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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Σα παηδηά απνηεινχλ ην λφεκα θαη ηελ ραξά ζηελ δσή φισλ καο. Κάζε παηδί δηαζέηεη 

δηθή ηνπ κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα, αθφκα θαη φηαλ γελληέηαη ή απνθηά ζηελ πνξεία ηεο 

δσήο ηνπ θάπνηα αλαπεξία, θηλεηηθή, δηαλνεηηθή θ.ν 

 

Κχξην κέιεκα καο είλαη ηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο λα 

αληηκεησπίδνληαη αιιά θαη λα ραίξνληαη ηζάμηα, θαη φηαλ ιέκε ηζάμηα λα απνιακβάλνπλ 

ηελ ραξά ηνπ παηρληδηνχ, ηελ μεγλνηαζηά ηεο θαινθαηξηλήο θαηαζθήλσζεο θαη 

γεληθφηεξα ηελ ςπραγσγία αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηελ απνιακβάλνπλ αληίζηνηρα 

ζπλνκήιηθα αξηηκειή παηδηά. 

 

Δ θαηαζθήλσζε απνηειεί ην φλεηξν, ηνλ νξηζκφ ηνπ παηρληδηνχ, ηελ θαινθαηξηλή δσή ζε 

έλα εμνρηθφ κέξνο κε άιιεο ζπλζήθεο, κε πξφγξακκα πνπ πεξηέρεη έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα, κνπζηθέο, ρνξεπηηθέο δεκηνπξγίεο θαη πάλσ απφ φια αηειείσηε παξέα κε 

ηνπο θαινχο θίινπο. 

 

ε κηα πξφηππε εγθαηάζηαζε γηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ζαλ θαη απηή πνπ 

εξγαζηήθακε ηα παηδηά απνιακβάλνπλ ρσξίο ζηεξήζεηο ηελ ςπραγσγία, ην νκαδηθφ 

παηρλίδη θαη παξάιιεια δνπιεχνπλ ζηελ ζεξαπεία ηνπο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηππνζεξαπείαο θαη πδξνζεξαπείαο. Δ θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ δίλεη ζηα 

παηδηά ηελ επθαηξία λα ληψζνπλ αλεμάξηεηα ζε κηα πεξηνρή κε πξνδηαγξαθέο. 

 

Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο φπσο γήπεδα, θνηηψλεο θαη ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο 

θαιιηηερληθά εξγαζηήξηα πξνζδίδνπλ κηα ζχγρξνλε κα θαη απιντθή κνξθή ζηελ 

θαηαζθήλσζε, ελψ πινχζην πξάζηλν θαη ρψξνη γηα λα απνιαχζνπλ ηελ θχζε θαη ηελ 

ζαιαζζηλή αχξα ηεο αιακίλαο βξίζθνληαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο. 

 

Οη εκεξνκελίεο πνπ ηα παηδηά παξακέλνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε είλαη ηδαληθή ψζηε λα 

μεθνπξαζηνχλ, λα ζπλερίζνπλ ηελ ζεξαπεία ηνπο ζπλνδεπφκελα πάληα κε εηδηθνχο 

ζπλνδνχο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ παξέεο θαη θηιίεο.  

 

Μεηά ην πέξαο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζθέξνληαη ζην ζψκα 

πξνζθφπσλ βξίζθνληαο ρψξν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο  αιιά  θαη γηα ηελ δηνξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαζψο θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ζέκαηα 

παηδηθήο ςπρνινγίαο, ζηήξημεο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη πνηθίισλ ζεκάησλ. 
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ABSTRACT 

 

Children are the meaning and joy in everyone‟s life. Every child has its own unique 

personality, even if it is disabled by birth or on the course of its life. 

 

Our prime concern is the children with disabilities and dis-functions to be treated equally 

and be able to enjoy playing, carefree summer camp and entertainment just like every 

other child of the same age. 

 

Summer camp is a dream, the definition of fun, carefree summer vacation in the country 

with a schedule that contains physical activity, music, dancing, crafts and above all 

having a great time with good friends. 

 

In a state of the arts institution for children with disabilities, as the one we have worked 

on, they enjoy unlimited hours of playing and enjoying nature, while working on their 

treatment with activities which include therapeutic horseback riding and swim therapy. 

Proper configuration of the facilities gives children a chance to feel comfortable and 

independent on a high standards area. 

 

Structures such as courts, housing and unique architecture artistic workhouses give a 

modern yet simple aura to the camp, surrounded by a vast area of natural beauty and 

greenery scented by the gentle smell of the sea in the island of Salamina. 

 

The camping season is ideal for children to have time to rest and make a lot of new 

friends, while going on with their treatment alongside trained professionals  

 

When the camping season is over the facilities will accommodate the “Scouts of Greece” 

who will use the area for their outdoors activities and also host educational seminars for 

parents and teachers mainly on the subject of child psychology and proper conduct 

toward disabled children. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
 

 

Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ηεο θαηαζθήλσζεο 

 

1.1 Η αιακίλα, γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα θαη σο Κνύινπξε. 

Είλαη ην κεγαιύηεξν λεζί ηνπ αξσληθνύ θόιπνπ θαη ην πην θνληηλό ζηηο αθηέο ηεο Αηηηθήο. 
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1.1 Δηζαγσγηθή πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

  

 ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά θαη ηα γεληθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο αιακίλαο. 

Γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηα πξψηκα 

ειιεληθά ρξφληα κέρξη θαη ζήκεξα. Δ πινχζηα ηζηνξία ηνπ λεζηνχ ζα κπνξνχζε λα 

αμηνπνηεζεί θαη γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, θαζψο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ε δηαζθέδαζε 

ησλ παηδηψλ, κε ηελ επηκφξθσζή ηνπο. Παξάιιεια, ην λεζί ηεο αιακίλαο παξνπζηάδεη 

θαη ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή ηζηνξία. 

 

 

1.2 Πεξηγξαθή θαη ηζηνξία ηνπ λεζηνύ 

 

 

1.2 Ο ηύκβνο ησλ εξώσλ  
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Πεξηγξαθή ηεο αιακίλαο 

 

 

Δ αιακίλα
(1)

 είλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ηνπ αξσληθνχ θαη ην πην θνληηλφ ζηηο αθηέο ηηο 

Ώηηηθήο. Ώπέρεη αλαηνιηθά απφ ην Πέξακα, 1.200 κέηξα θαη βνξεηνδπηηθά απφ ηηο αθηέο 

ησλ Μεγάξσλ, 500 κέηξα. Έρεη έθηαζε 93,5 η. ρικ., κήθνο αθηψλ πεξίπνπ 100 ρικ. 

Αηνηθεηηθά αλήθεη ζηνλ Ννκφ Ώηηηθήο, δηακέξηζκα Πεηξαηά. Θξεζθεπηηθά, καδί κε ηα 

Μέγαξα αλήθνπλ ζηε Μεηξφπνιε Μεγάξσλ – αιακίλνο.  

 

 

Ιζηνξία αιακίλαο 

 

 

Δ αιακίλα απιψλεηαη ζήκεξα ζε έλαλ ηφπν ηζηνξηθφ θαη αγαπεκέλν γηα φζνπο ηνλ 

ήμεξαλ θαη ηνλ δνπλ. Σα Ώκπειάθηα απέρνπλ 4 ρικ, Ν.Ώ. απφ ηελ πξσηεχνπζα. Βδψ 

βξηζθφηαλ ην ιηκάλη ηεο αξραίαο αιακίλαο, ζην βπζφ ηνπ νπνίνπ, ππάξρνπλ εξείπηα 

αξραίσλ θηηζκάησλ. Ώπφ ην αξραίν ιηκάλη θαη ην αθξσηήξη ηεο Κπλφζνπξαο ν 

επηζθέπηεο ζα δεη ηνλ Σχκβν ησλ αιακηλνκάρσλ ηεο ηζηνξηθήο αιακίλαο ηνπ 480 π.Υ. 

Ο ηφπνο έγηλε θηιφμελε αγθαιηά θαη έκπλεπζε γηα ηνλ απφ ζθελήο θηιφζνθν, ηνλ 

Βπξηπίδε, αιιά θαη ηειεπηαίνο ζηαζκφο γηα ηνλ Καξατζθάθε θαη άιινπο αγσληζηέο ηνπ 

1821.  

 

Παηξίδα ηνπ Οκεξηθνχ Ώίαληα θαη ηνπ κεγάινπ ηξαγηθνχ Βπξηπίδε, ηφπνο δηακνλήο θαη 

δεκηνπξγίαο ηνπ πνηεηή Άγγεινπ ηθειηαλνχ θαη θηινμελίαο ηνπ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε, 

ε αιακίλα είλαη επξχηεξα γλσζηή ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία γηα ηε κεγαιχηεξε 

Ναπκαρία ησλ αηψλσλ, πνπ έγηλε ζην ζηελφ ηεο ην 480 π. Υ. Ώπφ ηελ έθβαζε ηεο νπνίαο, 

κε λίθε ησλ Βιιήλσλ, δηαζψζεθε θαη αλαπηχρζεθε ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη 

δηαδφζεθε ζηε Αχζε θαη ζηνλ θφζκν. 
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Ολνκαζία: 

 

χκθσλα κε ηε κπζνινγία, ην φλνκα αιακίλα δφζεθε ζην λεζί απφ ηνλ Κπρξέα, γηα λα 

ηηκήζεη ηε κεηέξα ηνπ αιακίλα πνπ ήηαλ αδειθή ηεο Ώίγηλαο θαη κηα απφ ηηο 50 θφξεο 

ηνπ πνηάκηνπ ζενχ Ώηζψπνπ. Καηά ηελ αξραηφηεηα ε αιακίλα ήηαλ γλσζηή κε ηα 

νλφκαηα Πηηπνχζα (απφ ην δέληξν πίηπο: πεχθνο), θηξάο (απφ ηνλ ήξσα θίξν) θαη 

Κπρξεία (απφ ηνλ Κπρξέα). Σν λεζί είλαη επίζεο γλσζηφ ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα θαη κε 

ηελ νλνκαζία Κνχινπξε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην αθξσηήξην «Κφινπξηο άθξα» (ζήκεξα 

Πνχληα), ζην νπνίν ήηαλ ρηηζκέλε ε αξραία πφιε θαη ην ιηκάλη ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ.  

 

Μπζνινγία – Ιζηνξία: 

 

ην λεζί βαζίιεςε ν Ώζσπφο πνηακφο, αθνχ ζθφησζε ηνλ πξψην βαζηιηά ηνπ λεζηνχ, 

ηνλ θη. Σελ θφξε ηνπ, αιακίλα ηελ αγάπεζε παξάθνξα ν ζεφο ηεο ζάιαζζαο, 

Πνζεηδψλαο. Καξπφο απηνχ ηνπ έξσηα ήηαλ ν Κπρξέαο (κηζφο άλζξσπνο, κηζφο θίδη) ν 

νπνίνο βαζίιεςε ζην λεζί. Ο Κπρξέαο απέθηεζε κηα θφξε, ηε Γιαχθε, ε νπνία 

παληξεχηεθε ηνλ Σειακψλα, γηφ ηνπ ΐαζηιηά ηεο Ώίγηλαο Ώηαθνχ. Ο Σειακψλαο πνπ 

δηαδέρηεθε ηνλ Κπρξέα ζην ζξφλν, απέθηεζε αξγφηεξα δπν γηνχο: ηνλ Ώίαληα (απφ ηνλ 

γάκν ηνπ κε ηελ Πεξίβνηα, θφξε ηνπ βαζηιηά ησλ Μεγάξσλ Ώιθάζνπ) Καη ηνλ Σεχθξν 

(απφ ηνλ γάκν ηνπ κε ηελ Δζηφλε). Σα δπν αδέιθηα έιαβαλ κέξνο ζηνλ Σξσηθφ Πφιεκν 

κε 12 πινία. ΐαζηιηάο ηνπ λεζηνχ ηφηε ήηαλ ν Ώίαληαο, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη σο έλαο 

απφ ηνπο γελλαηφηεξνπο Έιιελεο. Σν ηέινο ηνπ φκσο ήηαλ ηξαγηθφ. Ώπηνθηφλεζε, φηαλ 

ληθήζεθε απφ ηνλ Οδπζζέα ζηνπο αγψλεο πνπ έγηλαλ κε έπαζιν ηα φπια ηνπ λεθξνχ 

Ώρηιιέα. Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ επέζηξεςαλ ζην λεζί ν Σεχθξνο κε ηνλ Βπξπζάθε, 

γηνο ηνπ Ώίαληα θαη ηεο Σέθκεζαο. Ο Σεχθξνο αληηκεηψπηζε ηελ νξγή ηνπ παηέξα ηνπ 

Σειακψλα, επεηδή δελ εθδηθήζεθε ην ζάλαην ηνπ αδειθνχ ηνπ. Έηζη εγθαηέιεηςε ην λεζί 

θαη πήγε ζηελ Κχπξν, φπνπ ίδξπζε πφιε κε ην φλνκα αιακίλα, ελψ ν Βπξπζάθεο 

βαζίιεςε ζην λεζί θαη απέθηεζε έλαλ γηφ, ηνλ Φηιαίν, πνπ έγηλε Ώζελαίνο πνιίηεο θαη 

δψξηζε ηε αιακίλα ζηνπο Ώζελαίνπο. 

 

 



Πτυχιακή 
 

- 7 - 

Γηα αηψλεο κεηά, ε αιακίλα ππήξμε ην… «κήινλ ηεο έξηδνο» κεηαμχ Ώζελψλ θαη 

Μεγάξσλ. Κάπνηα επνρή ε αιακίλα βξέζεθε ζηε θαηνρή ησλ Μεγαξέσλ. Μεηά δε ηελ 

παξέκβαζε ηνπ φισλα ε αιακίλα ηέζεθε ππφ ηνλ έιεγρν ησλ Ώζελαίσλ. 

 

 

1.3 Γξακκαηόζεκν ηνπ 1950 γηα ηε Ναπκαρία ηεο αιακίλαο  

 

Καηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο ε αιακίλα πξφζθεξε αλεθηίκεηε βνήζεηα ζηνπο 

Ώζελαίνπο θαη ζηνπο ζπκκάρνπο ησλ θαηά ησλ Πεξζψλ θαη ηδηαίηεξα έκεηλε γλσζηή 

ζηελ ηζηνξία γηα ηελ κεγάιε λαπκαρία πνπ δηεμήρζε ζην ζηελφ ηεο ην 480 π.Υ. ηε 

αιακίλα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο λαπκαρίαο ζπλαληψληαη νη ηξεηο κεγαιχηεξνη πνηεηέο 

ησλ αηψλσλ. Ο Ώηζρχινο πνιέκεζε ζηε λαπκαρία θαη έγξαςε γη‟ απηήλ. Ο νθνθιήο 

έθεβνο έιαβε κέξνο ζηα Βπηλίθηα, ελψ ν ηξαγηθφηεξνο ησλ ηξηψλ, ν Βπξηπίδεο γελλήζεθε 

ζηε αιακίλα φηαλ δηαδξακαηηδφηαλ ην κεγάιν ηζηνξηθφ γεγνλφο. 

 

Ώπφ αλαζθαθέο πνπ μεθίλεζαλ ην 1994 κε ηνλ θαζεγεηή – αξραηνιφγν Γηάλλν Λψιν, 

αλαθαιχθζεθαλ αξραηνινγηθά επξήκαηα ζην ζπήιαην, φπνπ ν Βπξηπίδεο θαηά ηηο 

ηζηνξηθέο πεγέο έγξαςε ηα αζάλαηα έξγα ηνπ. ην κνλνπάηη πνπ πάεη πξνο ην ζπήιαην 

αλαθαιχθζεθε ην ηεξφ ηνπ Αηνλχζνπ. Βπίζεο ζε πξφζθαηεο αλαζθαθέο ζηα λφηηα ηνπ 

λεζηνχ, ζηελ πεξηνρή Καλάθηα,(πεξηνρή φπνπ ζα βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

θαηαζθήλσζήο καο) βξέζεθαλ εξείπηα θαη ζεκέιηα θηηζκάησλ ηεο Οκεξηθήο αιακίλαο. 

 

ηε κεηέπεηηα ηζηνξία ηεο, ε αιακίλα δέρηεθε θαηά θαηξνχο δηάθνξεο επηδξνκέο, φπσο 

απηέο ησλ Μαθεδφλσλ, ησλ Πεινπνλλήζησλ θιπ. Βλδηάκεζα ππήξμαλ πεξίνδνη αθκήο 

θαη παξαθκήο. Ώπφ ην 350 σο ην 318 π.Υ. δφζεθε ζηε αιακίλα ε δπλαηφηεηα λα θφςεη 
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δηθφ ηεο λφκηζκα. ΐπδαληηλά λαΎδξηα θαη ηάθνη καξηπξνχλ ηελ χπαξμε έληνλεο δσήο ζην 

λεζί, πνπ φκσο θαη απηή απεηιήζεθε απφ ηνπο Βλεηνχο, ηνπο πεηξαηέο θ.α. ηα ρξφληα 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ιφγσ ηεο ζέζεσο θαη ηεο αζθάιεηαο, ζπλείζθεξε ζεηηθά ζηνπο 

αγψλεο, ελψ ηαπηφρξνλα απνιάκβαλε νξηζκέλσλ πξνλνκίσλ. 

 

Τπήξμε θαηαθχγην πξνζθχγσλ (φπσο ησλ Ώζελαίσλ 1687 θαη θαηνίθσλ ηεο Ώηηηθήο θαη 

ΐνησηίαο ην 1770 θαη ην 1821). Ώπφ θεη βγήθε θαη ε θξάζε: «πήγε ε ςπρή κνπ ζηελ 

Κνχινπξε». 

 

Πήξε κέξνο ζηα νξισθηθά κε αξρεγφ ην Μεηξνκάξα, ν νπνίνο άθεζε ην ζπαζί ηνπ ηάκα 

ζηε Φαλεξσκέλε. Ώξγφηεξα δεκηνπξγήζεθε ππξήλαο Φηιηθψλ κε πξψην ηνλ εγνχκελν 

ηεο Ε.Μ. Παλαγίαο Φαλεξσκέλεο, Γξεγφξην Καλέιιν. 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο ην λεζί γλψξηζε κέξεο άλζηζεο ησλ λαπηηθψλ 

επαγγεικάησλ. εκαληηθφ γεγνλφο γηα ηε αιακίλα ήηαλ θαη ε εγθαηάζηαζε ζην λεζί 

ηνπ Πνιεκηθνχ Ναχζηαζκνπ ην 1878, ζηε Φαλεξσκέλε θαη απφ ην 1881 ζηε ζεκεξηλή 

ηνπ ζέζε. Ώπηή ε επνρή γέλλεζε θαη αλέδεημε αμηφινγεο πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ην 

κεγάιν δσγξάθν Πνιπρξφλε Λεκπέζε, ην θηιφινγν – ιανγξάθν Πέηξν Φνπξίθε, ην 

ζηξαηεγφ Θεφδσξν Πάγθαιν, ην ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα Αεκήηξε Μπφγξε θαη αξγφηεξα 

ην βάξδν ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ Γηψξγν Παπαζίδεξε, ηνλ θαζεγεηή – αξραηνιφγν 

Αεκήηξε Πάιια, ηνλ αξρεγφ Βλφπισλ δπλάκεσλ πχξν Ώπγέξε θ. αι. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο έδσζε ζε ζπζία θαη πάιη ηα παιηθάξηα ηεο – ζηελ αληίζηαζε 

θαηά ησλ θαηαθηεηψλ – φπσο ηνπο Γεψξ. Μπεγλή, Ν. Μπεξή, Φηι. Σνχηζε, η. 

Νηθνιέην, Γεσξ. Βιεπζηληψηε, θ.α., φπσο θαη νκήξνπο ζε γεξκαληθά ζηξαηφπεδα.  

 

Χθέιηκν λα γλσξίδνπκε φηη ν Ώ‟ Μεζεκβξηλφο, θαηά ην γεσγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αξραίνπ καζεκαηηθνχ, αζηξνλφκνπ θαη γεσδαίηε Βξαηνζζέλε ηνπ Κπξελαίνπ, δηέξρεηαη 

απφ ηελ αξραία πφιε ηεο αιακίλαο ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, δειαδή ηα ζεκεξηλά 

Ώκπειάθηα. Βίλαη γλσζηφ εμάιινπ, ζ‟ φιεο ηηο θπιέο ηεο νηθνπκέλεο φηη ζηε γχξσ 

ζαιάζζηα πεξηνρή βπζίζηεθαλ, θαηά ηε Ναπκαρία ηνπ 480 π.ρ. αχηαλδξα ηα πινία ηνπ 

αλαηνιηθνχ δεζπνηηζκνχ. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο θαηά ηηο πξψηεο 
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δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα απνηειεί κηα άιιε ιακπξή πεξίνδν αθκήο ηνπ ηφπνπ. Αάζνο 

ζρεκάηηδαλ ηα θαηάξηηα ησλ ηζηηνθφξσλ, ζαο επέζηξεθαλ νη θαξαβνθχξεδεο απ‟ ηα 

ηαμίδηα ηνπο.  

 

Μεηά ηνπο Έιιελεο πεδνκάρνπο ζην Μαξαζψλα (490 π.ρ.) θαη ζηηο Θεξκνπχιεο (480 

π.ρ.) αθνινχζεζαλ νη λαπκάρνη ζηε αιακίλα. Σελ 13ε αηηηθνχ κελφο ΐνεδξνκίσλνο, 

ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο 75εο Οιπκπηάδαο, επί Ώζελαίνπ άξρνληα Καιιηάδε (28εο 

επηεκβξίνπ ηνπ 480 π.ρ.) νη ειεχζεξνη Έιιελεο πνιίηεο αληέηαμαλ ζηνλ πάλνπιν, αιιά 

αλειεχζεξν πεξζηθφ δεζπνηηζκφ, ην ζψκα, ηελ ςπρή θαη ην πλεχκα ηνπο ραιχβδηλα. Ο 

πεξζηθφο ζηφινο παξαπιέεη ηηο αθηέο ηεο Ώηηηθήο θαη εηζέξρεηαη ζηα ζηελά ηεο 

αιακίλαο λνκίδνληαο φηη αηθληδηάδεη ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη απφ ην αζθαιέο 

αγθπξνβφιην ηνπο ζην ιηκάλη ησλ Ώκπειαθίσλ (αξραίαο αιακίλαο) αλνίγνληαη ζηε 

ζάιαζζα θαη παξαηάζζνληαη κε θαζνξηζκέλε ζεηξά θαηά πφιεηο έηνηκνη γηα λαπκαρία. 

