ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΘΝΟ 2011

ΦΟΙΣΘΣΡΙΑ: ΔΕΤΠΡΘ ΑΘΘΝΑ
06070022
ΕΠΟΠΣΘ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: ΜΕΛΛΟΝ Ρ.

1

2

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΟΡΔΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΣΖΝ ΔΜΠΛΟΚΖ
ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ






Ο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
Ο Υ Α Ρ Η
Η ΝΔΦΔΛΗ
Ο ΑΝΣΧΝΗ
Ο ΟΡΔΣΗ

4

6
6
8
9
10
12

ΑΡΥΗΚΟ ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ

13

Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ

18

ΓΔΝΗΚΔΤΖ Δ ΑΛΛΑ ΠΛΑΗΗΑ

23

Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ

24

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

25

3

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ

ηα πθαίζζα πναηηζηήξ άζηδζδξ, ακαηεεήηαιε ζε έκα Δζδζηό Γδιμηζηό
πμθείμ Αοηζζηζηώκ, ηάπμο ζημ θεηακμπέδζμ Αηηζηήξ. ηα ιόθζξ 100 ηεηναβςκζηά
ιέηνα ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, ζοκοπάνπμοκ 20 παζδζά ιε δζαηαναπέξ αοηζζηζημύ
θάζιαημξ ηαζ 13 ιέθδ πνμζςπζημύ: μ δζεοεοκηήξ, πέκηε δάζηαθμζ εζδζηήξ αβςβήξ,
δύμ ιέθδ αμδεδηζημύ πνμζςπζημύ, μ ροπμθόβμξ, δ ημζκςκζηή θεζημονβόξ, δ
ενβμεεναπεύηνζα, δ θμβμεεναπεύηνζα ηαζ δ βοικάζηνζα.
Θοιάιαζ πόζμ ηαθή εκηύπςζδ ιμο είπακ ηάκεζ ζηδκ ανπή ηα πνώιαηα ζημ
πώνμ, μζ γςβναθζέξ ζημοξ ημίπμοξ, δ εκζςιαηςιέκδ παζδζηή πανά ζημ πνμαύθζμ, ηα
ακανίειδηα παζπκίδζα, δ θνμκηζζιέκδ εηιεηάθθεοζδ ηάεε πμθύηζιμο εηαημζημύ.
Υςνζζιέκμ ζε δύμ πμθύ ιζηνμύξ μνόθμοξ, ζημ ζζόβεζμ ημο ζπμθείμο ανίζηεηαζ μ
πώνμξ πνμζςπζηώκ ζοκεδνζώκ ιε ημκ ροπμθόβμ, μ πώνμξ ζοκεδνζάζεςκ ιε ηδκ
ημζκςκζηή θεζημονβό ηαζ ιία αζαθζμεήηδ ιε πμθθά δζαθμνεηζηά παζπκίδζα ηαζ
δναζηδνζόηδηεξ. Ακεααίκμκηαξ ηδ ζηάθα, ανζζηόιαζηε ζημ ενακίμ ηδξ
ενβμεεναπεύηνζαξ ζηα δελζά, ζημ ενακίμ ηδξ θμβμεεναπεύηνζαξ ζηα ανζζηενά ηαζ ζημ
βναθείμ ηδξ Γζεύεοκζδξ ζημ αάεμξ. Ο εκαπμιείκακηαξ πώνμξ δζακέιεηαζ ζε ηέζζενζξ
αίεμοζεξ βζα πέκηε ηεηναιεθή ηιήιαηα (δ ηεθεοηαία αίεμοζα, δ αίεμοζα
ζοκδζδαζηαθίαξ, πςνίγεηαζ ζηα δύμ ιε έκα πανααάκ ώζηε κα θζθμλεκεί δύμ ηιήιαηα).
Ζ ηαηακμιή ηςκ παζδζώκ ζηζξ ηάλεζξ έπεζ βίκεζ αάζεζ ηδξ θεζημονβζηόηδηάξ
ημοξ. Έηζζ, οπάνπμοκ δύμ ηιήιαηα ορδθήξ θεζημονβζηόηδηαξ, όπμο δ πθεζμρδθία ηςκ
ιαεδηώκ δζαεέηεζ θόβμ, δύμ ηιήιαηα ιεζαίαξ θεζημονβζηόηδηαξ ηαζ έκα ηιήια
«επζεεηζηόηδηαξ», όπμο ζοβηεκηνώκεζ ηζξ πζμ δύζημθεξ ηαζ απαζηδηζηέξ πενζπηώζεζξ
παζδζώκ1. Μία ηοπζηή διένα, ημ πνόβναιια ηςκ παζδζώκ πενζθαιαάκεζ
δναζηδνζόηδηεξ ιε ημκ εηπαζδεοηζηό ζημ πθαίζζμ ηδξ ηάλδξ, ελαημιζηεοιέκεξ
ζοκεδνίεξ ζανάκηα θεπηώκ ιε ηδκ ενβμεεναπεύηνζα, ηδ θμβμεεναπεύηνζα, ηδκ
ημζκςκζηή θεζημονβό ή ημκ ροπμθόβμ, βοικαζηζηή ηαζ θοζζηά, ώνεξ θαβδημύ ηαζ
δζαθείιιαημξ. Μία θμνά εαδμιαδζαία, παναημθμοεμύκηαζ ιαεήιαηα ημθύιαδζδξ ζε
ημκηζκό ημθοιαδηήνζμ.
Ο νόθμξ ημο ροπμθόβμο ζημ θμνέα ζοκίζηαηαζ ζε δύμ ιένδ: ημ
βναθεζμηναηζηό ηαζ ημ αθθδθεπζδναζζαηό. Σμ βναθεζμηναηζηό ημιιάηζ αθμνά ζε
βναπηέξ αλζμθμβήζεζξ ηςκ παζδζώκ, πνμζςπζηέξ εηεέζεζξ πνμόδμο, ακαθμνέξ ηαζ
1

Μασ παραξζνεψε ιδιαίτερα το ότι όλα τα παιδιά που απαιτοφςαν ιδιαίτερθ προςοχι
τοποκετικθκαν ςτθν ίδια τάξθ. τθν πορεία, κατανοιςαμε ότι αυτό ςυνζβθ διότι μόνο ζνασ
εκπαιδευτικόσ δζχτθκε να τα αναλάβει.
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πνμηάζεζξ βζα πθάκα πανέιααζδξ. Σμ αθθδθεπζδναζζαηό ημιιάηζ έπεζ κα ηάκεζ ηόζμ
ιε ηα παζδζά, όζμ ηαζ ιε ημοξ βμκείξ, αθθά επεηηείκεηαζ ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλύ
ζοκαδέθθςκ. Δύθμβα, ημ ιεβαθύηενμ πμζμζηό ημο πνόκμο ημο επεκδύεηαζ ζηζξ
ζοκεδνίεξ ιε ημοξ ιαεδηέξ, όπμο, ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ηαζ ημοξ επζδζςηόιεκμοξ
ζηόπμοξ βζα ημκ ηαεέκα, επζθέβεηαζ ηαζ δ ηαηάθθδθδ δναζηδνζόηδηα. οκήεεζξ ζηόπμζ
απμηεθμύκ δ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο, ή ημοθάπζζημκ δ πνμζπάεεζα εηηέθεζήξ ημο, δ
ζαθήξ μνζμεέηδζδ, δ εβηαείδνοζδ ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ δ εειεθίςζδ
δζαθόνςκ δζαηνίζεςκ ζημ ζζημνζηό ηςκ παζδζώκ (π.π. πνώιαηα, ζπήιαηα, ηαοηίζεζξ,
ζοκημκζζιόξ ηζκήζεςκ η.ά.). Πανάθθδθα, έκα πμθύ ζδιακηζηό ημιιάηζ ημο ένβμο ημο
ροπμθόβμο εα έπνεπε κα απμηεθμύκ ηαζ μζ ζοκεδνίεξ ιε ημοξ βμκείξ, όπμο κα
ακαθύεηαζ εκδεθεπώξ δ ηςνζκή ηαηάζηαζδ ημο εηάζημηε παζδζμύ, ηοπόκ επζηεύβιαηα
ηαζ αεθηζώζεζξ από ηδκ πνόηενδ πανεθεμκηζηή πενίμδμ, εκώ κα ζπεδζάγεηαζ ηαζ έκα
ιεθθμκηζηό πθάκμ, ζηα πθαίζζα ιζαξ ημζκήξ πνμζπάεεζαξ δζαιόνθςζδξ ηόζμ ηςκ
δνάζεςκ ημο παζδζμύ, όζμ ηαζ ημο άιεζμο πενζαάθθμκηόξ ημο. Γοζηοπώξ, ηάηζ ηέημζμ
δε ζοιααίκεζ ιε ηδ ζοπκόηδηα ηαζ ημκ πνμβναιιαηζζιό πμο εα όθεζθε. ε αοηήκ ηδκ
ηαηάζηαζδ έπεζ εκ ιένεζ ζοκηεθέζεζ δ βεκζηή απνμεοιία ηςκ βμκέςκ κα πανεονεεμύκ
(αηόια ηαζ ζηζξ πνμζοιθςκδιέκεξ) ζοκακηήζεζξ, αθθά ηαζ δ οπεναμθζηά «εθαζηζηή»
ζηάζδ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, πμο δεκ έπεζ επζζηναηεύζεζ ηάεε δοκαηό ιέζμ
πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ηαηακμδηή δ ζδιακηζηόηδηα ηέημζμο είδμοξ εβπεζνδιάηςκ
ζύιπκμζαξ. Σέθμξ, εα ήηακ αιέθεζα κα παναθεζθεεί μ ηαηαθοηζηόξ νόθμξ ημο
ροπμθόβμο ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζζμννμπζώκ ζηζξ ζοκαδεθθζηέξ ζπέζεζξ. Γε βκςνίγς
εάκ απμηεθεί ημζκό θαζκόιεκμ ή ιειμκςιέκμ παναηηδνζζηζηό ημο δζημύ ιαξ θμνέα,
πάκηςξ ζημοξ ιήκεξ πμο πέναζα εηεί ςξ αζημύιεκδ, ανηεηέξ θμνέξ ηνίεδηε
απαναίηδηδ δ επέιααζή ημο είηε ςξ πνμξ ηδκ άιαθοκζδ δζαθςκζώκ ηαζ
ακηζπαναεέζεςκ, είηε ςξ πνμξ ηδκ εύνεζδ ζοιαζααζηζηώκ θύζεςκ ζε εέιαηα πμο
πνμέηοπηακ.
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ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

