές 
δυσκολίες και δε μπορούν να φοιτήσουν στα κα-
νονικά σχολεία.

Βέβαια, σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετω-
πίζονται με ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι ή σε 
φροντιστήρια ή σε ειδικά κέντρα, ο αριθμός των 
οποίων, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μεγάλος και δεν 
είναι εύκολο να υπολογισθεί.

Η μετάβαση του παιδιού στο σχολείο, αποτελεί 
μείζονα αλλαγή στη ζωή του. Πρέπει λοιπόν να είναι 
έτοιμο και καλά προετοιμασμένο γι’ αυτό.

Σχολική Ετοιμότητα σημαίνει «τι πρέπει να ξέρει 
και τι μπορεί να κάνει ένα παιδί» προκειμένου να 
αρχίσει καλά και να φοιτήσει ομαλά στο σχολείο. 
Σημαίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητά του να δεχθεί 
νέες γνώσεις σε δομημένο όμως, πλαίσιο και με 
καθορισμένο ρυθμό. Αποτελεί σύνθετη λειτουργία 
που προϋποθέτει επιμέρους ετοιμότητες όπως: 
γνωστική, γλωσσική, Κινητική, Συναισθηματική και 
γραφική ετοιμότητα.

Επιπλέον, ο όρος Σχολική Ετοιμότητα δεν πε-
ριορίζεται μόνο στην ετοιμότητα του παιδιού. 
Επεκτείνεται και αφορά εξίσου και το σχολείο και 
την οικογένεια και την πολιτεία. Σχολική Ετοιμότητα, 
λοιπόν, σημαίνει:

- Είναι το παιδί έτοιμο να αρχίσει το σχολείο;
- Είναι, όμως και το σχολείο έτοιμο να δεχθεί, 

να εκπαιδεύσει και να καλύψει τις ανάγκες του 
παιδιού;

- Είναι η οικογένεια έτοιμη να διευκολύνει και να 
στηρίξει τη μετάβαση του παιδιού σε ένα δομημένο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο;

- Είναι η πολιτεία επαρκώς οργανωμένη ώστε 
να στηρίξει όλο αυτό το σύστημα;

Έχει αποδειχθεί από διαχρονικές μελέτες ότι η 
σχολική ετοιμότητα και επάρκεια σχετίζεται άμεσα 
με τη σχολική, ακαδημαϊκή και κοινωνική επιτυχία. 
Επιπλέον, αποτελεί και έναν από τους πλέον αξι-
όπιστους δείκτες ευαισθησίας και επάρκειας των 
παροχών της Πολιτείας, ιδιαίτερα στις οικονομικά 
αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
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Οι καλά οργανωμένες κοινωνίες μεριμνούν και 
ελέγχουν τη σχολική ετοιμότητα και επάρκεια 
των παιδιών, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η σχολική 
αποτυχία δημιουργεί στα παιδιά κακή εικόνα για 
τον εαυτό τους που τα οδηγεί σε: 1) χαμηλή αυτοε-
κτίμηση, 2) αρνητική θέση, όχι μόνο για το σχολείο, 
αλλά για τη μάθηση γενικότερα και 3) διαταραχές 
συμπεριφοράς.

Εάν αυτά τα συμπτώματα δεν αντιμετωπισθούν 
έγκαιρα, τα παιδιά έχουν υψηλό κίνδυνο να εγκα-
ταλείψουν πρόωρα το σχολείο και τη μάθηση, 
να εμφανίσουν παραπτωματικές συμπεριφορές, 
να οδηγηθούν σε χρήση εθιστικών ουσιών και σε 
εφηβική εγκυμοσύνη.

Τα επιδημιολογικά αυτά δεδομένα, καθώς και οι 
κοινωνικές αλλαγές που περιγράψαμε, συμπίπτουν 
με τις σύγχρονες έρευνες της νευροφυσιολογίας 
που επιβεβαιώνουν και πειραματικά ότι η περίοδος 
της πρώτης παιδικής ηλικίας είναι κρίσιμη για την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου και αφορά τόσο στην 
ταχύτητα της ανάπτυξής του, όσο και στον τρόπο 
και την πολυπλοκότητα της λειτουργίας του. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου 
στην παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από πλαστι-
κότητα και ευαισθησία.

Πλαστικότητα σημαίνει δυνατότητα του εγκεφά-
λου να αλλάζει τη δομή του όταν μαθαίνει και απο-
κτά νέες γνώσεις. Η πλαστικότητα του εγκεφάλου 
δεν περιορίζεται στα 5 πρώτα χρόνια της ζωής, 
όπως πιστεύαμε παλαιότερα, αλλά διατηρείται, 
σε μικρότερη ίσως ένταση και στην εφηβεία, αλλά 
και στην ενήλικο ζωή.

Ευαισθησία σημαίνει ότι σε κάποια στάδια της 
ανάπτυξής του ο εγκέφαλος είναι πιο δεκτικός 
σε εξωτερικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Και 
βέβαια η μάθηση επηρεάζεται ισχυρά από το 
συναίσθημα.

Αμέσως μετά τη γέννηση, παρατηρείται στον 
εγκέφαλο όχι μόνο ταχεία αύξηση των νευρικών 
συνάψεων, αλλά, παράλληλα, παρατηρείται και 
απώλεια νευρικών συνάψεων. Πρόκειται για τη 
διαδικασία του «κλαδέματος» των συνάψεων που 
ονομάζεται “Pruning” και θεωρείται ότι αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα της εξωμήτριας διαμόρφω-
σης του εγκεφάλου μας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο 
εγκέφαλος, προσαρμοζόμενος στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον, μειώνει τις συνδέσεις εκείνες που δεν του 
χρειάζονται και δεν χρησιμοποιούνται και ενισχύει 
μόνο αυτές που του είναι χρήσιμες. Απαλλάσσεται 
με αυτό τον τρόπο από τις λειτουργικά περιττές 
και άχρηστες συνάψεις. 

Κριτήρια Σχολικής Ετοιμότητας
Πριν από 20 χρόνια μοναδικό κριτήριο σχολικής 

ετοιμότητας αποτελούσε η ηλικία του παιδιού. 
Σήμερα η ηλικία συνεχίζει να αποτελεί κριτήριο 
σχολικής ετοιμότητας σε όλες τις κοινωνίες, διότι 
αποτελεί σαφή και αντικειμενικό δείκτη αναπτυ-
ξιακής ωρίμανσης Η ηλικία, όμως, μόνο δεν αρκεί. 
Έχει πλέον αποδειχθεί ότι η διαδικασία εκμάθησης 
του γραπτού λόγου και, κατά συνέπεια, η σχολική 
ετοιμότητα αρχίζει από πολύ νωρίς. Τα παιδιά ζουν 
και μεγαλώνουν σε εγγράμματες κοινωνίες, όπου 
κυριαρχεί ο έντυπος λόγος με τον οποίο εξοικειώ-
νονται από μικρή ηλικία και τον οποίο σταδιακά 
προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν. 

Από πλήθος παιδαγωγικών μελετών φαίνεται ότι 
η προσχολική εκπαίδευση μικρών παιδιών στους 
παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία, όταν 
γίνεται σταθερά από ειδικευμένους παιδαγωγούς 
(παρότι δεν είναι αυστηρά δομημένη όπως στα 
σχολεία), αυξάνει σημαντικά την ετοιμότητα των 
παιδιών και διασφαλίζει αργότερα στο σχολείο πολύ 
καλύτερες επιδόσεις και στην ανάγνωση και στην 
αριθμητική. Πέραν, όμως, των δύο αυτών κριτηρίων 
της ηλικίας και της προσχολικής εκπαίδευσης, ση-
μαντικά κριτήρια σχολικής ετοιμότητας εκ μέρους 
των παιδιών αποτελούν και όλα τα παρακάτω:

- Η Φυσική Υγεία και η Διατροφή: Είναι γνωστό 
ότι παιδιά με χρόνια νοσήματα ή δυστροφία κατά 
κανόνα έχουν αργό ρυθμό μάθησης.