 

 

1.4 Πξνηνκή ηνπ Αηζρύινπ  

 

Ο αιακηλνκάρνο θαη αξηζηνηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ, Ώηζρχινο, θαηαζέηεη ζηελ ηξαγσδία 

ηνπ «Πέξζεο» ην σξαηφηεξν γξαπηφ κλεκείν γηα ηε Ναπκαρία. Ώγγειηνθφξνο αλαγγέιιεη 

ζηε βαζίιηζζα, Άηνζζα, ηελ θαηαζηξνθή ηεο πεξζηθήο δχλακεο, ηνπ παξηζηάλεηαη απφ 

ηνλ πνηεηή σο ζπλέπεηα «εθείλεο ηεο αξρηθήο ακαξηίαο, πνπ ν Έιιελαο ηελ νλνκάδεη 

Όβξηλ. Ο άλζξσπνο πνπ μεπεξλά ηα ζχλνξα πνπ ηνπ έρνπλ νξηζζεί, θινλίδεη ηελ ηάμε 

ηνπ θφζκνπ θαη πξέπεη λα πέζεη ζχκα ηεο δηθήο ηνπ ηχθισζεο. Έηζη θαη ην πεξζηθφ 

θξάηνο μεπέξαζε ην κέηξν πνπ ηνπ ήηαλ νξηζκέλν. Δ Όβξηο απηήο ηεο εθζηξαηείαο 
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βξήθε ζηε αιακίλα ην πξψην κέξνο ηεο αληαπφδνζεο, θαη νη Πιαηαηέο ζα είλαη ην 

δεχηεξν.» Ώ.Λ. 

 

ε κηα ζθελή κνλαδηθνχ κεγαιείνπ, ν αγγειηνθφξνο θνκίδεη ζηα αλάθηνξα ηνπ Πέξζε 

βαζηιηά ηε θξηθηή είδεζε γηα ηε ζπληξηβή ηνπ πεξζηθνχ ζηφινπ. «Πνιηηείεο φιεο ηεο 

Ώζίαο! Υψξα πεξζηθή, ιηκάλη ηφζνπ πινχηνπ, κ‟ έλα ρηχπεκα κνλάρα πάεη θαηά ρακνχ ε 

ηξαλή καο επηπρία θαη ησλ Πεξζψλ ζπληξίκκηα εράζε η‟ άλζνο. Βίλαη θαθφ λα θέξλεη 

πξψηνο θαλείο ηα λέα ηεο ζπκθνξάο. κσο είλαη αλάγθε λα ηζηνξήζσ θαηαιεπηψο ηη 

πάζακε. ινο ράζεθελ ν πεξζηθφο ζηξαηφο εθεί θάησ! Σεο αιακίλαο νη αθηέο θαη νη 

γχξσ ηφπνη έρνπλ γεκίζεη κε λεθξνχο θξηρηά ρακέλνπο…. Ώλ ήηαλ κνλάρα ην πιήζνο, 

ηφηε νη Πέξζεο ζα θέξδηδαλ ηε λίθε. Γηαηί φια θη φια νη Έιιελεο ηξηαθφζηα είραλ 

θαξάβηα θη εθηφο ηνχηα, αθφκα δέθα πνπ μερψξηδαλ. Ώπ‟ ηελ άιιε, ν Ξέξμεο νδεγνχζε 

κηα ρηιηάδα θη άιια δηαθφζηα εθηά, ζηε γξεγνξάδα αζχγθξηηα. Ήηαλ ηέηνηα ινηπφλ, ε 

αλαινγία. Με ζαξξείο ηάρα πσο απφ ηνχην ράζακε ηε κάρε: ρη, κα έηζη θάπνηνο Θεφο 

ην ζηξαηφ καο ξήκαμε, απφ ην λα κέξνο ηε δπγαξηά βαξαίλνληαο, κ‟ αλφκνηα ηχρε. Θενί 

ζψδνπλ ηελ πφιε ηεο Παιιάδαο. 

 

Δ αηηία γηα ην ρακφ επίβνπιν θαθφ ήηαλ, πλεχκα ή θάπνηνο δαίκνλαο νξγηζκέλνο, πνπ 

άμαθλα έηζη, θαλείο δελ μέξεη πσο, εθαλεξψζε. 

 

ηαλ θσηνινπζκέλε ζθέπαζελ ε κέξα κε ηα ιεπθά ηεο άηηα φιν ηνλ θφζκν, ηφηε απφ ην 

κέξνο ησλ Βιιήλσλ πξψηα ζαλ ηξαγνπδηνχ βνή έλαο ήρνο ραξνχκελνο αθνχζηεθε λα 

βγαίλεη, πνπ βνπεξά ηξηγχξσ αληηιαινχζαλ ηα βξάρηα ηνπ λεζηνχ… θαη ηνπο 

βαξβάξνπο… θφβνο ηνπο έπηαζε φινπο, φηαλ είδαλ πσο μεγειάζηεθαλ. Γηαηί δελ ήηαλ 

γηα θεπγηφ πνπ ηξαγνπδνχζαλ νη Έιιελεο παηάλα ζεκλφ, παξά γηαηί ζηε κάρε νξκνχζαλ 

κ‟ αληξεησκέλε ηελ θαξδηά θαη ηε γξακκή ηνπο, ηεο ζάιπηγγαο ν αρφο θιφγηδε νινχζε. 

Κη ακέζσο ηα θνππηά ζην πξφζηαγκα ηνπο κ‟ έλα ξπζκφ παθιάδνληαο ρηππάλε ην βαζχ 

θχκα θη φινη αληηθξηλά καο γνξγά πξνβάιινπλ. Πξψην εξρφηαλ ζε θαινζχλαρηε ζεηξά 

ην δεμί θέξαο, μνπίζσ αθνινπζνχζε ν άιινο ζηφινο θαη κηα θξαπγή κπξηφζηνκε 

αληερνχζε: Βκπξφο παηδηά ησλ Βιιήλσλ ιεπηεξψζηε παηξίδα, ηέθλα θαη γπλαίθεο, ησλ 

Θεψλ ηα ηεξά, ηνπο ηάθνπο ησλ πξνγφλσλ. Σψξα ζα πνιεκήζεηε γηα φια». 
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«Υηππνχλ ακέζσο ηηο ράιθηλέο αξκαησζηέο ηνπο ην‟ λα ζη‟ άιιν ζθαξί. Έλα θαξάβη ησλ 

Βιιήλσλ άξρηζε πξψην θαη ηελ πξχκλα, πιεπξά θαη θνππαζηέο ζχληξηςε θάπνηνπ 

θνηληθηθνχ. Σφηε ηηο πιψξεο ελάληηα ζηξέθνπλ φινη. ηελ αξρή, ηνπ πεξζηθνχ ζηφινπ ε 

γξακκή θξαηνχζε γεξά. Μα φηαλ καδεχηεθε ην πιήζνο ησλ θαξαβηψλ ζην ζηελφ κέζα, 

δελ ππήξρε ηξφπνο λα ζπληξέμεη ην έλα η‟ άιιν, θαη ζπγθξνχνληαλ νη ράιθηλεο πιψξεο 

ζπάδαλ ηα θνππηά ηνπο, ελψ γχξσ ηα πινία ησλ Βιιήλσλ κε πνιιή ηέρλε θαη γξεγνξάδα 

απφ παληνχ ρηππνχζαλ θη αλάζηξνθα γπξλάγαλ ηα ζθαξηά. ζπνπ ζε ιίγν δε κπνξνχζεο 

πηα λα βιέπεηο ηε ζάιαζζα γεκάηε απ‟ ηα λαπάγηα θαη ηα θνξκηά ησλ ζθνησκέλσλ, θαη 

ηξηγχξσ νη αθξνγηαιέο θαη νη μέξεο κπξκήγθηαδαλ απφ θνπθάξηα. Σφηε, φζα θαξάβηα 

είραλ κείλεη αθφκε, δίρσο ηάμε ξίρλνληαλ ζην θεπγηφ ιακπνθνπψληαο γνξγά. Κη απηνί ζα 

λα „ηαλε γηα ςάξηα κεο ζην δίρηπ, κε θνκκάηηα θνππηψλ ή ζπληξίκκηα λαπαγίσλ βαξνχλ, 

ηζαθίδνπλ ξάρεο θη έλαο βφγθνο θαη ζξήλνο εζθέπαδε νινχζε, ηελ άπια ηνπ πειάγνπ. 

ζπνπ ηεο καχξεο λχρηαο έπεζε ε ζθνηεηληά θαη φια ηειείσζαλ. 

 

Σεο ζπκθνξάο ην πιήζνο κήηε δέθα κέξεο θη αλ είρα ζηε ζεηξά, δε ζα κπνξνχζα λα 

εμηζηνξήζσ νιάθεξν, γηαηί λα μέξεηο πνηέ ζε κηα κνλάρα κέξα, ηφζνη πνιινί δελ 

αθαλίζηεθαλ σο ηψξα… ζνη απφ ηνπο Πέξζεο ήηαλ αληξεησκέλνη κ‟ αηξφκεηεο ςπρέο 

αξρνληνγέλλεηνη θαη πάληα πξψηνη απ‟ φινπο γηα ηελ πίζηε πνπ „ραλ ζην βαζηιηά, 

ράζεθαλ κε ζάλαην θξηθηφ θαη ληξνπηαζκέλν. Έζπξελ ν Ξέξμεο κεγάιν βφγθν 

βιέπνληαο ην βάζνο ηνπ ραιαζκνχ. Γηαηί ςειά θαζφηαλ ζε ηφπν μάγλαλην θνληά ζη‟ 

αθξνζαιάζζη θη νιάθεξν ζσξνχζε ην ζηξαηφ ηνπ. Κη αθνχ ηα πέπια ηνπ έζθηζε 

ζξελψληαο κε γνεξέο θξαπγέο, μάθλνπ πξνζηάδεη ην ζηεξηαλφ ηνπ ζηξάηεπκα θαη ζ‟ 

άηαθηε θπγή νξκάεη.» 
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1.3 Δθδειώζεηο ζην λεζί ηεο αιακίλαο- Πνιηηηζηηθά 

 

 

 

1.5 Επξηπίδεην Θέαηξν  

 

Απνθξηάο 

Ο Αήκνο αιακίλαο νξγαλψλεη θαξλαβάιη θαη ηελ παξαδνζηαθή Κνπινπξηψηηθε 

Ώπνθξηά κε παιηά έζηκα, θεξλψληαο ηνλ θφζκν κε γιπθφ θξαζί θαη ην παηξνπαξάδνην 

γαιαθηνκπνχξεθν (πνππέθη) θαη καθαξφληα κε ηπξί. Βπίζεο θαη ν Αήκνο Ώκπειαθίσλ 

νξγαλψλεη θαξλαβάιη. 

 

Καξατζθάθεηα 

Πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο πξνο ηηκήλ ηνπ ήξσα ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 

1821. Πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ηέινο ΜαΎνπ. 

 

Γηνξηή ηνπ Φαξά 

Μεγάιν ιατθφ παλεγχξη πνπ νξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ν Αήκνο αιακίλαο θαη ν 

Ώιηεπηηθφο χιινγνο ηνπ λεζηνχ. Πξνζθέξνληαη ςεηά ςάξηα θαη άθζνλν θξαζί. 

Πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ην ηέινο Ώπγνχζηνπ. 

 

Παλεγύξη Φαλεξσκέλεο 

Μεγάιν παλεγχξη γίλεηαη απφ ηηο 23 σο ηηο 25 Ώπγνχζηνπ ζην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο 

Φαλεξσκέλεο. 
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αιακίλεηα 

Βθδειψζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο ηζηνξηθήο επεηείνπ ηεο Ναπκαρίαο ηεο 

αιακίλαο, ηνλ επηέκβξην. 

 

Φεζηηβάι Γήκνπ αιακίλαο 

πλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ιανγξαθηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο εθδειψζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ζην Βπξηπίδεην Θέαηξν. Σν 

ρεηκψλα νη εθδειψζεηο γίλνληαη ζηελ αίζνπζα «Α. Μπφγξε» ζην Αεκαξρείν. 

 

Φεζηηβάι Γήκνπ Ακπειαθίσλ 

πλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο γίλνληαη ζην Πέηξηλν Θεαηξάθη 

ζηα ειήληα. 
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1.4 Αμηνζέαηα αιακίλαο 

 

Οη δύν αλεκόκπινη 

 

Οη δχν αλεκφκπινη - ππξγφκπινη πνπ δεζπφδνπλ ηνπ «Λφθνπ Μχισλ» ηεο πφιεο 

αιακίλαο, είλαη νη κνλαδηθνί δηαζσζέληεο απφ ηνπο 10 κχινπο ηνπ λεζηνχ. 

 

Ώπηνί ρηίζηεθαλ ηα πξψηα κεηεπαλαζηαηηθά ρξφληα. Λεηηνπξγνχζαλ παξάιιεια κε 

ηνπο αινγφκπινπο θαη ηνπο ρεηξφκπινπο γηα ηελ θάιπςε ησλ επηζηηηζηηθψλ αλαγθψλ 

κέρξη ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ηνπ 19νπ αηψλα. 

 

1.6 Ο έλαο από ηνπο δύν αλεκόκπινπο πνπ δηαζώδεηαη σο ζήκεξα 

 

Οη κχινη απηνί θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ζπληερλίεο εηδηθψλ κπινρηηζηάδσλ καζηφξσλ 

έρνπλ ππξγφζρεκε θνπινπξνθνληθή κνξθή κε εκθαλή ηεηρνπνηία απφ αζβεζηφιηζνπο.  

 

Σελ πφξηα ηελ έρνπλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη δχν παξάζπξα Ώλαηνιή - Αχζε 

αλνηγκέλα ζην Ώλψη. Βθαιχπηνλην κε ρφξηηλεο (απφ βνχξια) ηξνχιεο ζε ζρήκα 

θσληθφ. 

 

Σν ηέινο ηνπο έθεξε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζηελ παξαιία ηεο αιακίλαο ησλ δχν 

πξψησλ αηκνθίλεησλ αιεπξφκπισλ ησλ δεκάξρσλ Ώλαγλψζηε Πάιια θαη 

Ώλαγλψζηε Κνπινχξε. Ο έλαο απφ ηνπο δχν κχινπο αλαζηπιψζεθε απφ ηνλ 

αιακηληφ Παλαγηψηε Ώλδξηαλφ ην 1994. 
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1.7 Παλνξακηθή άπνςε ηεο Ιεξάο Μνλήο 

 

Σν Μνλαζηήξη βξίζθεηαη ζην βφξεην άθξν ηνπ λεζηνχ απέλαληη απφ ηελ Μεγαξηθή 

Ώθηή ζε κηα θαηαπξάζηλε πεπθφθπηε πεξηνρή.  

Σν Μνλαζηήξη νηθνδνκήζεθε ζηα εξείπηα ππάξρνληνο λανχ φπσο αλαθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε ηεο εηθφλαο ηεο Παλαγίαο απφ ηνλ Λάκπξν 

Καλέιιν θηίζηε ηεο Μνλήο πνπ θαηαγφηαλ απφ ηα Μέγαξα θαη είδε ηξεηο θνξέο ζε 

φξακα ηνπ ηελ Παλαγία πνπ ηνπ είπε λα κεηαβεί ζηε αιακίλα θαη λα νηθνδνκήζεη ην 

λαφ πνπ βξηζθφηαλ ζε εξείπηα, πξάγκα πνπ έγηλε. 

 

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Λάκπξνο Καλέιινο (ν Άγηνο Λαπξέληηνο φπσο ζα ηνλ 

νλνκάδνπκε ζην εμήο) δηέπιεπζε ηε ζάιαζζα κεηαμχ Μεγαξηθήο αθηήο θαη λήζνπ 

αιακίλαο θαηά πξνηξνπή ηεο Θενηφθνπ πάλσ ζην επαλσθφξηα ηνπ «Ρίςε ην 

επαλσθφξηνλ ζνπ είο ηελ ζάιαζζα θαη αλέβα επ΄απηνχ ζα δηαπιεχζεηο αζθαιψο 

απηήλ θαη ζα απνβηβαζζείο εηο ηελ έλαληη ηεο λήζνπ αθηήο». 

 

Ο Άγηνο επεδφζε ζε πνιχκνρζεο έξεπλεο θαη αμηψζεθε λα βξεη, ζακκέλε, αλάκεζα ζε 

εξείπηα ηνπ λανχ ηελ Άρξαλην εηθφλα ηεο Παλαγίαο θαη αλεδείρζε ζε ήξσα ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ. Καηφξζσζε ζε ρξφληα καχξεο δνπιείαο (ηνπξθνθξαηία) λα 

νηθνδνκήζεη ηνλ λαφ (1670) θαη λα δψζεη ζηε κνλή ην φλνκα « Φαλεξσκέλε» ή « 
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Νενθαλείζα» θαη λα ηελ πξνζθέξεη ζην Θεφ «ζπκίακα εχνζκν, κχξν πνιχηηκν». Ο 

Ώγηνο Λαπξέληηνο, ράξε ζηα πνιχηηκα ραξίζκαηα ηνπ, έγηλε ζηήξηγκα γηα ηνπο 

κνλάδνληεο, βνεζφο γηα ηνπο θησρνχο, πξνζηάηεο γηα ηα νξθαλά. Ώπηή ηελ παξάδνζε 

ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα ην κνλαζηήξη.  

 

Ο Άγηνο Λαπξέληηνο εθνηκήζε ελ Κπξίσ ζηηο 9 Μαξηίνπ ηνπ έηνο 1707. Σν 

παξάδεηγκα ηνπ αθνινχζεζαλ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Δ ζχδπγνο έγηλε 

κνλαρή θαη ν πηφο ηνπ Εσάλλεο δηαδέρζεθε ηνλ παηέξα ηνπ σο εγνχκελνο ηεο Μνλήο 

κε ην φλνκα Εσαθείκ. ηνλ Άγην απνδίδνληαη θαη πνιιά ζαχκαηα. Σν ηεξφ ιείςαλν ηνπ 

Θενθφξνπ Παηξφο εηάθε ζηελ κνλή. 

 

 

1.8 Μεξηθή άπνςε ηνπ κνλαζηεξηνύ  

 

 

Δ ηζηνξηθή κνλή Φαλεξσκέλεο ήηαλ ηαπξνπεγηαθή θαη δελ ππήγεην ζηνλ 

Μεηξνπνιίηε ηεο πεξηθέξεηαο αιιά ζηνλ Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε θαη γη' απηφ 

ππάξρνπλ Παηξηαξρηθά ζηγίιηα πνπ ην απνδεηθλχνπλ.  

Ώμηφινγε είλαη ε δξάζε ηεο Μνλήο ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη θαηά ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821. Ο εγνχκελφο ηεο, Γξεγφξηνο, ππήξμε απφ ηα ελεξγά κέιε ηεο 

Φηιηθήο Βηαηξείαο. ηε κνλή εθπιάζζνλην πνιεκνθφδηα, πνιχηηκα θεηκήιηα θαη 

βηβιηνζήθεο πνιιψλ Μνλψλ θαη Κνηλνηήησλ. ' απηή κεηαθέξζεθε ε βηβιηνζήθε ηεο 

ηφηε "Κνηλφηεηνο ησλ Ώζελψλ" ην 1822. ' απηήλ εθξχβεζαλ βπδαληηλά θεηκήιηα πνπ 

έζηεηιε ν Βζλνκάξηπξαο Παηξηάξρεο Γξεγφξηνο ν Β'. ηε κνλή έβξηζθαλ αζθάιεηα νη 

γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ησλ πνιεκηζηψλ. Γίλνληαλ ζπλαληήζεηο θαη ζπζθέςεηο 
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νπιαξρεγψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Ώηηηθήο, φπσο: ν Μαθξπγηάλλεο, 

ν Σδαβέιαο, ν Κξηεδψηεο, ν Α. Τςειάληεο, ν Μαπξνβνπληψηεο θαη άιινη. ΐξίζθαλε 

πεξίζαιςε θαη ζεξαπεία νη πιεγσκέλνη ζηηο κάρεο.  

Βθεί βξήθε θαηαθχγην θαη ν αξρηζηξάηεγνο ηνπ αγψλα Γεψξγηνο Καξατζθάθεο φπσο 

εθθξάδεηαη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο:  

« Δγώ θη' αλ ειαβώζεθα, ζπληξόθνη, κε ιππάζηε πάσ ηαρύ ζηε 

Κνύινπξε κέζ' ζηε Φαλεξσκέλε πνπλ' νη βαζηιηθνί γηαηξνί λα 

γηάλνπλ ηελ πιεγήλ κνπ θαη λα θξεκάζσ η. άξκαηα επάλσ ζη Άγην 

βήκα θη' σο ηα δηαβάζε ν ιεηηνπξγόο ζε λα ηα βάισ λ' άξζσ » 

 

Δ δεκνηηθή πνίεζε βάδεη ζην ζηφκα ηνπ Κηνπηαρή ηνπο παξαθάησ ζηίρνπο:  

« Υσξηά θαη θάκπνη θαη βνπλά θαη όια ηα κνλαζηήξηα Γηάβεθα, ηα 

πάηεζα θαη ηά θακα όια ζηάρηε Μα ε Παλαγηά ηεο Κνύινπξεο, ην 

Μέγα κνλαζηήξη Οπνύρεη εμήληα ζήκαληξα θη είθνζη ηξεηο θακπάλεο 

Με δεζπνηάδεο ηεξείο κε ςάιηεο ελελήληα ηέθεηαη θαη κε πνιεκά 

δελ θίλεη λα ηελ πάξσ Γεθάμη θόξκνπο έθαλα θη εηθνζηεληά 

γηνπξνύζηα Μα ε θσηηά ηεο κ' έθαςε θαη θεύγσ ηελ αθήλσ » 

 

 

1.9 πάληα γθξαβνύξα ηνπ 1810 

 

ηελ απιή ηεο Μνλήο θαη ΐνξεηνδπηηθά ηνπ θαζνιηθνχ ηεο, ππάξρεη ν ηάθνο ηνπ 

νπιαξρεγνχ Εσάλλε Γθνχξα πνπ ζθνηψζεθε ζηηο 30-9-1826. 