Ξεηζκήζαιε ιε ηόζμ εκεμοζζαζιό ηαζ όνελδ, έημζιεξ κα απμημιίζμοιε όζμ ημ
δοκαηόκ πενζζζόηενα από αοηή ηδ πνςηόβκςνδ ειπεζνία. Σζξ πνώηεξ ιένεξ έανζζηα
πναβιαηζηά δύζημθμ ημ κα αθζενώζς ηδκ πνμζμπή ιμο αιένζζηδ ζε έκα βεβμκόξ
ιμκάπα, ηαεώξ είπα ημ κμο ιμο ζε όζα πενζζζόηενα ενεείζιαηα ιπμνμύζα
ζοβπνόκςξ: ηζ θέβεηαζ, πςξ θέβεηαζ, ηζ δνάζεζξ εηδδθώκμοκ ηα παζδζά, πώξ
ακηαπμηνίκμκηαζ μζ εηπαζδεοηζημί, πμζα είκαζ ηα εκζζποηζηά βεβμκόηα, ακ οθίζηαηαζ
ηζιςνία, πόζεξ ζοκηεθεζηζηέξ αθοζίδεξ είιαζ ζε εέζδ κα δζαηνίκς. Από ημ πνώημ
ηζόθαξ δζάθεζιια πμο είπα ηδκ εοηαζνία κα παναημθμοεήζς ιε παναλέκερε ημ όηζ,
ελαζνώκηαξ ηζξ δπμθαθίεξ ηαζ ηζξ ζηενεμηοπίεξ, ηα πνάβιαηα δε δζέθενακ ηαζ πμθύ
από έκα ηοπζηό δζάθεζιια παζδζώκ δδιμηζημύ μύηε ζημ επίπεδμ επζεεηζηόηδηαξ, μύηε
ζημ επίπεδμ θςκώκ, μύηε ζημ επίπεδμ εηθόνηζζδξ. Ίζςξ ημ ιόκμ πμο απμοζίαγε
αζζεδηά κα ήηακ δ αθθδθεπίδναζδ οπό ηδξ ιμνθήξ ημο δμιδιέκμο παζπκζδζμύ ιεηαλύ
ηςκ ιαεδηώκ. Σα παζδζά ήηακ είηε ιόκα ημοξ, είηε αζπμθμύκηακ ιε ηάπμζμ ιέθμξ ημο
πνμζςπζημύ. Πανόθμ ημ ζηενεμηοπζηό «θόαμ βζα ημ ακμίηεζμ», ηακείξ δε θάκδηε κα
δζαηανάζζεηαζ από ηδκ πανμοζία ιαξ. Γζα ηδκ αηνίαεζα, θάκδηε κα ιδκ ημοξ
απαζπμθμύιε ηαζ ζδζαίηενα. Μενζηά παζδζά ιαξ παιμβέθαζακ, άθθα ιαξ αβηάθζαζακ
(πςνίξ αθειιαηζηή επαθή, ζακ δ ακάβηδ ημοξ ηδ δεδμιέκδ ζηζβιή βζα ακενώπζκδ
επαθή κα εκζζπύεδηε ζοιπηςιαηζηά από ηδκ πανμοζία ιαξ), άθθα ιαξ ημίηαλακ
δζενεοκδηζηά βζα θίβα δεοηενόθεπηα, ια όθα αοηά θεοβαθέα. Γκςνίγαιε όηζ εα
πενκμύζε ηαζνόξ ώζπμο κα ηαηαηημύζαιε ιζα δζηή ιαξ εέζδ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ.
Από ηα πνώηα παζδζά πμο πνμλέκδζακ ηδκ πνμζμπή ιμο ήηακ μ εηπθδηηζηόξ
Αθέλακδνμξ. Ο Αθέλακδνμξ, έκα ιεθαπνζκό αβόνζ δέηα εηώκ ιε οπένμπα βαθακά
ιάηζα, εηηόξ από πακέιμνθμξ, βθοηύηαημξ ηαζ ζοκεπώξ παιμβεθαζηόξ, απμηεθεί ηαζ
ημκ ηαθύηενμ ιαεδηή ημο ζπμθείμο, όπςξ θνόκηζζε κα ιαξ εκδιενώζεζ μ Γζεοεοκηήξ.
Γζαεέηεζ ακαπηοβιέκμ ηαζ ζύκεεημ θόβμ, εοθνάδεζα ζηδκ άνενςζδ ηαζ δμιδιέκμ
ζοκηαηηζηό, είκαζ απόθοηα ζηακόξ κα αημθμοεήζεζ ιζα ιζηνή ζογήηδζδ θίβςκ
πνμηάζεςκ ηαζ δε δζαθένεζ ηαεόθμο από άθθα δεηάπνμκα ηοπζηήξ ακάπηολδξ όζμκ
αθμνά ζηδκ βναθή, ηδκ ακάβκςζδ, ηδ βναιιαηζηή, ηδκ ανζειδηζηή ηαζ ηδ πνήζδ
δθεηηνμκζημύ οπμθμβζζηή. Με ηδ ζηήνζλδ ιζαξ πνμζςπζηήξ ζοκμδμύ, εα ήηακ άηνςξ
εθζηηό κα πνμπςνήζεζ ζε έκηαλδ ζε ιζα ηάλδ ηοπζημύ ζπμθείμο. Ο Αθέλακδνμξ
ζηενεμηοπεί ηζκδηζηά ηαζ δπδηζηά, ηονίςξ ζε πενζόδμοξ «ηεκμύ» πνόκμο (π.π.
ιεηάααζδ από έκα ένβμ ζε έκα άθθμ) ή εθεύεενμο πνόκμο (π.π. δζάθεζιια), αθθά δεκ
εηδδθώκεζ αοημηναοιαηζηή ζοιπενζθμνά ή επζεεηζηέξ δνάζεζξ. Διθακίγεζ ελαζνεηζηά
ιζηνή ακμπή ζηζξ δζμνεώζεζξ ηαζ όηακ ιία ηαηάζηαζδ είκαζ πμθύ δύζημθδ (ή πμθύ
εύημθδ) βζα αοηόκ, ηόηε ηδκ ηενιαηίγεζ ανκδηζηά απμζονόιεκμξ από αοηή. Μεηά από
ηζξ ιένεξ πμο πέναζα δίπθα ημο, εηείκμ πμο ιε πνμαθδιάηζζε ζδζαίηενα ήηακ δ
έθθεζρδ ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ, πανόθεξ ηζξ ορδθέξ ημο επζδόζεζξ ζηζξ
δναζηδνζόηδηεξ πμο ημο ακαηίεεκηαζ. Ζ αθειιαηζηή επαθή, όηακ βίκεηαζ, είκαζ
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θεοβαθέα˙ ημ δζανηέξ παιόβεθό ημο δεκ είκαζ ημζκςκζηό, δεκ είκαζ απεοεοκηζηό πνμξ
έκα άθθμ άημιμ, ιμζάγεζ πενζζζόηενμ ιε ιάζηα πμο ειιέκεζ ζοκεπώξ ζημ πνόζςπό
ημο (παναηηδνζζηζηά, μ Αθέλακδνμξ ιπμνεί κα παιμβεθάεζ εκώ ημκ ιαθώκμοκ ή
αηόια ηαζ κα ηθαίεζ παιμβεθαζηόξ!), ζακ αοηή δ δμιή ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ ιοώκ
έηθναζδξ κα παναιέκεζ βζαηί έπεζ εκζζποεεί ηόζμ επζζηαιέκα ζημ πανεθεόκ. Ζ
ανπζηή εκηύπςζδ πμο είπα ζπδιαηίζεζ όηζ δεκ ηανάγεηαζ από άβκςζηα πνόζςπα,
ζοκμδεύηδηε από ηδκ παναηήνδζδ όηζ δεκ ακαπηύζζεζ ζπέζεζξ μζηεζόηδηαξ. Με
ηακέκα από ηα άημια ημο ζπμθζημύ πενζαάθθμκημξ δεκ ειπθέηεηαζ ζε
αθθδθεπζδνάζεζξ εββύηδηαξ ηαζ ζςιαηζηήξ επαθήξ. Γεκ απμγδηά απηζηή επαθή ςξ
επζανάαεοζδ, ακηζεέηςξ, οπάνπμοκ θμνέξ όπμο εα δνάζεζ αζοιαίααζηα από ημ κα
δεπηεί αβηαθζέξ ηαζ πάδζα, δζαηόπημκηαξ ημ πθδζίαζια απμιαηνοκόιεκμξ. Ζ
ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ, όηακ θαιαάκεζ πώνα, μθμηθδνώκεηαζ ιεηά από ανηεηέξ
πνμηνμπέξ («Πεξ ηαθδιένα», «Κμίηα ιε ζηα ιάηζα», «Δδώ είκαζ ηα ιάηζα ιμο»). Ζ
αθήεεζα είκαζ όηζ ακαεεώνδζα όζμκ αθμνά ζηδκ παναδμλόηδηα ηδξ έθθεζρδξ
ημζκςκζηήξ επαθήξ, παπά ηζξ ορδθέξ ημο επζδόζεζξ ζε άθθα πθαίζζα. Μάθθμκ,
αηνζαώξ αοηή δ ηόζμ εαοιαζηή πνόμδμξ ημο Αθέλακδνμξ ζε όθεξ ηζξ οπόθμζπεξ,
ηοπζηά ιδ ακαιεκόιεκα ακαπηοβιέκεξ δελζόηδηεξ είκαζ πμο πνμλέκδζε ηδ ιδ
απαζηδηζηόηδηα ηςκ πνμζώπςκ ημο πενζαάθθμκημξ ημο βζα ηδ εειεθίςζδ ηδξ
εκζζποηζηήξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ηςκ βεβμκόηςκ πμο πνμένπμκηαζ ιόκμ ιέζα από
ζπέζεζξ μζηεζόηδηαξ. Ακ ημ παζδί δζααάγεζ, ιζθάεζ, πνμζεέηεζ ηαζ αθαζνεί, ηζ πεζνάγεζ
ακ δε ζε ημζηάεζ ζηα ιάηζα;

Ο ηαζνόξ ηδξ παναηήνδζδξ δε δζήνηδζε πμθύ. Ήιαζηακ ηοπενέξ ώζηε κα
ακαηεεμύιε ζε ακενώπμοξ πμθύ δεηηζημύξ ηαζ πνόεοιμοξ κα ιαξ επζηνέρμοκ, όπζ
ιόκμ κα ειπθαημύιε, αθθά ηαζ κα ακαθάαμοιε πνςημαμοθίεξ. Ήδδ από ηδ δεύηενή
ιαξ εαδμιάδα ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα, αθέπαιε ηα παζδζά ζε πνμζςπζηέξ ζοκεδνίεξ οπό
ηδκ επίαθερδ ημο ροπμθόβμο ανπζηά ηαζ ιόκεξ ιαξ ζηζξ ηάλεζξ ημοξ ή ζημοξ εζδζημύξ
πώνμοξ ιεηέπεζηα. Δίκαζ αδύκαημκ κα πςνέζμοκ όθεξ αοηέξ μζ ώνεξ, όθεξ αοηέξ μζ
δναζηδνζόηδηεξ ζηζξ θίβεξ ιόκμ ζεθίδεξ ηδξ πανμύζαξ ενβαζίαξ. Γζα αοηό ηαζ
επζθέπεδζακ εκδεζηηζηά ηάπμζεξ από ηζξ ζοκεδνίεξ, ηονίςξ όζεξ αθμνμύκ ζε ιαεδηέξ
ιε ημοξ μπμίμοξ εκεπθάηδ πενζζζόηενμ.
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ΥΑΡΗ

Ο Υάνδξ είκαζ έκα ρδθό, ιεθαιρό αβόνζ 11 εηώκ ηαζ ζοβπνόκςξ ιία από ηζξ πζμ
ήνειεξ πανμοζίεξ ημο ζπμθείμο. Πμθύ ήζοπμξ ηαζ ζοβηνμηδιέκμξ, δεκ εηδδθώκεζ
ηαεόθμο επζεεηζηέξ δνάζεζξ ηαζ είκαζ πάκημηε πμθύ ζοκενβάζζιμξ, ακελανηήηςξ ημο
είδμοξ ηδξ δναζηδνζόηδηαξ. Καηαθένκεζ ιε εοημθία ηζξ ηαοηίζεζξ2 ηαζ ηα
εκζθδκώζεζξ3, πνεζάγεηαζ όιςξ ανηεηά ηαεμδδβδηζηά δζαηνζηζηά ενεείζιαηα ζημ
ένβμ ιε ηα ημνδόκζα4. Γεκζηόηενα, έπεζ ακάβηδ από ζοκεπείξ οπμδείλεζξ ηαζ
πνμηνμπέξ, ηαεώξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, πμθύ ζοπκά απμζπάηαζ δ
πνμζμπή ημο ηαζ αθαζνείηαζ. Έκα πναβιαηζηά αλζμπενίενβμ ζημζπείμ ηδξ
ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμύ είκαζ δ «αοημκμιία» ημο ζηζξ ζοκεδνίεξ. Ακ απθώξ
ημπμεεηδεεί μ θάηεθμξ ιε ημ ένβμ ιπνμζηά ημο, εηείκμξ εα ημκ ακμίλεζ, εα αβάθεζ
έλς ηα ημιιάηζα, εα εηηεθέζεζ ηδ δναζηδνζόηδηα (ζε αοηό ημ ζδιείμ εα πνεζαζηεί
ηάπμζα ΔD(Κ) πνμηεζιέκμο κα ζοκεπίζεζ), ζηδ ζοκέπεζα εα ιαγέρεζ ηα ημιιάηζα ηαζ
εα ηθείζεζ ηαζ ημκ θάηεθμ! Σέημζεξ ιμνθέξ δνάζεςκ, όπςξ ηαζ ημ όηζ μ Υάνδξ
ζοκήεςξ ζοιιαγεύεζ ηα πεηαιέκα ζηδκ αίεμοζα παζπκίδζα, δζμνεώκεζ ηζξ ηανέηθεξ
ηαζ «ζζζώκεζ» ζοκεπώξ ημ πανααάκ πμο πςνίγεζ ηζξ ηάλεζξ, έπμοκ μδδβήζεζ ημκ
ροπμθόβμ κα ημο απμδίδεζ ροπακαβηαζιμύξ ηαζ ειιμκέξ. Βέααζα, ηα παναπάκς εα
ιπμνμύζακ κα ενιδκεοεμύκ ηαζ ιε ακαθμνά ζημ δζαθμνζηό ζζημνζηό ηζιςνίαξ ημο
παζδζμύ ηαζ ημ βεβμκόξ όηζ μ Υάνδξ «ιαγεύεηαζ» ηαζ ηνύαεζ ημ πνόζςπό ημο ιε ηα
πένζα ημο ηάεε θμνά πμο ηάπμζμξ ημκ πθδζζάγεζ απόημια (πανόθμ πμο ζοκήεςξ
επζγδηά απηζηή επαθή), εκζζπύεζ ηδκ οπόεεζδ βζα ηδκ έκημκδ –αηόια ηαζ θοζζηήηζιςνία πμο έπεζ αζώζεζ ημ παζδί. Από ηδκ άθθδ, ζε ηζ ζοκίζηακηαζ μζ
ροπακαβηαζηζηέξ δνάζεζξ, ακ όπζ ζε δζαθμνζηή ηζιςνία ηδξ ιεηααθδηόηδηαξ ηαζ
εκίζποζδ ζηενεόηοπςκ δνάζεςκ;
Ο Υάνδξ ζηενεμηοπεί εθάπζζηα ηζκδηζηά, αθθά ειθακίγεζ δπδηζηέξ ζηενεμηοπίεξ πμο
ιάθζζηα λεπενκμύκ ηαηά πμθύ ηζξ ζημζπεζώδεζξ (ππ. «ααα» ή «ιιι») ηαζ ιμζάγμοκ
πενζζζόηενμ ιε αααίζιαηα ή, ηαθύηενα, ιε ηδ ανεθζηή ζδζόθεηημ. Απμηεθμύκ
ηακμκζηέξ ζεζνέξ θςκδιάηςκ, θςκδέκηςκ ηαζ ζοιθώκςκ, μζ μπμίεξ αημύβμκηαζ ζα
θέλεζξ, αθθά, θοζζηά, δεκ έπμοκ απμθύηςξ ηακέκα κόδια ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα.
ηακ πθδνμθμνήεδηα όηζ δ ιδηένα ημο Υάνδξ είκαζ αθθμεεκήξ, ιεηακάζηνζα από
ηάπμζα Αζζαηζηή πώνα, ακανςηήεδηα ιήπςξ ημ παζδί εηδδθώκεζ ιζα ιμνθή θεηηζηήξ
ζοιπενζθμνάξ˙ ιζα ιμνθή θεηηζηήξ ζοιπενζθμνάξ άβκςζηδξ ζε ειάξ. Αηόια όιςξ
ηαζ ακ ηα πνάβιαηα δεκ είκαζ έηζζ, είκαζ αδύκαημκ κα εειεθζςεμύκ μζ απαναίηδηεξ
δζαηνίζεζξ, αθμύ ημ παζδί είκαζ απόθοημ ζηακό δμιζηά κα ηζξ ακαπηύλεζ; Ακ ηαζ δ
έηεεζδ από ηδ θμβμεεναπεύηνζα πμο επζζηέπηεηαζ ζδζςηζηά ακαθένεζ όηζ ημ παζδί
ανενώκεζ ιζηνέξ δζζύθθααεξ πνμηάζεζξ, ηόζμ αοηό, όζμ ηαζ δ δζηή ιμο απμνία
2
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απμννίθεδηακ ιε βέθζα ηαζ πςνίξ δεύηενδ ζηέρδ. Γζα ημ ζπμθείμ, μ Υάνδξ είκαζ
πθέμκ πμθύ ιεβάθμξ βζα κα ηαηαθένεζ κα επζημζκςκήζεζ.