- Η Γλωσσική Επάρκεια: Σημαντικότατος παράγο-
ντας σχολικής ετοιμότητας. Αφορά ασφαλώς στον 
προφορικό λόγο και περιλαμβάνει την ευκρίνεια 
του λόγου, τη σωστή άρθρωση, το μέγεθος του 
λεξιλογίου, τη γνώση της σημασίας των λέξεων, 
αλλά και τη σωστή χρήση της γραμματικής και του 
συντακτικού στον προφορικό ασφαλώς λόγο.

- Η Φωνολογική Επίγνωση: Ιδιαίτερη σημασία 
για την κατάκτηση του γραπτού λόγου έχει η 
Φωνολογική Επίγνωση, η ικανότητα δηλαδή του 
παιδιού να διακρίνει, να ξεχωρίζει και να χειρίζε-
ται σωστά τις μικρές φωνολογικές μονάδες που 
αποτελούν τις λέξεις. 

- Η Συναισθηματική Ωριμότητα: Απαραίτητη για 
την κοινωνική προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος. Η σχολική ζωή απαιτεί οργάνωση 
και συμμόρφωση σε κανόνες.

- Η Γνωστική Ικανότητα: Δηλώνει τη σύνθετη και 
αφηρημένη σκέψη, καθώς και την κρίση.

- Η Οπτικοκινητική Αντίληψη: Αναγκαία για την 
αναγνώριση του σχήματος των γραμμάτων και 
τη γραφή. Τα περισσότερα παιδιά μπορούν να 
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γράφουν το όνομά τους πριν αρχίσουν το σχολείο. 
Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι έμαθαν να γράφουν.

Τέλος, για να είναι έτοιμο το παιδί για το σχολείο 
θα πρέπει να έχει καλό επίπεδο προσοχής, κίνητρα 
και διάθεση για μάθηση και να αυτοεξυπηρετείται 
επαρκώς. 

Η σχολική ετοιμότητα όμως δεν αφορά, όπως 
είπαμε, μόνο στο παιδί. Αφορά εξίσου και στο 
σχολείο που πρέπει και αυτό να είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένο για να το υποδεχθεί. Η επιλογή 
καλού σχολείου είναι δύσκολη υπόθεση. Οι έρευνες 
εδώ λένε ότι καλά σχολεία είναι αυτά που έχουν 
σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους και πρόγραμμα, 
διαθέτουν έμπειρους εκπαιδευτικούς, απαιτούν 
πειθαρχία που επιβάλλεται, όμως, με τεχνικές 
υπευθυνότητας και όχι με επιβολή τιμωρίας και 
που λειτουργούν ιεραρχικά. Με άλλα λόγια, καλά 
σχολεία είναι τα οργανωμένα, αλλά και αυστηρά 
σχολεία. Και βέβαια όλες οι μελέτες συμφωνούν 
στο ότι τα παιδιά τα πάνε καλύτερα όταν οι αρχές 
που εφαρμόζονται στο σχολείο από τους δασκά-
λους ταυτίζονται με αυτές που εφαρμόζονται και 
στο σπίτι από τους γονείς. 

Όσον αφορά στη σχολική ετοιμότητα της οι-
κογένειας, οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν τη 
μετάβαση του παιδιού τους στο σχολείο εξοικει-
ώνοντάς το με τη διαδικασία μάθησης, το σχολικό 
περιβάλλον και με κανόνες καλής συμπεριφοράς 
και υπευθυνότητας.

Όταν όλα αυτά που αναφέραμε δεν ισχύουν, τότε 
το παιδί δεν είναι έτοιμο για το σχολείο, δηλαδή 
δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν 
ομαλή πορεία μάθησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
προτείνουμε, ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης, 
είτε ειδική εκπαίδευση, είτε αναστολή της φοίτησης, 
ούτως ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στο 
παιδί να ωριμάσει αναπτυξιακά, να κατανοήσουν 
οι γονείς τις δυσκολίες του και να γίνουν αμοιβαίες 
υποχωρήσεις και προσαρμογές από το σχολείο και 
την οικογένεια. 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος για τον 
έλεγχο της Σχολικής Ετοιμότητας

Η σχολική ετοιμότητα, όπως και όλα τα αναπτυ-
ξιακά μεγέθη, μετράται με προτυπωμένες και σταθ-
μισμένες αναπτυξιακές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες 
που ελέγχουν τη σχολική ετοιμότητα διακρίνονται 
σε ανιχνευτικές και σε διαγνωστικές. Οι ανιχνευτικές 
είναι σύντομες και απλές διαδικασίες, με σαφή κρι-
τήρια παραπομπής. Είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε 
να εντοπίζουν γρήγορα και έγκαιρα παιδιά υψηλού 

κινδύνου για μαθησιακές δυσκολίες και σχολική 
αποτυχία. Χρησιμοποιούνται για προληπτικό πλη-
θυσμιακό έλεγχο όλων των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας που παρακολουθούν νηπιαγωγεία, ώστε 
έγκαιρα να ανιχνεύονται όσα από αυτά δεν είναι 
έτοιμα να αρχίσουν το σχολείο.

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες είναι χρονοβόρες 
διαδικασίες. Ελέγχουν πολλούς μαθησιακούς και 
γνωστικούς τομείς και χρησιμοποιούνται σε επι-
λεγμένες περιπτώσεις όταν υπάρχει ανησυχία από 
τους γονείς ή τους δασκάλους, ή σε παιδιά που 
έχουν αποτύχει στις ανιχνευτικές δοκιμασίες. 

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και των 
ΗΠΑ, ανιχνευτικές δοκιμασίες σχολικής ετοιμότητας, 
γίνονται προληπτικά σε όλα τα παιδιά πριν από 
την έναρξη της σχολικής τους φοίτησης -ιδιαίτερα 
όμως σε αυτά που διαμένουν σε φτωχές ή υπο-
βαθμισμένες περιοχές-, ώστε να τους παρέχονται 
έγκαιρα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης 
και να προλαμβάνονται οι δυσμενείς επιπτώσεις 
της σχολικής αποτυχίας που αναφέραμε.

Στη χώρα μας, όπως γνωρίζετε, δε γίνεται συ-
στηματικά προληπτικός έλεγχος σχολικής ετοι-
μότητας. Σε περιορισμένη βέβαια κλίμακα γίνεται 
προληπτικός έλεγχος σχολικής ετοιμότητας σε λίγα 
μεγάλα ιδιωτικά σχολεία που διαθέτουν οργανω-
μένες υπηρεσίες ειδικής αγωγής.

Τα ανιχνευτικά τεστ που χρησιμοποιούνται σε 
αυτές τις περιπτώσεις, παρότι δεν είναι σταθμι-
σμένα, είναι χρήσιμα, υπό την έννοια ότι τις περισ-
σότερες φορές εντοπίζουν σωστά τις γνωστικές 
μειονεξίες και δίνουν την ευκαιρία στους γονείς 
να τις διορθώσουν με ειδική αγωγή πριν αρχίσουν 
τη φοίτηση.