Σν 1878 κεηαθέξζεη απφ ηνλ Πφξν ζηε Φαλεξσκέλε ν Πνιεκηθφο Ναχζηαζκνο θαη ην 

1881 ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε. 



Πτυχιακή 
 

- 18 - 

Ο λαφο είλαη ξπζκνχ (βαζηιηθήο πεληάηξνπινπ θξάκα ηξηθιίηνπ βαζηιηθήο κεηά 

ηξνχινπ θαη ηξηθιίηνπ πνιπηξνχινπ). Βζσηεξηθά δηαηξείηαη ζε ηξία θιίηε κε ηέζζεξηο 

ζε θάζε κεξηά κνλφθνξκνπο θίνλεο κε αλζεκνεηδή θηνλφθξαλα ζηα νπνία ζηεξίδνληαη 

ηφμα κήθνπο 5,25 κ. 

Ο λαφο αγηνγξαθήζεθε ην 1735 απφ ηνλ αγηνγξάθν Γεψξγην Μάξθνπ απφ ην Ώξγνο, 

θαη πεξηιακβάλεη 3.500 κνξθέο. ηε λφηηα πιεπξά ηνπ θαζνιηθνχ είλαη πξνζαξηεκέλν 

ην λαΎδξην ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ. ΄ απηφ ππάξρεη μπιφγιππην ηέκπιν θαζψο θαη 

μπιφγιππηνο επηζθνπηθφο ζξφλνο. Βπίζεο ζε καξκάξηλν πξνζθπλεηάξη 

θαηαζθεπαζκέλν ην 1897 βξίζθεηαη ε ζαπκαηνπξγφο εηθφλα ηεο Παλαγίαο πνπ 

βξέζεθε απφ ηνλ ζην Λαπξέληην. Βπίζεο βξίζθεηαη ν αξρηθφο ηάθνο ηνπ Οζίνπ 

Λαπξεληίνπ θαζψο θαη ε θάξα ηνπ.  

 

 

 

1.10 Ο ηξνύινο ηεο ηεξάο κνλήο  

 

ηε λφηηα πιεπξά ηεο Μνλήο βξίζθεηαη ην παξεθθιήζην ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ θαη 

αθηεξψζεθε ζηε κλήκε ηνπ παιαηνχ νκψλπκνπ λανχ αληδξπζέληνο ην 1611. 

' απηφ θπιάζζνληαη άξηζηεο ηέρλεο αξγπξέο θαη επίρξπζεο ιεηςαλνζήθεο πνπ 

πεξηέρνπλ άγηα ιείςαλα. Τπάξρνπλ ηεξά ζθεχε αμηφινγεο ηέρλεο, ηεξά άκθηα, πνιιά 

ρεηξφγξαθα ηνπξθηθά θαη ειιεληθά έλα ρεηξφγξαθν επαγγέιην, έλα μχιηλν 

πξνζθπλεηάξη πνπ ρξνλνινγείηαη ην 1744, καλνπάιηα βπδαληηλναξαβηθήο 

ηερλνηξνπίαο, θνξεηέο εηθφλεο, φπια θαη μίθε νπιαξρεγψλ θαη παιηθαξηψλ ηεο 

Βζλεγεξζίαο. 
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ε παξαθείκελν χςσκα ηεο Μνλήο ππάξρεη ην αζθεηήξην ηνπ Οζίνπ Λαπξεληίνπ. 

Ώπφ ην 1938 έσο ην 1941 ήξζε απηνεμφξηζηνο ζηε Μνλή ν ηφηε Ώξρηεπίζθνπνο 

Ώζελψλ θαη Πάζεο Βιιάδνο Αακαζθελφο Παπαλδξένπ. Σν 1944 ν Μεηξνπνιίηεο 

Ώηηηθήο - Μεγάξσλ θαη αιακίλαο Εάθσβνο ηελ κεηέηξεςε ζε γπλαηθεία κε Δγνπκέλε 

ηε κνλαρή Υξηζηνλχκθε Σζηγθέιε. Σν 1947 ν Εάθσβνο παξαρψξεζε ην δεζπνηηθφ ηεο 

Μνλήο, ζηνλ 'Ώγγειν ηθειηαλφ γηα λα απνζπξζεί θαη λα γξάςεη ηελ ηξαγσδία ηνπ, "Ο 

ζάλαηνο ηνπ Αηγελή". 

 

Σν κνλαζηήξη ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα έηζη ηελ ιακπξή ηνπ πνξεία θαη δξάζε, 

δηαζέηεη κεγάιν μελψλα θαη γπλαηθείν νίθν επγεξίαο. Γηνξηάδεη ζηηο 23 Ώπγνχζηνπ 

φπνπ γίλεηαη κεγάιν παλεγχξη. 

 

 

Άγηνο Γεκήηξηνο - Σάθνο Καξατζθάθε 
 

 

 

 

1.11 Η εθθιεζία ηνπ Αγ. Δεκεηξίνπ  

Βίλαη ν παιηφηεξνο λαφο ηεο πφιεο. Υηίζηεθε ην 1806 θαη είλαη ξπζκνχ ηξηθιίηνπ 

βαζηιηθήο κεηά ηξνχινπ. 

Οη εηθφλεο ηνπ ηέκπινπ δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο «Χξαίαο Πχιεο» είλαη έξγα ηνπ 

κεγάινπ λενέιιελα αιακηληνχ δσγξάθνπ Πνιπρξφλε Λεκπέζε.  

Ο Άκβσλαο θαη ην δεζπνηηθφ είλαη έξγα ηνπ Γηαλλνχιε Υαιεπά. 
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1.12 Σάθνο ηνπ Καξατζθάθε ζηνλ Αγ. Δεκήηξην  

 

ηνλ ηεξφ λαφ ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ, πξνζηάηε ηνπ νπιαξρεγνχ Γ. Καξατζθάθε, 

ζψδεηε ε αζεκέληα εηθφλα πνπ δψξηζε, ιεηψλνληαο ην αζήκη απφ ηηο πηζηφιεο κηαο 

κπαξνπηνζήθεο θαη θάπνηα αζεκέληα λνκίζκαηα. ηε ίδηα εθθιεζία έκειιε λα 

δεηήζεη λα γίλεη ν εληαθηαζκφο ηνπ, φηαλ ζηηο 22 Ώπξηιίνπ ηνπ 1827 ρηππήζεθε 

ζαλάζηκα.  

 

Βθεί αλαπαχζεθε ήζπρα κέρξη ην 1835 φηαλ κε βαζηιηθφ δηάηαγκα έθηαζε απνζηνιή 

γηα λα παξαιάβεη ηα νζηά ηνπ θαη λα ηα κεηαθέξεη ζε κλεκείν ζην Φάιεξν. 

 

Ο εθεκέξηνο ηνπ λανχ, Παπά-Γηάλλεο Πάιιαο αληέδξαζε κε απνηέιεζκα λα κείλνπλ 

ζην λαφ επηά απφ ηα νζηά ηνπ πνπ είλαη θαη ηα κνλαδηθά πνπ ζψδνληαη κέζα ζηνλ 

ηάθν. Σν 1996 επί Αεκαξρίαο Ώζαλαζίνπ Μαθξή ν ηάθνο αλαθαηαζθεπάζηεθε θαη 

ζηνλ πεξίβνιν ηνπ λανχ δεζπφδεη ε πξνηνκή ηνπ αγσληζηή. 
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Άγηνο Μελάο - Μεηξόπνιηο 
 

 

 

1.13 Η εθθιεζία ηνπ Αγ. Μελά  

 

Θεκειηψζεθε ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1869. Βγθαηληάζηεθε ζηηο 30 Ενπλίνπ ηνπ 1887. 

 

Ώγηνγξαθήζεθε ην 1919 απφ ηνλ Ώζαλάζην νχηζν.  

 

Ο Άκβσλαο θαη ην Αεζπνηηθφ είλαη έξγα ηνπ γιχπηε Γηαλλνχιε Υαιεπά, θαζψο θαη ηα 

δπν πξνζθπλεηάξηα. 

 

Ο Άγηνο Μελάο θαη Ώγία Μαχξα είλαη έξγα ηνπ δσγξάθνπ Πνιπρξφλε Λεκπέζε. 
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Παλαγηά Διεπζεξώηξηα 

 

 

 

1.14 Η Παλαγηά ε Ειεπζεξώηξηα  

 

Δ Παλαγία ε Βιεπζεξψηξηα θαηαζθεπάζηεθε ην 1998 ζην ιφθν «Παηξίο» πνπ ε 

νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη απφ παξαθζνξά ηεο γεξκαληθήο ιέμεο Batterie (Μπαηεξί) 

πνπ ζεκαίλεη ππξνβνιείν, γηαηί εθεί είραλ νη γεξκαλνί ηα ππξνβνιεία ηνπο θαηά ηε 

πεξίνδν ηεο θαηνρήο 1941-1944.  

 

Δ αλέγεξζε ηνπ Εεξνχ Νανχ ηεο Παλαγίαο Βιεπζεξψηξηαο ήηαλ πινπνίεζε ελφο 

ηάκαηνο πνπ είραλ θάλεη θπξίσο νη γπλαίθεο ηεο πεξηνρήο απηήο, φηαλ ζηηο 12 

Οθησβξίνπ 1944 απνρψξεζαλ νη Γεξκαλνί απφ ην λεζί. 

 

Σν ηάκα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ 54 ρξφληα απνδίδνληαο έηζη θφξν ηηκήο, πίζηεο 

θαη ιαηξείαο ζηνλ Τπέξκαρν ηξαηεγφ ηνπ Γέλνπο καο. 

Ο Ναφο παλεγπξίδεη ζηηο 12 Οθησβξίνπ εκέξα φπνπ ηα Γεξκαληθά ηξαηεχκαηα 

απνρψξεζαλ απφ ην λεζί. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν 

Η αλαπεξία, ηαηξηθή αλάιπζε 

 

Ώλ φια ηα παηδηά ηεο γεο 

πηάλαλ γεξά ηα ρέξηα 

θνξίηζηα αγφξηα ζηε ζεηξά 

θαη ζηήλαλε ρνξφ 

ν θχθινο ζα γηλφηαλε 

πνιχ πνιχ κεγάινο θη νιφθιεξε ηε Γε καο 

ζ‟ αγθάιηαδε ζαξξψ.     

Γηάλλεο Ρίηζνο 
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2.1 Δηζαγσγηθή πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

Οη θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζηα παηδηά πξνθαινχληαη απφ δηάθνξεο αηηίεο.  

Ώλεμάξηεηα απφ ηηο αηηίεο, απαηηείηαη έλα νξγαλσκέλν ζεξαπεπηηθφ νκαδηθφ πιαίζην 

φπνπ ζα θαηαβιεζεί ε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ ειιεηκκάησλ (θηλεηηθψλ – 

ιεηηνπξγηθψλ – γλσζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ) απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο.  

Δ νκάδα απνθαηάζηαζεο είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα δηέπνπλ ην 

ζεξαπεπηηθφ πιαίζην.  

Οη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πξνζπαζνχλ λα δηνξζψζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα παηδηά.  

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα βνεζήζεη ην παηδί κε θηλεηηθή 

αλαπεξία λα εληαρζεί ηζφηηκα ζηελ θνηλσλία, κέζα ζην θαηάιιειν εξγαζηαθφ θαζεζηψο.  

Πξέπεη λα ηνληζζεί ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

θαζνδεγείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ζηελ ζπλέρηζε ηνπ απνθαηαζηαζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 
(2) 

 

 

2.2 Αλάιπζε αηηηώλ, κνξθώλ θαη απνηειεζκάησλ αλαπεξίαο 

 

Ο άλζξσπνο βαδίδεη, κεηαθηλείηαη, αιιάδεη ζέζε ζην ρψξν θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ραίξεηαη ηηο ραξέο ηεο δσήο θαη εθπιεξψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Δ δνκή θαη ε αλάπηπμε ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ παξνπζηάδεη κία 

κνλαδηθφηεηα ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ παηδηθή ειηθία.  

Σν παηδί δελ είλαη κηθξφο ελήιηθαο γηαηί παξνπζηάδεη ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο-

αχμεζεο θαη ηεο ζπλερνχο κεηαβνιήο πνιιψλ παξακέηξσλ ζρεηηθά κε ην κπνζθειεηηθφ 

ζχζηεκα.  
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Οη παζήζεηο πνπ πξνθαινχλ θηλεηηθή αλαπεξία άιινηε είλαη εκθαλείο κε ηελ γέλλεζε 

θαη άιινηε αλαπηχζζνληαη αξγφηεξα.  

Οη θπξηόηεξεο είλαη:  

1) πγγελείο παζήζεηο  

2) Κιεξνλνκηθέο παζήζεηο  

3) Έιιεηςε κειψλ ή ηκεκάησλ απηψλ  

4) Τπνπιαζίεο θαη αηξνθίεο απηψλ  

5) Δκηκειηθέο δπζπιαζίεο  

6) Νεπξνκπτθέο παζήζεηο  

7) Μεηαβνιηθά λνζήκαηα  

8) Φιεγκνλψδε λνζήκαηα  

9) Ώξζξίηηδεο  

10) Ώξζξνγξχπσζε  

11) Ώηειήο νζηενγέλεζε  

12) Ώηκνθηιία  

13) Αηάθνξα ζχλδξνκα κε εθδειψζεηο θαη απφ ην θηλεηηθφ ζχζηεκα  

 

Καη θπξίσο: 

14) Βγθεθαιηθή παξάιπζε  

15) Καθψζεηο – θαηάγκαηα  

 

Θεσξνχκε απαξαίηεηε ηελ αλαθνξά ζηα αηπρήκαηα πνπ είλαη ε πξψηε αηηία ζαλάηνπ θαη 

αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ ζηελ ρψξα καο.  

Κάζε ρξφλν ζηελ Βιιάδα ηξαπκαηίδνληαη πεξίπνπ 500.000 παηδηά, απφ απηά 700 ράλνπλ 

ηελ δσή ηνπο θαη 3.000 κέλνπλ κε κφληκε αλαπεξία.  

Ώηπρήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε, φπσο ζην 

ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην δξφκν, ζηελ παηδηθή ραξά, ζηηο δηαθνπέο.  
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Βίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή πξφιεςε κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ 

αξηζκφ θαη ηελ ζνβαξφηεηα ησλ παηδηθψλ αηπρεκάησλ κέρξη θαη 50%. Δ πξφιεςε ησλ 

αηπρεκάησλ έρεη ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε ζσζηήο ππνδνκήο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε, 

ελεκέξσζε θαη αιιαγή λννηξνπίαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ. Πξέπεη λα έρνπκε ππ‟ 

φςε καο φηη ηα παηδηά θάησ ησλ 10 εηψλ δελ έρνπλ ηελ σξηκφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, άξα ρξεηάδνληαη ζσζηή επίβιεςε θαη 

θαζνδήγεζε. 
(3)

 

 

2.3 Δγθεθαιηθή παξάιπζε  

Ο φξνο Βγθεθαιηθή Παξάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα νκάδα ζπλδξφκσλ 

κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θηλεηηθή αλαπεξία πνπ νθείιεηαη ζε κία κε πξντνχζα 

βιάβε ή δηαηαξαρή ζηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν. Παξ‟ φιν πνπ ε εγθεθαιηθή βιάβε 

είλαη ζηάζηκε παξαηεξείηαη κεηαβαιιφκελε εμέιημε ησλ θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Γεληθά ε εγθεθαιηθή παξάιπζε εθθξάδεηαη ζαλ δηαηαξαρή ηεο ζηάζεο θαη ηεο θίλεζεο 

κε ζπρλά θαη πνηθίια ζχλνδα λεπξναλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα.  

ε παγθφζκηα δεδνκέλα ε ζπρλφηεηα ηεο Β.Π. είλαη 2,5 αλά 1.000 παηδηά πνπ 

γελληνχληαη θαη επηδνχλ, δει. ηε ρψξα καο κε 100.000 γελλήζεηο εηεζίσο αληηζηνηρνχλ 

250 παηδηά κε Β.Π. πνηθίιεο βαξχηεηαο. Δ ζπρλφηεηα απμάλεηαη δξαζηηθά ζηα πξφσξα 

παηδηά, φπνπ κπνξεί λα αγγίμεη ηα 15 αλά 100 παηδηά, αλάινγα κε ην βάξνο γέλλεζεο θαη 

ηηο δπλεηηθέο θαη αλαπφθεπθηεο επηπινθέο ηεο πξνσξφηεηαο.  

Απζηπρψο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αηηίσλ απηψλ – ην κεγαιχηεξν – δελ κπνξεί λα 

δηαγλσζζεί πξνγελλεηηθά, αθφκε θαη κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο εμεηάζεηο, φπσο 

ακληνπαξαθέληεζε, πξνγελλεηηθνί ππέξερνη θ.ά.  

Σα αίηηα ηεο Β.Π. είλαη πνηθίια θαη δηαθξίλνληαη ζε πξνγελλεηηθέο, πεξηγελλεηηθέο θαη 

κεηαγελλεηηθέο βιάβεο (κέρξη ηεο ειηθίαο 3 ή 5 εηψλ).  

Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηηηνινγηθνχ παξάγνληα δελ είλαη πάληα εχθνινο, γηαηί 

πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ ελδείμεηο θαη φρη απνδείμεηο, ελψ ππάξρεη έλα κεγάιν πνζνζηφ 
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πνπ ηα αίηηα είλαη αδηεπθξίληζηα. Ο θαζνξηζκφο ινηπφλ ηνπ αηηηνινγηθνχ παξάγνληα 

επηηπγράλεηαη ζε πνζνζηφ 50-75%. 
(4) 

 

 

2.3.1 Αίηηα ηεο Δγθεθαιηθήο Παξάιπζεο 

• Πξνγελλεηηθέο βιάβεο  

1) πγγελείο ινηκψμεηο (έξπηο, ηνμνπιάζκσζε, εξπζξά, κεγαινθπηηαξντνο, ζχθηιε 

θ.ά.)  

2) πγγελείο αλσκαιίεο ηνπ Κ.Ν.. (θεληξηθνχ λεπξηθνχ πζηήκαηνο) (αγελεζία 

κεζνινβίνπ, ζχλδξνκν Dandy-Walker, ζπγγελήο πδξνθέθαινο θ.ά.).  

3) Υξσκαηνζσκηθέο αλσκαιίεο  

4) Πξνγελλεηηθέο καηεπηηθέο επηπινθέο (ηνμηλαηκία, πξφδξνκνο πιαθνχληαο, 

δπζζξεςία θ.ά.).  

5) Βλδνκήηξηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα  

• Πεξηγελλεηηθέο βιάβεο  

1) Πξνσξφηεηα  

2) Βπηπινθέο ηνθεηνχ  

3) Λνηκψμεηο Κ.Ν..  

4) Τπεξρνιεξπζξηλαηκία  

5) Τπνγιπθαηκία  

6) Σξαχκαηα ηνθεηνχ  

• Μεηαγελλεηηθέο βιάβεο  
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1) Βγθεθαιηθή θάθσζε  

2) Λνηκψμεηο  

3) Βλδνθξάληα αηκνξξαγία  

4) Βπίθηεηε εγθεθαινπάζεηα  

5) Νενγληθνί ζπαζκνί  

 

2.3.2 Μνξθέο Δγθεθαιηθήο Παξάιπζεο 

Δ Β.Π. είλαη κία παζνινγηθή νληφηεηα κε πνιιαπιέο κνξθέο θιηληθήο έθθξαζεο.  

Ώλάινγα κε ηελ ηνπνγξαθηθή θαηαλνκή ηεο βιάβεο ηεο Β.Π. ραξαθηεξίδεηαη σο 

ηεηξαπιεγία, δηπιεγία, εκηπιεγία, ηξηπιεγία θαη κνλνπιεγία.  

ηελ ηεηξαπιεγία ππάξρεη ακθνηεξφπιεπξε βιάβε πνπ αθνξά θαη ηα δχν εκηζθαίξηα 

ηνπ εγθεθάινπ, ζπρλά αζχκκεηξα. Κιηληθά εκθαλίδεηαη σο δηαηαξαρή θαη ζηα ηέζζεξα 

κέιε ηνπ ζψκαηνο, ζπλνδεπφκελε ζπρλά απφ λνεηηθή πζηέξεζε θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο.  

Δ δηπιεγία νθείιεηαη ζε βιάβε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ππξακηδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηνλ εγθέθαιν κε θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία θαη ζηα δχν θάησ άθξα.  

ηαλ ε βιάβε αθνξά ην έλα εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ θαη θιηληθά εθθξάδεηαη σο 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ελφο εκηκνξίνπ ηνπ ζψκαηνο (αξηζηεξά ή δεμηά πιεπξά) ε Β.Π. 

ραξαθηεξίδεηαη σο εκηπιεγία. Δ κνξθή απηή έρεη ηελ θαιχηεξε πξφγλσζε απφ θηλεηηθήο 

πιεπξάο.  

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κε εκηπιεγηθή κνξθή Β.Π. θαηαθέξλνπλ λα βαδίζνπλ. πρλά 

φκσο παξνπζηάδνπλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηε θαηαλφεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

Δ κνλνπιεγία αθνξά έλα κέινο ηνπ ζψκαηνο, ελψ ε ηξηπιεγία ζπλήζσο ηα δχν θάησ 

άθξα θαη έλα άλσ άθξν (αξηζηεξφ ή δεμηφ).  
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Ώλάινγα κε ηελ δηαηαξαρή ηνπ κπτθνχ ηφλνπ ε Β.Π. δηαθξίλεηαη ζε ζπαζηηθή, 

δπζθηλεηηθή, αηαμηθή, κηθηή θαη ππνηνληθή κνξθή. Δ ζπρλφηεξε κνξθή ηεο Β.Π. είλαη ε 

ζπαζηηθή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθεπκέλε αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ.  