ΝΔΦΔΛΗ

Ζ Νεθέθδ, έκα εκκζάπνμκμ, πμθύ αδύκαημ, ηαζηακό ημνζηζάηζ, πςνίξ θεηηζηέξ
δνάζεζξ, ακηζιεηςπίγεζ έκα πμθύ ζμαανό πνόαθδια όναζδξ. Έπεζ δζαβκςζεεί ιε
ζηνααζζιό, μ μπμίμξ επζδεζκώκεηαζ δζανηώξ θόβς αιέθεζαξ ζηδ θήρδ ηαηάθθδθςκ
ιέηνςκ, βεβμκόξ πμο έπεζ μδδβήζεζ ημ παζδί ζημ κα απμζύνεηαζ πνμμδεοηζηά από ηα
άθθα άημια, κα απμιμκώκεηαζ ζηζξ βςκζέξ ημο ζπμθείμο, κα δοζπεναίκεηαζ όθμ ηαζ
πενζζζόηενμ μ ζοκημκζζιόξ ηδξ ηαζ πνμζακαημθζζιόξ ηδξ ζημ πώνμ ηαζ κα
ηνμιμηναηείηαζ από απόημιεξ ηζκήζεζξ, πνμζεββίζεζξ από ηα άθθα παζδζά ηαζ από
ημοξ εηπαζδεοηέξ.
ηδκ ηέηανηή ιαξ ζοκεδνία, δεκ ήεεθα κα αζπμθδεμύιε λακά ιε εκζθδκώζεζξ, αθμύ
είπα δεζ όηζ ηζξ εηηεθεί ζοζηδιαηζηά ιε επζηοπία. Δίπαιε ζηδ δζάεεζή ιαξ έκα
δζάθακμ πθαζηζηό ημιιάηζ ιε ηνύπεξ ηαζ έκα ηαθάεζ ιε ηόηηζκεξ, πνάζζκεξ, ηίηνζκεξ
ηαζ ιπθε πζκέγεξ.5 Σμπμεεηώ ηέζζενζξ, μνζμεεηώκηαξ έκα ηεηνάβςκμ ηαζ ηδξ γδηάς κα
ζοκεπίζεζ. Γεκ ηα ηαηαθένκεζ. Αβπώκεηαζ πμθύ ηαζ δε δέπεηαζ ηακ κα παθανώζεζ ημ
βνήβμνμ νοειό ηδξ δναζηδνζόηδηαξ. Σδκ αθήκς κα ηζξ αάθεζ ζδζμζοβηναζζαηά ηαζ
επακαθαιαάκς μνζμεεηώκηαξ έκα ηνίβςκμ. Πάθζ δεκ ηα ηαηαθένκεζ ηαζ δεκ επζιέκς
άθθμ, ηαεώξ είκαζ λεηάεανμ όηζ δε δζαηνίκεζ ακάιεζα ζε ζπήιαηα. Ωζηόζμ,
δζαηνίκεζ, όπςξ απμδείπηδηε, ηα πνώιαηα, αθμύ ηάνθςζε δζαδμπζηά πνώηα ηζξ ιπθε
πζκέγεξ, ύζηενα ηζξ ηίηνζκεξ ηαζ μύης ηαεελήξ. Ήιμοκ θμζπόκ ζίβμονδ όηζ δ Νεθέθδ
δζαηνίκεζ τα πνώιαηα. Δίκαζ όιςξ ζε εέζδ κα δζαηνίκεζ ανάμεσα ζε πνώιαηα, ζε ιία
πζμ πμθύπθμηδ δζαδζηαζία;
Σμπμεεηώ ζημ πθαζηζηό ιία ηίηνζκδ ηαζ ιζα ιπθε πζκέγα. Σδξ γδηάς κα ηάκεζ ηαζ
εηείκδ ημ ίδζμ. Γοζημθεύεηαζ πάνα πμθύ. Παναηδνώ όηζ ιπενδεύεηαζ ζδζαίηενα
εςζόημο κα δζαθέλεζ ηδκ ηαηάθθδθδ πζκέγα ιέζα από ημ ηαθάεζ. Υνεζάγεηαζ ζοκεπείξ
πνμηνμπέξ βζα κα ζοκεπίζεζ ηαζ ειθακίγεζ ζοβπνόκςξ ιζηνή ακμπή ζηδ ιαηαίςζδ˙
ζηζξ δζμνεώζεζξ ιμο πμο αημθμοεμύζακ ηα θάεδ ηδξ, δ ιζηνή απακημύζε ιε
αοημηναοιαηζζιό, μ μπμίμξ ιάθθμκ θεζημονβεί ςξ ανκδηζηόξ εκζζποηήξ,
ηενιαηίγμκηαξ ζηδκ ζζημνία ηδξ ηζξ δοζάνεζηεξ, εκμπθδηζηέξ δνάζεζξ ηςκ άθθςκ. Ακ
μζ οπμδείλεζξ πανμοζζάγμκηακ ζοζηδιαηζηά, εηδήθςκε έκημκμ άβπμξ ηαζ πενκμύζε ζε
ζηζβιέξ ζύβποζδξ: ζδηςκόηακ απ’ ηδκ ηανέηθα ηαζ έηακε ζηνμθέξ βύνς από ημκ
εαοηό ηδξ. ηακ λακαηαεόηακ ηαζ έααγε ηα πένζα ηδξ ζημ ενακίμ, ηδκ αβηάθζαγα,
βκςνίγμκηαξ όηζ ημ πάδζ είκαζ ζήια αζθάθεζαξ βζα εηείκδ. Απμθαζίγς κα
απθμπμζήζς ημ ένβμ. Ββάγς όθεξ ηζξ ηίηνζκεξ πζκέγεξ ηαζ ηζξ αθήκς πάκς από ημ
ανζζηενό ηδξ πένζ ηαζ ημ ίδζμ ηάκς ηαζ ιε ηζξ ιπθε ζημ δελί. Δπακαθαιαάκμοιε ηδκ
πνμδβμύιεκδ δζαδζηαζία, ηανθζηζώκμκηαξ πνώηα ιζα ιπθε ηαζ ιεηά ιία ηίηνζκδ
πζκέγα, ιε ηδ ζοκμδεία πμθθώκ θεηηζηά ηαεμδδβδηζηώκ δζαηνζηζηώκ ενεεζζιάηςκ
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(ΔD(K)1: Μπθε, ΔD(K)2: Κίηνζκδ), ηα μπμία ζηαδζαηά απμζύνς ηαζ ακηζηαεζζηώ ιε
δεζηηζηά. Οθμηθδνώκεζ ιε επζηοπία ηαζ πςνίξ δοζανέζηεζα. Δπακαθαιαάκμοιε ημ
ίδζμ ιε ηζξ ηόηηζκεξ ηαζ πνάζζκεξ πζκέγεξ. Πνμξ ημ ηέθμξ, ημ παζδί δεκ έπεζ ακάβηδ
μύηε ηα δεζηηζηά ηαεμδδβδηζηά ενεείζιαηα. Έπεζηα από ηδ ιζηνή ζοκεδνία ιαξ ιε
δζαθμνζηή εκίζποζδ ηδξ ιεηααθδηόηδηαξ ηςκ δνάζεςκ, ήιμοκ πμθύ εοπανζζηδιέκδ
πμο δ Νεθέθδ ηαηάθενε κα ιδκ εηηεθεί ημ ένβμ οπό ηδ ιμνθή ζηενεμηοπίαξ,
πενζζζόηενμ ηενιαηίγμκηαξ ημ, πανά μθμηθδνώκμκηαξ ημ. Σδξ δίκς έκα ανςιαηζηό
ιςνμιάκηδθμ (βζα ηα μπμία ηνεθαίκεηαζ) ηαζ ηδκ αθήκς κα παίλεζ.