Ενώ, όμως, στη χώρα μας δε διαθέτουμε ανιχνευ-
τικά τεστ σχολικής ετοιμότητας, διαθέτουμε δια-
γνωστικά τεστ σχολικής ετοιμότητας. Έτσι, από τη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει 
σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό το τεστ Αθηνά, 
που σχεδιάστηκε για τη διάγνωση των δυσκολιών 
μάθησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το 
διαγνωστικό έλεγχο της σχολικής ετοιμότητας.

Το τεστ Αθηνά, παρότι είναι χρονοβόρο, είναι 
αξιόπιστο και πολύ χρήσιμο, γιατί, επειδή ακριβώς 
είναι αναλυτικό, μας βοηθά να κατευθύνουμε τους 
στόχους της ειδικής εκπαιδευτικής παρέμβασης 
στους τομείς εκείνους που μειονεκτούν περισσό-
τερο.

Στο Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, τα τε-
λευταία 5 χρόνια, δημιουργήσαμε και σταθμίσαμε 
σε ελληνικό πληθυσμό ένα χρήσιμο ανιχνευτικό 
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τεστ σχολικής ετοιμότητας, το Α΄ τεστ. Το τεστ 
σταθμίστηκε σε πληθυσμιακό δείγμα 2.500 παιδιών 
(5-6 χρόνων), που παρακολουθούσαν 50 δημόσια 
και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Αθήνας. Το Α΄ τεστ 
είναι ένα απλό, σύντομο και εύκολο στη χορήγηση 
τεστ ανίχνευσης της σχολικής ετοιμότητας, που 
απαντά με αντικειμενικό τρόπο στο ερώτημα: 
«Είναι το παιδί έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο; 
Ναι ή όχι;».

Το Α΄ τεστ δε μετράει το IQ, ούτε την ευφυΐα 
γενικά, ούτε ασφαλώς βάζει κάποια διάγνωση. 
Απλά ελέγχει, όπως είπαμε, με αντικειμενικό τρόπο 
τη σχολική ετοιμότητα στις περισσότερες παραμέ-
τρους που αναφέρθηκαν. Συνιστάται να γίνεται σε 
όλα τα παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, λίγο 
πριν από την έναρξη της φοίτησής τους στην Α΄ 
Δημοτικού. Ιδανικός χρόνος θεωρείται ο Απρίλιος, 
ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύντομης 
εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά που βαθμο-
λογούνται με οριακές τιμές.

Το Α΄ τεστ ελέγχει 4 πρακτικές και 4 λεκτικές ικα-
νότητες. Παράλληλα, διαθέτει 2 συμπληρωματικές 
κλίμακες που ελέγχουν την υπερκινητικότητα και το 
επίπεδο προσοχής του παιδιού. Έτσι, ελέγχονται η 
οπτική αντίληψη και ο οπτικοκινητικός συντονισμός, 
η μνήμη και η αδρή κινητικότητα, καθώς επίσης 
και οι γλωσσικές ικανότητες, η πρώιμη αφαιρετική 
μαθηματική σκέψη, η κρίση και ο συλλογισμός. 

Η ευαισθησία και η εξειδίκευσή του είναι υψηλή, 
γεγονός που σημαίνει ότι δε δίνει ψευδώς θετικά 
ή αρνητικά αποτελέσματα ώστε είτε να ανησυχεί 
χωρίς λόγο τους γονείς ή να μην εντοπίζει παιδιά 
που είναι ανέτοιμα για να αρχίσουν το σχολείο. Η 
διάρκεια εφαρμογής του είναι περίπου 10 λεπτά, 
δηλαδή μπορεί να γίνεται γρήγορα και σε πολλά 
παιδιά. 

Είναι εύκολο να το μάθει κανείς μετά από μια 
σύντομη εκπαίδευση λίγων ωρών. 

Η βαθμολόγησή του γίνεται αυτόματα σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή, γεγονός που εξασφαλίζει την 
αντικειμενικότητα του αποτελέσματος.

Εάν το παιδί περάσει το Α΄ τεστ, σημαίνει ότι 
διαθέτει τις περισσότερες προϋποθέσεις που εί-
ναι απαραίτητες για την ομαλή του φοίτηση στο 
σχολείο. Εάν δεν το περάσει, τότε οφείλει να παρα-
πεμφθεί για λεπτομερή έλεγχο και παρέμβαση.

Η απόκτηση νέων γνώσεων από τον εγκέφαλο 
και η λειτουργία της ανάπτυξης των παιδιών είναι 
πράγματι πολύπλοκη και θαυμαστή. Σημαντικό 
μέρος της θαυμαστής αυτής ανάπτυξης φαίνεται 
ότι εξαρτάται και διαμορφώνεται από τον τρόπο 

διδασκαλίας και τη μάθηση που επιτελείται κατά 
τη διάρκεια της προσχολικής και σχολικής φοίτη-
σης. Αξίζει λοιπόν τον κόπο και ως γονείς και ως 
παιδίατροι, αλλά και ως υπεύθυνοι πολίτες να 
διασφαλίσουμε στα παιδιά μας επαρκείς συνθήκες 
σχολικής ετοιμότητας που είναι απαραίτητες για τη 
μάθηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο καλύτερος 
τρόπος να διασφαλίσουμε τη σωστή εκπαίδευση 
των παιδιών μας είναι να τα εκπαιδεύσουμε σωστά 
τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ (ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ)
Ο. Παπαδάκη-Παπανδρέου: Ο Leo Kanner, ένας 

Αμερικανός γιατρός στην Κλινική John Hopkins της 
Βαλτιμόρης, περιγράφει το 1943 σε 11 παιδιά μια 
όμοια κλινική εικόνα την οποία ονομάζει αυτισμό 
(κλείσιμο του παιδιού στον εαυτό του και αδυναμία 
επικοινωνίας με το περιβάλλον).

60 χρόνια περίπου μετά, η κλινική εικόνα παραμέ-
νει η ίδια, η παθοφυσιολογία δεν έχει διευκρινιστεί, η 
γνώση μας, όμως, για τον αυτισμό έχει περισσότερο 
οργανωθεί διότι γνωρίζουμε πλέον ότι ο αυτισμός 
είναι μια περίπλοκη αναπτυξιακή διαταραχή της 
συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από έλλειμμα 
σε 3 τομείς:

- Κοινωνική συμπεριφορά – συναλλαγή
- Επίπεδο επικοινωνίας – ομιλίας
- Ενδιαφέροντα – δραστηριότητες.
(International Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, DSM-IV, 1994 - Διεθνής 
Διαγνωστική και Στατιστική Κλίμακα Πνευματικών 
Διαταραχών). 

Σήμερα, κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα του αυτι-
σμού διακρίνουμε 5 μορφές αυτιστικών συνδρόμων 
αναλόγως της βαρύτητας, της κλινικής εικόνας, της 
ηλικίας έναρξης και άλλων παραγόντων (DSM-IV, 
1994):

1. Κλασικός Αυτισμός (βρεφικός, Kanner). Η δια-
ταραχή εκδηλώνεται ήδη από τη βρεφική ηλικία.

2. Σύνδρομο Asperger (από το Βιεννέζο ψυχία-
τρο Hans Asperger που το πρωτοπεριέγραψε), με 
ανάπτυξη λόγου στην αναμενόμενη ηλικία, χωρίς 
νοητική υστέρηση, τουναντίον, τα παιδιά αυτά 
είναι ιδιαιτέρως ευφυή. Η διαταραχή αφορά κυρίως 
στη συμπεριφορά. Είναι οι «περίεργοι τύποι» των 
κολλεγίων ή οι «μικροί καθηγητές» –συστήνω την 
ταινία «Ο άνθρωπος της βροχής, rainman» με τον 
Dustin Hoffmann.

3. Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή. 
Παλινδρόμηση στις γνωστικές και λεκτικές ικανό-
τητες των παιδιών μεταξύ 2 και 10 χρόνων μετά 
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από φυσιολογική ανάπτυξη.
4. Σύνδρομο rett (από το Βιεννέζο παιδίατρο 

Andreas rett), που παρατηρείται σε κορίτσια, είναι 
γενετική διαταραχή, αφορά την MecP2 πρωτεΐνη 
και το έλλειμμα βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χq28.

5. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ), όρος 
που συναντούμε πολύ συχνά. Αφορά σε παιδιά 
που έχουν αυτιστική εικόνα, αλλά δεν πληρούν τα 
κριτήρια των άλλων μορφών του αυτισμού.

Τα διαγνωστικά κριτήρια για την αυτιστική δια-
ταραχή κατά το DSM-IV (1994) είναι τα ακόλουθα 
και για τη διάγνωση πρέπει να υπάρχουν έξι ή 
περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία των Α, 
Β, γ, εκ των οποίων:

Α. - Δύο τουλάχιστον να σχετίζονται με διατα-
ραγμένη κοινωνική συμπεριφορά

- Ένα τουλάχιστον με διαταραγμένη επικοινω-
νία

- Ένα τουλάχιστον με περιορισμένα ενδιαφέροντα 
και επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά.

Αναλυτικότερα:
1. Διαταραγμένη κοινωνική συμπεριφορά εννο-

ούμε:
Έκπτωση στην κοινωνική συμπεριφορά που 

εκδηλώνεται με τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

(α) καταφανής έκπτωση στην εξωλεκτική συ-
μπεριφορά, που είναι: 

- η βλεμματική επαφή
- οι εκφράσεις του προσώπου 
- οι στάσεις του σώματος
- οι χειρονομίες που ρυθμίζουν κοινωνικές συ-

ναλλαγές
(β) αποτυχία στην ανάπτυξη σχέσεων με συνο-

μηλίκους, όπως αναμένεται από άτομα της ηλικίας 
τους

(γ) μη αναζήτηση είτε απολαύσεων και ενδιαφε-
ρόντων με άλλα άτομα, είτε κοινοποίησης επιτευγ-
μάτων (π.χ. αποφεύγουν να επιδείξουν σε άλλους 
αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν)

(δ) έλλειψη κοινωνικής και συναισθηματικής αμοι-
βαιότητας.

2. Διαταραγμένη επικοινωνία εννοούμε:
Ποιοτική έκπτωση στην επικοινωνία που εκδη-

λώνεται με ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω:
(α) καθυστερημένη ή ανύπαρκτη ομιλία (που 

δεν συνοδεύεται από προσπάθεια αναπλήρωσης 
μέσω εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, όπως 
χειρονομίες και παντομίμα)

(β) σε άτομα με επαρκή ομιλία, καταφανής έκ-
πτωση στην ικανότητα έναρξης ή διατήρησης 

συνομιλιών με άλλους ανθρώπους
(γ) χρήση στερεότυπου, επαναληπτικού και με 

άλλες ιδιομορφίες λόγου
(δ) απουσία ποικίλου και αυθόρμητου παιχνιδιού 

προσωπικού ή με αποδοχή ρόλων, ανάλογα με το 
αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού 

3. Περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική 
ή στερεότυπη συμπεριφορά εννοούμε:

Tα περιορισμένα, επαναληπτικά και στερεότυπα 
σχήματα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δρα-
στηριοτήτων που εκδηλώνονται με ένα τουλάχιστον 
από τα παρακάτω:

(α) ενασχόληση με ένα ή περιορισμένο αριθμό 
στερεότυπων προτύπων που συρρικνώνουν τα 
ενδιαφέροντα και θεωρούνται μη φυσιολογικά ως 
προς την ένταση ή την εστίαση (π.χ. πλένει τα 
χέρια του συνέχεια)

(β) εμφανώς άκαμπτη εμμονή σε μη λειτουργικές 
συνήθειες ή τελετουργίες (παραμένει σε συγκεκρι-
μένη θέση στο χώρο για ώρες)

(γ) στερεότυποι και επαναληπτικοί κινητικοί 
«μαννερισμοί» (π.χ. χτύπημα και στρίψιμο χεριών 
και δαχτύλων ή σύνθετες κινήσεις με συμμετοχή 
όλου του σώματος)

(δ) επίμονη ενασχόληση με τμήματα αντικειμένων 
(π.χ. ρόδες αυτοκινήτων).

Β. Καθυστέρηση ή μη φυσιολογική λειτουργία 
σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

1. κοινωνικές συναλλαγές
2. λόγος, όπως χρησιμοποιείται στην κοινωνική, 

καθημερινή επικοινωνία
3. συμβολικό ή επινοητικό παιχνίδι.
Απαραίτητη προϋπόθεση η διαταραχή να έχει 

αρχίσει πριν από την ηλικία των 3 ετών.
Γ. Η διαταραχή δεν εξηγείται από την ύπαρξη: 
- Συνδρόμου rett 
- Παιδικής Αποδιοργανωτικής Διαταραχής. 
Παρά το έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον των 

τελευταίων χρόνων σε κλινικό και ερευνητικό επίπε-
δο, η αιτιολογία και παθοφυσιολογία του αυτισμού 
δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί.

Οργανικά αίτια είναι κυρίως:
- Ενδομήτριες λοιμώξεις, π.χ. ερυθρά
- Περιγεννητικές λοιμώξεις, εγκεφαλίτιδα
- Μεταβολικά νοσήματα χωρίς θεραπεία, π.χ. 

φαινυλκετονουρία, β-υδροξυ-βουτυρική οξυουρία, 
κ.λπ.

- Αντιεπιληπτικά φάρμακα και τοξικοί παράγοντες 
(αλκοόλ, νικοτίνη, φάρμακα) στην εγκυμοσύνη

- Οζώδης σκλήρυνση κ.ά.
Οι γενετικοί παράγοντες έχουν καθοριστικό ρόλο 
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στην αιτιοπαθογένεια του αυτισμού. Είναι γνωστό 
ότι οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι έχουν 60% πιθανότητα 
έναντι των διζυγωτικών.

Κυτταρογενετικές ανωμαλίες, κυρίως στο χρω-
μόσωμα 15 και εύθραυστο Χ. Πολλά γονίδια που 
δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμα φαίνεται ότι ευ-
θύνονται για τον αυτισμό και συγκεκριμένα στα 
χρωμοσώματα 2q, 7q, 16 και 19 (Pediatrics, May 
2004, Genetics of Autism).

Το σύνδρομο του αυτισμού σήμερα θεωρείται 
νευροβιολογική διαταραχή του εγκεφάλου που 
οφείλεται σε γενετικά και μη γενετικά αίτια με κύριο 
χαρακτηριστικό την αναπηρία στους τρεις τομείς 
της συμπεριφοράς: κοινωνικότητα – επικοινωνία 
– ενδιαφέροντα.

Υπέρ της νευροβιολογικής διαταραχής του εγκε-
φάλου συνηγορούν:

- Η συχνά συνυπάρχουσα επιληψία (30%).
- Η διαταραχή του σεροτονινεργικού μηχανισμού 

του εγκεφάλου και άλλων νευροδιαβιβαστικών 
συστημάτων (J Dev neurosci, 2005).