Δ δπζθηλεηηθή κνξθή, παιαηφηεξα γλσζηή σο εμσππξακηδηθή, αθνξά ελαιιαζζφκελε 

δηαηαξαρή ηνπ κπτθνχ ηφλνπ, αλαθεξφκελε σο δπζηνλία. ηελ κνξθή απηή ππάξρνπλ 

αθνχζηεο θηλήζεηο φπσο αζέησζε, ρνξεία, ρνξεηναζέησζε, πνπ ζπλδένληαη κε βιάβε ζηα 

βαζηθά γάγγιηα ηνπ εγθεθάινπ. Ώπαληά θπξίσο ζε ηειεηφκελα λενγλά κε πεξηγελλεηηθή 

αζθπμία.  

Δ αηαμηθή κνξθή είλαη κε πξντνχζα παξεγθεθαιηδηθή αηαμία, Δ θαηάζηαζε απηή κπνξεί 

λα είλαη ακηγήο, φηαλ παξαηεξείηαη κφλν αηαμία ή ζπρλφηεξα λα εκθαλίδεηαη ζηελ κηθηή 

κνξθή ηεο, φπνπ ζπλππάξρεη ζπαζηηθφηεηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη 

ζπλδπαζκφο δχν κνξθψλ Β.Π. φπσο φηαλ πεξηιακβάλεη επξήκαηα ζπαζηηθνχ θαη 

εμσππξακηδηθνχ ηχπνπ.  

Σέινο ε ππνηνληθή κνξθή ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθεπκέλε ειάηησζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ, 

ππεξεθηαζηκφηεηα ησλ αξζξψζεσλ, αδπλακία ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ. Δ ππνηνληθή 

κνξθή είλαη ζπάληα θαη κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη επηιεςία. 
 

 

2.3.3 Οκάδα απνθαηάζηαζεο  

Ο νκάδα απνθαηάζηαζεο πνπ απνηειεί ην θχηηαξν ηεο απνθαηάζηαζεο ζηειερψλεηαη 

απφ ηνλ:  

 

1. Φπζίαηξν πνπ είλαη ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδνο.  

2. Παηδνλεπξνιφγν, παηδνξζνπαηδηθφ, παηδνςπρίαηξν,  

3. Παηδίαηξν, νθζαικίαηξν, σηνξηλνιαξπγγνιφγν (φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλδξνκή ηνπο).  

4. Φπρνιφγν  
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5. Φπζηθνζεξαπεπηή, εξγνζεξαπεπηή, ινγνπαηδηθφ  

6. Κνηλσληθφ ιεηηνπξγφ  

7. Παηδαγσγφ  

8. Γνλείο  

 

Δ νκάδα απνθαηάζηαζεο θαζνξίδεη ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο 

ζηφρνπο ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. Οη βαζηθνί 

ζθνπνί ηεο παξέκβαζεο είλαη ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ (θηλεηηθή-

ιεηηνπξγηθή-επηθνηλσληαθή), ε θαηάιιειε έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη 

αξγφηεξα ε ηζφηηκε έληαμε ζηελ θνηλσλία.  

Σα κέιε ηεο νκάδαο απνθαηάζηαζεο απνηεινχλ ηνπο θξίθνπο κηαο αιπζίδαο πνπ 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη φζν ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη θνηλνί ζηφρνη φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Δ αληηκεηψπηζε ηεο Β.Π. ρξεηάδεηαη 

νιηζηηθή αληηκεηψπηζε θαη φρη απνθιεηζηηθά αληηκεηψπηζε ηνπ θηλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο – πνπ αξρηθά γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο γνλείο - , αιιά φισλ ησλ 

ειιεηκκάησλ πνπ ζπλππάξρνπλ θαη πνιιέο θνξέο θαζνξίδνπλ ηελ ζνβαξφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο. Πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιε ε ζπλεξγαζία θαη ν θαζνξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ. Πάληα φκσο ε 

θχξηα κέξηκλά καο πξέπεη λα δηαζέηεη νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ ειιεηκκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεη ην παηδί, λα ελεκεξψλεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο γνλείο ηνλίδνληαο ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ.  
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2.3.4 πλνδά πξνβιήκαηα ζηελ Δγθεθαιηθή Παξάιπζε  

Δ απνθαηάζηαζε ζηελ Β.Π. έρεη ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη φρη ηελ 

επαλεθπαίδεπζε πνπ γίλεηαη ζηνπο ελήιηθεο αζζελείο κεηά απφ κηα 

θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε ή έλα αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Πνιιέο θνξέο 

μεθηλψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ απνθαηαζηαζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αληηκεησπίδνπκε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ καο εκπνδίδνπλ ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ - κε ηελ παξέκβαζή καο - ηνπ θηλεηηθνχ 

ειιείκκαηνο.  

Γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πξφγλσζεο ηεο εμέιημεο ηνπ 

παηδηνχ κε θηλεηηθφ πξφβιεκα, πξέπεη ε νκάδα απνθαηάζηαζεο λα γλσξίδεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλππάξρνπλ πνιιέο θνξέο κε ηελ Β.Π. Δ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο θάπνηνπ ζπλφδνπ πξνβιήκαηνο είλαη ζπρλά δχζθνιε 

δηαδηθαζία, παξ‟ φιεο ηηο ζχγρξνλεο εμεηαζηηθέο κεζφδνπο, επεηδή απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία θαη ην θαηάιιειν λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπ παηδηνχ.  

Βίλαη απαξαίηεην, εηδηθά νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη κε παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα, λα γλσξίδνπλ ηα ζχλνδα πξνβιήκαηα ηνπ ηεο 

Β.Π. γηαηί:  

1) Μπνξεί λα εληνπίζνπλ γηα πξψηε θνξά θάπνηα πξνβιήκαηα θαη λα νδεγήζνπλ ηελ 

νκάδα ππνθαηάζηαζεο ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απηνχ (θξίζεηο επηιεπηηθέο, 

πξφβιεκα φξαζεο ή αθνήο θ.ά.).  

2) Έρνληαο γλψζε εηδηθά ησλ καζεζηαθψλ, γλσζηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ κπνξνχλ κε ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νκάδνο απνθαηάζηαζεο λα πεξηνξίζνπλ ηα ειιείκκαηα απηά.  

Σα ζπλνδά πξνβιήκαηα ηεο Β.Π. είλαη:  

1) Ώηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο φξαζεο θαη αθνήο  

2) Βπηιεςία  

3) Ννεηηθή πζηέξεζε  
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4) Αηαηαξαρέο ιφγνπ - νκηιίαο  

5) Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα  

6) Φπρνινγηθά - Φπρηαηξηθά πξνβιήκαηα  

7) Ώηζζεηηθέο δηαηαξαρέο  

Γηαηαξαρέο όξαζεο  

Παξνπζηάδνληαη ζε πςειή ζπρλφηεηα (30-75%) ζε παηδηά κε Β.Π.  

Οη δηαηαξαρέο ηνπ νθζαικνθηλεηηθνχ ειέγρνπ πξνθαινχλ ζηξαβηζκφ. Σν πξφβιεκα 

ζηξαβηζκνχ πξέπεη ζπλεζέζηεξα λα έρεη ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε φηαλ ν 

ζηξαβηζκφο πιένλ ζηαζεξνπνηεζεί.  

πρλφηεξα ζηα παηδηά κε Β.Π. ζπλαληψληαη νη δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο φπσο ε 

κπσπία, ε ππεξκεηξσπία θαη ν αζηηγκαηηζκφο. Σνλίδεηαη ε πςειή ζπρλφηεηα ηεο 

κπσπίαο (10%) ζε παηδηά κε Β.Π. έλαληη κφλνλ 0,5% ζηα θπζηνινγηθά παηδηά.  

ηελ εκηπιεγηθή κνξθή ηεο Β.Π. κπνξεί λα ζπλππάξρεη εκηαλνςία, δει. πεξηνξηζκφο 

ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ. Πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπκε φηη νη δηαηαξαρέο ηεο νπηηθήο 

αληηιεπηηθφηεηαο, φπσο δηαηαξαρέο νπηηθήο εληφπηζεο, νπηηθήο κλήκεο θαη 

θαζπζηέξεζε αλαγλψξηζεο ρξσκάησλ ζπλαληψληαη ζε παηδηά κε Β.Π. θαη 

θπζηνινγηθή λνεκνζχλε.  

Σέινο κπνξεί λα ζπλππάξρεη λπζηαγκφο - αθνχζηεο ζπλήζσο ζπγρξνληζκέλεο 

θηλήζεηο πάλσ-θάησ ή θπθιηθέο ησλ καηηψλ - ή ζπάληα νιηθή ηχθισζε.  

 

Γηαηαξαρέο αθνήο  

Δ ζπρλφηεηα δηαηαξαρψλ αθνήο ζε παηδηά κε Β.Π. είλαη 15% θαη ζπρλφηεξα ζηελ 

αζεησζηθή κνξθή.  

Δ βαξεθνΎα είλαη ηχπνπ αγσγηκφηεηνο - πνπ νθείιεηαη ζηηο ζπρλέο πξνζβνιέο νμείαο 

ππψδνπο ή εθθξηηηθήο σηίηηδαο - ή λεπξναηζζεηήξηνο βαξεθνΎα.  
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Βίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη έγθαηξα ε δηάγλσζε ηεο βαξεθνΎαο γηαηί ε εθαξκνγή 

αθνπζηηθψλ βαξεθνΎαο κπνξεί λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα. Ώηπρψο βέβαηα ε 

απνδνρή ησλ αθνπζηηθψλ βαξεθνΎαο απφ ηνπο γνλείο ζπρλφηεξα θαη ζπαληφηεξα απφ 

ηα παηδηά, παξνπζηάδεη δπζθνιίεο.  

Δ νθζαικνινγηθή θαη σηνξηλνιαξπγγνινγηθή εμέηαζε ζπρλά είλαη δχζθνιε, επεηδή 

είηε ην παηδί δελ επηθνηλσλεί επαξθψο, είηε δελ ζπλεξγάδεηαη. Ώπαηηείηαη ινηπφλ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε θαηάιιειν ηξφπν πξνζέγγηζεο. Καζίζηαηαη 

απαξαίηεην, θάζε παηδί πξηλ ηελ έληαμή ηνπ ζε ζεξαπεπηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην λα έρεη ειεγρζεί απφ νθζαικίαηξν θαη σηνξηλνιαξπγγνιφγν.  

Δπηιεςία  

Δ επηιεςία είλαη ζπρλή (30-50%) ζηελ Β.Π., ελψ ζην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη πεξίπνπ 

4‰. ηαλ ε επηιεςία είλαη αλζεθηηθή ζηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή - παξά ηελ ρνξήγεζε 

δχν ή ηξηψλ θαξκάθσλ - ηφηε είλαη ζεκαληηθφο επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ.  

Οη επηιεπηηθέο θξίζεηο κπνξεί λα είλαη γεληθεπκέλνη ηνληθνθιηληθνί ζπαζκνί ή 

εζηηαθνί ζπαζκνί ή αθαηξέζεηο.  

Πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ εκηπιεγηθή κνξθή φπνπ νη ζπαζκνί είλαη 

ζπλήζσο εζηηαθνί κε ή ρσξίο δεπηεξνπαζή γελίθεπζε. Ώξρίδνπλ ζπλήζσο ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο θαη ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ ζρνιηθή ειηθία. κσο ζην ήκηζπ 

ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ εκηπιεγηθή κνξθή Β.Π. θαη επηιεςία ζα 

έρνπκε πιήξε ππνρψξεζε ησλ θξίζεσλ.  

Βπεηδή αλαθέξνκαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, θξίλσ ζθφπηκν λα ηνλίζσ φηη 33% ησλ 

παηδηψλ κε επηιεςία, παξ‟ φηη έρνπλ θπζηνινγηθή λνεκνζχλε, έρνπλ καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα θαη 25% ησλ παηδηψλ κε επηιεςία ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ - ηδηαίηεξα 

αξηζηεξά - παξνπζηάδνπλ ππεξθηλεηηθφηεηα θαη δηάζηαζε πξνζνρήο. Βπίζεο ζηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο κπνξεί λα παξνπζηαζζεί ππλειία.  
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Δ δνζνινγία ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαζνξίδεηαη κφλν απφ ηνλ παηδνλεπξνιφγν, 

φπσο θαη ε αλαγθαηφηεηα δηαθνπήο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο.  

ηαλ εθδεισζεί ε θξίζε επηιεςίαο κε αηθλίδηα έλαξμε, πηψζε ηνπ αξξψζηνπ ζην 

έδαθνο, απψιεηα ζπλείδεζεο, γεληθεπκέλνπο ηνληθνθινληθνχο ζπαζκνχο θαη 

βνιβνζηξνθή, δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαζηαιεί ε θξίζε, αιιά ζα πεξάζεη κφλε ηεο.  

Οη πξψηεο βνήζεηεο ζε επηιεπηηθή θξίζε είλαη:  

1) Να πξνζηαηεχζνπκε ηνλ αζζελή απφ ηξαπκαηηζκφ, κεηαθηλψληαο έπηπια θαη πιηθά 

θάησ απφ ην θεθάιη ηνπ.  

2) Να απνζαξξχλνπκε παξεκβάζεηο απφ άπεηξνπο παξεπξηζθφκελνπο.  

3) Να ραιαξψζνπκε ηα ελδχκαηα ζηνλ ηξάρειν, λα μαπιψζνπκε ηνλ επηιεπηηθφ ζηελ 

πιάγηα ζέζε γηα λα απνθεπρζεί εηζξφθεζε, λα πξνζπαζήζνπκε λα δηαηεξήζνπκε 

ειεχζεξεο ηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο θαη λα ηνλ πξνθπιάμνπκε απφ ηξαπκαηηζκφ 

ηδίσο ηεο γιψζζαο.  

4) Να απνθχγνπκε λα ηνπνζεηήζνπκε νηηδήπνηε ζην ζηφκα ηνπ πάζρνληα.  

5) Αελ ζπγθξαηνχκε ηνλ πάζρνληα.  

 

Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ην θαηάιιειν θάξκαθν - stesolid (δηαδεπάκε) - ζηα πξνζσπηθά 

είδε ηνπ παηδηνχ γηα ρνξήγεζε κε ππνθιπζκφ. Βάλ ζπλερίδεηαη ε επηιεπηηθή θξίζε 

πέξαλ νξηζκέλσλ ιεπηψλ, πξέπεη ην παηδί λα δηαθνκηζζεί άκεζα ζην Ννζνθνκείν γηα 

αληηκεηψπηζε.  
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Γηαηαξαρέο ιόγνπ θαη νκηιίαο  

Πξέπεη λα γίλεη γλσζηφ φηη ζηα παηδηά κε Β.Π. παξαηεξείηαη γεληθεπκέλε ρξνλνινγηθή 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο.  

Μπνξεί λα ππάξρεη δπζαξζξία, απξαμία ηνπ ιφγνπ, ή δπζθαζία. ήκεξα κε ηελ ρξήζε 

κεζφδσλ επαπμεηηθήο θαη ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο - κε ηελ βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο – έρεη γίλεη νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηα παηδηά κε ζνβαξφ θηλεηηθφ 

πξφβιεκα.  

Ννεηηθή πζηέξεζε  

Δ δηαδηθαζία ηεο λνεηηθήο εμέιημεο θαζπζηεξεί πνιιέο θνξέο θαη δελ έρνπκε ηελ ίδηα 

σξίκαλζε ζηα ρξνληθά φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηα θπζηνινγηθά παηδηά. Σα πνζνζηά ηεο 

λνεηηθήο πζηέξεζεο είλαη αξθεηά πςειά (30%-50%).  

Δ εθηίκεζε ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ πνιιέο θνξέο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ιφγσ ηεο 

βαξεηάο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί 

λα ζπλππάξρνπλ. ινη αληηιακβαλφκαζηε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε εθηίκεζε ηνπ 

λνεηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ έληαμε ζην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.  

Βίλαη φκσο απαξαίηεην λα ιακβάλεηαη πάληνηε ππ‟ φςε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ 

κεγαιψλεη ην παηδί, γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη πεξηβαιινληνινγηθή ζηέξεζε. Ο 

θαζνξηζκφο ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ είλαη έξγν ηνπ ππεχζπλνπ ςπρνιφγνπ πνπ πξέπεη λα 

ζηειερψλεη θάζε θέληξν απνθαηάζηαζεο θαη εηδηθφ ζρνιείν.  

Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα  

Σν παηδί κε Β.Π. δπλαηφλ λα παξνπζηάζεη δηαηαξαρέο ζηε κλήκε θαη ηελ ζθέςε, 

ππεξθηλεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα, δηαηαξαρέο ζην ιφγν θαη ηελ νκηιία, εηδηθέο 

καζεζηαθέο δηαηαξαρέο ζηελ αλάγλσζε, ηελ νξζνγξαθία θαη ηελ αξηζκεηηθή. Βίλαη 

πξνβιήκαηα πνπ ζπρλφηαηα γίλνληαη αληηιεπηά ζηελ πξνζρνιηθή ή ζρνιηθή ειηθία, κε 
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απνηέιεζκα ηελ θαζπζηεξεκέλε εθαξκνγή θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο πεξηνξηζκνχ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ειιεηκκάησλ.  

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε Β.Π. ζηελ εθκάζεζε 

ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, θάηη πνπ θαηαγξάθεηαη ζπρλφηαηα θαη ζηελ εκηπιεγηθή 

κνξθή ηεο Β.Π.  

Φπρνινγηθά - ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα  

Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε παηδηά κε Β.Π. είλαη ζπρλφηαηα δεπηεξνπαζείο ιφγσ ηεο 

θηλεηηθήο αλαπεξίαο θαη αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνγή. κσο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηνχλ βαξχηεξεο θαηαζηάζεηο, φπσο θαηάζιηςε.  

Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ εκπνδίδνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε δελ αθνξνχλ φκσο ηα 

παηδηά, αιιά θπξίσο ηνπο γνλείο. Οη γνλείο ζπρλά παξνπζηάδνπλ ελνρέο, ππεξπξνζηαζία, 

επηζεηηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ελψ αξγφηεξα εκθαλίδνπλ ελίνηε απφξξηςε ηνπ παηδηνχ, 

έληνλε ςπρηθή θφπσζε θαη δεπηεξνγελή θαηάζιηςε. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην 

παηδί κε θηλεηηθφ πξφβιεκα θαηαθέξλεη λα θζάζεη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

κφλνλ φηαλ νη γνλείο ηνπ γίλνπλ έγθαηξα θνηλσλνί ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπκκεηέρνπλ 

ηζφηηκα ζηε ιχζε ηνπ κε εμεηδηθεπκέλε θαζνδήγεζε. Αελ πξέπεη λα επηθξαηνχλ αθξαίεο 

απφςεηο φπσο αλαθνξέο γηα εγθαηάιεηςε ηνπ παηδηνχ ζε ίδξπκα, νχηε φκσο 

εθεζπραζκφο φηη φια ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζα ιπζνχλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

εξήκελ ησλ γνλέσλ.  

Αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο  

Σα παηδηά κε Β.Π. κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζηεξεναγλσζία, ζσκαηναγλσζία, δηαηαξαρέο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαηεπζπληηθφηεηαο.  

Δ αλαθνξά ζηα δαηδαιψδε πξαγκαηηθά ζχλνδα πξνβιήκαηα ηεο Β.Π. δελ καο 

δεκηνπξγνχλ αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη ιχπεζεο, αιιά καο θάλνπλ γλψζηεο ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. Σν παηδί δελ είλαη δχν ρέξηα ή πφδηα πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ 

θπζηνινγηθά, αιιά έλαο ζχλζεηνο νξγαληζκφο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ νπνίνπ ρξεηάδνληαη 

νιηζηηθή αληηκεηψπηζε απφ εηδηθνχο.  
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2.3.5 Θεξαπεία ηεο Δ.Π.  

Δ Βγθεθαιηθή Παξάιπζε δελ είλαη έλα ζχλδξνκν πνπ ρξεηάδεηαη έλα άθακπην 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα ζηνρεχεη ζε αλαπηπμηαθά επηηεχγκαηα κε ζηαζεξή 

αιιεινπρία.  

Έρνπκε λα θάλνπκε κε απφιπηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ φιεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα ηεο Β.Π., φπσο ε ζπαζηηθή, ε αζεησζηθή, ε αηαμηθή, ε 

ππνηνληθή, θαζψο επίζεο θαη νη κηθηέο κνξθέο. Οη ηεηξαπιεγίεο, νη δηπιεγίεο θαη νη 

εκηπιεγίεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα θαη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε.  

ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα ζεηηθή έθβαζε ηεο απνθαηάζηαζεο απνηειεί ε έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε. Ώλ ιάβνπκε ππ‟ φςε φηη ηα πξψηα ηξία ρξφληα ηεο δσήο 

αλαπηχζζεηαη θαηά 75% ν εγθέθαινο ηνπ αλζξψπνπ, είλαη απηνλφεην φηη ε πεξίνδνο 

απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία. Πξέπεη λα απνθεχγνπκε λα γεληθεχνπκε ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ, φζνλ αθνξά ηελ ζεξαπεία, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνδείμεηο γηα ρεηξηζκφ ζην 

ζπίηη θαη ην ζρνιείν. Κάζε παηδί κε Β.Π. είλαη κνλαδηθή πεξίπησζε θαη ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε.  

Γηα ην ίδην ην παηδί κε Β.Π. ε καθξνπξφζεζκνο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο είλαη αφξαηνο γηα 

λα δερζεί θαη ηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Δ ελζσκάησζε ηνπ 

παηρληδηνχ ζην απνθαηαζηαζηαθφ πξφγξακκα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε, αιιά 

θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ παηδηνχ, έλαο παξάγνληαο πνπ πνιιέο θνξέο αγλνείηαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.  