ΑΝΣΧΝΗ

ηα 11 ημο πνόκζα, μ Ακηώκδξ ιόθζξ πένοζζ εζζήπεδ ζημ ζπμθείμ, όπμο ήηακ ηαζ δ
πνώηδ θμνά πμο παναημθμοεμύζε μπμζαδήπμηε ηύπμο εηπαίδεοζδ. Ακ ηαζ έπεζ
δζαβκςζεεί ιε αοηζζιό, μ επόπηδξ ιαξ ζημ θμνέα ζζπονίγεηαζ όηζ δζαηνίκεζ
πενζζζόηενα ροπςηζηά, πανά αοηζζηζηά ζημζπεία ζημ ιαεδηή. Σμ ηαζηακό αβόνζ δε
ζηενεμηοπεί ηαεόθμο, είκαζ επζεεηζηόξ ιε ηα άθθα παζδζά, πνμηθδηζηόξ ιε ημοξ
εηπαζδεοηέξ ηαζ αοημηναοιαηίγεηαζ δδιζμονβώκηαξ πθδβέξ ζημ πνόζςπό ημο. Καεόηζ
δ μζημβέκεζα ημο πνμένπεηαζ από ηδ Ρςζία ηαζ μζ βμκείξ ημο επζιέκμοκ κα ιάεεζ ημ
παζδί ηδ ιδηνζηή ημο βθώζζα, μ ιζηνόξ ζοθθααίγεζ εθάπζζηεξ θέλεζξ ζηα εθθδκζηά
(π.π. κενό, θαί, δζάθεζιια, έκα, δύμ). Πμθθέξ ιμνθέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο
πνμζζδζάγμοκ ζηδ βεκζηεοιέκδ ιδ ηήνδζδ ηακόκςκ: ηαηακμεί αηόια ηαζ ζύκεεηεξ
εκημθέξ, ηζξ μπμίεξ όιςξ ανκείηαζ κα εηηεθέζεζ (βζα πανάδεζβια, ακ ημο γδηδεεί κα
ζδηςεεί, κα πάνεζ ημ πζάημ ημο ηαζ κα ημ πεηάλεζ ζηα ζημοπίδζα, μ Ακηώκδξ εα
ζδηςεεί, εα εηζθεκδμκίζεζ ημ πζάημ ζηδκ άθθδ άηνδ ηδξ ηάλδξ ηαζ εα ηθμηζήζεζ ημκ
ηάδμ). Μόθζξ ακηζθδθεεί πμζα αηνζαώξ ιμνθή δνάζδξ εκμπθεί ή θένκεζ ζε αιδπακία
ημκ άθθμ, ηδκ επακαθαιαάκεζ ζοκεπώξ ειπθεηόιεκμξ ζε έκα παζπκίδζ ζπέζεςκ ιε ημκ
εηάζημηε εηπαζδεοηή εςζόημο ημ επεζζόδζμ κα θήλεζ ιε ηζιςνία (time out)6. ε ηαιία
πενίπηςζδ δε εα αημθμοεήζεζ πςνίξ πνόαθδια ιζα πνμηνμπή ή οπόδεζλδ, πόζμ
ιάθθμκ από ακμίηεζα πνόζςπα. ηδκ πνώηδ ιαξ ζοκεδνία, μ ροπμθόβμξ πώνζζε ιζα
θεοηή ηόθθα ζηα δύμ ηαζ γςβνάθζζε έκα ζπίηζ, αοημηίκδηα, δέκηνα, ζύκκεθα ηαζ έκακ
ήθζμ. Με αλζμπνόζεηηδ αθμζίςζδ ηαζ ζηακόηδηα, μ Ακηώκδξ ιζιήεδηε ημ ζπέδζμ
πνμηύπμο ζημ άθθμ ιζζό ημο πανηζμύ, «ηαενεθηίγμκηαξ» ημ ζηίηζμ: μ ήθζμξ πμο
ανζζηόηακ ζηα ανζζηενά ημο ανπζημύ ζπεδίμο, ημπμεεηήεδηε δελζά ζηδ γςβναθζά ημο
παζδζμύ ακηίζημζπα ζοκέπζζε ιε όθα ηα ακηζηείιεκα, έηζζ ώζηε εάκ δζπθςκόηακ δ
ζεθίδα ζηα δομ, ηάεε ζδιείμ εα εθάπημκηακ ιε ημ όιμζό ημο. ημ ηέθμξ, ημζηώκηαξ
ιε ιεβάθδ ζηακμπμίδζδ ηζ ηαηάθενε, έβναρε ημ όκμιά ημο ιε ηεθαθαία βνάιιαηα
από πάκς.
Λίβεξ ιένεξ ανβόηενα, ανεεήηαιε, μζ δομ ιαξ πθέμκ, κα δμοθεύμοιε ζημ ενακίμ ηδξ
θμβμεεναπεύηνζαξ. Ξεηζκήζαιε ηαηεοεείακ από ηδκ πενίμδμ επζανάαεοζδξ, αθμύ είπε
6
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ιόθζξ μθμηθδνώζεζ ηδ ζοκεδνία. Οζ πνώηεξ εηδδθώζεζξ δμηζιήξ ηςκ μνίςκ ημο
άθθμο πνμζώπμο ζοκέαδζακ ιε ηδκ αθθαβή ηςκ αηόιςκ. Μόθζξ ηάεζζα εβώ απέκακηί
ημο, άνπζζε κα ιε πεζνάγεζ ιε ηα πένζα ημο, κα πθδζζάγεζ πμθύ πμθύ ημκηά ζημ
πνόζςπό ιμο, θοζζηά κα ιδκ ακηαπμηνίκεηαζ ζε οπμδείλεζξ ηαζ, ςξ επζζηέβαζια, κα
ζπνώπκεζ ηδκ ηανέηθα ημο ςξ ημ πανάεονμ. Έπεζα ζηδκ παβίδα δύμ θμνέξ κα ημκ
ζύνς πίζς, ώζπμο ζοκεζδδημπμίδζα πόζμ εκζζποηζηό πνέπεζ κα είκαζ κα ζε πδβαίκεζ
ηάπμζμξ αόθηα ιε ηδκ ηανέηθα από ηδ ιία πθεονά ημο δζαδνόιμο ζηδκ άθθδ! Σδκ
επόιεκδ θμνά πμο απμιαηνύκεηαζ, ιέκς ηαεζζηή, ήνειδ ηαζ αιίθδηδ ημζηώκηαξ ημκ.
Λίβα δεοηενόθεπηα ιεηά, βονίγεζ ιόκμξ ημο ηαζ πενζιέκεζ ήζοπα. Δκζζπύς ηδκ
επζζηνμθή ιε παιόβεθα ηαζ ηζίιπδια ζηα ιάβμοθα. ε έκα πανηί, ημο γςβναθίγς έκα
απθό ζπίηζ ηαζ από πάκς βνάθς «ΑΝΣΩΝΖ». Σμο παίνκεζ πμθύ ώνα κα ηα
ακηζβνάρεζ όπζ επεζδή είκαζ πμθύ δύζημθα, ιάθθμκ ημ ακηίεεημ. Γεκ είκαζ ανηεηά
εκζζποηζηά ώζηε κα δζαηδνήζμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημο. ηακ ηεθεζώκεζ, ανπίγς κα
γςβναθίγς ζε ιζα άθθδ ηόθθα έκα ακδνζηό ζώια ιε πμθθή πμθθή θεπημιένεζα. Από
ηζξ ηθεθηέξ ιαηζέξ πμο ημο νίπκς, ζοκεζδδημπμζώ όηζ ιε παναημθμοεεί ιε ιέβζζημ
εκδζαθένμκ. ηαιαηάς ζημ θαζιό βζα κα ζοκεπίζεζ εηείκμξ ιε ημ πνόζςπμ. Πμθύ
ήνεια (πνάβια αλζμζδιείςημ βζα ημκ ζοκήεςξ επζεεηζηό Ακηώκδ) ιμο λακααάγεζ ζηα
πένζα ημ ζηοθό ηαζ ιε παναηζκεί ελςθεηηζηά κα ζοκεπίζς. Εςβναθίγς έκα ελίζμο
θεπημιενέξ πνόζςπμ. Σμ παζδί βεθάεζ ηαζ επελενβάγεηαζ ημ ζπέδζμ πμθύ πνμζεηηζηά.
δηώκεζ ημ αθέιια ιμο ηαζ ιμο θέεζ: «ημο» δείπκμκηαξ ηα ιαθθζά ημο ζηίηζμο.
«Σζ είπεξ;»
«ημο.»
«πζ. Μαθθζά. Μ-α-θ-θ-ζ-ά. Πεξ: Μαθθζά.»
«Μα-ζα.»
«Πμθύ ηαθά Ακηώκδ!!»
Σμο γδηάς κα δείλεζ ηα δζηά ημο ηαζ ιεηά ηα δζηά ιμο. οκεπίγμοιε ζημ ίδζμ ιμηίαμ,
πνώηα κα πνμζπαεμύιε ηδκ άνενςζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, πάκηα ιε δζαηνζηζηό
ενέεζζια ημ ζηίηζμ, κα πνμπςνάιε ζηα θνύδζα, ηα ιάηζα, ηδ ιύηδ, ημ ζηόια. Ο
ιζηνόξ ημ απμθαιαάκεζ ειθακέζηαηα ηαζ μιμθμβώ όηζ ηαζ εβώ ημ δζαζηέδαγα
πανάθθδθα. Δκκμείηαζ πςξ βκώνζγα όηζ μ Ακηώκδξ δεκ ακάβηδ δζαηνίζεςκ
ζςιαημβκςζίαξ, μ θόβμξ πμο δζαηδνμύζα ηδκ επζημζκςκία ζε αοηή ηδ ιμνθή ήηακ
επεζδή δεκ είπα λακαδεί πμηέ ημ παζδί κα ζοκενβάγεηαζ ηόζμ ηαθά ηαζ κα είκαζ ηόζμ
πανμύιεκμ βζα ηδ ζοιιεημπή ημο ζε ιζα αθθδθεπίδναζδ. ίβμονα ημκ είπα λακαδεί κα
οπαημύεζ αθθά πνώηδ θμνά ημκ έαθεπα κα ημ απμθαιαάκεζ.
Υηοπάεζ ημ ημοδμύκζ. Ζ πόνηα δίπθα ιαξ ακμίβεζ ηαζ ιπαίκμοκ δύμ δάζηαθμζ. Μέζα
ζε θίβα δεοηενόθεπηα, μ Ακηώκδξ έπεζ πεηάλεζ ηα πάκηα από ημ ενακίμ ηαζ θεύβεζ
ηνέπμκηαξ βζα δζάθεζιια.
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ΟΡΔΣΗ

θμκ αοηόκ ημκ ηαζνό, παναημθμοεμύζα, όπμηε ιμο δζκόηακ δ εοηαζνία, ημκ Ονέζηδ.
πεδόκ εκκέα εηώκ, μ Ονέζηδξ απμηεθμύζε, ηαηά βεκζηή μιμθμβία ημο πνμζςπζημύ,
έκα από ηα δοζημθόηενα παζδζά ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. Πμθύ επζεεηζηόξ, ελαζνεηζηά
αοημηναοιαηζηόξ, πςνίξ θεηηζηέξ δνάζεζξ, ιε θμαενέξ ελάνζεζξ εοιμύ ηαζ ηνμιενά
«ακαίηζα» λεζπάζιαηα, πμο μθείθμκηακ, ζύιθςκα ιε ημοξ δαζηάθμοξ ημο, ζημ ααεύ
ροπμημζκςκζηό ημο άβπμξ. Πνμζςπζηά, έαθεπα ηζ εβώ όθα ηα παναπάκς˙ έαθεπα ηδκ
άνκδζή ημο κα ζοκενβαζηεί, ηα ηθάιαηα ζημ δζάθεζιια, ηδκ επζεεηζηόηδηα απέκακηζ
ζηα άθθα παζδζά, ημοξ δζανηείξ αοημηναοιαηζζιμύξ ημο. Αοηό πμο δεκ έαθεπα όιςξ
ήηακ δζαθμνζηή εκίζποζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο Ονέζηδ. Τπήνπακ ζηζβιέξ όπμο μ
ιζηνόξ ηαεόηακ ήζοπμξ, βεθμύζε, επζγδημύζε ημζκςκζηή επαθή, αημθμοεμύζε ιία
εκημθή. Τπήνπακ εηδδθώζεζξ ιμνθώκ ηδξ ζοιπενζθμνάξ πμο εα έπνεπε κα
εκζζπύμκηαζ ηάεε θμνά πμο ειθακίγμκηακ, αθθά ηακείξ δεκ αζπμθμύκηακ ιε ημκ
Ονέζηδ, όηακ δε δδιζμονβμύζε πνμαθήιαηα.
Αοηή δ ηαηάζηαζδ, ζε ζοκδοαζιό ιε ηα πακέλοπκα ιαύνα ιαηάηζα ημο ηαζ ημ
βθοηύηαημ παιόβεθό ημο, εειεθίςζακ ηδκ εκαζπόθδζδ ιμο ιαγί ημο. ζμ πενκμύζακ
μζ ιένεξ, ακαπηύζζαιε ιία όθμ ηαζ πενζζζόηενμ ζηαεενή ζπέζδ. Με ιεβάθδ ιμο
πανά ηαζ ζδζαίηενμ γήθμ εκίζποα ημζκςκζηά ηζξ ζοιπενζθμνέξ πμο εα ήεεθα πμθύ κα
λακαδώ ηαζ ακηζιεηώπζγα ηα λεζπάζιαηά ημο πςνίξ θςκέξ ή δνάιαηα, εζζάβμκηάξ
ημκ ζηαδζαηά ζε έκακ πμθύ δζαθμνεηζηό ηνόπμ αθθδθεπίδναζδξ ιε έκα πνόζςπμ
ακαθμνάξ. ηακ ήνεε δ ώνα κα δζαθέλμοιε ιαεδηή βζα κα ζπεδζάζμοιε ηαζ κα
πναβιαημπμζήζμοιε έκα πνόβναιια πανέιααζδξ, γήηδζα ημκ Ονέζηδ πςνίξ δεύηενδ
ζηέρδ. Σμ πθάκμ ανήηε ζύιθςκμ ημκ επόπηδ ιαξ ηαζ ιεηά από εηηεκείξ ζογδηήζεζξ,
ηαηαθήλαιε ανπζηά κα εέζμοιε ςξ ζηόπμ ηδκ εθάηηςζδ ηδξ ζηενεμηοπζηήξ
ζοιπενζθμνάξ, είηε εκζζπύμκηαξ έκα δζάζηδια «πενζιέκς ιε όιμνθα πενάηζα» πμο
ζηαδζαηά εα αύλακε ζε πνμκζηόηδηα, είηε εκζζπύμκηαξ ιία δνάζδ αζοιαίααζηδ ιε ηζξ
ζηενεμηοπίεξ, όπςξ «πενάηζα ζηζξ ηζέπεξ» ημο πακηεθμκζμύ. Ωζηόζμ, όηακ
λεηζκήζαιε κα δμοθεύμοιε ιε ημκ ζε έκα Ονέζηδ δμιδιέκμ πθαίζζμ ζηα όνζα ζηδξ
ζπμθζηήξ αίεμοζαξ, είπαιε κα ακηζιεηςπίζμοιε ηδκ εηδήθςζδ πμθθώκ επζεεηζηώκ
δνάζεςκ, βεβμκόξ πμο απμηεθμύζε ημνοθαίμ ακαζηαθηζηό πανάβμκηα ζηδ ιείςζδ ηδξ
ζηενεμηοπζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Πνμζανιμγόιεκμζ θμζπόκ ζηζξ ζοκεήηεξ, αθθάλαιε
πμνεία ηαζ ζπεδζάζαιε έκα πνόβναιια ααζζζιέκμ ζηδκ ελάθεζρδ ηςκ επζεεηζηώκ
δνάζεςκ.
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ΑΡΥΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΙΟΤ
ηα δοόιζζδ ημο πνόκζα, μ Ονέζηδξ δζεβκώζεδ ιε δζάποηδ ακαπηολζαηή δζαηαναπή
(Γ.Α.Γ.) ηαζ από ηόηε παναημθμοεεί επζζηαιέκςξ πνμβνάιιαηα εζδζηήξ αβςβήξ, ηόζμ ηαη’
μίημκ, όζμ ηαζ ζε ζδζςηζηά ηέκηνα, ιε πανάθθδθδ ζηήνζλδ ενβμεεναπείαξ ηαζ θμβμεεναπείαξ.
ηα πέκηε ημο, ήθεε ζημ κδπζαβςβείμ ημο ζπμθείμο ιαξ ηαζ έκα πνόκμ ανβόηενα, ζημ
δδιμηζηό. ήιενα, μ Ονέζηδξ είκαζ έκα ιεθαπνζκό αβόνζ 9 εηώκ, ανηεηά ρδθό ηαζ ζδζαίηενα
ιεβαθόζςιμ. Γεκ εηδδθώκεζ θεηηζηέξ δνάζεζξ ηαζ ζηενεμηοπεί ιε ιεβάθδ ζοπκόηδηα.
οκήεεζξ ιμνθέξ ζηενεμηοπζώκ είκαζ ηα εθαθνά ζοκεπόιεκα αββίβιαηα ζημ πνόζςπμ
(πδβμύκζ, ιάβμοθα), ημ πζπίθζζια ή ημ ηίκαβια ακηζηεζιέκςκ. ηενεμηοπώκηαξ, ημ παζδί
εηθνάγεζ ηδ δοζανέζηεζα ημο, αθθά ηαζ ηδ πανά ημο, εκώ πμθθέξ θμνέξ πνδζζιμπμζεί αοηόκ
ημκ ηνόπμ ςξ ιέζμκ επζημζκςκίαξ (π.π. αββίγεζ πνώηα ημ δζηό ημο ζαβόκζ, ιεηά ημο
εεναπεοηή, βεθάεζ ηαζ πενζιέκεζ ηδκ ακηίζημζπδ εηδήθςζδ βέθζμο). ηδκ ανπή, μ Ονέζηδξ
έιμζαγε ζδζαίηενα επζεεηζηόξ (πνμξ ημ πνμζςπζηό ηαζ πνμξ ηα άθθα παζδζά) , ιδ
ζοκενβάζζιμξ, πμθύ ακήζοπμξ, ζε έκακ δζανηή εηκεονζζιό. Μεηά από ζοκεπή πνμζεηηζηή
παναηήνδζδ, βνήβμνα θάκδηε πςξ θόβς ηδξ ζςιαηζηήξ ημο δζάπθαζδξ ηαζ επεζδή δεκ είκαζ
ηόζμ θνμκηζζιέκμξ ειθακζζζαηά, δεκ είκαζ από ηα παζδζά πμο θαιαάκεζ από ημοξ εηπαζδεοηέξ
πνμζμπή, εκαζπόθδζδ, παζπκίδζα, πάδζα. Καεόηζ πακηεθήξ έθθεζρδ δζαθμνζηήξ εκίζποζδξ, μ
Ονέζηδξ ζοζηδιαηζηά ελαζθάθζγε εεηζημύξ εκζζποηέξ, όπςξ πνμζμπή, αθειιαηζηή ηαζ
απηζηή επαθή, ιόκμ ζημ πθαίζζμ εηδήθςζδξ ακεπζεύιδηςκ ζοιπενζθμνώκ.

ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
Μαγί εα αζπμθμύιαζηακ ιε ηδκ εθάηηςζδ ηςκ επζεεηζηώκ δνάζεςκ. Οζ ζοκήεεζξ
επζεεηζηέξ δνάζεζξ πμο εηδδθώκμκηαζ είκαζ πηοπήιαηα ζημκ ημνιό ημο εεναπεοηή,
ηνααήβιαηα νμύπςκ, ηθςηζζέξ, ζπνώλζιμ ηςκ άθθςκ παζδζώκ (ζπακζόηενα), ακαζηάηςζδ ημο
πώνμο (ακαπμδμβύνζζια ενακίςκ, πέηαβια ακηζηεζιέκςκ) ηαζ αοημηναοιαηζζιμί7. Αλίγεζ κα
επζζδιάκμοιε εδώ όηζ όθα ηα παναπάκς ιπμνεί κα εηδδθώκμκηαζ ιε ιεβάθδ ζοπκόηδηα,
αθθά όπζ ιε ιεβάθδ έκηαζδ. Μζα ηέημζα δζεοηνίκζζδ είκαζ πμθύ ζδιακηζηή, αθμύ έκα δοκαηό
πηύπδια ημο Ονέζηδ (δεδμιέκδξ ηδξ δζάπθαζήξ ημο) είκαζ οπενανηεηό κα πνμηαθέζεζ
ιεβάθμ πόκμ. Θεςνώ πςξ δεκ είκαζ αοηόξ μ ζημπόξ ημο˙ παναηηδνζζηζηά, θίβεξ ιένεξ πνζκ,
όηακ ζε έκα λέζπαζια εοιμύ, έκα απόημιμ ηίκαβια ηςκ πενζώκ ημο ανήηε ηδ δαζηάθα ημο
7

Οι αυτοτραυματιςμοί, παρόλο που ςυγκαταλζγονται ςτισ επικετικζσ δράςεισ, δε κα αποτελζςουν
αντικείμενο εναςχόλθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Θεωροφμε ότι ωσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ
ςυνιςτοφν από μόνοι τουσ μία ολόκλθρθ κατθγορία τερματιςμοφ αρνθτικϊν γεγονότων και
παραγωγισ κετικϊν ςυνεπειϊν και για αυτό το λόγο, πρζπει να μελετϊνται εκτενϊσ, ξεχωριςτά από
τισ υπόλοιπεσ εκδθλϊςεισ επικετικότθτασ.
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ζημ ζημιάπζ ηόαμκηαξ ηδξ ηδκ ακαπκμή, μ ιζηνόξ ακαζηαηώεδηε ζδζαίηενα, έααθε ηα ηθάιαηα
ηαζ πανέιεζκε δίπθα ηδξ αββίγμκηαξ ηδ ιαθαηά ιέπνζ κα ζοκέθεεζ. ηόπμξ ημο δδθαδή, δεκ
είκαζ δ ηαηόαμοθδ επίεεζδ, αθθά ημ κα απμιαηνύκεζ ημκ πανειααηζηό Άθθμ από ημκ πώνμ
ημο. οκήεςξ, μζ επζεεηζηέξ δνάζεζξ εηδδθώκμκηαζ ζε έκα βεκζηόηενμ λέζπαζια μνβήξ,
ζοκμδεοόιεκεξ από εοιό, βηνίκζα, δοκαηέξ θςκέξ ηαζ, πζμ ζπάκζα, ηθάια.

ΤΝΗΘΗ ΠΛΑΙΙΑ ΔΚΓΗΛΧΗ ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ
Οζ ζοκεήηεξ εηδήθςζδξ ηςκ επζεεηζηώκ πνάλεςκ πμζηίθθμοκ ζε ηνία ηαίνζα πθαίζζα:
a. ηαηά ηδ δζάνηεζα δναζηδνζμηήηςκ
b. ζηδ ζοκηεθεζηζηή δζάηνζζδ ημο «πενζιέκς»
c. ζηδ ιεηάααζδ από ημκ έκακ πώνμ ζημκ άθθμ
Πνώημκ, οπάνπμοκ θμνέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ δναζηδνζόηδηαξ ( ζθδκώιαηα, ημνδόκζα ιε
πάκηνεξ, ιζηνά παγθ), όπμο ημ ένβμ ανπίγεζ ειθακώξ κα πάκεζ εκζζποηζηή δύκαιδ. Δηείκδ ηδ
ζηζβιή, θίβδ παναπάκς πίεζδ πνμξ ηδκ μθμηθήνςζδ, είκαζ πμθύ πζεακόκ κα μδδβήζεζ ζε έκακ
λέζπαζια ηαζ ζοκεπώξ, ζηδκ εηδήθςζδ επζεεηζηώκ δνάζεςκ. Αηόια, μζ πμθθαπθέξ
δζμνεώζεζξ πνμηαθμύκ δοζθμνία ζημ παζδί (εύθμβα, θόβς ημο ζζημνζημύ ηζιςνίαξ, όπμο ιεηά
από θάεδ, αημθμοεμύζακ δζμνεώζεζξ ηαζ ιεηά από αοηέξ, αημθμοεμύζακ ανκδηζηά βεβμκόηα)
ηαζ εκδέπεηαζ κα πνμλεκήζμοκ ηαζ αοηέξ ηδκ ειθάκζζδ επζεεηζηώκ πνάλεςκ.
Γεύηενμκ, ηόζμ δ δαζηάθα ημο, όζμ ηαζ ημ οπόθμζπμ πνμζςπζηό (μ ροπμθόβμξ, δ ημζκςκζηή
θεζημονβόξ, δ ενβμεεναπεύηνζα) επζηεκηνώκμκηαζ ανηεηά ζημ κα «ιάεεζ» μ Ονέζηδξ κα
«πενζιέκεζ». Κάηζ ηέημζμ, επζπεζνείηαζ ηονίςξ ζηα πθαίζζα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. ηζξ
εκζθδκώζεζξ βζα πανάδεζβια, ιόθζξ ημ παζδί ημπμεεηεί έκα ημιιάηζ, μ εεναπεοηήξ
δζαηοπώκεζ ηδκ εκημθή «Πενζιέκς». Ηδακζηά, μ Ονέζηδξ εα ζηαιαημύζε ηαζ εα ακέιεκε ηδκ
επόιεκδ εκημθή «Βάγς» πνμηεζιέκμο κα ζοκεπίζεζ. Σα πνάβιαηα όιςξ δεκ είκαζ έηζζ˙ ζε
αοηό ημ πθαίζζμ, έκα «Πενζιέκς» είκαζ πμθθέξ θμνέξ ζηακό κα επζθένεζ ηδκ απμδζμνβάκςζδ
ημο παζδζμύ. Δκ ιένεζ πζζηεύς πςξ αοηό μθείθεηαζ ζημ όηζ όθα ηα ενεείζιαηα πμο ανίζημκηαζ
εηείκδ ηδκ ώνα ιπνμζηά ημο (ηα ημιιάηζα ηςκ ζθδκςιάηςκ, μζ ηεκέξ εέζεζξ ζηδκ πθαηέηα)
θεζημονβμύκ ςξ ΔD βζα ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο, εκώ δ παύζδ πμο
απαζηείηαζ από εηείκμκ εηθαιαάκεηαζ ςξ πανειπόδζζδ εηηέθεζδξ ημο ένβμο. ηακ
δμοθεύμοιε ιαγί, ακηί κα ημπμεεηώ ιπνμζηά ημο ηα ημιιάηζα, ηα ηναηάς εβώ. Έηζζ, αθμύ
αάθεζ έκα ζηδ ζςζηή εέζδ, πνεζάγεηαζ κα απθώζεζ ημ πένζ ημο ηαζ κα ιμο γδηήζεζ
(ελςθεηηζηά) ημ επόιεκμ. Δδώ, ακηαπμηνίκεηαζ πμθύ ηαθύηενα ζημ «Πενίιεκε», ηαεόηζ δ
πνμηνμπή «απμηηά κόδια» ιέζς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιαξ. Ακηίεεηα ιε ημ πθαίζζμ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ, γδηείηαζ από ημκ Ονέζηδ «κα πενζιέκεζ» επίζδξ ηδκ ώνα ημο θαβδημύ (από
ηδ ιία ιπμοηζά ζηδκ άθθδ) ηαζ ζημ ακέααζια ηδξ ζηάθαξ (από ημ έκα ζηαθμπάηζ ζημ άθθμ).
Τπό αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ ημ «Πενίιεκε» θεζημονβεί ιε ημκ ακαιεκόιεκμ, επζεοιδηό ηνόπμ.
Φοζζηά, ζε αοηό ζοκδβμνεί ημ εηηεηαιέκμ ζζημνζηό ζοκεπεζώκ, όπμο ηάεε θμνά πμο ημ παζδί
δεκ αημθμοεμύζε ηδκ εκημθή, ηόηε ημο απμιάηνοκακ ημ πζάημ, ηζιςνώκηαξ ημκ ανκδηζηά ιε
ζηένδζδ ηνμθήξ. ζμκ αθμνά ζηδ ζηάθα, ηαεώξ ακεααίκεζ ηαζ μ εεναπεοηήξ ιαγί ημο, δ
δζαδζηαζία «πενζιέκς – ακεααίκς» ζοκμδεύεηαζ ηαζ από ηδκ πανμπή εκόξ full model prompt.
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Σέθμξ, μζ πζμ έκημκεξ εηνήλεζξ εοιμύ ζοιααίκμοκ ζοκήεςξ ζηδ ιεηάααζδ από ημκ έκακ πώνμ
ζημκ άθθμ (π.π. από ημ ζπμθζηό ζηδκ ηάλδ, από ηδκ ηάλδ ζημ βοικαζηήνζμ, από ημ
βοικαζηήνζμ ζηδκ ηάλδ, από ηδκ ηάλδ ζηδκ αοθή ηαζ ακηίζηνμθα η.μ.η.) Πθέμκ αιθζαάθθς
βζα ημ εάκ όκηςξ μθείθεηαζ ζηδκ αθθαβή πενζααθθόκηςκ ή εκδεπμιέκςξ ζηδκ αθθαβή
πνμζώπςκ ηαζ ζοκαηόθμοεα, ζηδκ αθθαβή ιεηαπείνζζδξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ. Ζ ηνμθή
θεζημονβεί οπεναμθζηά εκζζποηζηά βζα ημκ Ονέζηδξ ηαζ μζ εηπαζδεοηέξ έπμοκ ανεζ έηζζ έκακ
εύημθμ ηνόπμ κα ημκ ηναηάκε ήζοπμ, «πανηάνμκηάξ ημκ ζημκ θαβδηό». Φοζζηά, ημ παζδί
είκαζ ήδδ ζηα 9 ημο πνόκζα πενίπμο 60 ιε 70 ηζθά, άνα ηάηζ ηέημζμ ηαθό εα ήηακ κα
ιεηνζαγόηακ, αηόια ηαζ κα ελέθεζπε! Πμθθέξ θμνέξ θμζπόκ ημο πνμζθένμοκ ιία θζπμοδζά
δεθεάγμκηαξ ημκ πνμηεζιέκμο κα δεπηεί ηαθύηενα ηδκ αθθαβή, αβκμώκηαξ έηζζ ημ ζοζπεηζζιό
πμο θαιαάκεζ πώνα˙ μπόηε, εάκ ηζξ επόιεκεξ θμνέξ δε θακμύκ ζοκεπείξ ζηδκ πανμπή ημο
εκζζποηή, ηόηε μ Ονέζηδξ (μ μπμίμξ ζηδκ μοζία αζώκεζ ελάθεζρδ ηδξ εκίζποζδξ) λεζπά ζε
ηθάιαηα.
Πνζκ πνμπςνήζμοιε παναηάης, ηαθό εα ήηακ εδώ κα ακαθενεεί έκα ζοπκό ζημζπείμ ηδξ
ζοιπενζθμνάξ ημο Ονέζηδ: δ πανάδμλδ ακηαπόηνζζδ ζημκ έπαζκμ ιεηά από έκα λέζπαζια.
οβηεηνζιέκα, ακ, ιεηά από ηζξ ανπζηέξ θςκέξ ηαζ ηα ηθάιαηα, εκζζποεμύκ μζ πνώηεξ
εκδείλεζξ δνειίαξ ηαζ ηαεδζοπαζιμύ πμο εηδδθώκεζ μ ιζηνόξ, ηόηε επακένπεηαζ αιέζςξ ζε
βηνίκζα, πηοπήιαηα ηαζ αοημηναοιαηζζιμύξ. Μμζάγεζ ζηζβιζαία, ημ «Μπνάαμ Ονέζηδ!» ζε
αοηό ημ πθαίζζμ κα πνμλεκεί ηδκ «παθζκδνόιδζδ» ζηζξ ακεπζεύιδηεξ δνάζεζξ. Θα ιπμνμύζε
αοηό κα ενιδκεοεεί ςξ πνμζπάεεζα πνμζέθηοζδξ αηόια πενζζζόηενδξ πνμζμπήξ, ηδ ζηζβιή
πμο αοηή έπεζ εειεθζςεεί (ηύπμο: «ηώνα πμο έπς ηδκ πνμζμπή ζμο, εα ηδκ εηιεηαθθεοηώ
ζημ έπαηνμ») ή εα ιπμνμύζε όθμ αοηό κα απμηεθεί ημιιάηζ ιζαξ ζοκηεθεζηζηήξ αθοζίδαξ
δζαζοκδεδειέκςκ ζοκανηήζεςκ 3 όνςκ: ημ ανπζηό λέζπαζια εοιμύ, επζθένεζ ηδκ αδζαθμνία
ημο πνμζςπζημύ (ηαεόηζ ιζα ηέημζα δνάζδ δεκ πνέπεζ κα εκζζποεεί), δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ
ηζιςνεί ημκ Ονέζηδ (ζηενώκηαξ ημο ημζκςκζημύξ εκζζποηέξ), ηαζ ηαεώξ δ ηζιςνία έπεζ
αναπύπνμκα απμηεθέζιαηα, μ ιζηνόξ ηαηαθήβεζ κα δνειεί. Ζ δνειία ημο παζδζμύ πνμζεθηύεζ
ηδκ πνμζμπή ηςκ εηπαζδεοηώκ ηαζ πνμλεκεί ημκ έπαζκμ ημοξ. Ο έπαζκμξ αέααζα επζθένεζ έκα
αηόιδ λέζπαζια ιζηνόηενδξ έκηαζδξ ιε βηνίκζα ηαζ ήπζμοξ αοημηναοιαηζζιμύξ. Αοηό ημ
δεύηενμ λέζπαζια όιςξ εκζζπύεηαζ επεζδή α. είκαζ ιζηνόηενδξ έκηαζδξ, όπςξ
πνμακαθένεδηε ηαζ α. επεζδή ημ παζδί είπε ήδδ δνειήζεζ. Άνα, ζε αοηή ηδ ζοκεήηδ ηαζ ιόκμ,
όπμο έπεζ πνμδβδεεί έκα δζάζηδια ηαεδζοπαζιμύ ημο παζδζμύ πνζκ από ηδκ εη κέμο
εηδήθςζδ ακεπζεύιδηςκ δνάζεςκ δπζόηενδξ έκηαζδξ, μ Ονέζηδξ θαιαάκεζ εκζζποηέξ όπςξ,
«Έθα ιςνέ βηνζκζάνδ», «ηαιάηα Ονεζηάημ ιμο» ηαζ πάδζα, δδθαδή πανδβμνζά. οκμπηζηά,
όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ δζάβναιια ηδξ επόιεκδξ ζεθίδαξ:
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ΔD1
αρχικό
ξζςπαςμα
κυμοφ