- Δομικές και λειτουργικές διαταραχές εγκε-
φάλου όπως έχουν αναδειχθεί και απεικονισθεί 
με τις μοντέρνες νευροαπεικονιστικές μεθόδους 
MrI, JMrI (ενεργητική μαγνητική) και MrI φασμα-
τοσκοπία, με αύξηση του όγκου του εγκεφάλου, 
ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα, στις αμυγδα-
λές, στον ιππόκαμπο και στο μεσολόβιο, στον 
αγκιστροειδή πυρήνα, όπως και δυσλειτουργίες 
φλοιο- και υπο-φλοιωδών διασυνδέσεων, κ.λπ. 
(Brain research, 2003).

- Διαταραχή στη μεθυλίωση και στο οξειδωτικό 
στρες του κυττάρου. Φλεγμονή ή λοίμωξη ή ανο-
σοποιητικό έλλειμμα των εγκεφαλικών κυττάρων 
(Αm J Clin nutr 2004, Pediatric neurology 2005).

Από τα πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα απο-
δεικνύεται πόσο ξεπερασμένη και αβάσιμη είναι η 
γνωστή θεωρία του Bettelheim περί ψυχογενούς 
αιτιολογίας του αυτισμού, όπου όλη η διαταραχή 
αποδίδετο στην ψυχρή σχέση μητέρας-παιδιού 
(μητέρες ψυγεία, κ.λπ.). Αλήθεια πόσο έχουν αδι-
κηθεί αυτές οι μητέρες!

Συχνότητα: 3-6 στα 1.000 μικρά παιδιά 4-5 χρό-
νων, αγόρια:κορίτσια 4:1 (συχνότερο από τη δισχιδή 
ράχη, τον καρκίνο και το σύνδρομο Down).

Τα τελευταία χρόνια, μελέτες από την Αμερική 
κυρίως, καταγράφουν αύξηση μέχρι και 556% 
(Pediatrics, 2004). Πού οφείλεται η αύξηση αυτή;

- Λεπτομερή κριτήρια; 
- Περιβαλλοντικοί παράγοντες, βαρέα μέταλλα 

(Pb, Hg, θειομεροζάλη), αλκοόλ, νικοτίνη, αλλεργι-

ογόνα, τοξικές ουσίες; 
- Εμβόλιο MMr; Η ενοχοποίηση του εμβολίου 

αυτού έχει πλήρως καταρριφθεί από πολλές κλι-
νικές και εργαστηριακές έρευνες, έχει πάρει το 
πιστοποιητικό αθωότητας και μπορεί να χρησι-
μοποιείται άφοβα.

Δεν υπάρχει βιολογικό τεστ για τον αυτισμό.
Τα συμπτώματα και η βαρύτητα ποικίλλουν σε 

κάθε παιδί. 
Οι αλλαγές εμφανίζονται με το χρόνο.
Η διάγνωση τίθεται με:
- πλήρη κλινική και νευρολογική εκτίμηση,
- πλήρη βιοχημικό – μεταβολικό – νευροαπεικο-

νιστικό και γενετικό έλεγχο  
- και κυρίως με το λεπτομερές ιστορικό ανάπτυξης 

και συμπεριφοράς κατά τα διεθνή κριτήρια που 
αναφέραμε παραπάνω.

Ένα χρησιμότατο καθημερινό εργαλείο για τον 
παιδίατρο κατά την εξέταση κάθε παιδιού μετά 
τον 18ο μήνα είναι το διεθνές ερωτηματολόγιο για 
τον αυτισμό στα νήπια, που δημιουργήθηκε από 
ομάδα Βρετανών επιστημόνων (Baron, Colon, Allen & 
Gillberg, 1992) CHAT (CHecklist Autism Toddler).
Οδηγίες προς τον Παιδίατρο

Στις πρώτες 9 ερωτήσεις απευθύνεστε στους 
γονείς για τις απαντήσεις.

Απαντάτε τις επόμενες 5 ερωτήσεις βασισμένος 
στις παρατηρήσεις σας κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης στο ιατρείο σας. Με τα αστεράκια είναι οι 
ερωτήσεις κλειδιά. 

1. Χαίρεται το παιδάκι σας όταν το κουνάτε ή 
το παίζετε στα γόνατά σας; Ναι Όχι

2. Ενδιαφέρεται το παιδί σας για άλλα παιδιά; 
 Ναι Όχι

3. Του αρέσει να σκαρφαλώνει στις σκάλες ή στα 
έπιπλα; Ναι Όχι

4. Του αρέσει να παίζει «κου-κου» ή κρυφτό; 
 Ναι Όχι
*5. Υποκρίνεται ότι μιλάει στο τηλέφωνο, φρο-

ντίζει τις κούκλες σα μωρά, παίζει γενικώς άλλα 
παιχνίδια φαντασίας; Ναι  Όχι

6. Όταν θέλει κάτι, σας το δείχνει προκειμένου 
να το ζητήσει; Ναι Όχι

*7. Όταν κάτι παρουσιάζει ενδιαφέρον, σας το 
δείχνει με το χέρι του; Ναι Όχι

8. Παίζει με μικρά παιχνίδια (π.χ. αυτοκινητάκια, 
τουβλάκια) ή μόνο τα βάζει στο στόμα ή τα πετάει 
κάτω; Ναι  Όχι

9. Σας φέρνει παιχνίδια ή αντικείμενα να σας τα 
δείξει; Ναι Όχι
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Α. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το παιδί έχει 
βλεμματική επαφή μαζί σας;

*Β. Τραβάτε την προσοχή του παιδιού και του 
δείχνετε κάτι ενδιαφέρον στην άλλη άκρη του δω-
ματίου, λέγοντας π.χ. «κοίτα! έχει εκεί ένα παιχνίδι, 
μπαλόνι κ.λπ.». Ακολουθεί το παιδί την υπόδειξή 
σας και κοιτάζει το αντικείμενο ή κοιτάζει μόνο 
το χέρι σας;

*γ. Δώστε του ένα παιδικό φλιτζάνι και μια 
τσαγιέρα και ζητείστε του να σας φτιάξει καφέ. 
Εναλλακτικά ζητείστε του κάποιο άλλο παιχνί-
δι φαντασίας όπως να κοιμίσει την κούκλα του. 
Μπορεί να το κάνει;

*Δ. Πείτε στο παιδί: «Δείξε μου το φως». για να 
θεωρηθεί η απάντηση θετική, το παιδί πρέπει να 
σας κοιτάει στο πρόσωπο όταν το δείχνει. Αν δεν 
καταλαβαίνει τη λέξη «φως», ζητείστε να δείξει 
κάποιο άλλο γνώριμο αντικείμενο (π.χ. ένα αρκου-
δάκι) που δε μπορεί να το πιάσει.

Ε. Μπορεί να φτιάξει ένα πύργο με τουβλάκια; 
Αν ναι, με πόσα;

*Επισημαίνετε τις ερωτήσεις «κλειδί» που αυ-
ξάνουν την πιθανότητα διάγνωσης της διάχυτης 
διαταραχής της ανάπτυξης. 

M-CHAT
Απευθύνεται προς τους γονείς, όταν επιθυμούμε 

να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την 
καθημερινότητα του παιδιού. 