Δ ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παηδηνχ, απνξξίπηνληαο ηηο ηερληθέο 

δηαίξεζεο ησλ παξαταηξηθψλ θιάδσλ, θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο αλάινγα ηεο βαξχηεηαο 

ηεο πάζεζεο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ.  

Δ πιαζηηθφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε βάζε φισλ ησλ κεζφδσλ 

λεπξναπνθαηάζηαζεο. ήκεξα ππάξρνπλ ζε εθαξκνγή δηάθνξεο κέζνδνη, φπσο Peto, 

Bobath, Vojta, P.N.F. θ.ά. Δ ζπλνιηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πεξηιακβάλεη θπξίσο ην 

ζπληεξεηηθφ απνθαηαζηαζηαθφ πξφγξακκα, ηελ ρξήζε αιιαληηθήο ηνμίλεο θαη ηελ 
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ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. Δ ρξήζε θαξκάθσλ δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ζεξαπεία ηεο Β.Π. γηαηί ην βαζηθφ πξφβιεκα βξίζθεηαη ζηελ δηαηαξαρή ηεο θεληξηθήο 

ξχζκηζεο ηνπ κπτθνχ ηφλνπ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ.  

Δ έγρπζε ηεο αιιαληηθήο ηνμίλεο πξνθαιεί αλαζηξέςηκε ραιαξά παξάιπζε ηνπ κπ - 

φπνπ γίλεηαη ε έγρπζε - γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 3 κελψλ. Σνλίδεηαη φηη ε 

εθαξκνγή ηεο απαηηεί ηδηαίηεξε εκπεηξία θαη πξνυπνζέηεη θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

θάζε αζζελή.  

Οη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζηα κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο Β.Π. Βθαξκφδνληαη θπξίσο νη επηκεθχλζεηο ησλ κπψλ 

αλάινγα ησλ ελδείμεσλ θαη γίλνληαη κε θιεηζηή ή αλνηθηή κέζνδν. Δ πιένλ θαηάιιειε 

ειηθία γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη κεηαμχ 4-7 ρξφλσλ θαη είλαη πξνηηκφηεξν φιεο νη 

νξζνπεδηθέο παξεκβάζεηο λα γίλνληαη ζε κηα ζπλεδξία. πρλά ν νξζνπεδηθφο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ εκθάληζε εμαξζξήκαηνο ηνπ ηζρίνπ, έληνλεο ζθνιίσζεο θαη 

παξακνξθψζεσλ ηνπ άθξνπ πνδφο.  

ζν πην ζνβαξή είλαη ε κνξθή ηεο Β.Π., ηφζν πην ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε είλαη ε 

παξνρή βνεζεκάησλ. Σα βνεζήκαηα, αλάινγα ηνπ ζθνπνχ ρξήζεο, δηαθξίλνληαη ζε:  

1) Αηνξζσηηθνχο λάξζεθεο (νξζψζεηο άλσ θαη θάησ άθξσλ…)  

2) ΐνεζήκαηα γηα ζσζηή ζέζε (εηδηθά θαζίζκαηα, νξζνζηάηεο….)  

3) ΐνεζήκαηα γηα κεηαθίλεζε (ακαμίδηα, πεξηπαηεηήξεο, βαθηεξίεο)  

4) Θεξαπεπηηθά κέζα θαη πιηθά (κπάιεο, ζηεθάληα, πάγθνη…)  

 

ηελ νκάδα απνθαηάζηαζεο ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ θπζίαηξνπ πνπ ζπληνλίδεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο. Ο θπζίαηξνο παξαθνινπζεί ηελ θιηληθή εηθφλα θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

παηδηνχ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο 

βαξχηεηαο ηεο Β.Π. Καζνξίδεη επίζεο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα 
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απνθαηάζηαζεο , ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα, ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ βνεζήκαηνο 

θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο.  

Ο παηδννξζνπαηδηθφο παξαθνινπζεί ηα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα αλά εμάκελν ή έηνο 

θαη φηαλ ρξεηάδεηαη πξνρσξά ζηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  

Ο παηδνλεπξνιφγνο είλαη επηθνξηηζκέλνο θπξίσο κε ηελ δηάγλσζε ηεο λφζνπ, θάηη πνπ 

πνιιέο θνξέο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη ρξεηάδεηαη ηελ ζπλδξνκή άιισλ εηδηθνηήησλ, 

φπσο γελεηηζηψλ, ελδνθξηλνιφγσλ, αθηηλνιφγσλ θ.ά. Παξαθνινπζεί πεξηνδηθά ηα παηδηά 

πνπ παξνπζηάδνπλ λεπξνεθθπιηζηηθέο παζήζεηο, θαζψο επίζεο εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ 

καδί κε ηελ Β.Π. θαη θξίζεηο επηιεπηηθέο. 
(5)

 

 

 

2.4 Μπτθέο δπζηξνθίεο  

Οη κπτθέο δπζηξνθίεο δηαρσξίδνληαη απφ φιεο ηηο άιιεο λεπξνκπτθέο λφζνπο απφ ηα εμήο 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά:  

1) Βίλαη πξσηνπαζείο κπνπάζεηεο  

2) Τπάξρεη πάληνηε γελεηηθή βάζε  

3) Δ πνξεία ηεο λφζνπ είλαη πξννδεπηηθά επηδεηλνχκελε  

4) Παξαηεξείηαη εθθχιηζε θαη ζάλαηνο ησλ κπτθψλ ηλψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο λφζνπ.  

 

Ώπηέο νη πξνυπνζέζεηο απνθιείνπλ λεπξνγελείο λφζνπο, φπσο ηελ λσηηαία κπτθή αηξνθία 

θαη ηηο κε θιεξνλνκνχκελεο κπνπάζεηεο.  

Οη κπτθέο δπζηξνθίεο είλαη κία νκάδα κε ζπγγελψλ λφζσλ πνπ θιεξνλνκνχληαη θαη θάζε 

κία δηαθέξεη ζε θιηληθή πνξεία θαη εθδειψζεηο. Κάπνηεο κνξθέο έρνπλ ζνβαξέο 

εθδειψζεηο ζηελ γέλλεζε θαη νδεγνχλ ζε γξήγνξν ζάλαην. Άιιεο κνξθέο αθνινπζνχλ 

αξγή πξννδεπηηθή επηδεηλνχκελε πνξεία ζε δηάζηεκα δεθαεηηψλ ή κπνξεί λα είλαη 

αζπκπησκαηηθέο κέρξη ηελ ελειηθίσζε.  
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2.4.1 Μπτθή δπζηξνθία Duchenne  

Βίλαη ε πιένλ ζπρλά απαληψκελε κπτθή δπζηξνθία κε ζπρλφηεηα 1:3.600 δψληα 

άξξελα. Μεηαδίδεηαη κε ηνλ θπινζχλδεην ραξαθηήξα φηαλ ε κεηέξα είλαη θνξέαο 

ηεο λφζνπ θαη ην άξξελ ηέθλν λνζεί. Σν έιιεηκκα βξίζθεηαη ζην βξαρχ ζθέινο ηνπ 

ρξσκαηνζψκαηνο 21. Σν ηκήκα απηφ ηνπ ρξσκαηνζψκαηνο 21 είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ παξαγσγή κηαο πξσηεΎλεο, ηεο δπζηξνθίλεο, πνπ είλαη ζπζηαηηθφ ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο. Βπεηδή ε αλαινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΎλεο δηαηαξάζζεηαη, νη 

κπτθέο ίλεο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζε ξήμεηο.  

Δ λφζνο πξνζβάιιεη ηνπο κχεο ηνπ παηδηνχ απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα. 

Πξνζβάιιεη θπξίσο ηνπο κχεο ησλ θάησ άθξσλ (γινπηηαίνπο, ηεηξαθέθαινπο, 

γαζηξνθλήκηνπο κχεο). Μηθξφηεξε ζπκκεηνρή έρνπλ νη κχεο ησλ άλσ άθξσλ.  

πλήζσο ζηελ γέλλεζε δελ ππάξρεη πξφβιεκα. Ώπφ ηα πξψηα ζεκεία πνπ κπνξνχλ 

λα καο δεκηνπξγήζνπλ ππφλνηα χπαξμεο ηεο λφζνπ είλαη ε δπζθνιία ζηελ έγεξζε 

απφ ηελ θάζεηε ζέζε ζην έδαθνο. Πξέπεη ην παηδί λα ζηεξηρηεί κε ηα ρέξηα ζην 

έδαθνο, ελψ ηα πφδηα είλαη φζν γίλεηαη πην αλνηθηά. Μεηά αλαξξηράηαη κε ηα ρέξηα 

ζηεξηδφκελα πάλσ ζηα πφδηα γηα λα θαηνξζψζεη ηελ φξζηα ζέζε. Ώξγφηεξα 

εκθαλίδεηαη ιφξδσζε ελψ ε ζηήξημε θαη ε θίλεζε ηνπ παηδηνχ επηηπγράλεηαη πάλσ 

ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ (ηππνπνδηα).  

Μαδί κε ηελ εκθάληζε ηεο κπτθήο αδπλακίαο ππάξρνπλ ξηθλψζεηο ησλ αληαγσληζηψλ 

κπψλ. Απζηπρψο φκσο ε πξνζβνιή δελ αθνξά κφλνλ ηνπο ζθειεηηθνχο κχεο αιιά 

ζπρλά πξνζβάιιεηαη θαη ην κπνθάξδην. Βπίζεο παξαηεξείηαη ζπλερήο έθπησζε ηεο 

δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο κε επηβάξπλζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Δ λφζνο έρεη κία ζπλερή εμέιημε ψζηε ηα παηδηά ράλνπλ ηελ ηθαλφηεηα γηα ζηήξημε 

θαη βάδηζε. Έηζη έρνπκε ηελ πεξίνδν πνπ ην παηδί είλαη ηθαλφ λα βαδίδεη απφ 9 έσο 

12 ρξφλσλ (Μ.Ο. 9,5 ρξφλσλ) θαη ζηελ πεξίνδν ηεο θαζήισζεο ζε αλαπεξηθφ 

ακαμίδην κεηαγελέζηεξα.  
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Δ νξαηή δηαηαξαρή ηεο βάδηζεο αξρίδεη απφ ηελ ειηθία ησλ 6 ρξφλσλ κε δπζθνιία 

ζην αλέβαζκα ζθάιαο θαη ζην παηρλίδη "θνπηζφ". Δ ζπληεξεηηθή παξέκβαζε 

πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθή θπζηθνζεξαπεία θαη πδξνζεξαπεία. εκαληηθφο είλαη ν 

ξφινο ησλ αλαπλεπζηηθψλ αζθήζεσλ ζην ζηάδην φηαλ ε λφζνο εμειίζζεηαη. Δ 

ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε έρεη ζηφρν αξρηθά ηελ πξνζπάζεηα παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ 

ηεο απηφλνκεο θίλεζεο - κε δηαηνκή ησλ ξηθλνκέλσλ κπψλ ησλ θάησ άθξσλ - ελψ 

ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο θαζήισζεο ζε ακαμίδην ζθνπφο είλαη, ε δηφξζσζε ησλ 

παξακνξθψζεσλ ηνπ άθξνπ πνδφο θαη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.  

Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη εάλ αθηλεηνπνηήζνπκε ην παηδί κε κπτθή δπζηξνθία ζην 

θξεβάηη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε πνιχ δχζθνια ζα επαλέιζεη ζην επίπεδν 

θίλεζεο πνπ βξηζθφηαλ πξνεγνχκελα.  

 

2.4.2 Κιεξνλνκηθέο Νσηηαίεο κπτθέο αηξνθίεο  

Πεξηιακβάλνληαη λφζνη πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ βξεθηθή ή παηδηθή ειηθία θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απψιεηα κάδαο ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ, εμαηηίαο εμειηζζφκελεο 

εθθχιηζεο θπηηάξσλ ησλ πξνζζίσλ θεξάησλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ησλ θηλεηηθψλ 

ππξήλσλ ζην κεζεγθέθαιν. Αηαθξίλνληαη ζηελ:  

1) Ομεία λσηηαία αηξνθία (λφζνο ησλ Werding - Hoffman) πνπ είλαη απηνζσκαηηθή 

θαη ρσξίο ζπκπηψκαηα κέρξη ηνλ 4 κήλα ηεο δσήο.  

2) Δ δηάκεζε λσηηαία κπτθή αηξνθία αθνξά βξέθε θαη παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ 

ζπκπηψκαηα κέρξη ηνλ 12 κήλα ηεο δσήο ηνπο. Μεξηθά εμ απηψλ ησλ παηδηψλ 

θαηαθέξλνπλ λα θαζίζνπλ αιιά θαλέλα δελ βαδίδεη ή έξπεη. Βίλαη γεληθά παηδηά 

ππνηνληθά κε ραιαξφ κπτθφ ηφλν. Δ λφζνο επηθέξεη ζπλήζσο ην ζάλαην ζε κηθξή 

ειηθία ζπρλά απφ επηπινθέο.  

 

3) Δ ρξφληα λσηηαία κπτθή αηξνθία (λφζνο ησλ Wohlfart - Kugelberg - Welander) 

αξρίδεη κεηαμχ 2 θαη 17 εηψλ κε παξφκνηα επξήκαηα αιιά κε βξαδχηεξε εμέιημε 

θαη κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν επηβίσζεο. Οξηζκέλεο νηθνγελείο πεξηπηψζεηο κπνξεί 
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λα νθείινληαη ζε εηδηθέο ελδπκηθέο αλεπάξθεηεο. Βηδηθή ζεξαπεία γηα ηηο λσηηαίεο 

κπτθέο αηξνθίεο δελ ππάξρεη. κε ηελ θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γίλεηαη ε 

πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ νη ζπγθάκςεηο ησλ αξζξψζεσλ θαη ε επηδείλσζε 

ησλ παξακνξθψζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο εηδηθνί 

λάξζεθεο θαη νη αζζελείο κε βξαδέσο εμειηζζφκελε λφζν κπνξεί λα σθειεζνχλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 

 

2.5 Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο  

Δ βαξεία θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε είλαη ζπρλή αηηία ζαλάηνπ ή αλαπεξίαο ζε παηδηά 

θαη ελήιηθεο.  

Δ πξφγλσζε είλαη ρεηξφηεξε φηαλ ε θάθσζε ζπκβεί ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 7 ρξφλσλ. 

Πνιιέο θνξέο απνκέλεη εθηφο ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο ζπλδπαζκφο γλσζηηθνχ θαη 

ζπκπεξηθεξηνινγηθνχ ειιείκκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ 

απνθαηάζηαζε.  

Γηα θάζε παηδί πξέπεη λα εθαξκφδεηαη εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ εμαξηάηαη απφ 

ηελ θχζε ηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο θαη ησλ θιηληθψλ επηπινθψλ. Μεηά απφ ζνβαξή 

θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε ηα ζπρλφηεξα ηαηξηθά πξνβιήκαηα είλαη ηα θαηάγκαηα, ε 

επηιεςία, ν πδξνθέθαινο, νη ελδνθξηλνινγηθέο δηαηαξαρέο. ε έθηνπε νζηενπνίεζε, νη 

δηαηαξαρέο ηεο θχζηεο θαη ηνπ εληέξνπ, νη θαηαθιίζεηο, νη ζπγθάκςεηο θ.ά.  

Σα γλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ παξαηεξνχληαη είλαη νη δηαηαξαρέο εγξήγνξζεο θαη 

πξνζνρήο, νη δηαηαξαρέο πξνζαλαηνιηζκνχ, νη ζπγρπηηθέο θαηαζηάζεηο, ε λνεηηθή 

βξαδχηεηα, ε ππνιεηπφκελε αθνπζηηθή θαη νπηηθή κλήκε, ε κεησκέλε ζσκαηναηζζεηηθή 

πξφζιεςε, ε κεησκέλε ηθαλφηεηα ιεθηηθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη παξαγσγήο θ.ά.  

Βθηφο φκσο απφ ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα, έρνπλ παξαηεξεζεί αιιαγέο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ παηδηψλ φπσο ε απάζεηα, ε επηζεηηθφηεηα, ε 

επεξεζηζηηθφηεηα, ε θαηάζιηςε, νη ππεξβνιηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ε 

αδηαθνξία θαη ε παζεηηθφηεηα θ.ά.  
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Καζίζηαηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο νκάδνο απνθαηάζηαζεο, ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ παηδαγσγνχ, γηαηί ε παξέκβαζε ζε παηδηά κε ζνβαξή 

θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε απαηηεί έλα πνιπζρηδέο, ζπζηεκαηηθφ, νξγαλσκέλν θαη 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα γηα ηελ ζεξαπεία ή ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ειιεηκκάησλ.  

 

2.6 Καθώζεηο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ  

Οη ζπρλφηεξεο αηηίεο θαθψζεσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ζηα παηδηά είλαη ηα ηξνραία 

αηπρήκαηα, νη αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο.  

Ώλάινγα ηνπ χςνπο ηεο πξνθιεζείζεο θάθσζεο λσηηαίνπ κπεινχ κπνξεί λα πξνθχςεη 

ηεηξαπιεγία (ζπκκεηνρή άλσ θαη θάησ άθξσλ) ή παξαπιεγία (ζπκκεηνρή κφλν ησλ 

θάησ άθξσλ, κε δηαθνξεηηθή πηζαλφλ θαηαλνκή ησλ δχν ζθειψλ) κε δηαηαξαρή ηεο 

αηζζεηηθφηεηνο θαη ηνπ ειέγρνπ θχζηεο θαη νξζνχ.  

ηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ησλ παηδηψλ κε βιάβε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ 

πεξηιακβάλεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θάθσζεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ε αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, ε θηλεηηθή απνθαηάζηαζε θαη ε 

θνηλσληθή έληαμε.  

Οη ζνβαξφηεξεο επηπινθέο ησλ θαθψζεσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ είλαη νη δηαηαξαρέο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο θαη εληέξνπ, νη θαηαθιίζεηο θαη ε ζπαζηηθφηεηα.  

 

2.7 Γηζρηδήο ξάρε  

Μπνξεί λα εληνπίδεηαη ζε φιεο ηηο κνίξεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε ζπρλφηεξε 

εληφπηζε ζηελ νζθπτθή ή νζθπντεξε ρψξα.  

Ώλάινγα ηεο ζέζεο, δηαθξίλνπκε ηελ νπίζζηα πνπ νθείιεηαη ζηελ κε ζπλέλσζε ησλ δχν 

ηκεκάησλ ηνπ ηφμνπ θαη ηελ πξφζζηα, πνπ νθείιεηαη ζηελ κε ζπλέλσζε ησλ δχν 

ηκεκάησλ ηνπ ζπνλδχινπ. Δ ζπρλφηεξα απαληψκελε, είλαη ε νπίζζηα, πνπ αλάινγα ηεο 

βιάβεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ κπεινχ κεηά ησλ πεξηβιεκάησλ, δηαθξίλεηαη ζε:  
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1) Ώθαλή δηζρηδή ξάρε  

2) Μεληγγνκπεινθήιε  

3) Μεληγγνθήιε  

 

ηελ κεληγγνκπεινθήιε παξαηεξείηαη  

1) Τδξνθέθαινο πνπ ζπλππάξρεη ζην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ  

2) Υαιαξά παξαπιεγία. Σα θάησ άθξα παξακέλνπλ ρσξίο εθνπζία θίλεζε κε κεξηθή ή 

πιήξε θαηάξγεζε ηεο αηζζεηηθφηεηαο.  

3) Ραηβνπνδία θαη ππεξεθηαηηθφ γφλαην  

4) πλερήο αθξάηεηα νχξσλ θαη θνπξάλσλ  
(6) 

 

Δ νκάδα απνθαηάζηαζεο επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ απνθπγή παξακνξθψζεσλ 

θαη ζπγθάκςεσλ ησλ αξζξψζεσλ κε ην θαηάιιειν θπζηθνζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα θαη 

ηηο αξζξψζεηο. Υξεηάδεηαη φκσο πξνζνρή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ θαη ηεο 

θφξηηζεο ησλ θάησ άθξσλ, γηαηί ιφγσ γεληθεπκέλεο νζηενπφξσζεο ππάξρεη ν θίλδπλνο 

απηνκάησλ αλψδπλσλ θαηαγκάησλ.  

Δ πξνζπάζεηα ηεο εξγνζεξαπείαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ - θαηά ην δπλαηφλ - 

αλεμαξηεηνπνίεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Καζνξηζηηθφο είλαη ν 

ξφινο ηνπ νπξνιφγνπ γηα ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο 

νξζνπεδηθφο παξαθνινπζεί ηηο παξακνξθψζεηο ησλ θάησ άθξσλ, ηελ θχθσζε-ζθνιίσζε 

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ην παξαιπηηθφ ηζρίν, πνπ πνιιέο θνξέο απαηηνχλ 

ρεηξνπξγηθή δηφξζσζε. Με ηελ βνήζεηα ησλ νξζσηηθψλ κεραλεκάησλ (ηχπνπ Argo ή 

Walkabout) γίλεηαη πνιιέο θνξέο θαηνξζσηή ε βάδηζε, άιισο ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε 

ην θαηάιιειν αλαπεξηθφ ακαμίδην.  
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Δ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε δελ πξέπεη λα 

ππνηηκψληαη. Άιιε ζεκαληηθή ελαζρφιεζε πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ δσή 

ηνπ παηδηνχ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, είλαη ε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζηα ζρνιεία δελ πξέπεη λα ππνβαζκίδνληαη, αιιά 

αληίζεηα ρξεηάδεηαη λα ελζαξξχλνληαη θαη λα παξνηξχλνληαη ηα παηδηά, γηαηί έηζη 

αλαπηχζζεηαη ε επγελήο άκηιια, ε θνηλσληθνπνίεζε, ε αιιεινυπνζηήξημε, ε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ γηα δηάθξηζε θ.ά.  

Δ θπζηθή αγσγή ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε γηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

πεξηιακβάλεη βάδηζκα, ηξέμηκν, άικα ζε κήθνο θαη ζε χςνο, ζρνηλάθη, Boccia, πέηαγκα 

θαη θιψηζεκα κπάιαο.  

ηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε δηδάζθνληαη νκαδηθά αζιήκαηα (ηνμνβνιία, 

κπφνπιηλγθ, ξπζκηθή, θνιχκπη, γθνιθ, ηέληο).  

Πξέπεη λα δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζην θνιχκπη, φπσο είλαη ζεκαληηθφ θαη ην ειεχζεξν 

παηρλίδη, γηαηί θαιιηεξγεί ηε θαληαζία θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα.  
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2.8 Πξαθηηθέο απνθαηάζηαζεο θαη απνζεξαπείαο ηεο αλαπεξίαο 

 

 

 

2.1 Παηδί κε ζύλδξνκν Down ελ ώξα ζεξαπείαο 

 

2.8.1 Ιππνζεξαπεία 

 

ύληνκε ηζηνξία ηεο Θεξαπεπηηθήο Ιππαζίαο 

 

Δ ηδέα ηεο ηππαζίαο σο ζεξαπεία αλάγεηαη ζηελ Ώξραία Βιιάδα θαη ζηελ Ώξραία 

Ώίγππην. ηελ Ώξραία Βιιάδα ν Ώζθιεπηφο εζεσξείην φηη έζηεηιε ηα άινγα ζηνπο 

αλζξψπνπο γηα λα ηνπο ζεξαπεχνπλ. 

 

Ο Εππνθξάηεο ζεσξνχζε ηελ ηππαζία, σθέιηκε γηα ηνπο κχεο θαη ηνπο πλεχκνλεο. Ο 

Ξελνθψλ ζεξάπεπε ηνπο ιαβσκέλνπο ηνπ ζηξαηηψηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην άινγν. ηε 

ζχγρξνλε ηζηνξία, ε πξψηε επηζηεκνληθή εξγαζία έγηλε ην 1870 απφ ηνλ Γάιιν ηαηξφ 

Chassagne ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Παξηζηνχ. 

 

Έθηνηε έγηλαλ νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο θπξίσο απφ θπζηθνζεξαπεπηέο θαη ηαηξνχο, αιιά 

απηφο πνπ θαηεγνξηνπνίεζε ηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία θαη έζεζε ηηο επηζηεκνληθέο βάζεηο, 

ήηαλ ν Γεξκαλφο Heipertz (1977). Ώπφ ηφηε, ζε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ νκάδεο 

ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο, πνπ απνηεινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο. 



Πτυχιακή 
 

- 47 - 

2.8.2 Ση είλαη Θεξαπεπηηθή Ιππαζία; Ση Ιππνζεξαπεία; 

 

Δ ζεξαπεπηηθή ηππαζία είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο απνθαηάζηαζεο θαη έηζη 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνιχ ηδηαίηεξν ζεξαπεπηηθφ κέζν, 

ην άινγν. 

 

Πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ αθξηβψο ηη είλαη ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία, αιιά θαη γηα 

δηδαθηηθνχο ιφγνπο, νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε απηήλ, ηελ έρνπλ θαηαηάμεη ζε 

ηξεηο βαζηθέο πεξηνρέο. Δ πξψηε πεξηνρή είλαη ηεο θπζηθνζεξαπείαο θαη ηεο 

εξγνζεξαπείαο. Δ δεχηεξε πεξηνρή είλαη ε πεξηνρή ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ηεο 

ςπρνινγίαο αιιά θαη ηνπ ιφγνπ θαη ε ηξίηε πεξηνρή αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

ηππαζίαο, πάληα βέβαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

ε θάζε πεξηνρή, νη ζεξαπεπηέο εθαξκφδνπλ δηάθνξεο κεζφδνπο ζεξαπείαο, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, κηα απφ ηηο 

κεζφδνπο απηέο θαη ζα ιέγακε ην πην εμεηδηθεπκέλν θνκκάηη ηεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο, 

είλαη ε Εππνζεξαπεία. Ώλήθεη ζηελ πξψηε πεξηνρή θαη δελ είλαη ηίπνηε άιιν, απφ 

θπζηθνζεξαπεία θαη εξγνζεξαπεία κε ηε βνήζεηα ηνπ αιφγνπ, ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο 

(ε νκάδα καο μεθηλάεη κε παηδηά 12 κελψλ θαη άλσ), κε λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα. 

 

Δ ίδηα ε Εππνζεξαπεία, έρεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο δηάθνξνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, 

πάληα αλάινγα κε ην πεξηζηαηηθφ. Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο είλαη ην Backriding ην 

νπνίν εθαξκφδεηαη κφλν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ν 

ζεξαπεπηήο είλαη θαη απηφο πάλσ ζην άινγν κε ην παηδί. 
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2.8.3 Γηαηί ην άινγν 

 

Σν άινγν σο κέζν απνθαηάζηαζεο, καο δίλεη εξεζίζκαηα έληνλα, αιιά ξπζκηθά θαη 

ειεγρφκελα. Μηα ζεηξά θπζηνινγηθψλ πξνηχπσλ, πνπ θζάλνπλ θαηεπζείαλ ζηνλ 

εγθέθαιν, θάηη ην νπνίν απαηηεί ε ζχγρξνλε απνθαηάζηαζε θαη αλαγθάδεη ηνλ αζζελή λα 

αληαπνθξηζεί (θαζνδεγνχκελνο απφ ηνπο ζεξαπεπηέο), κε φιν θαη πεξηζζφηεξν 

θπζηνινγηθέο αληαπνθξίζεηο. 

 

2.2 ηηγκηόηππν από ζεξαπεπηηθή ηππνζεξαπεία  

 

Tελ ίδηα ζηηγκή νη εηδηθνί ζεξαπεπηέο δεκηνπξγνχλ ή εθκεηαιιεχνληαη κηα ζεηξά άιισλ 

εξεζηζκάησλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αζθήζεηο πνπ γίλνληαη, ην πεξηβάιινλ, ηελ 

ζεξαπεπηηθή νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη, (ζηελ νκάδα καο εθηφο απφ ην άινγν, ππάξρνπλ 

δίπια απφ ην θάζε παηδί ή ελήιηθα, θαη δχν ή ηξεηο, ζεξαπεπηέο), θηι. 

 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλαλ βνκβαξδηζκφ εξεζηζκάησλ, πνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ 

ζεξαπεπηψλ αλαιχνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν. Σν άινγν είλαη έλα 

ζπνπδαίν θίλεηξν ζεξαπείαο θαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζν απνθαηάζηαζεο. 

 

Έλα αθφκε ζηνηρείν είλαη φηη ηα παηδηά αιιά θαη νη ελήιηθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, ιφγσ ηνπ 

ρψξνπ (αξέλα) θαη ηνπ κέζνπ (άινγν), πνπ ρξεζηκνπνηνχκε δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο 

ζπλεδξίεο ζαλ ζεξαπεία θαη έηζη δελ ππάξρεη ςπρνινγηθή θνχξαζε ή άξλεζε, παξφηη ε 

ηππαζία είλαη κηα έληνλε ζεξαπεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη νη ζπλεδξίεο είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθέο, γηαηί εθηφο απφ έλα εμαηξεηηθά θαιφ κέζν απνθαηάζηαζεο, 

παξάιιεια, έρνπκε θαη έλα ηζρπξφηαην θίλεηξν. 
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ε πνηεο πεξηπηώζεηο ζπληζηάηαη ε Θεξαπεπηηθή Ιππαζία; 

 

Βθαξκφδεηαη: 

 

 ζε κηα ζεηξά λεπξνινγηθψλ βιαβψλ (εγθεθαιηθή παξάιπζε, κπηθή δπζηξνθία, 

δηζρηδήο ξάρε, βιάβεο λσηηαίνπ κπεινχ, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην, ηχθισζε, θψθσζε, θηι.), 

 ζε νξζνπεδηθέο βιάβεο (απνπζία ή παξακφξθσζε άθξσλ), ζε δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο αιιά θαη 

 δπζθνιίεο κάζεζεο (ζπλδξφκνπ Down, λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφο, 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θηι. 

 

 

 

 

 

2.8.4 Σα νθέιε ηεο Θεξαπεπηηθήο Ιππαζίαο 

 

2.3 Οθέιε ηεο ηππνζεξαπείαο  

Σα νθέιε ηεο είλαη πνιιά, πάληα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πάζρνληα θαη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπκε ζέζεη. Ώλαθέξνπκε κφλν κεξηθά απφ απηά: 
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 Πξνψζεζε (φηαλ δελ ππάξρεη) ή βειηίσζε ηεο βάδηζεο 

 νκαινπνίεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ (κείσζε ηεο ζπαζηηθφηεηαο, αχμεζε ηνπ ηφλνπ 

ζηελ ππνηνλία, νκαινπνίεζε ζηηο ελαιιαγέο ηφλνπ) 

 βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο 

 βειηίσζε ηεο ζηάζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο θεθαιήο 

 αχμεζε ηεο ζπκκεηξίαο ηνπ ζψκαηνο 

 αχμεζε ηνπ εχξνπο ηεο θίλεζεο 

 βειηίσζε ζπληνληζκνχ 

 εθπαίδεπζε ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο 

 βειηίσζε ηεο πξνζνρήο (κείσζε ηεο απφζπαζεο) 

 αχμεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ζψκαηνο 

 βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαλαηνιηζκνχ 

 δξαζηεξηνπνίεζε, εγξήγνξζε 

 θνηλσληθνπνίεζε, αλάπηπμε ή βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο 

 δεκηνπξγία πνιπαηζζεηεξηαθνχ πεξηβάιινληνο 

 απηνπεπνίζεζε, νξηνζέηεζε, θηι. 
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2.8.5 Από πνηνπο πξέπεη λα αζθείηαη ε Θεξαπεπηηθή Ιππαζία θαη ε Ιππνζεξαπεία 

 

Σα πξψηα ρξφληα, ζπκκεηείραλ εζεινληέο. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα γίλεηαη θαηαλνεηφ 

φηη είλαη κηα ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο αξθεηά πνιχπινθε. Έηζη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 

κφλν απφ επηζηήκνλεο φπσο θπζηθνζεξαπεπηέο θαη εξγνζεξαπεπηέο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηα, εμεηδηθεπκέλνη θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη. ηελ πεξίπησζε απηή ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πξαγκαηηθά ζεακαηηθά θαη νη ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο 

θαλέλαλ θίλδπλν. 

 

ε αξθεηέο κάιηζηα ρψξεο, φπσο ΔΠΏ (πνιιέο Πνιηηείεο), Γεξκαλία, ΐέιγην, νπεδία, 

θηι., είλαη θνκκάηη ηεο απνθαηάζηαζεο αλαγλσξηζκέλν απφ ην Βζληθφ ηνπο χζηεκα 

Τγείαο. Έηζη νη ζπλεδξίεο κέζσ ησλ Ώζθαιηζηηθψλ ηνπο Φνξέσλ, ζπληαγνγξαθνχληαη 

θαλνληθά απφ ηνπο ηαηξνχο θαη εθαξκφδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο, θπζηθνζεξαπεπηέο, 

εξγνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνπο, θηι., θαη κφλν απφ απηνχο. 
(7)

 

 

 

2.4 Ο ζεξαπεπηηθόο ξόινο ηνπ αιόγνπ  
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Γηα ηελ ζεξαπεπηηθή Εππαζία παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ε ξάηζα ηνπ αιφγνπ θαζψο 

θαζνξίδεη ηηο αληνρέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αιφγνπ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

Ράηζεο πνπ είλαη βέιηηζηεο γηα απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα είλαη ε Hatinger 

νιιαλδέδηθν,pony,νπαιηθφ pony ηχπνπ cob,αγγιηθφ pony datmurt,extmurd, χςνπο 

πεξίπνπ 1,50 κέηξσλ. Σα άινγα απηά ηξέθνληαη εηδηθά κε βξψκε, ζπαζηφ θαιακπφθη, 

θαξφηα, μεξνχο θαξπνχο φπσο ειηφζπνξνπο θαη θνινθπζφζπνξνπο θαζψο θαη ηξηθχιιη.  

 

 

 

 

2.8.6 Θεξαπεπηηθή Ιππαζία ζηνλ Καλαδά 

 

 

Canadian Therapeutic Riding Association   

 

Δ θαλαδηθή εηαηξία Θεξαπεπηηθήο Εππαζίαο Association (CanTRA) ηδξχζεθε ην 1980 

θαη είλαη έλα αλαγλσξηζκέλν θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα πνπ πξνσζεί ηελ πξφθιεζε, ηελ 

επίηεπμε θαη ελδπλάκσζε γηα παηδηά θαη ελήιηθεο κε εηδηθέο αλάγθεο κε ηε ρξήζε ηνπ 

αιφγνπ.  

 

Τπάξρνπλ ζήκεξα πεξίπνπ 100 θέληξα ζε νιφθιεξν ηνλ Καλαδά γηα ηελ παξνρή 

πςειήο πνηφηεηαο ζεξαπεπηηθήο αλαςπρήο, ηηο δεμηφηεηεο δσήο θαη αζιεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Δ CanTRA έρεη επίζεο εξγαζηεί ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα γηα λα 
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εμαζθαιηζηεί έλα εμαηξεηηθφ επίπεδν πηζηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο.  

 

Δ CanTRA είλαη κέινο ηεο Αηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Εππαζίαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο (FRDI) θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ FRDI σο ην κφλν δηνηθεηηθφ φξγαλν γηα 

ηελ ζεξαπεπηηθή ηππαζία ζηνλ Καλαδά. Βλψ ε CanTRA σο εζληθφ ζψκα ελεξγεί σο 

πφξνο γηα ηα κέιε ηεο κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αζθάιηζεο, ε 

δχλακή ηεο βξίζθεηαη ζηα ηνπηθά θέληξα ζε φιε ηε ρψξα. Κάζε θέληξν πξνζθέξεη 

έλα πξφγξακκα κε κηα ειαθξψο δηαθνξεηηθή εζηίαζε θαη πνιιέο ηαηξηθέο εξγαζίεο 

απφ επαγγεικαηίεο ηεο CanTRA γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ.  

 

Οξηζκέλα θέληξα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θπζηθή ζεξαπεία κε ηνλ ζεξαπεπηή, κε 

θηλήζεηο ηνπ αιφγνπ πνπ επεξεάδεη ην ζψκα ηνπ αλαβάηε (Εππνζεξαπεία). Άιια 

θέληξα επηθεληξψλνληαη ζηα ςπρηθά νθέιε γηα ηελ πγεία κέζσ ηεο ηππαζίαο (Equine 

- δηεπθφιπλζεο ηεο Φπρηθήο Τγείαο). Δ πιεηνςεθία ησλ θέληξσλ επηθεληξψλεηαη 

ζηελ ζεξαπεπηηθή ηππαζία γηα ηελ παξνρή θνηλσληθνπνίεζεο, ςπραγσγίαο, 

αιιειεπίδξαζεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ αιφγσλ, θαζψο θαη θξνληίδα θαη εθπαίδεπζε 

ηνπ αιφγνπ.  

 

Βπηπιένλ, πνιιά απφ ηα θέληξα απηά παξέρνπλ δεμηφηεηεο δσήο, επθαηξίεο 

θαηάξηηζεο, απνθαηάζηαζεο θαη απαζρφιεζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ηα 

θέληξα ηππαζίαο ηα άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ εθηίζεληαη ζε κηα αίζζεζε ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ. Γηα πνιινχο καζεηέο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, 

ε ηππαζία κπνξεί λα είλαη ε κφλε εκπεηξία ηνπο απφ απηφ ην είδνο ηεο θηλεηηθφηεηαο.  

 

ήκεξα, ε CanTRA δηαρεηξίδεηαη κηα εζληθή πνιηηηθή γηα αζθάιηζε, έλα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλν πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηή, παξέρεη ππεξεζίεο 

ζπκβνχινπ, ηαηληνζήθε, ζπλέδξηα, εξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα, θαη επηθνηλσλεί κε ηα 

κέιε ηεο κέζσ ηεο CanTRA θαη ελεκεξσηηθά δειηία.  
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ινη νη κε-θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί επηβηψλνπλ κέζα απφ γελλαηφδσξεο δσξεέο 

θαη ηελ αθνζίσζε ησλ εζεινληψλ ηεο CanTRA θαη ηα κέιε ησλ θέληξσλ ηεο δελ 

απνηεινχλ εμαίξεζε. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ θέληξσλ απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε 

ηελ ηθαλφηεηα λα απμήζνπλ ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ.  

 

Βζληθφ γξαθείν ηεο ιεηηνπξγεί κε δχν κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ κεξηθήο απαζρφιεζεο 

κε ηελ ππνζηήξημε ελφο ηκήκαηνο εζεινληψλ θαη ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ζε φιε ηε 

ρψξα. Δ CanTRA εμαθνινπζεί λα νδεγεί ηνλ Καλαδά ζε ζέκαηα ηππνεηδψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεξαπεπηηθή ηππαζία θαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν σο 

κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο Εππαζίαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δηεζλψο (FRDI). 
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2.9 Τδξνζεξαπεία (πηζίλα) 

 

 

 

2.5 Πηζίλα πδξνζεξαπείαο ζην Κέληξν Τδξνζεξαπείαο ζην Υαιάλδξη 

 

 

2.9.1 Οη ηδηόηεηεο ηνπ λεξνύ  

Με ηελ βνήζεηα ηεο άλσζεο νη θηλήζεηο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ θαζψο θαη ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο γίλνληαη πην εχθνια θαη ειεχζεξα γηαηί δελ ππάξρεη θφξηηζε ζηηο 

αξζξψζεηο πξνάγνληαο θαη δηαηεξψληαο έηζη ηελ κπνζθειεηηθή ιεηηνπξγία ζε παζήζεηο 

πνπ ε θφξηηζε δελ επηηξέπεηαη ή δελ είλαη δπλαηή. 

Δ πδξνζηαηηθή πίεζε είλαη ηζνδχλακε ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ελφο βπζηζκέλνπ ζψκαηνο 

θαη απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην βάζνο. Ώπηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λεξνχ βνήζα ηελ 

θιεβηθή επηζηξνθή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκβάιινληαο ζηε 

κείσζε ησλ νηδεκάησλ θαη αηκαησκάησλ. Βπίζεο ε πίεζε ζην ζηήζνο πξνθαιεί ηελ 
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απνβνιή πεξηζζφηεξνπ αέξα απφ ηνπο πλεχκνλεο βνεζψληαο έηζη θαη ηελ αλαπλεπζηηθή 

ιεηηνπξγία. 

Δ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ζην λεξφ εκπνδίδεηαη απφ ηελ αληίζηαζε ηνπ ξεπζηνχ. Ώπηή ε 

δχλακε αληίζηαζεο είλαη νκνηφκνξθε ζε φιε ηελ ηξνρηά θίλεζεο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ κέινπο πνπ θηλείηαη. Έλα κνλαδηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο θπζηθνζεξαπείαο ζε ζεξαπεπηηθέο πηζίλεο είλαη ε ιεηηνπξγηθή 

απνθαηάζηαζε, φπνπ ε αληίζηαζε ηνπ λεξνχ εθαξκφδεηαη νκνηφκνξθα θαηά ηελ θίλεζε 

ζε φιεο ηηο κπτθέο νκάδεο. πσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βάδηζεο ε 

αληίζηαζε εθαξκφδεηαη ζε φιν ην ζθέινο ελψ ν αζζελήο βαδίδεη -παξέκβαζε ε νπνία 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί έμσ απφ ην λεξφ. 

Με ηελ εκβχζηζε ηνπ αζζελνχο ζε δεζηφ λεξφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ πξνάγεηαη ε κπτθή ραιάξσζε, κεηψλεηαη ν κπτθφο 

ζπαζκφο θαη ε ζπαζηηθφηεηα, ελψ κεηψλεηαη ε επαηζζεζία ζηνλ πφλν δηεπθνιχλνληαο 

έηζη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο απνθαηάζηαζεο. 
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2.9.2 Θεξαπεπηηθά νθέιε ηεο Τδξνζεξαπείαο 

 
• Πξνάγεη ηε κπτθή ραιάξσζε  

• Μεηψλεη ηελ επαηζζεζία ζηνλ πφλν  

• Μεηψλεη ην κπτθφ ζπαζκφ θαη ηελ ζπαζηηθφηεηα  

• Ώπμάλεη ηελ επθνιία θίλεζεο ηεο άξζξσζεο βειηηψλνληαο θαη δηαηεξψληαο ηελ ηξνρηά 

ησλ δχζθακπησλ αξζξψζεσλ  

• Βηδηθέο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ πην γξήγνξα επηζπεχδνληαο ηνλ 

ρξφλν ηεο απνθαηάζηαζεο θαη πξνιακβάλνληαο επηπινθέο  

• Ώπμάλεη ηε κπτθή δχλακε ζηηο πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθήο αδπλακίαο  

• Μεηψλεη ηηο βαξπηηθέο δπλάκεηο (αξρηθή θηλεηνπνίεζε)  

• ΐειηηψλεη ηελ πεξηθεξηθή θαη ιεκθηθή θπθινθνξία ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

απνξξφθεζε νηδεκάησλ θαη αηκαησκάησλ  

• ΐειηηψλεη ηελ θηλαηζζεζία ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ θνξκνχ  

• ΐειηηψλεη ην εζηθφ θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ αζζελνχο (ςπρνινγηθά)  

• ΐνεζά ζηελ απφθηεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη βειηηψλεη ηελ λεπξνκπηθή ζπλαξκνγή 

δηεπθνιχλνληαο ηελ ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε θαη αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο. 

 

2.6 Όξγαλα άζθεζεο πηζίλαο (Κέληξν Υαιαλδξίνπ) 
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2.9.3 Η Τδξνζεξαπεία είλαη θαηάιιειε γηα ηηο παξαθάησ παζήζεηο 

• Παξαπιεγία - Σεηξαπιεγία  

• Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθψζεηο  

• Ώζιεηηθέο Καθψζεηο  

• Βγθεθαιηθά Βπεηζφδηα  

• Βγθεθαιηθή Παξάιπζε  

• Οξζνπεδηθέο θαη Ρεπκαηηθέο παζήζεηο  

• Μεηεγρεηξεηηθή Ώπνθαηάζηαζε  

• Καξδηναλαπλεπζηηθέο Παζήζεηο  

• Γπλαηθνινγηθέο Παζήζεηο 

Δ Τδξνζεξαπεία είλαη ν πην αζθαιήο δξφκνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. 