:

Γ1
αδιαφορία
προςωπικοφ



ΔΔΔ1

θρεμία
Ορζςτθ

ΔD2
θρεμία
Ορζςτθ

:

Γ2 
προςοχι
προςωπικοφ

ΔΔΔ2
ζπαινοσ

ΔD3
ζπαινοσ

:

Γ3 
ξζςπαςμα
μικρότερθσ
ζνταςθσ,
γκρίνια

ΔΔΔ3
παρθγορθτικά
λόγια, χάδια

ΠΑΡΔΜΒΑΗ
πςξ ακαθέναιε ηαζ πνςηύηενα, ζηόπμξ ιαξ ήηακ δ ιείςζδ ηςκ επζεεηζηώκ
δνάζεςκ. Ανπζηά, αημθμοεμύκηακ εκίζποζδ ζε έκα πθαίζζμ ηαζ ελάθεζρδ ηδξ εκίζποζδξ ζε
έκα άθθμ: ιε ηδκ εηδήθςζδ ακεπζεύιδηςκ δνάζεςκ απμζύνμκηακ ηα εκζζποηζηά βεβμκόηα
ηδξ πνμζμπήξ ηαζ ηδξ αθειιαηζηήξ επαθήξ, εκώ εκζζποόηακ δ ειθάκζζδ ηςκ επζεοιδηώκ
δνάζεςκ (δνειία, εηδήθςζδ εκδζαθένμκημξ βζα ηδ δναζηδνζόηδηα). Μεηά από πεναζηένς
ζογήηδζδ όιςξ, ηαηαθήλαιε όηζ αοημύ ημο είδμοξ δ ελάθεζρδ θμβίγεηαζ πενζζζόηενμ ςξ
ανκδηζηή ηζιςνία, ζηενώκηαξ ημ παζδί από ημζκςκζημύξ εκζζποηέξ πμο δε εέθμοιε ζε ηαιία
πενίπηςζδ κα πάζμοκ ημκ απμηεθεζιαηζηό ημοξ παναηηήνα. ηδ ζοκέπεζα, αθθάγμκηαξ
βναιιή πθεύζδξ, πανεπόηακ θίβδ εκίζποζδ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ πνώηδξ, ζημζπεζώδμοξ
ιμνθήξ ηδξ ακεπζεύιδηδξ δνάζδξ (αοηήξ πμο πανεηηθίκεζ εθάπζζηα από ηδκ επζεοιδηή) ηαζ
ηαηαζβζζιόξ εκίζποζδξ ιε ηδκ εηδήθςζδ ηςκ επζεοιδηώκ δνάζεςκ.
οβηεηνζιέκα, είπαιε ζηδ δζάεεζή ιαξ λύθζκα ημοαθάηζα δζαθόνςκ πνςιάηςκ
(ηόηηζκα, ιπθε, πνάζζκα, ηίηνζκα) ηαζ ζπδιάηςκ (ηύηθςκ, ηεηναβώκςκ, ηύαςκ, ηνζβώκςκ
ηθπ.). Καεόιμοκ ιπνμζηά από ημ ενακίμ ημο Ονέζηδ ηαζ ημκ πνμέηνεπα κα ημπμεεηήζεζ
«ςναία» ηα πένζα ημο, δελζά ηαζ ανζζηενά δδθαδή πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ενακίμο, ζε ιία
«ζηάζδ εημζιόηδηαξ» βζα δναζηδνζόηδηα. Σμπμεεημύζα 2 ημοαθάηζα ιπνμζηά ημο: έκα
ηόηηζκμ ηαζ έκα άθθμο πνώιαημξ, γδηώκηαξ ημο κα ιμο δώζεζ ημ ηόηηζκμ. θα ηα ημοαθάηζα
εκαθθάζζμκηακ (ζπδιαηζηά) ηαζ ημ ηόηηζκμ ημοαθάηζ δε έιεκε ιόκμ ζηδκ ανζζηενή εέζδ ή
ιόκμ ζηδ δελζά. Δλανπήξ, ηαηάθενκε κα ακηαπμηνζεεί ζςζηά ζημ 70% πενίπμο ηςκ
πενζπηώζεςκ. Μόθζξ έαθεπα ηζξ πνώηεξ εκδείλεζξ ημύναζδξ ή «ανκδηζηόηδηαξ», π.π. ηεθάθζ
ζημ ενακίμ, απόζπαζδ πνμζμπήξ, άνκδζδ κα ημπμεεηήζεζ ηα πένζα ημο «ζςζηά», ιάγεοα ηα
ημοαθάηζα, αθήκμκηάξ ημο έκα. Σμ ακηζηείιεκμ ημο πνμζέθηοε ηδκ πνμζμπή, ημ έπαζνκε, ημ
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επελενβαγόηακ, ίζςξ κα ημ έααγε ζημ ζηόια ημο, κα ημ πηοπμύζε θίβμ ζημ ενακίμ. Πενίιεκα
ηαζ ημκ άθδκα κα ημ πενζενβαζηεί. ημ ηέθμξ, ιμο ημ έδζκε ιόκμξ ημο ηαζ ημπμεεημύζε
«ςναία» ηα πενάηζα ημο, έημζιμξ ηαζ πνόεοιμξ κα ζοκεπίζμοιε. Σδ ζηζβιή εηείκδ, όπςξ ηαζ
ηάεε θμνά πμο επέθεβε ημ ηόηηζκμ ημοαθάηζ, έπεθηε «ανμπή» δ εεηζηή εκίζποζδ (αβηαθζέξ,
θζθζά, θεηηζηέξ επζανααεύζεζξ).
Οζ εηδδθώζεζξ επζεεηζηώκ δνάζεςκ ιεηνμύκηακ ιε έκακ ηαηαιεηνδηή πεζνόξ
(clicker) ηαζ ζδιεζςκόηακ δ ειθάκζζή ημοξ ακά πεκηάθεπημ, βζα πνμκζηό δζάζηδια 30
θεπηώκ. αθήξ ζηόπμξ ηδξ πανέιααζήξ ιαξ μνίζηδηε δ ιδκ εηδήθςζδ πνάλεςκ επίεεζδξ ζηα
πθαίζζα ηδξ δναζηδνζόηδηαξ.
Πζεακώξ κα θαίκεηαζ πανάδμλμ ημ όηζ εκζζποόηακ ιία ιμνθή ακεπζεύιδηδξ δνάζδξ˙
δ αθήεεζα είκαζ όιςξ όηζ, ακ ζζμζηαειίγεηαζ ιε πανμπή πθμύζζαξ εκίζποζδξ ζηα
εκδεδεζβιέκα πθαίζζα ειθάκζζδξ επζεοιδηώκ δνάζεςκ, ηόηε ακαιεκόηακ κα θεζημονβήζεζ
πμθύ ηαθά.

ΔΝΙΥΤΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Καηαθδηηζηά, οπμζηήνζλα ηδκ ύρζζηδ ζδιαζία ηδξ δζαημπήξ ηδξ εκίζποζδξ ιε ηνμθή
βζα ημκ Ονέζηδ . Ζ πνμζςνζκή δνειία ημο παζδζμύ ηαζ δ πνμεοιία ημο κα εηηεθέζεζ
δναζηδνζόηδηεξ οπό ηνμθζηέξ επζανααεύζεζξ δε δζηαζμθμβμύκ ζε ηαιία πενίπηςζδ ηδ ζηάζδ
ηςκ εεναπεοηώκ (ή ηδξ μζημβεκείαξ) κα ζοκηεθμύκ όθμ ηαζ πενζζζόηενμ ζηδκ επζδείκςζδ ημο
πνμαθήιαημξ παποζανηίαξ ημο ιζηνμύ. Πνμζςπζηά, δεκ πνδζζιμπμίδζα ηαεόθμο ηνμθζημύξ
εκζζποηέξ, πανόθμ πμο ηάηζ ηέημζμ εα δζεοηόθοκε ηαηά πμθύ ηδ ζηάζδ ημο απέκακηί ιμο, από
ηδκ ανπή. Από ημ ζζημνζηό αθθδθεπίδναζήξ ιαξ, βκςνίγς όηζ βεβμκόηα όπςξ θζθζά, αβηαθζέξ,
ηοκδβδηό, βανβαθδηό, πάδζα, ηζζιπήιαηα, αθθά ηαζ θεηηζηέξ δνάζεζξ, όπςξ «Μπνάαμ!»,
«Σέθεζα!», «Κόθθα 5!» ηηθ., θεζημονβμύζακ ελίζμο εκζζποηζηά βζα ημκ Ονέζηδ .
Πανάθθδθα, πνδζζιμπμίδζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα παζπκίδζα πμο πνμηζιά: θμνηδβά, αοημηίκδηα,
πάκζκεξ ημύηθεξ.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