Οδηγίες προς τους γονείς: 
Συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις ανάλογα 

με το πώς αντιδρά το παιδί σας συνήθως.
Αν υπάρχει κάτι που το κάνει σπανίως ή το έχει 

κάνει μια-δυο φορές, απαντήστε αρνητικά. 
1. Χαίρεται το παιδί σας όταν το κουνάτε ή το 

παίζετε στα γόνατά σας; Ναι Όχι
2. Ενδιαφέρεται για άλλα παιδιά; 
 Ναι Όχι
3. Του αρέσει να σκαρφαλώνει στις σκάλες ή στα 

έπιπλα; Ναι Όχι
4. Του αρέσει να παίζει «κου-κου», κρυφτό 

κ.λπ.; Ναι Όχι
5. Παίζει πως μιλάει στο τηλέφωνο, φροντίζει 

τις κούκλες σα μωρά ή παίζει άλλα παιχνίδια φα-
ντασίας; Ναι Όχι

6. Όταν θέλει κάτι, χρησιμοποιεί το δείκτη του 
χεριού του να σας το δείξει; Ναι Όχι

7. Αν κάτι του τραβήξει την προσοχή, χρησιμο-
ποιεί το δείκτη του χεριού του να σας το δείξει; 
 Ναι Όχι

8. Παίζει με μικρά παιχνίδια (π.χ. αυτοκινητάκια, 
τουβλάκια), ή μόνο τα βάζει στο στόμα ή τα πετάει 
κάτω; Ναι Όχι

9. Σας φέρνει παιχνίδια ή αντικείμενα να σας τα 
δείξει; Ναι Όχι

10. Σας κοιτάζει στα μάτια για πάνω από 1-2 
δευτερόλεπτα; Ναι Όχι

11. Εκδηλώνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θορύβους, 
π.χ. κλείνοντας τα αυτιά του; Ναι Όχι

12. Σας χαμογελάει όταν το κοιτάτε ή του χα-
μογελάτε; Ναι Όχι

13. Σας μιμείται (όταν π.χ. κάνετε μια αστεία 
γκριμάτσα); Ναι Όχι

14. Ανταποκρίνεται όταν το καλείτε με το όνομα 
του; Ναι Όχι

15. Αν του δείξετε ένα παιχνίδι ή άλλο αντικείμενο 
σε απόσταση, θα το κοιτάξει; Ναι Όχι

16. Το παιδί σας περπατάει; Ναι Όχι
17. Αν εσείς κοιτάτε κάτι, θα το κοιτάξει και το 

παιδί σας; Ναι Όχι
18. Κάνει ασυνήθιστες κινήσεις με τα δάκτυλα 

του κοντά στο πρόσωπο του; Ναι Όχι
19. Προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σας 

στις δραστηριότητές του; Ναι Όχι
20. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ μήπως το παιδί σας 

δεν ακούει; Ναι Όχι
21. Καταλαβαίνει τι λέει ο κόσμος στον περιβάλ-

λοντα χώρο του; Ναι Όχι
22. Έχετε προσέξει το παιδί σας καμιά φορά  

να χαζεύει χωρίς να κοιτάζει κάτι συγκεκριμένο, 
ή να περπατάει γύρω-γύρω χωρίς σκοπό;  
 Ναι Όχι

23. Όταν αντιμετωπίζει κάτι ασυνήθιστο, σας 
κοιτάζει στο πρόσωπο για τη δική σας αντίδρα-
ση; Ναι Όχι

Πρέπει να θυμόμαστε:
Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για τον αυτισμό, 

ο οποίος προκαλεί σοβαρές μειονεξίες στους πά-
σχοντες δια βίου.

Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική (π.χ. αντι-
επιληπτικά στις κρίσεις «Ε», ρισπεριδόνη στις δια-
ταραχές ύπνου και την υπερκινητικότητα, κ.λπ.)

Ειδικές Θεραπευτικές Αγωγές, όπως: 
- η ορμόνη σεκρετίνη,
- δίαιτες ελεύθερες γλουτένης, καζεΐνης (γαστρε-

ντερολογικά προβλήματα),
- βιταμίνες, όπως φυλλικό οξύ, μεθυλΒ12 κ.λπ.
δεν έχουν πλήρως επιβεβαιωθεί στην κλινική 

πράξη.
Με την πρώιμη διάγνωση (και οπωσδήποτε 
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μεταξύ 2ου–3ου έτους) -οι γονείς συχνά διαμαρ-
τύρονται για καθυστέρηση στη διάγνωση- και την 
πρώιμη εντατική παρέμβαση με συνεχόμενα εκπαι-
δευτικά προγράμματα και κυρίως με προγράμματα 
εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς (ABA) 
Applied Behavior Analysis κατά Lovvas αυξάνεται 
η δυνατότητα του παιδιού να αποκτήσει λόγο, να 
εκπαιδευτεί και να βελτιώσει τη συμπεριφορά του. 
Πάντοτε με την ενεργό συμμετοχή της οικογένειας 
πολλά από τα παιδιά αυτά εντάχθηκαν όχι μόνο 
στην κοινότητα αλλά και στη σχολική τάξη με 
συνομηλίκους.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Χ. Τζουμάκα-Μπακούλα: Όταν έντονοι στρεσ-
σογόνοι παράγοντες επιδράσουν στην οικογένεια 
επέρχεται βαθμιαία εξάντληση των βιολογικών, 
ψυχικών, κοινωνικών ή οικονομικών εφεδριών της 
και η οικογένεια βρίσκεται σε κρίση.

Τα μειωμένα αποθέματα αντοχής δεν μπορούν 
να διατηρήσουν την ισορροπία στη δομή και τη 
λειτουργία της, ενώ οι ανάγκες των μελών της 
διογκώνονται και το χάος ανατροφοδοτείται.

Όλοι σχεδόν οι ερευνητές συμφωνούν ότι τα 
στρεσσογόνα γεγονότα ομαδοποιούνται σε πέντε 
κατηγορίες:

- Αιφνίδια απώλεια - πένθος
- Χρόνια διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέ-

σεις
- Αλλαγή στη δομή και δυναμική της οικογένει-

ας
- Καταστάσεις που απαιτούν κοινωνική επανα-

προσαρμογή
- Οξέα τραυματικά συμβάματα 
Μια εναλλακτική ταξινόμηση που βοηθάει στην 

ατομική κάθε φορά διερεύνηση του προβλήματος 
είναι η ανάλυση της δυναμικής μιας κρίσης σε τρισ-
διάστατη πλοκή με κύριους άξονες:

- Την απώλεια αγαπημένου προσώπου, επομένως 
τη διάσπαση συνοχής της οικογένειας 

- Την αναγκαστική επαναπροσαρμογή στις νέες 
συνθήκες

- Την απειλή για τη ζωή, τη φήμη, την αξιοπρέ-
πεια των μελών μιας οικογένειας.

Όταν μάλιστα συνεπιδρούν και άλλες καταστά-
σεις, όπως χρόνιο νόσημα, φτώχεια, κοινωνική 
απομόνωση και ανεργία, ο κίνδυνος για κρίση στην 
οικογένεια αυξάνεται.

Οι επιπτώσεις στην ψυχική και βιολογική υγεία 
των παιδιών μεγεθύνονται, διότι τα παιδιά και οι 

έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.
Η κάλυψη όλων αυτών των στρεσσογόνων πα-

ραγόντων είναι χρονικά αδύνατη σε μια εισήγηση. 
Θα επικεντρωθούμε, λοιπόν, στις καταστάσεις που 
ξεκινούν με την απώλεια αγαπημένων ανθρώπων, 
η οποία μεταβάλλει τη δομή και λειτουργία της 
οικογένειας, όπως είναι ο θάνατος προσφιλών προ-
σώπων και μάλιστα ενός γονέα και το διαζύγιο.