Βπηπξνζζέησο κε ηα άιια νθέιε ηεο πδξνζεξαπείαο, νη ζεξαπεπηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη 

φηη νη αζζελείο πνπ θάλνπλ πδξνζεξαπεία, πξαγκαηηθά ληψζνπλ θαιχηεξα θαη πην 

ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Σν πγξφ ζηνηρείν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο 

λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα. Δ εξεκία ηνπ λεξνχ 

εμαζθαιίδεη ηελ επράξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ αζζελνχο θαη θπζηθνζεξαπεπηνχ, ε νπνία 

είλαη ην θιεηδί γηα κηα πεηπρεκέλε απνθαηάζηαζε. 
(8) 

 

2.9.4 Δηδηθέο ηερληθέο πδξνζεξαπείαο 

 
• Μέζνδνο Halliwick  

 

H κέζνδνο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ James McMillan ην 1949 ζην Halliwick School for 

Girls in Southgate ηνπ Λνλδίλνπ. Ξεθίλεζε κε βαζηθφ ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο λα απνθηήζνπλ αλεμαξηεζία θαη λα κπνξνχλ λα θνιπκπνχλ κε αζθάιεηα 

Δ κέζνδνο δίλεη έκθαζε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αζζελνχο κέζα ζην λεξφ θαη φρη ζηηο 

αληθαλφηεηέο ηνπ πάλσ ζηε γε. Ο αζζελήο ζπγθξαηείηαη απφ ηνλ θπζηνζεξαπεπηή θαη 

ηζνξξνπεί ζην λεξφ ελψ πξννδεπηηθά ειεπζεξψλεηαη κε ζθνπφ λα εθπαηδεπηεί ζηελ 

ηζνξξνπία θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ. Ο Θεξαπεπηήο ζπζηεκαηηθά 

πξνζζέηεη ζην πξφγξακκα πην πνιχπινθεο θαη ζηξνθηθέο θηλήζεηο κε ζθνπφ λα 
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εθπαηδεχζεη ηνλ αζζελή ζην θνιχκπη θαη λα ηνλ βνήζεη ζηνλ λεπξνκπτθφ ζπληνληζκφ 

ησλ θηλήζεσλ ηνπ. 

 

• Watsu 

 

Βίλαη κηα κνξθή παζεηηθήο πδξνζεξαπείαο βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηνπ γλσζηνχ απφ ην 

καζάδ Zen Shiatsu. H ηερληθή WATSU εθαξκφδεηαη πάληα κε ηνλ αζζελή ειεγρφκελν 

απφ ηα ρέξηα ηνπ ζεξαπεπηή. Ο ζεξαπεπηήο ζηαζεξνπνηεί ην έλα ηκήκα ηνπ αζζελνχο θαη 

θηλεί παζεηηθά ην αληίζεην πξνζζέηνληαο έηζη κηα νκαιή δηάηαζε ιφγσ ηεο ξνήο ηνπ 

λεξνχ ηνπ ζην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο πνπ δελ θηλείηαη. Ο αζζελήο δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ ζεξαπεία. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ραιάξσζε ε νπνία επέξρεηαη 

κέζν ηεο δηάηαζεο θαη ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ λεξνχ. 

 

2.7 Μπάξα αζθήζεσλ (Κέληξν Υαιαλδξίνπ) 1 
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 2.8 Νηνπδηέξα (Κέληξν Υαιαλδξίνπ)  

 

 

Θεξαπεπηηθή θνιύκβεζε γηα ΑκεΑ: Οη ζπλεδξίεο ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο αθνξνχλ 

καζήκαηα κε έλαλ, δχν ή θαη ηξεηο θνιπκβεηέο αλά πξνπνλήηξηα (εμεηδηθεπκέλε ζηελ 

ζεξαπεπηηθή θνιχκβεζε). Σν κάζεκα ηεο ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο γίλεηαη απφ 

πξνπνλήηξηα θνιχκβεζεο - κε εμεηδίθεπζε θαη ζπνπδέο ζηελ Βηδηθή Ώγσγή. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε θνιπκβεηηθψλ δεμηνηήησλ αιιά 

θαη ε ραιάξσζε θαη δηαζθέδαζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηα θνιπκβεηηθά παηρλίδηα. Μέζα 

απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο θνιχκβεζεο, ηα παηδηά: 

 απνθηνχλ λεπξνκπηθφ ζπληνληζκφ, 

 καζαίλνπλ ρσξνρξνληθέο έλλνηεο, 

 βειηηψλνπλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, 

 απνθνκίδνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 
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 θάλνπλ ηα πξψηα βήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ληψζνπλ 

αζθάιεηα θαη απηνπεπνίζεζε. 

 

2.9 Μηθξή πηζίλα Τδξνζεξαπείαο (Κέληξν Υαιαλδξίνπ)  

 

 

2.10 Κξηηήξηα επηινγήο  δξαζηεξηνηήησλ θαη αζινπαηδηώλ 

 

Κίλεζε θαη αλαπεξία 

  

Ο πιεξέζηεξνο νξηζκφο, πνπ απνδίδεη ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο θαηά ηελ άπνςε ησλ Ε. 

πεηζηψηε θαη η. ηαζφπνπινπ (2003), ηελ νξίδεη σο «ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δνύκε θαη 

εθθξάδνπκε ηελ παξνπζία καο ζηνλ θόζκν κε ην ζώκα καο». Δ θίλεζε νξγαλψλεηαη απφ 

πνιιά ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (λεπξηθφ, κπτθφ, νζηηθφ), ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη 

άξηζηα κεηαμχ ηνπο.  

 

Δ θίλεζε παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (δχλακε, ηαρχηεηα, αξκνλία, 

επηηάρπλζε), πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη αιινησκέλα, ελ κέξεη ή ζπλνιηθά, ζην 

πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο θιηληθήο εηθφλαο. Δ θηλεηηθή αλαπεξία είλαη φξνο επξχο θαη 

πεξηιακβάλεη κεηνλεμίεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ λεπξνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο (εγθεθαιηθή 
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παξάιπζε, δηζρηδή ξάρε, επηιεςία θ.ά.) ή κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα (κπτθέο δπζηξνθίεο, 

πνιηνκπειίηηδα, λεαληθή ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θ.ά.).  

 

Σα παηδηά κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο (θ.α.) απνηεινχλ έλα πάξα πνιχ κεγάιν θαη εηεξνγελέο 

ζχλνιν κε θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θηλεηηθή αλαπεξία. Οη δηαηαξαρέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ κπνξεί λα νθείινληαη ζε βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε 

πξνβιήκαηα ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ζε ρξφληεο παζήζεηο  

(πεηζηώηεο–ηαζόπνπινο, 2003, Πνιπρξνλνπνύινπ, 2003).  

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Παηδηώλ κε Κηλεηηθέο Αλαπεξίεο (Κ.Α.) 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία αλαθέξνληαη ζηε ζσκαηηθή, 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη καζεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη εμέιημε.  

 

Σωματικά ταρακτηριστικά: 

Ώθνξνχλ ηε γεληθή θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ην είδνο θαη ηε 

βαξχηεηα ηεο αζζέλεηαο. πλήζσο ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε εμ‟ αηηίαο ηνπ 

θησρνχ κπτθνχ ζπληνληζκνχ, ηεο λεπξνκπηθήο δπζπξαγίαο (απφ απιή αδπλακία έσο 

παξάιπζε) θαη ηεο απνπζίαο κειψλ ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα ζηελ αδξή θαη 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα, κε άκεζν αληίθηππν ζηε ζρνιηθή εξγαζία θαη επίδνζε. Ώπαηηείηαη 

εηδηθφο εμνπιηζκφο (αλαπεξηθά ακαμίδηα θηλεηηθήο αλαπεξίαο) 

 

Κοινωνικό-σσναισθηματικά ταρακτηριστικά: 

Σα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε θηλεηηθή αλαπεξία βηψλνπλ εκπεηξίεο ηέηνηεο, πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηφζν ηε δηάζεζή ηνπο φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο: γίλνληαη επηζεηηθά, ππεξθηλεηηθά, απαζή, αδηάθνξα θαη 

ζηεξνχληαη ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

 

Ώλ κάιηζηα, ε θηλεηηθή αλαπεξία πξνέιζεη κεηά απφ αηχρεκα, ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα, 

δεκηνπξγείηαη ζην άηνκν έλα επηπξφζζεην άγρνο, γηαηί πξέπεη λα ζπκθηιησζεί κε ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Βπίζεο νη 
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ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηα θνηλσληθά 

πξφηππα γηα ην ζσκαηηθά σξαίν, θαζψο θαη νξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

αθξάηεηα, ζηειφξξνηα, δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία, κεραληθφο εμνπιηζκφο θ.ά.) 

εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο εηθφλαο. Έηζη δπζθνιεχνληαη λα εδξαηψλνπλ ζεηηθέο 

ζρέζεηο θαη ζηάζεηο θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ απφξξηςε απφ ηνπο άιινπο.  

 

Πνεσματικά ταρακτηριστικά: 

Δ θηλεηηθή αλαπεξία απφ κφλε ηεο δελ ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά θαη πλεπκαηηθή 

πζηέξεζε, θαζψο επεξεάδεη κφλν ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ην άηνκν δηαζέηεη φιεο ηηο 

πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ δηαζέηνπλ θαη ηα άηνκα ρσξίο θηλεηηθή αλαπεξία. Οη 

πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα, πνπ πξνβάιινληαη ζηελ απφθηεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

πιεξνθνξηψλ, νθείινληαη ζην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

ζπλήζσο ζπλνδεχνπλ ηελ θηλεηηθή αλαπεξία.  

 

Μαθησιακά ταρακτηριστικά: 

Οη θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ, νη νπνίνη 

αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, εμ‟ αηηίαο κηαο γεληθήο 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ, ηε δπζθνιία λα δερηνχλ πιεξνθνξίεο κέζσ 

ησλ αηζζήζεσλ θαη ην επίπεδν θαη ηε θχζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ. 

 

Οη θηλεηηθέο αλαπεξίεο επεξεάδνπλ επίζεο ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ ιφγν, δεκηνπξγψληαο 

πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ. Απζθνιίεο ζηηο πεξηνρέο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ, πεξηνξίδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα παξάγεη ή λα κηκείηαη ήρνπο, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κε 

θαηαλνεηνχ ιφγνπ ή ηελ νινθιεξσηηθή έιιεηςή ηνπ.  
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Κινητικές αναπηρίες και ελεύθερος τρόνος  

 Πψο αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ηα άηνκα κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο; 

 Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πξνζηηέο, θαηάιιειεο θαη πξνζβάζηκεο σο 

πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο; 

 Μπνξνχλ άξαγε λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα κε ηνπο «θπζηνινγηθνχο» 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο; 

 

Ώπαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά δίλνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ηηο 

πξνζσπηθέο καξηπξίεο αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη ζπλνδά πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, κεξηθέο απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ γηα ηα άηνκα κε εγθεθαιηθή αλαπεξία είλαη λα παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε θαη 

λα αθνχλε ξαδηφθσλν
(9)

 (Hill, Rotegard & Bruininks, 1984, Modell, Rider & Menchetti, 

1997). Τςειά πνζνζηά ελειίθσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία (58%, 76%, 71%, 80%) δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (ηαηλία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, δσληαλή 

κνπζηθή παξάζηαζε, αζιεηηθφ γεγνλφο, αζιεηηθή ιέζρε αληίζηνηρα) (Sands & Kozleski, 

1994), είλαη απνκνλσκέλνη θνηλσληθά απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπο (Kaye, 1997) θαη 

πεξηγξάθνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή κε ιέμεηο φπσο κνλαμηά, πιήμε θαη δπζηπρία
(10)

 

(Wheeler & Reetz, 1992, Modell & Valdez, 2002).  

 

χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο (Mactavish & Scheien, 2000) νη πην ζπρλέο θαη 

δεκνθηιείο κνξθέο νηθνγελεηαθήο ςπραγσγίαο αληαλαθινχλ πέληε γεληθέο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ:  

1. Παζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή 

ηαηλίαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν)  

2. Παηρλίδη (π.ρ. επηηξαπέδηα παηρλίδηα) 

3. Φπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. θνιχκπη)  

4. Κνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. θηιηθέο θαη νηθνγελεηαθέο επηζθέςεηο)  

5. Εηδηθέο πεξηζηάζεηο (π.ρ. ζπκκεηνρή ζε Ώπνθξηάηηθν πάξηη)  
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Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε δεκνηηθφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη ηεο θχζεο ηεο αλαπεξίαο.  

 

Δ νηθνγελεηαθή ςπραγσγία πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο, ζπλήζσο θνιχκπη, πεδνπνξία θαη πνδειαζία.  

 

Οη παζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ ην άηνκν κε θηλεηηθή 

αλαπεξία παξαθνινπζεί σο απιφο ζεαηήο ή αθξναηήο ρσξίο ελεξγφ ζπκκεηνρή 

(παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, βηληενηαηληψλ, παξαθνινχζεζε ηεο 

θίλεζεο ζην δξφκν απφ ηε βεξάληα ή ην παξάζπξν ηνπ ζπηηηνχ, αθξφαζε κνπζηθήο θαη 

ξαδηνθψλνπ). 

 

Οη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηηο επηζθέςεηο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία ζε θίινπο θαη ζπγγελείο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο.  
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2.11 Παηρλίδη θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

ηε ζπλέρεηα εξεπλψληαη αλαιπηηθά ην παηρλίδη, νη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

εηδηθέο πεξηζηάζεηο,  νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ αξρηθά.  

 

 

2.10 Αλαπεξία θαη δεκηνπξγηθόηεηα  

 

Ο ειεχζεξνο ρξφλνο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο επηηξέπνπλ λα ρηηζηνχλ θηιίεο, λα 

αλαπηπρζνχλ θνηλσληθέο ζρέζεηο πξνσζψληαο ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο κέζα ζηελ 

νπνία δνχκε θαη λα εληζρπζεί ε δηαλνεηηθή θαη θπζηθή πγεία. Ώπηά ηα νπζηψδε νθέιε 

παξέρνληαη θαη ζηα άηνκα κε εγθεθαιηθή αλαπεξία, κφλν πνπ ζηελ πεξίπησζή ηνπο 

απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ απηέο 

ηηο δεμηφηεηεο. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε είλαη ε αλαγθαηφηεηα γηα 

ηα άηνκα κε εγθεθαιηθή αλαπεξία λα έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο ηνπο. 

 

Βλψ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο ζε πνιχ κηθξή ειηθία, ηα παηδηά κε εγθεθαιηθή αλαπεξία 

κπνξεί λα κελ αλαπηχμνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα θαη λα κε κάζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

δεμηφηεηεο αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ, εθηφο αλ ηηο δηδαρζνχλ εηδηθά. Δ 

δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ βνεζά ηα άηνκα κε 
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εγθεθαιηθή αλαπεξία λα αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά, λα δηαηεξνχλ ηηο θπζηθέο δεμηφηεηεο 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο. 

 

Σν πξψην βήκα γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο γηα ηα άηνκα 

κε εγθεθαιηθή αλαπεξία είλαη κηα εθηίκεζε ησλ δεμηνηήησλ αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, ε νπνία πξέπεη λα εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ θαη λα 

είλαη θαηάιιειε ειηθηαθά. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ δεμηνηήησλ, πνπ έρεη ην άηνκν θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ςπραγσγηθήο δεμηφηεηαο ζ‟ απηφ.  

 

Γηα ηελ επηηπρή θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ νη  Cipani 

θαη Spooner (1994) πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ελφο Καηαιφγνπ Πεξηβαιινληηθήο Ώλάιπζεο 

(Environmental Analysis Inventory), πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εμεηάζεη ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δεμηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηειεζηεί κηα 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο. Ο θαηάινγνο επηηξέπεη αθφκα ηελ 

ελζσκάησζε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, εμαηνκηθεπκέλσλ πξνζαξκνγψλ 

θαη ζηξαηεγηθψλ ζπκκεηνρήο, φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν. Βπίζεο πεξηιακβάλεη ηε 

βαζκηαία αλάιπζε ζηφρνπ, ηελ εμαηνκίθεπζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ θαη 

ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα ρσξίο εγθεθαιηθή αλαπεξία, θαζψο 

θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Δ εθηίκεζε, ε εμαηνκίθεπζε, ε 

πξνζαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη 

ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ κε εγθεθαιηθή αλαπεξία (Wilson, Arnold & Rowland, 1997). 

 

Σξεηο άιιεο ρξήζηκεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

αλαςπρήο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ πεξηγξάθνληαη επίζεο απφ ηνπο Cipani θαη Spooner 

(1994), θαηά ηνπο νπνίνπο ζηελ απφδνζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αθνινπζείηαη ην ζρήκα:  

 Λεθηηθέο ππαγνξεχζεηο (verbal prompts) – ππνδεηγκαηηθή παξνπζίαζε 

(modelling) – θπζηθή θαζνδήγεζε (physical guidance).  
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 Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο εθαξκφδνληαη νη ηαθηηθέο ηεο 

ζηαδηαθήο θαη αιπζηδσηήο δηακφξθσζεο (shaping and chainingtactics).  

 Χο απνηειεζκαηηθφ θίλεηξν γηα ηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ζηφρνπ (task analysis) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεηηθή ελίζρπζε.  

 

 

Σα πξνγξάκκαηα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ δηδάζθνπλ δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη επηηξέπνπλ ειεπζεξία επηινγήο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, πξνσζνχλ ηελ απμαλφκελε απηνεθηίκεζε, ρηίδνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

απηναπνθαζηζηηθφηεηαο (self-determination), θαη παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ηα άηνκα κε 

εγθεθαιηθή αλαπεξία λα ρηίζνπλ θηιίεο (Wilson, Arnold & Rowland, 1997).  

 

Καλόλεο – ραξαθηεξηζηηθά επηινγήο παηρληδηνύ γηα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία  

Δ πξφζβαζε ζην παηρλίδη φρη κφλν πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηα παηδηά κε 

εγθεθαιηθή αλαπεξία, (απφιαπζε, αίζζεζε κνηξάζκαηνο, επαθήο θαη επηθνηλσλίαο), 

αιιά ζπγρξφλσο επηηξέπεη ζηνπο γνλείο λα έρνπλ απμεκέλεο πξνζδνθίεο γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Σν παηδί πνπ έρεη πξφζβαζε ζην παηρλίδη είλαη επθνιφηεξν 

λα θηλεζεί πέξα απφ ην επίπεδν ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ (ηη δελ κπνξεί λα θάλεη) θαη λα 

παξαηεξήζεη, λα εληζρχζεη θαη λα ζαπκάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζ‟ απηφ, πνπ κπνξεί λα θάλεη. 

(11)
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Γη’ απηό, όηαλ επηιέγνπκε παηρλίδηα, πξέπεη λα αθνινπζνύκε 10 θαλόλεο:  

1. Βπθαηξία γηα πνιπαηζζεηεξηαθή δηέγεξζε. 

2. Βχθνιε ελεξγνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ. 

3. Βπηινγή ηνπ ρψξνπ ρξεζηκνπνίεζεο (εζσηεξηθφο, εμσηεξηθφο) ηνπ παηρληδηνχ.  

4. Βπθαηξίεο γηα επηηπρία.  

5. Αεκνηηθφηεηα κεηαμχ ησλ άιισλ παηδηψλ.  

6. Πξνψζεζε ηεο απην-έθθξαζεο.  

7. Βχθνιε πξνζαξκνζηηθφηεηα.  

8. Καηαιιειφηεηα σο πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ.  

9. Ώζθάιεηα θαη δηάξθεηα.  

10. Απλαηφηεηα γηα θαηάιιειε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε  

(Paweni & Rubovits, 2000).  

 

Βηδηθφηεξα γηα ηα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία, θαηάιιεια παηρλίδηα είλαη απηά πνπ 

αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ, νη θαηαζθεπέο ηχπνπ  

Lego, πνπ θαιιηεξγνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ δίλνληάο ηνπ ηελ επθαηξία λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο εληζρχνληαο ζπγρξφλσο ηηο δεμηφηεηεο 

παηρληδηνχ (Esposito & Ripley, 2001) θαη γεληθφηεξα φια φζα δηαζέηνπλ:  

 

1. Καηαζθεπή, πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζψκαηνο.  

2. Μεγάια θνπκπηά ή απινχο κνρινχο, πνπ ελεξγνπνηνχληαη ρσξίο ζχλζεηεο 

θηλήζεηο.  

3. Βπθνιία ζηελ ηθαλφηεηα δηάπξαμεο ειηγκψλ απφ έλαλ ελήιηθν. 

4. πλερή δξάζε, πνπ δίλεη αξθεηφ ρξφλν ζην παηδί λα επηθεληξσζεί εθ λένπ ζηελ 

ελεξγεηηθή κεηαθίλεζε ηνπ παηρληδηνχ.  

5. Ώπιή δξαζηεξηφηεηα αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο.  

6. ΐάζεηο απφ ειαζηηθφ, πνπ δελ γιηζηξνχλ.  

7. ΐάζεηο, πνπ εληζρχνπλ ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο (π.ρ. ζθαίξεο θαη γάληηα ππγκαρίαο 

ζηεξηδφκελα ζε βάζεηο).  

8. Πνηθηιία ζηε ζχζηαζε, γηα δηέγεξζε ηεο εμεξεπλεηηθήο δηάζεζεο ηνπ παηδηνχ 

(π.ρ. κπάιεο κε εμνγθψκαηα).  
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9. Μεγάιεο ιαβέο, γηα επθνιφηεξν πηάζηκν θαη έιεγρν ηνπ παηρληδηνχ.  