Σα πνάβιαηα ζηδκ ανπή ιόκμ νόδζκα δεκ ήηακ. Ζ πνώηδ ιαξ ζοκεδνία ήηακ ηαεανά
«ακαβκςνζζηζηή», ιζα απθή ηαηαβναθή ηδξ ζοπκόηδηαξ ηςκ επζεεηζηώκ δνάζεςκ, πςνίξ κα
ηδνείηαζ ηάπμζα ζδζαίηενδ ζηάζδ εη ιένμοξ ιμο. Σα πνμαθήιαηα λεηίκδζακ κςνίξ, ηαεώξ μ
Ονέζηδξ δεκ ήεεθε ηακ κα ηαείζεζ ζημ ενακίμ. Ακαζηαηςκόηακ ζδζαίηενα όηακ έηακε θάεμξ
επζθμβέξ˙ ηα ζοκεπόιεκα «όπζ» επέηεζκακ ημκ εηκεονζζιό ημο, αθμύ ιάθθμκ δ ηαηάζηαζδ
«έπς ηάκεζ ηάηζ θάεμξ» επέθενε ανηεηέξ θμνέξ ζημ πανεθεόκ δοζάνεζηεξ ζοκέπεζεξ.
Κθάιαηα ηαζ αοημηναοιαηζζιμί απμηεθμύζακ ημοξ ζοκήεεζξ ηνόπμοξ άνκδζδξ ζοκέπζζδξ ηδξ
δναζηδνζόηδηαξ. Υηοπήιαηα ζε ειέκα ηαζ ηαηαζηνμθέξ ζημ βύνς πενζαάθθμκ
(ακαπμδμβύνζζια ενακίμο, πέηαβια ηανέηθαξ) ζοκόδεοακ ηζξ πνμζπάεεζέξ ημο βζα
ηενιαηζζιό ηδξ ηαηάζηαζδξ.
Από ηδ δεύηενδ ζοκεδνία, αημθμοεήεδηε δ αβκόδζδ ηςκ ακεπζεύιδηςκ εκενβεζώκ.
Κάεε θμνά πμο μ Ονέζηδξ εηδήθςκε ιζα ιμνθή επζεεηζηήξ δνάζδξ, ηόηε αθαζνμύκηακ
βεβμκόηα πμο ήδδ θεζημονβμύζακ εκζζποηζηά βζα εηείκμκ, όπςξ δ απηζηή ηαζ –ηονίςξ- δ
αθειιαηζηή επαθή. Λίβα δεοηενόθεπηα αθμύ δνειμύζε, πνμπςνμύζαιε ζηδκ πανμπή
εκίζποζδξ ηαζ ζηδ ζοκέπζζδ ηδξ δναζηδνζόηδηαξ. Αοηό ημ ιμηίαμ αθθδθεπίδναζδξ, πανόθμ
πμο ιείςζε ηδ ζοπκόηδηα ηδξ ζοιπενζθμνάξ ζε ιία ιμκάπα έηνδλδ δνάζεςκ ακά ζοκεδνία
(οκεδνία 3δ), απμννίθεδηε βνήβμνα. πςξ πνμακαθέναιε ηαζ ζημ πνμδβμύιεκμ ηεθάθαζμ
ηδξ ενβαζίαξ, έκα πμθύ ζδιακηζηό ημιιάηζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ παζδζώκ ιε δζαηαναπέξ
αοηζζηζημύ θάζιαημξ είκαζ δ εειεθίςζδ ηδξ εκζζποηζηήξ δύκαιδξ ηςκ βεβμκόηςκ
αθθδθεπίδναζδξ ιε άθθα άημια. Σμ κα θεζημονβεί ημ αθέιια εκόξ δζαθμνεηζημύ πνμζώπμο
ςξ εεηζηόξ εκζζποηήξ, εεςνείηαζ ηαηάηηδζδ, επμιέκςξ, ηαθό εα ήηακ κα ιδ δζαηζκδοκεύμοιε
αοηή ηδ ζοζπέηζζδ ηαζ, πνμπακηόξ, κα ιδκ ηδκ οπμαάθθμοιε ζε ηζιςνία.
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Γράφθμα 1.1 – Οι πρϊτεσ τρεισ ςυνεδρίεσ.
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Γκςνίγμοιε ήδδ όηζ δεκ οθίζηαηαζ πνμηζιόηενδ, απμηεθεζιαηζηόηενδ ηαζ
αζθαθέζηενδ δίμδμξ από αοηή ηδξ εεηζηήξ εκίζποζδξ. Έπμκηαξ αοηό ηαηά κμο, αθθάλαιε
ζηάζδ, εκζζπύμκηαξ εθάπζζηα ηδκ πνώηδ έκδεζλδ άνκδζδξ ή ημύναζδξ ημο παζδζμύ (π.π.
ηαηέααζια ημο ηεθαθζμύ ζημ ενακίμ, ζπνώλζιμ ζπήιαημξ) ιε ηδκ πανμπή εκόξ ημοαθαηζμο.
Ο Ονέζηδξ, αθμύ αζπμθμύκηακ θίβμ ιε ημ ακηζηείιεκμ, ημ επέζηνεθε, θάιαακε αιένζζηδ
ημζκςκζηή εκίζποζδ ηαζ ήηακ έημζιμξ κα λεηζκήζμοιε λακά. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ
αθθαβήξ ήηακ άιεζα ηαζ εκηοπςζζαηά. Ήδδ ιε ηδκ πνώηδ ιένα εθανιμβήξ ηδξ αββίλαιε ημ
ζηόπμ ιαξ: ημκ εηιδδεκζζιό ηςκ επζεεηζηώκ δνάζεςκ ( οκεδνία 4δ). Σμ εκδζαθένμκ ημο βζα
ημ ένβμ δζαηδνήεδηε αηιαίμ βζα ηνζάκηα μθόηθδνα θεπηά, ήηακ πμθύ ήνειμξ, ελαζνεηζηά
ζοκενβάζζιμξ ηαζ δε πνεζάζηδηε κα πανέπς ημ ημοαθάηζ «ιζηνήξ εκίζποζδξ βζα ακαζημθή
δνάζεςκ» πανά ιόκμ δύμ θμνέξ. Ζ ημζκςκζηή εκίζποζδ έπεθηε «ανμπή» ααίαζηα: βέθζα,
πάδζα, θζθζά, αβηαθζέξ, βανβαθδηά. Ακαιθίαμθα δεκ είπε επζηεοπεεί πανάθθδθα δ δζάηνζζδ
ημο ηόηηζκμο πνώιαημξ˙ όζεξ θμνέξ ημ πεηύπαζκε ήηακ είηε επεζδή ημ ημοαθάηζ ίδζμο
ζπήιαημξ είπε εκζζποεεί ηαζ ζημ πνμδβμύιεκμ trial (π.π. ηόηηζκμξ ηύηθμξ – ιπθε ηεηνάβςκμ
ηαζ ιεηά, ηόηηζκμξ ηύηθμξ – πνάζζκμ ηνίβςκμ → ηδ δεύηενδ θμνά ζίβμονα εα επέθεβε ζςζηά
ημκ ηόηηζκμ ηύηθμ), είηε επεζδή δ επζθμβή ααζζγόηακ ζημ ελςθεηηζηό ηαεμδδβδηζηά
δζαηνζηζηό δζηό ιμο ενέεζζια ημο ακμίβιαημξ ηδξ παθάιδξ ιόθζξ άββζγε ημ πμνθονό ζπήια.
διαζία είπε πνμθακώξ κα εηηεθεί ηδ δναζηδνζόηδηα πςνίξ ηδκ εηδήθςζδ επζεεηζηώκ
δνάζεςκ ηαζ εζθζηνζκά, δεκ πενίιεκα όηζ εα έθηακε ηόζμ ζύκημια δ ζοκεδνία όπμο εα
ηοθμύζακ ηα πεκηάθεπηα ηζ εβώ δε εα άββζγα ημ clicker μύηε ζηζβιή!
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Γράφθμα 1.2. – Σζταρτθ, πζμπτθ και ζκτθ ςυνεδρία.

Γοζηοπώξ, μζ ζοκεήηεξ δε εα έιεκακ ίδζεξ βζα πμθύ. ε αοηό ημ ζδιείμ, οπεζζήθεε δ
ζζπονόηενδ πανειααίκμοζα ιεηααθδηή πμο είπα κα ακηζιεηςπίζς: μζ πεζνζζιμί ηδξ
Γζεύεοκζδξ. ημ δζάζηδια πμο αημθμύεδζε ιεηά ημ Πάζπα, ανηεηά ιέθδ ημο πνμζςπζημύ
δήθςκακ δζαδμπζηά αζεέκεζεξ, βεβμκόξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ «ακαδζακμιή» ηςκ
ιαεδηώκ ζημοξ εκαπμιείκακηεξ εηπαζδεοηέξ. Σμκ ζηενεμηοπζηά «δύζημθμ» Ονέζηδ ημκ
ακαθάιαακε πνμζςπζηά μ Γζεοεοκηήξ. Ήεεθα πμθύ κα παναηδνήζς ημ πώξ εα δμοθεύακε,
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βζα αοηό ηαζ ηαηέθααα ιία ηανέηθα ζηδκ άηνδ ηδξ αίεμοζαξ. Έηπθδηηδ έβζκα ημζκςκόξ ζε
ιία ζοκεδνία βειάηδ ηζιςνία ηαζ ανκδηζημύξ εκζζποηέξ. Ξεηίκδζακ ημπμεεηώκηαξ
πνςιαηζζημύξ ηύηθμοξ ζε ιζηνμύξ θεπημύξ ζηύθμοξ. Καηανπάξ, δεκ οπήνπε ηαιία
ζηαεενόηδηα ηαζ ζοκμπή ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ. Μέζα ζε αοηή ηδ θίβδ ώνα,
ηέεδηακ πέκηε δζαθμνεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ – ζηόπμζ βζα ημ παζδί. Ο Ονέζηδξ έπνεπε κα ιδ
ζηενεμηοπεί, κα ιδκ εηδδθώκεζ επζεεηζηέξ δνάζεζξ, κα δζαηδνεί αιένζζηδ ηδκ πνμζμπή ημο
ζημ ένβμ, κα ακηζζημζπίγεζ επζηοπώξ ημ ενέεζζια επζθμβή ιε ημ ενέεζζια δείβια ηαζ κα ηδνεί
ηαζ άθθεξ –δζαθμνεηζηέξ ιεηαλύ ημοξ- εκημθέξ! Ωξ απμηέθεζια, ημ παζδί ειθάκζζε επαβςβή
δνάζεςκ, ηάπμζεξ από ηζξ μπμίεξ εκζζπύμκηακ ζοιπηςιαηζηά. Καιία ηαηακόδζδ ημο ηζ
ζοκέααζκε, ηαεόθμο ζοκεηηζηόηδηα. Πόηε ημο γδημύκηακ κα ηάκεζ ημ Α (Α=ΔD), εκώ αιέζςξ
ιεηά, ηζιςνμύκηακ ημ Α ηαζ εκζζποόηακ ημ Β (ημ μπμίμ είπε ηζιςνδεεί θίβμ πνζκ!). Δπζπθέμκ,
έκαξ πανάβμκηαξ πμο ζοκέααθε ηα ιέβζζηα ζηδ ζύβποζδ ημο ιαεδηή ήηακ δ ζοκεπήξ
δζαηύπςζδ ηδξ εκημθήξ: «Υενάηζα ζηζξ ηζέπεξ». Ζ οπόδεζλδ αοηή είπε λεηζκήζεζ πμθύ ηαζνό
πνζκ θηάζμοιε ειείξ ζημ ζπμθείμ. Ζ θμβζηή πίζς από ημ εβπείνδια ζοκίζηαηαζ ζηδκ
εθάηηςζδ ηδξ ζηενεμηοπίαξ «ιζηνά ζοκεπόιεκα αββίβιαηα ζημ πνόζςπμ» ιέζς ηδξ
εκίζποζδξ ιζαξ αζοιαίααζηδξ ηαζ θεζημονβζηόηενδξ ιμνθήξ δνάζδξ, όπςξ ημ κα
ημπμεεηδεμύκ ηα πένζα ημο παζδζμύ ζηζξ ηζέπεξ ημο. ηδ εεςνία, ήηακ ιζα πνμζπάεεζα πμο
εκδεπμιέκςξ κα είπε απμηέθεζια. Ωζηόζμ, ηάεε θμνά πμο γδηάιε ηάηζ από ηα παζδζά,
μθείθμοιε κα εοιόιαζηε ημ βζαηί˙ βζαηί ημ γδηάιε; ε ηζ αμδεά ηαζ ζε ηζ απμζημπεί; ηακ μ
Ονέζηδξ ηάεεηαζ απόθοηα ήζοπμξ ζηδκ ηανέηθα, ήνειμξ ηαζ δίπςξ κα ζηενεμηοπεί, ιε ηα
πένζα αθδιέκα παθανά ζηα βόκαηα, ηζ επζηεθεί δ εκημθή «πενάηζα ζηζξ ηζέπεξ»; Σζ
ακαζηέθθεζ; Πμζμξ μ θεζημονβζηόξ ζημπόξ ηδξ, πένακ ηδξ ειιμκήξ κα ακηαπμηνίκεηαζ ημ παζδί
απεοεείαξ ζε μπμζαδήπμηε εκημθή ηζ ακ ημο δίκεηαζ; Σέθμξ, δ ημνςκίδα ηςκ πνμαθδιαηζηώκ
πεζνζζιώκ ήηακ μ ζαθήξ δζαπςνζζιόξ ημο ενακίμο ςξ πθαζζίμο δναζηδνζόηδηαξ από ηδκ ώνα
παζπκζδζμύ ηαζ ημζκςκζηήξ εκίζποζδξ. πςξ παναηηδνζζηζηά οπμζηήνζλε ηαζ μ ίδζμξ μ
Γζεοεοκηήξ: «δ ιάεδζδ δεκ πνέπεζ κα ζοζπεηζζεεί ιε ημ παζπκίδζ, αθθά κα δζαηδνδεμύκ
ηάπμζα δεδμιέκα όνζα, πνμηεζιέκμο ζηδ ζοκέπεζα ημ παζδί κα ιδκ απμδζμνβακώκεηαζ ηαζ κα
δέπεηαζ ηδκ αοζηδνόηδηα». Ζ δζηή ιμο, βειάηδ αβηαθζέξ ηαζ θζθζά, πνμζέββζζδ ηνίεδηε
εζθαθιέκδ ηαζ απμπνμζακαημθζζηζηή. Με άθθα θόβζα, μ ζηόπμξ ιμο εα έπνεπε κα είκαζ ιία
ηέημζα νύειζζδ ηςκ ζοκεδηώκ όπμο κα απμηθείμκηαζ από ηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ηα
εοπάνζζηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ εεηζηά βεβμκόηα, ιεηααζαάγμκηαξ ζημ παζδί πςξ δ εηπαίδεοζδ
είκαζ ημ πζμ δοζάνεζημ πνάβια ζημκ ηόζιμ! Δπζπθέμκ, ζα κα ιδκ ήηακ ανηεηά όθα ηα
παναπάκς, δ Γζεύεοκζδ εηδήθςζε ηαζ ηάπμζεξ έκημκεξ πνμζπάεεζεξ επζαμθήξ ιέζς
ηνααδβιάηςκ, ζπνςλζιάηςκ ηαζ εηθμαζζιμύ. Γοζηοπώξ, δεκ ήηακ δ πνώηδ θμνά πμο
επζζηναηεοόηακ δ θοζζηή ηζιςνία –θεηηζηή ηαζ ζςιαηζηή- ςξ πνμξ ηδκ μνζμεέηδζδ εκόξ
παζδζμύ. Μεηά θύπδξ, είπαιε ανηεηέξ θμνέξ πνμζέλεζ ηδ πνήζδ παζημοηζώκ, ηνααδβιάηςκ
ιαθθζώκ, πηοπδιάηςκ ζηα πένζα ηαζ επώδοκςκ ζπνςλζιάηςκ, ιεηαθναζιέκςκ ςξ «θοζζηή
ηαεμδήβδζδ», δ μπμία ηνζκόηακ απαναίηδηδ, εοκόδηδ ηαζ άηνςξ παζδαβςβζηή. Έπεζηα από
αοηήκ ηδκ λέπεζθδ ανκδηζηώκ εκζζποηώκ ώνα, αοηό πμο απμηόιζζα ήηακ ιζα λεηάεανδ
εζηόκα δζαζηνέαθςζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ ιάεδζδξ, ηδξ πναβιαηζηόηδηαξ, ιία ζύβποζδ
ημο ηζ ακαιέκμοιε από ηα παζδζά, ημο ηνόπμο πμο νοειίγμοιε ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηςκ εζδώκ
ηςκ ζοκεπεζώκ πμο επζθένμοκ μζ δζηέξ ιαξ δνάζεζξ. Άκαοδδ, εοιςιέκδ ηαζ απμβμδηεοιέκδ,
απμιαηνύκεδηα από ηδκ αίεμοζα ιδ εέθμκηαξ κα ζοζπεηζζεεί πεναζηένς δ πανμοζία ιμο ιε
ηζιςνία.
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Γράφθμα 1.3 – Ζβδομθ, όγδοθ και ζνατθ ςυνεδρία.
Έηζζ θμζπόκ ζοκεπίζηδηε ιία πενίμδμξ έκημκςκ αθθαβώκ ζημ πενζαάθθμκ ημο