Υπάρχει σκοπιμότητα στην επιλογή, όχι μόνο 
διότι είναι συχνά στον κύκλο της ζωής, αλλά κυρίως 
διότι αυτές οι απώλειες γεννούν αλυσιδωτά όλους 
τους παράπλευρους στρεσσογόνους παράγοντες, 
όπως την αναγκαστική προσαρμογή του παιδιού 
σε νέες συνθήκες ζωής και γεννούν αισθήματα 
φόβου και απειλής για τη ζωή, τη φήμη και την 
αξιοπρέπειά του. 



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2006 211

Μας έρχονται άπειρα σχετικά ερωτήματα από 
τους γονείς για το χειρισμό των παιδιών τους και οι 
απαντήσεις μας δεν πρέπει να είναι υποκειμενικές 
και παρορμητικές, αλλά βασισμένες στις συστάσεις 
της βιβλιογραφίας.  

Οι πρακτικές συμβουλές μας συνοψίζονται στα 
εξής: 

- Συζητούμε και αναλύουμε το γεγονός του θα-
νάτου, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα 
του παιδιού, με ειλικρίνεια, χωρίς μισόλογα και 
υπεκφυγές. Η κατανόηση της αιτίας του θανάτου 
ελαττώνει το άγχος και τις φαντασιώσεις.

- Προσπαθούμε να πείσουμε το παιδί ότι ο θάνα-
τος είναι αναπόδραστο και μη αναστρέψιμο γεγονός. 
Παραδείγματα από τον κόσμο των ζώων βοηθούν. 

Παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 ετών) μπορούν, 
έστω και με δυσκολία, να αντιληφθούν τις αλλαγές 
που επέρχονται στο νεκρό σώμα (δεν ακούει, δεν 
κουνιέται, δεν μιλάει...) και η όλη διαδικασία του 
πένθους διευκολύνεται, κατά τους ειδικούς, όταν 
τους δίνουμε την ευκαιρία αυτές τις αλλαγές να 
τις διαπιστώσουν τα ίδια. 

- Εκφράσεις όπως «ο μπαμπάς κοιμήθηκε» ή «πή-
γε μακρινό ταξίδι» ή «πέταξε στον ουρανό και μας 
βλέπει» πρέπει να αποφεύγονται διότι δημιουργούν 
ενοχές, φοβίες και κυρίως προσμονές. για ευνόητους 
λόγους, το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις του τύπου 
«οι καλοί πεθαίνουν νέοι» ή «τον αγαπούσε πολύ 
ο Θεός και τον πήρε κοντά του».

- Μη χρησιμοποιείτε το γεγονός του θανάτου 
«για διδαχή», όπως «Δεν άκουγε που του έλεγαν 
να προσέχει. Ήπιε κρύο νερό, κρυολόγησε και 
πέθανε».

- Και ασφαλώς ποτέ μη πείτε «έτσι που κάνεις, 
θα με πεθάνεις, θα με χάσεις και θα κλαις».

- Κουβέντες που γενικά υπαινίσσονται «υπαιτι-
ότητα» για το θλιβερό γεγονός αυξάνουν το άγχος 
και τις ενοχές.

- Παιδιά άνω των 6 ετών πρέπει, ή τουλάχιστον 
καλό είναι, να παρακολουθούν τις παραδοσιακές 
θρησκευτικές τελετές (κηδείες, μνημόσυνα κ.λπ.) 
όταν μάλιστα οι πενθούντες φίλοι και συγγενείς 
είναι ψύχραιμοι και όχι υπερβολικοί. Ας μη ξεχνούμε 
ότι σήμερα, με το μεταναστευτικό μεγάλο κύμα 
στη χώρα μας, οι νεκρώσιμες τελετουργίες είναι 
προσαρμοσμένες στις θρησκευτικές και πολιτι-
στικές πεποιθήσεις της οικογένειας και πρέπει να 
γίνονται σεβαστές. 

- Καλλιεργείστε την ανάμνηση ευχάριστων γε-
γονότων που ζήσατε όλοι μαζί ως οικογένεια και 
εξηγήστε στο παιδί πως η θύμηση και η αγάπη 
για το χαμένο πρόσωπο ζει πάντοτε στην καρδιά 
σας. 

- Συνιστούμε άμεση επιστροφή του παιδιού στο 
σχολείο και τις καθημερινές του δραστηριότητες. 
Ενημερώνουμε το δάσκαλο και εκείνος με τη σειρά 
του τους μαθητές και τους γονείς τους. 

- Οι έφηβοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερης στήριξης 
και επιβεβαίωσης. Είναι σφάλμα να «προσομοιά-
ζονται» και να επωμίζονται τις ευθύνες –έστω και 
λεκτικά- του θανόντος γονέα. 

- Η σύγκριση με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις 
στο περιβάλλον απώλειας του πατέρα ή της μη-
τέρας είναι περιττή και δεν μειώνει το προσωπικό 
πρόβλημα.

- Μη ξεχνούμε ότι η κορύφωση του πένθους 
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στα παιδιά είναι όψιμη (ένα χρόνο αργότερα και 
περισσότερο) και εκδηλώνεται με ανασφάλεια, 
κατάθλιψη και υπερβολική προσκόλληση στον 
γονέα που ζει.

Ο απόλυτος αριθμός των διαζυγίων κάθε χρόνο 
αυξάνει και ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1990. 
Και επειδή ο αριθμός των γάμων παραμένει στα-
θερός μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει 
εκατοστιαία κατ’ έτος αύξηση. Κατά συνέπεια, 
όλο και περισσότερα παιδιά ζουν με τον ένα γονέα, 
κυρίως τη μητέρα τους και πολύ λιγότερα με τον 
πατέρα (γύρω στο 4%). 

Περίπου τα μισά από τα παιδιά χωρισμένων 
γονέων εμφανίζουν συμπτωματολογία παρόμοια 
με εκείνη μετά το θάνατο. Κορυφώνεται συνήθως 
τον πρώτο χρόνο μετά το διαζύγιο και προέχουν 
διαταραχές συμπεριφοράς και μείωση της από-
δοσης στο σχολείο. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, μικρότερα παιδιά 
κάτω των τριών ετών εισπράττουν και αποδίδουν 
το στρες, τις προκαταλήψεις και το πένθος της 
μητέρας. Συχνά εμφανίζουν ευερεθιστότητα, δι-
αταραχές ύπνου, επιθετικότητα, φοβίες και ανα-

πτυξιακή παλινδρόμηση. 
Στα 4-5 χρόνια αισθάνονται ενοχές τα ίδια για το 

χωρισμό και τη δυστυχία των γονέων, αισθήματα 
που εκδηλώνουν με εφιάλτες και φαντασιώσεις.

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αντιδρούν με κα-
κοκεφιά και μείωση της σχολικής τους επίδοσης, 
συνθλίβονται από τη διχασμένη και επαλλάσσουσα 
αναγνώριση του δίκαιου ανάμεσα στη μητέρα και 
τον πατέρα. 

Οι έφηβοι, τραυματισμένοι από τη ματαιωμένη 
εξιδανίκευση των γονέων μετά το διαζύγιο, παρου-
σιάζουν προβλήματα στις σχέσεις τους και ιδίως 
τις διαφυλικές, ενώ παράλληλα παίρνουν το μέρος 
του ενός ή του άλλου για να αισθάνονται ότι αυτοί 
είναι οι ρυθμιστές της κατάστασης.

Όλα τα παιδιά, όμως, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
αντιδρούν με θυμό και θρήνο, καμιά φορά και με 
ντροπή, δεν έχουν οίκτο, έχουν μόνο απορίες, 
γιατί το μέλλον τους ταυτίζεται με το άγνωστο 
και το αβέβαιο. 

Παράγοντες κινδύνου για τη συνέχιση των συ-
μπτωμάτων μέχρι και μια πενταετία αργότερα 
αποτελούν η συνεχιζόμενη γονεϊκή διένεξη, η κα-
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τάθλιψη της μάνας, οι ψυχιατρικές διαταραχές 
στους εν διαστάσει γονείς και η φτώχεια. 

Το αίσθημα επώδυνης και συνεχιζόμενης απώ-
λειας του γονιού στα παιδιά συνήθως αυξάνεται 
στις γιορτές, τα γενέθλια, τις σχολικές εκδηλώσεις 
και κυρίως όταν πολύ γρήγορα έρχεται στο σπίτι 
νέος σύντροφος για έναν από τους δύο γονείς. 

Εμείς οι παιδιάτροι τι κάνουμε ή μάλλον τι δεν 
κάνουμε;

- Σε περίπτωση διαζυγίου και εφόσον έχουν 
εξαντληθεί οι συμφιλιωτικές συζητήσεις, ζητούμε 
από τους γονείς σταδιακά, αλλά έγκαιρα, να κατα-
τοπίσουν μαζί το παιδί για την απόφασή τους. 

- Ως σύμβουλος της οικογένειας ο παιδίατρος, 
φυσικά αποστασιοποιείται από τις προσωπικές 
του εμπειρίες και εξυπακούεται ότι αποφεύγει 
τη θετική ή αρνητική στάση έναντι και των δύο 
γονέων.

- Ενημερώνουμε για τις επιπτώσεις του διαζυγίου 
στα παιδιά όπως αναφέρθηκαν.

- Ενημερώνουμε τους γονείς για τα ερευνητικά 
σύγχρονα δεδομένα.

- Κρατούμε ίσες αποστάσεις και από τη μητέρα 
και από τον πατέρα.

- Όλοι οι χειρισμοί μας έχουν ισορροπία και 
ευγένεια, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εμείς 
δεν είμαστε ούτε «κοινωνικοί δικαστές», ούτε «θρη-
σκευτικοί καθοδηγητές».

Σε πρακτικό επίπεδο συμβουλέυουμε τους γονείς, 
μετά την έγκαιρη ενημέρωση του παιδιού και από 
τους δύο, να το διαβεβαιώσουν ότι η αγάπη τους 
γι’ αυτό παραμένει ίδια: 

- Να δώσουν ιδιαίτερα προσοχή στη φάση των 
συγκρούσεων και της αμοιβαίας απαξίωσης.

- Προσοχή στις βιαιοπραγίες, έστω και τις λεκτι-
κές, ή αντίθετα τις αμοιβαίες ωραιοποιήσεις.
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- Επισημαίνουμε στους γονείς ότι το διαζύγιο 
βιώνεται από το παιδί ως μια επώδυνη διαδικασία 
με επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Δεν είναι μεμο-
νωμένο οξύ γεγονός.

- Το επιχείρημα του τύπου «Τι κάνεις έτσι, μήπως 
είσαι ο μόνος; Τόσοι χωρίζουν!» πρέπει να απο-
φεύγεται, γιατί το διαζύγιο αποτελεί προσωπική 
εμπειρία με επώδυνες για κάθε παιδί προβολές 
(γάμους των γονέων, άλλα αδέλφια, κ.λπ.).

- Οι γονείς πρέπει να κατανοήσουν ότι ο χωρι-
σμός στα μάτια του παιδιού δεν σημαίνει μόνο την 
απώλεια του ενός γονέα, αλλά και τον αποχωρι-
σμό από το γνωστό περιβάλλον και τα αγαπημέ-
να πρόσωπα, πράγματα και συνήθειες. Η χαρά 
με τους παππούδες και γιαγιάδες, η γειτονιά με 
τους φίλους, το σχολείο με τους συμμαθητές, η 
οικονομική άνεση και οι αγαπημένες εξωσχολικές 
δραστηριότητες αποτελούν παρελθόν.

- Ιδιαίτερα τονίζουμε τον κίνδυνο της υπερπρο-
στασίας, της ενδοτικότητας σε υπερβολικές απαι-
τήσεις και τις χωρίς μέτρο υλικές παροχές. 

Η βιβλιογραφία η σχετική με το διαζύγιο είναι 
τεράστια σε αριθμό και ποιότητα. Εκτός από με-
μονωμένες διαχρονικές εργασίες, εκτεταμένες με-
τα-αναλύσεις ερευνητικών στοιχείων, καθώς και 
κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών παιδιατρικών 
εταιρειών διατυπώνουν απόψεις που ενδεχόμενα 
συγκρούονται με τις αντιλήψεις μας και τις μέχρι 
σήμερα κοινωνικές και επιστημονικές πεποιθήσεις, 
αλλά είναι σαφείς.  

- Ο θάνατος ενός γονέα είναι λιγότερο οδυνηρός 
για το παιδί από το διαζύγιο των γονιών του ή τη 
γέννησή του εκτός γάμου.

- Όταν προηγείται του διαζυγίου περίοδος έντο-
νων συγκρούσεων, το διαζύγιο γίνεται καλύτερα 
αποδεκτό από τα παιδιά ως αναγκαία λύση, σε 
αντίθεση με την περίπτωση που οι γονείς χωρίζουν 
«αξιοπρεπώς».

- Η παρουσία νέου συζύγου της μητέρας ή του 
πατέρα ευνοεί την ανάπτυξη συναισθηματικής 
σταθερότητας του παιδιού με την προϋπόθεση ότι 
ο γάμος αυτός δεν έχει την έννοια της άμεσης υπο-
κατάστασης του γονέα και γίνει αφού ξεπεραστεί 
η δύσκολη φάση της αρχικής αποδοχής.

- Εναλλασόμενοι, παροδικοί σύντροφοι των 
γονέων αυξάνουν τις οδυνηρές επιπτώσεις στο 
παιδί.

Με τα δεδομένα αυτά υπολογίστηκε ο «δείκτης 
ποιότητας ζωής» ενός παιδιού ανάλογα με τη 
σύνθεση της οικογένειας που ζει. Οι διαβαθμίσεις 
σε σχέση με τους στρεσσογόνους παράγοντες 

φαίνονται στον πίνακα. 
Συμπερασματικά, μπορεί να διατυπωθεί η άποψη 

ότι ο σωστός γονεϊκός ρόλος, όπως εκφράζεται με 
την έγκαιρη και ειλικρινή συζήτηση στην οικογένεια, 
τη σταθερή, ισότιμη και έντιμη συμπεριφορά των 
γονέων στο παιδί, μπορεί να μειώσει τη νοσηρό-
τητα και από τα δύο τραυματικά γεγονότα και το 
θάνατο και το διαζύγιο των γονέων.

Όλες οι παρεμβάσεις μας έχουν στόχο την ταχεία 
επάνοδο του παιδιού στο συνήθη τρόπο ζωής της 
οικογένειας με συμπεριφορές οι οποίες: 

- θέτουν όρια σε όλους
- επιβάλλουν συνέπεια στις υποχρεώσεις όλων 
- απαλύνουν τις υπερβολές.
Η προσέγγιση αυτού του στόχου μπορεί να εγ-

γυηθεί την προοπτική του παιδιού στο αύριο. 
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