Ονέζηδ. Σζξ διένεξ πμο μζ ζοκεδνίεξ ιαξ έπμκηακ ηςκ ςνώκ πμο πενκμύζε ιε ημκ
Γζεοεοκηή, δ εηδήθςζδ ηςκ επζεεηζηώκ δνάζεςκ αολακόηακ (οκεδνία 5δ ηαζ 9δ), θηάκμκηαξ
αηόιδ ηαζ ηα ανπζηά ηδξ επίπεδα (οκεδνία 6δ). Σζξ διένεξ όιςξ πμο πνμθαααίκαιε κα
δμοθέρμοιε ιαγί πνζκ πανειαθδεμύκ θςκέξ, ηνααήβιαηα ηαζ ζπνςλίιαηα,
αθθδθεπζδνμύζαιε μιαθόηαηα, πςνίξ ηδκ ειθάκζζδ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ επζεεηζηόηδηαξ
(οκεδνία 7δ ηαζ 8δ). Ζ ηαηάζηαζδ αοηή μδήβδζε ζηδ ιεηαηνμπή ηδξ πανέιααζδξ ζε
πεζναιαηζηό ζπέδζμ ακαηνμπήξ: δ θάζδ Α ζοκίζηαημ ζηδ ιεηαλύ ιαξ εεηζηή εκίζποζδ ιε
ζοκέπεζα ηδ ιείςζδ ηςκ επζεεηζηώκ δνάζεςκ ηαζ δ θάζδ Β ζηδ ιεηαλύ ημοξ ηζιςνία ηαζ ηδ
δναιαηζηή αύλδζδ ακεπζεύιδηςκ ζοιπενζθμνώκ. οκαηόθμοεα, δζαδέπμκηακ μζ θάζεζξ Α΄,
ιε επζζηνμθή ζημ ιδδεκζζιό επζεεηζηόηδηαξ ηαζ Β΄, ιε «παθζκδνόιδζδ» ζηδκ ανπζηή
ζοιπενζθμνά˙ ιζα «παθζκδνόιδζδ» πμο δεκ μθεζθόηακ ζηδκ ζδζμζοβηναζία ημο Ονέζηδ ή
ζημ παιδθό επίπεδμ ηςκ βκςζηζηώκ ημο θεζημονβζώκ, μύηε ζημκ αοηζζιό ημο, αθθά
απμηεθμύζε ιζα ηαεανή πνμζανιμβή ημο παζδζμύ ζηζξ ηζιςνδηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ
ζοκεήηεξ.
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Γράφθμα 1.4 – Οι τελευταίεσ τζςςερισ ςυνεδρίεσ.
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Βέααζα, όπςξ είκαζ θακενό ηαζ από ηα βναθήιαηα (οκεδνία 10δ, 11δ, 12δ ηαζ 13δ),
ιόθζξ απμζύνεδηακ ηα ηζιςνδηζηά βεβμκόηα (δδθαδή, ιόθζξ βύνζζακ όθμζ μζ εηπαζδεοηέξ ηαζ
δεκ οπήνπε πζα ακάβηδ βζα επζπθέμκ ώνεξ ιε ημκ Γζεοεοκηή), επζζηνέραιε –ηαζ ηεθζηά
εειεθζώζαιε- ηδκ ελάθεζρδ ηςκ επζεεηζηώκ δνάζεςκ ζηα πθαίζζα ιζαξ δμιδιέκδξ
δναζηδνζόηδηαξ. Αξ ζδιεζςεεί όηζ αηόια ηαζ ζηδκ 11δ ζοκεδνία, πανόθδ ηδκ πνμΰπανλδ ηδξ
έκημκδξ ηζιςνίαξ πμο είπε κα ακηζιεηςπίζεζ ημ παζδί, μζ επζεεηζηέξ δνάζεζξ πμο εηδδθώεδηακ
πανέιεζκακ ζε πμθύ παιδθά πθαίζζα ζοπκόηδηαξ (ιόκμ πέκηε ακά πέκηε θεπηά) . Ο Ονέζηδξ
ζοκενβάγεηαζ πνόεοια, βεθάεζ ηαζ παίνεηαζ, εκώ δεκ έπεζ πθέμκ ακάβηδ ηδξ «ιζηνήξ –
ακαζηαθηζηήξ εκίζποζδξ». Υαναηηδνζζηζηό πανάδεζβια απμηεθεί δ 11δ ζοκεδνία, ιε ηδκ
εηδήθςζδ ιζαξ επζεεηζηήξ δνάζδξ ζημ 20θεπημ. Έκα βανβαθδηό ημκ εκεμοζίαζε ηόζμ πμθύ,
ώζηε ζδηώεδηε απ’ ηδκ ηανέηθα ηαζ ηάεζζε βεθώκηαξ ζημ ζηνώια δίπθα ιαξ. ηδκ
πνμζπάεεζά ιμο κα ημκ επακαθένς, ιμο έζπνςλε εθαθνά ημ πένζ, δνάζδ πμο βζα θόβμοξ
ζοκεηηζηόηδηαξ ιε ηζξ πνμδβμύιεκεξ ιεηνήζεζξ ηαηαβνάθδηε ςξ επζεεηζηή. Έδεζπκε ιε ηδκ
παθάιδ ημο ημ ζηήεμξ ημο, κεύια πμο ζδιαίκεζ «Θέθς». «Θέθεζξ κα ιείκεζξ εηεί Ονέζηδ;
Διέκα δε ιε πεζνάγεζ ηαεόθμο!» Μεηέθενα ηα ημοαθάηζα ζημ ζηνώια ηαζ ημο γήηδζα ημ
ηόηηζκμ. Υςνίξ ηαιία εηδήθςζδ βηνίκζαξ, ιμο έδςζε ημ ζςζηό ημοαθάηζ. ηακ επέζηνερα
ζηδ αζαθζμεήηδ βζα κα αθθάλς ζπήιαηα, μ ιζηνόξ ιε αημθμύεδζε ηαζ ηάεζζε ζηδκ ηανέηθα
ημο, δίπςξ κα ημο γδηδεεί εη κέμο. οκεπίζαιε ημ πνόβναιια, ιε βέθζα ηαζ πεζνάβιαηα ςξ
ζοκήεςξ, επζαεααζώκμκηαξ όηζ δ εκίζποζδ είκαζ πμθύ ζδιακηζηό πνάβια.
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Δηηόξ από ημκ εηιδδεκζζιό ηςκ επζεεηζηώκ δνάζεςκ ζηα πθαίζζα ιζαξ δμιδιέκδξ
δναζηδνζόηδηαξ, ηαθό εα ήηακ κα είπε επζηεοπεεί ηαζ δ εθάηηςζδ πανόιμζςκ ζοιπενζθμνώκ,
πένα από ηα όνζα ηδξ αίεμοζαξ, ζε άθθα πενζαάθθμκηα ηαζ ιε άθθα άημια. Καζ πνάβιαηζ,
είκαζ ειθακέζηαηδ ζε όθμοξ δ αθθαβή ζημκ Ονέζηδ· μζ επζεεηζηέξ δνάζεζξ, ηόζμ πνμξ ηα
άθθα παζδζά, όζμ ηαζ πνμξ ημοξ εηπαζδεοηέξ, έπμοκ εθαηηςεεί ζδιακηζηά. Πανόθμ πμο
ελαημθμοεμύκ κα ειθακίγμκηαζ ζπμναδζηά ςξ ιέζμ έηθναζδξ άνκδζδξ ή εηκεονζζιμύ, δεκ
απμηεθμύκ πζα ημ ααζζηό ηνόπμ επζημζκςκίαξ ημο ιαεδηή ιε ημοξ βύνς ημο. Σζξ
πενζζζόηενεξ θμνέξ, ημ παζδί είκαζ ήνειμ ηαζ ζοκενβάζζιμ, εκώ έπεζ ειθακίζεζ ανηεηέξ
ζηζβιέξ ηδκ πνςημαμοθία βζα έκανλδ αθθδθεπίδναζδξ ιε ηδ δαζηάθα ημο ή ιε παζδζά ηδξ
ηάλδξ ημο, βεβμκόξ πμο είπε πνμηαθέζεζ εκηύπςζδ ζημ πνμζςπζηό. Αηόια ηαζ ζηζξ
«άζπδιεξ» ιένεξ, πενζθαιαάκεηαζ ιόκμ έκα λέζπαζια ημο παζδζμύ ηαζ όπζ ιζα ζοκεπόιεκδ,
αδζάθεζπηδ ηαηάζηαζδ εηκεονζζιμύ ηαζ ακδζοπίαξ, όπςξ όηακ πνςημλεηζκήζαιε.
Δπζπνόζεεηα, δε εα ιπμνμύζα κα παναθείρς όηζ μ Ονέζηδξ πεηοπαίκεζ ημ ηόηηζκμ
ημοαθάηζ ζε πμζμζηό 100% επζηοπίαξ ηαζ είκαζ ζοβπνόκςξ ζε εέζδ κα δζαηνίκεζ ημ
ζοβηεηνζιέκμ πνώια αηόια ηαζ όηακ αθθάγμοκ ηα ακηζηείιεκα (π.π. «Γείλε ημ ηόηηζκμ
πανηί», «Γείλε ημ ηόηηζκμ ημνδόκζ»). Ζ ηαπύηδηα ιε ηδκ μπμία εηηεθεί ηα ένβα
(εκζθδκώζεζξ, ημνδόκζα, παγθ) έπεζ ιεζςεεί ζδιακηζηά, όπςξ επίζδξ ηαζ μ νοειόξ
ηαηακάθςζδξ ηνμθήξ. Ο ιζηνόξ, πμο ηαηαανόπεζγε ημ θαβδηό ημο ιέζα ζε εθάπζζηα
δεοηενόθεπηα, ηνώεζ πθέμκ ανβά ηαζ ιάθζζηα, πςνίξ κα έπεζ ηδκ ακάβηδ δζανηώκ θεηηζηά
ηαεμδδβδηζηώκ δζαηνζηζηώκ ενεεζζιάηςκ ηδξ ιμνθήξ «Πενζιέκς».
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ημ ζύκμθό ημοξ, μζ ηνεζξ αοημί ιήκεξ απμηέθεζακ ιζα ιμκαδζηά δζδαηηζηή
ειπεζνία. Γζα ηαθή ιαξ ηύπδ, δ ακάεεζή ιαξ ζε ιία ζπμθζηή ιμκάδα ζήιακε, όπζ ηδκ
απθή παναηήνδζδ ηςκ βεβμκόηςκ πμο εηηοθίζζμκηακ βύνς ιαξ, αθθά ηδκ αθδεζκή
ειπθμηή ιε ηα παζδζά ηαζ ημοξ ζοκαδέθθμοξ, ζε ζδιείμ κα αζζεακόιαζηε
ακαπόζπαζηα ημιιάηζα ημο δοκαιζημύ. Οιμθμβμοιέκςξ, δ πνήζδ ηδξ «θοζζηήξ
ηαεμδήβδζδξ», πμο δεκ ήηακ ηίπμηε άθθμ από ηζιςνία, ιαξ νάβζγε ηδκ ηανδζά· ακ ηαζ
ημ πζμ απμβμδηεοηζηό βεβμκόξ ήηακ δ θοζζηόηδηα ιε ηδκ μπμία εηδδθώκμκηακ ηέημζα
ζοιαάκηα, πςνίξ κα αιθζζαδηείηαζ από ηακέκακ μ «παζδαβςβζηόξ» ημοξ παναηηήναξ,
δ εέζδ ημοξ ζηδ ιάεδζδ ή μζ ζοκέπεζεξ πμο επζθένμοκ ιαηνμπνόεεζια ζηα παζδζά. Ζ
παβίδα είκαζ όηζ, αναποπνόεεζια, δ ηζιςνία θεζημονβεί, βζα αοηό ηαζ θμβίγεηαζ
απμδμηζηή. Βέααζα, όηακ δ νύειζζδ ηςκ ζοκεδηώκ δζαιόνθςζδξ εκόξ πενζαάθθμκημξ
εηπαίδεοζδξ είκαζ απμηθεζζηζηά δζηή ιαξ εοεύκδ, ηόηε δ επζθμβή ακάιεζα ζηδ εεηζηή
εκίζποζδ ή ηδκ ηζιςνία, δε εα έπνεπε κα ζοκζζηά ηακ δίθδιια. Γεκ οπάνπεζ ιμκμπάηζ
πμο κα ηαηαθήβεζ πενζζζόηενμ εββοδιέκα ζε εκεμοζζώδεζξ, πνόεοιμοξ, βεθαζημύξ
ιαεδηέξ, από αοηό πμο ελαζθαθίγεζ εοπάνζζηα, αζηεία, εκζζποηζηά βεβμκόηα ζημ
πώνμ ημο ζπμθείμο.
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