10. Εκάληεο ζχλδεζεο, γηα λα ζπλδένληαη κε ην ρέξη ηνπ παηδηνχ ή κε ηελ επηθάλεηα 

ζηελ νπνία παίδεη.  

11. Πξνζαξκνγή ηνπ χςνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ (π.ρ. δίρηπ 

θαιαζνζθαίξηζεο)  

(Paweni & Metrick, 1999, Paweni & Rubovits, 2000). 

 

 

 

 

Καηεγνξίεο παηρληδηνύ  

 

Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα  

Ώπηφ πνπ επηζπκνχλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία είλαη λα 

αληηκεησπίδνληαη, φπσο αθξηβψο θαη θάζε άιιν παηδί ζηελ ειηθία ηνπο. Ώπηφ ζεκαίλεη 

φηη νη γνλείο ηνπο θάλνπλ φ,ηη αθξηβψο θαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ ρσξίο θηλεηηθή 

αλαπεξία: ηα καζαίλνπλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ηα βνεζνχλ λα θάλνπλ θίινπο, λα 

εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα 

αηζζάλνληαη φηη είλαη αγαπεηά θαη ηθαλά.  

 

ια απηά κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ην παηρλίδη. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λα 

εηζαρζεί έλα παηδί ζην παηρλίδη είλαη λα παίμεη πξψηα κε ηνπο γνλείο θαη ηα αδέξθηα ηνπ 

θαη κεηά κε ηνπο θίινπο. Σα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, πνπ ηφζν αξέζνπλ ζηα παηδηά, 

δηδάζθνπλ απφ εθπαηδεπηηθέο δεμηφηεηεο έσο δεμηφηεηεο δσήο, φπσο: ηηκηφηεηα (ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ), ζπλεξγαζία (δηαλνκή θαη αλάιεςε ζεηξάο εθ πεξηηξνπήο), ππνκνλή 

(αλακνλή), επηκνλή (φρη παξαίηεζε /νινθιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο), ζπγθέληξσζε 

(δηάξθεηα πξνζνρήο) θαη επηινγή θαη αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ θάζε επηινγή. Βπίζεο 

παξέρνπλ επθαηξίεο ζηα παηδηά γηα επηηπρία: ζηε ζπκκεηνρή, ζηελ αιιειεπίδξαζε κε 

άιινπο, ζηελ απφιαπζε ηεο πξφθιεζεο ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο αίζζεζεο ηεο θπξηαξρίαο.  
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Ώιιά ην πην ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηα παηδηά είλαη ε ηζρπξή αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ 

νκάδα ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ην γέιην, πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ παηρληδηνχ θαη ελδπλακψλνπλ ηα 

παηδηά κε νηθνγελεηαθέο αλακλήζεηο πνπ δηαξθνχλ κηα νιφθιεξε δσή. 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο νηθνγελεηαθψλ παηρληδηψλ γηα ηα παηδηά κε θηλεηηθή 

αλαπεξία. Σα παηρλίδηα απηά βνεζνχλ ηα παηδηά λα αζθεζνχλ ζε δηάθνξεο δεμηφηεηεο, 

φπσο νπηηθή κλήκε θαη αλαγλψξηζε (κε παηρλίδηα πνπ δεηνχλ απφ ηα παηδηά λ‟ 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα νλνκαηίζνπλ αληηθείκελα, εηθφλεο ή αλζξψπνπο-θαληαζηηθνχο 

ραξαθηήξεο), νπηηθή αληίιεςε, ζπληνληζκφο καηηνχ-ρεξηνχ θαη ρεηξσλαθηηθή 

επηδεμηφηεηα (κε παδι, θαηάιιεια γηα ην επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ), αθνπζηηθή 

κλήκε θαη αληίιεςε (κε παηρλίδηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάκλεζε κηαο αθνινπζίαο 

ήρσλ ή αληηζηνίρηζε ήρσλ κε δξαζηεξηφηεηεο ή αληηθείκελα). Μεξηθά απφ απηά ηα 

παηρλίδηα εληζρχνπλ θαη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο εθκάζεζεο (αλαγλψξηζε ρξσκάησλ, 

ππνινγηζκφο, ζηξαηεγηθή).  

 

Μεξηθά παηρλίδηα είλαη πνιχπιεπξα θαη έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο πνηθηιίαο ζηελ 

ηαρχηεηα θαη ηα επίπεδα δεμηφηεηαο επηηξέπνληαο έηζη ηελ πξνζαξκνγή ζην επίπεδν 

δεμηφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηελ άζθεζε δηαθφξσλ δεμηνηήησλ ζπγρξφλσο. Βίλαη δπλαηφλ, 

επίζεο, λα γίλνπλ θπζηθέο πξνζαξκνγέο (κεγαιχηεξεο, πην εχρξεζηεο εθδφζεηο ησλ 

θχβσλ ή ησλ θνκκαηηψλ ηνπ παηρληδηνχ, πνπ κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ ή λα 

θαηαζθεπαζηνχλ απφ ην γνλέα θαη ην παηδί) (Petersen, 1999).  

 

 

2.11 Καιιηηερληθό εξγαζηήξη αγγεηνπιαζηηθήο  
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Παηρλίδηα κε ζπλεζηζκέλα νηθηαθά αληηθείκελα 

 

Μεξηθνί αλέμνδνη αιιά πνιχ απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη λα επεθηαζνχλ νη επθαηξίεο 

εθκάζεζεο ζην παηρλίδη εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο, θαζψο θαη ηεο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε θνηλψλ (ζπλεζηζκέλσλ) αληηθεηκέλσλ.  

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο: 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηαμηλφκεζεο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ (θνπκπηά, λνκίζκαηα, 

θαξακέιεο, φζπξηα, θηλεηηθή αλαπεξία) κε ηε ρξήζε πνηθίισλ εξγαιείσλ (ηζηκπίδεο, 

ιαβίδεο, καληαιάθηα θηλεηηθή αλαπεξία) αλαπηχζζνπλ φρη κφλν ηηο αηζζεηήξηεο 

δεμηφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ κπψλ, ηηο δεμηφηεηεο νπηηθήο 

δηάθξηζεο, αιιά θαη ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, (ηαμηλφκεζε κε βάζε ην ρξψκα, ην 

κέγεζνο, ηε ιεηηνπξγία, ηε κνξθή ή άιιεο θαηεγνξίεο).  

 

Βπίζεο ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηαζθεδάζνπλ κε καληαιάθηα, θξεκψληαο πξάγκαηα ή κε 

ην ςαιίδη ςαιηδίδνληαο θαιακάθηα, ραξηηά ή πιαζηειίλε, γηα λα θηηάμνπλ πεξηδέξαηα, 

παδι ή λα ζπλζέζνπλ, ελψλνληαο ηα θνκκάηηα, λέεο εηθφλεο.  

 

Γξαζηεξηόηεηεο αδξήο θηλεηηθόηεηαο: 

 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ηα παηρλίδηα ρνξνπεδήκαηνο, ηα παηρλίδηα κε κπάιεο 

θαη ηα παηρλίδηα αιηείαο.  

 

Σα παηρλίδηα ρνξνπεδήκαηνο, πνπ απαηηνχλ ην ζπληνληζκφ ηνπ άλσ θαη θάησ κέξνπο ηνπ 

ζψκαηνο, είλαη θαηάιιεια γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ ή ηζνξξνπίαο, θαζψο 

νη θαλφλεο ησλ παηρληδηψλ απηψλ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ, γηα λα ζπκθσλνχλ κε ην 



Πτυχιακή 
 

- 73 - 

επίπεδν δεμηφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Έλα ηέηνην ζπνπδαίν παηρλίδη είλαη ην «ζθνηλάθη» πνπ 

αλαπηχζζεη ην άλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηε δχλακε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

βξαρηφλσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

γξαθήο, φπνπ απαηηείηαη αθφκε πεξηζζφηεξε δεμηφηεηα.  

 

Σν παηδί κπνξεί λα παίμεη κφλν ηνπ ή ζε νκάδα, θαζηζηφ ή φξζην, κε ην έλα ή θαη ηα δχν 

ρέξηα δηάθνξα παηρλίδηα κε κπάιεο (πηάζηκν, ξίςε, αλαπήδεζε ή θχιηζε κε κπάιεο 

δηαθφξσλ κεγεζψλ, βάξνπο θαη πθήο). Οη κπάιεο κπνξεί λα θηηαρηνχλ απφ θάιηζεο, πνπ 

ζα γεκηζηνχλ κε ξχδη ή θαζφιηα θαη κπνξεί ην παηδί λα ηηο πεηά ζε θηβψηηα, πνπ ζα 

βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε θάλνληαο έηζη ην παηρλίδη πην ελδηαθέξνλ.  

Σα παηρλίδηα αιηείαο κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ ή λα θαηαζθεπαζηνχλ ζην ζπίηη θφβνληαο 

δηαθνξεηηθνχ ζρήκαηνο ςάξηα ή πνπιηά θαη θνιιψληαο ζε θαζέλα έλα ραξηί κ‟ έλα 

ζπλδεηήξα επάλσ. Σν παηδί κπνξεί κε ή ρσξίο βνήζεηα, θαζηζηφ ή φξζην, λα πηάζεη ηα 

αληηθείκελα κ‟ έλα θαιάκη ςαξέκαηνο (έλα ξαβδί κε ζηεξεσκέλν ζηελ άθξε ηνπ έλα 

καγλήηε), αλαπηχζζνληαο ην ζπληνληζκφ καηηνχ-ρεξηνχ, ηνλ έιεγρν ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο 

θαη ησλ κπψλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνζπαζψληαο λα 

«ςαξέςεη» ςάξηα ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο.  

 

Σέηνηα εθεπξεηηθά παηρλίδηα εληζρχνπλ ηε θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θαζψο ην δηαζθεδάδνπλ, θάλνληάο ην λα ληψζεη φηη θπξηαξρεί 

πάλσ ζηα παηρλίδηα θαη ζηα αληηθείκελα πνπ δηεγείξνπλ ηηο αηζζήζεηο, ελψ ζπγρξφλσο 

αλαπηχζζνπλ ην ζψκα θαη ην κπαιφ ηνπ. (Labovitz, McCreedy & Chesin, 1999).  

 

Αλέμνδα παηρλίδηα 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα κπαιφληα, νη θχβνη, νη θπζαιίδεο, ηα θελά θνπηηά, νη 

ραξηαεηνί, ε άκκνο, ην επηηξαπέδην ηέληο, ην Yo-yo.  

 

Σα κπαιόληα πξνζθέξνληαη γηα πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα, φπσο: βφιετ κ‟ 

έλα ζπκπαίθηε, θιφηζεκα, ρηχπεκα, θνχζθσκα ηνπ κπαινληνχ θαη πέηαγκα ςειά. 

Καηάιιεια κπαιφληα είλαη φζα έρνπλ κεγάιν ζηφκην κε άλνηγκα 8-12 εθαηνζηά.  
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Έλα εμαηξεηηθφ παηρλίδη γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο είλαη νη θύβνη. Σα παηδηά κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ έλαλ πάλσ ζηνλ 

άιιν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πνηθίιεο θαηαζθεπέο απφ απιά ζπηηάθηα κέρξη θάζηξα θαη 

πχξγνπο. Ώθφκα πην δηαζθεδαζηηθή είλαη ε θαηάξξεπζε ηεο θαηαζθεπήο κ‟ έλα ρηχπεκα 

ησλ ρεξηψλ ή ηνπ ππνπφδηνπ ηεο αλαπεξηθήο ηνπο θαξέθιαο.  

 

Οη θπζαιίδεο, ηηο νπνίεο ηα παηδηά κπνξνχλ λα θπζήμνπλ, λα πηάζνπλ, λα θινηζήζνπλ 

θαη λα ζθάζνπλ κε φπνην ηξφπν επηζπκνχλ, βνεζνχλ ηα παηδηά λα εληζρχζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο νπηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ζπληνληζκνχ καηηνχ-ρεξηνχ. Βπίζεο ππνζηεξίδνπλ 

ηνλ έιεγρν ηεο αλαπλνήο θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ θνξκνχ. 

 

Με ηα θελά θνπηηά ησλ ηειενξάζεσλ ή ησλ ςπγείσλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ 

ζέαηξα καξηνλέηαο, απηνθίλεηα, θνπθιφζπηηα, ζπηηάθηα θαη νρπξά θαη ηα παηδηά λα ηα 

ρξσκαηίζνπλ δεκηνπξγψληαο ζρέδηα ηεο αξεζθείαο ηνπο.  

 

Δ άκκνο είλαη έλα ζαπκάζην πιηθφ γηα ηε δηέγεξζε ηεο αθήο, θαζψο ηα παηδηά κπνξνχλ 

λα «δσγξαθίζνπλ» ακκψδεηο εηθφλεο ή λα θηπαξίζνπλ, λα ζθάςνπλ θαη λα 

νηθνδνκήζνπλ θάζηξα.  

 

Σν επηηξαπέδην ηέληο βνεζά ηα παηδηά, ηδηαίηεξα φζα έρνπλ πνιχ ρακειή ηθαλφηεηα 

ειέγρνπ, λα αλαπηχμνπλ ην ζπληνληζκφ καηηνχ-ρεξηνχ, ελψ ζπγρξφλσο ε ξαθέηα 

επηηξέπεη έλα πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ζην ρηχπεκα ηεο κπάιαο.  

 

Σν γλσζηφ καο yo-yo ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθήο δεμηφηεηαο, θαζψο 

θαη ηεο επηδεμηφηεηαο ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο, ηδηαίηεξα ζηα παηδηά κε 

πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα ζην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο (Lytle & Lytle, 2000).  

 

Καηαζθεπή θόιιαο πεξηηπιίγκαηνο δώξνπ  

 

Σα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία ρξεζηκνπνηψληαο πξνζαξκνζκέλα παηρλίδηα κε 

κπαηαξία ρξσκαηίδνπλ θαη ηππψλνπλ θφιια πεξηηπιίγκαηνο δψξνπ. Υξεηάδνληαη επίζεο 
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δηαθφπηεο, ιεπθά θχιια, αθξπιηθά ρξψκαηα θαη κηα πνηθηιία απφ πηλέια θαη κηθξνχο 

θπιίλδξνπο. Παξά ηελ αθαηαζηαζία πνπ δεκηνπξγείηαη, ε δηαζθέδαζε θαη ην φκνξθν 

απνηέιεζκα αμίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα (Entwistle & Hughes, 1999).  

 

 

Καηαζθεπή παηδόηνπνπ ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ  

 

Σν παηρλίδη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ ζπηηηνχ παξνπζηάδεη γηα ηα παηδηά κε θηλεηηθή 

αλαπεξία ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, φρη φκσο αμεπέξαζηεο. Δ απιή κπνξεί λα δηακνξθσζεί 

θαηάιιεια επηηξέπνληαο ζην παηδί κε θηλεηηθή αλαπεξία λα παίμεη θαη λα ραξεί ην 

παηρλίδη ηνπ κε αζθάιεηα.  

 

Πφζν εχθνιε φκσο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ παηδφηνπνπ γηα 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ κε θηλεηηθή αλαπεξία; ην εξψηεκα απηφ απαληά ε δηεζλή 

αξζξνγξαθία:  

 

Οη  Lori θαη Willie Johnson ζέινληαο λα δηεπξχλνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, αιιά θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ζηα ηέζζεξα αξηηκειή παηδηά ηνπο κηα επξχηεηα ζθέςεο πξνο ηα άηνκα 

κε εγθεθαιηθή αλαπεξία, πηνζέηεζαλ 12 παηδηά κε εγθεθαιηθή αλαπεξία κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ππήξραλ θαη παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία. Πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζνχλ πιήξσο 

κε ην λέν ηνπο ξφιν, παξαηηήζεθαλ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη απνθάζηζαλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα ρψξν παηρληδηνχ ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, ψζηε ηα παηδηά ηνπο 

λα απνιακβάλνπλ έλα πξνζβάζηκν, αζθαιέο θαη ζεξαπεπηηθφ παηρλίδη.  

 

Με ηε βνήζεηα ελφο θπζηνζεξαπεπηή επέιεμαλ θάπνηα πξνζαξκνζκέλα παηρλίδηα, θαζψο 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ παηδφηνπνπ (γήπεδν tetherball, ζάθν ηνπ κπνμ, θξίθνπο, έλα 

πξνζαξκνζκέλν πνδήιαην, πξνζαξκνζκέλα απηνθηλεηάθηα, ηξίθπθια, θνχληεο λεπίσλ, 

ηζνπιήζξα, θηλεηηθή αλαπεξία). ια ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο παηρληδηνχ ελψζεθαλ κε 

γέθπξεο, πνπ ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κε κηα θεθιηκέλε ξάκπα. Καηφπηλ ηνπνζεηήζεθαλ 

ν εμνπιηζκφο θαη ηα ζεξαπεπηηθά παηρλίδηα. Σν πςειφ θφζηνο ($3.000) θαιχθζεθε ελ 

κέξεη απφ επηρνξεγήζεηο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο.  
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παηδηθήο ραξάο, ε Lori παξαηήξεζε φηη θάζε παηδί έρεη έλα 

ρψξν γηα λα παίδεη, ελψ ηα ηξία παηδηά-ρξήζηεο αλαπεξηθήο θαξέθιαο, κπνξνχλ ηψξα λα 

παίδνπλ κε ηα αδέιθηα ηνπο. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα παηρλίδηα πέξα απφ ηε δηαζθέδαζε 

βειηηψλνπλ ζεκαληηθά θαη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ, φπσο ηεο νρηάρξνλεο 

Shanika θαη ηεο εμάρξνλεο Bethany, πνπ έρνπλ σθειεζεί απφ ηηο ηαιαληψζεηο ζηνπο 

θξίθνπο,. ΐιέπνληαο απηέο ηηο βειηηψζεηο ε Lori θαη ν Willie απνθάζηζαλ λα επεθηείλνπλ 

ηελ παηδηθή ραξά ρηίδνληαο πεξηζζφηεξεο γέθπξεο θαη πεξηνρέο παηρληδηνχ, θαζψο θη έλα 

δεληξφζπηην (Madley, 1999).  

 

Δ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ έξγνπ, αζθαιψο, δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε, σζηφζν δελ 

είλαη θαη αθαηφξζσηε. Ώπαηηείηαη πξσηίζησο ε χπαξμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα, ζσζηφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο, 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο επηρνξήγεζεο απφ δεκφζηεο ή ηδησηηθέο πεγέο ή απφ 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη επηινγή, κε ηε βνήζεηα ηνπ θπζηνζεξαπεπηή ηνπ 

παηδηνχ, ηνπ ελδεδεηγκέλνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Ώλάινγν είλαη θαη ην παξάδεηγκα ηνπ Brian Murphy απφ ην Έληκνληνλ, Ώικπέξηα, ηνπ 

Καλαδά, πνπ απνθάζηζε λα ρηίζεη ζην γην ηνπ Joel, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχζε αλαπεξηθή 

θαξέθια εμαηηίαο κηαο ζπάληαο εθ γελεηήο δπζκνξθίαο, ην δηθφ ηνπ νρπξφ- παηδφηνπν. Δ 

θαηαζθεπή ηνπ νρπξνχ, πνπ έρεη δχν παηψκαηα πιήξσο πξνζβάζηκα κε αλαπεξηθή 

θαξέθια θαη ζπνλδπισηφ ζρεδηαζκφ, ψζηε λα δηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη λα κεηαθέξεηαη, 

νινθιεξψζεθε κεηά απφ έλα κήλα εξγαζίαο θαηά ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηα βξάδηα 

κεηά ηε δνπιεηά θαη θφζηηζε ζπλνιηθά πεξίπνπ $900 (Madley, 1999).  

 

Πξνζβαζηκόηεηα – παηρλίδη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο  

 

Δ παηδηθή ραξά, σο ηφπνο δηαζθέδαζεο αιιά θαη παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ επθαηξηψλ 

παηρληδηνχ, κάζεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο, ζπρλά γίλεηαη απιεζίαζηνο γηα ηα παηδηά κε 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Δ πξνζβαζηκφηεηα είλαη δήηεκα θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηα άηνκα 

κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη δελ εμαληιείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θεθιηκέλεο ξάκπαο, ε 
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νπνία ζπρλά δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θαηαιήγνληαο λα 

αγρψλεη ηα παηδηά κε εγθεθαιηθή αλαπεξία, αθνχ κφιηο ηελ αλεβνχλ, δελ βξίζθνπλ 

θαλέλα θαηάιιειν ή αζθαιέο ζηε ρξήζε παηρλίδη, γηα λα παίμνπλ.  

 

Ώπαηηείηαη ινηπφλ, ηνπιάρηζηνλ έλα απφ θάζε είδνο παηρληδηνχ, πνπ βξίζθεηαη ζε επίπεδν 

ίζν κε ην έδαθνο, λα είλαη ζε πξνζβάζηκε δηαδξνκή, ε νπνία λα ζπλδέεη φια ηα ζεκεία 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ πξνζβάζηκσλ παηρληδηψλ. ε πξνζβάζηκε δηαδξνκή πξέπεη 

επίζεο λα βξίζθεηαη ην 50%, ηνπιάρηζηνλ, ησλ ππεξπςσκέλσλ παηρληδηψλ. Βπίζεο, γηα 

ηα παηδηά-ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, ε παηδηθή ραξά πξέπεη λα έρεη θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλα παηρλίδηα: θνχληα αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, ζθάκκα άκκνπ ηνπνζεηεκέλν 

ζε ηξαπέδη πξνζβάζηκν ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα θ.ά (Gould & Sullivan, 2000).  

 

Βπεηδή ε θαηλνηνκία θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ παηρληδηνχ δηαηεξνχλ ην παηδηθφ 

ελδηαθέξνλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπλεηζθνξά ησλ εηδηθψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πην θαηάιιεισλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

παηρληδηψλ, θαζψο θαη ησλ θπζηνζεξαπεπηψλ θαη εξγνζεξαπεπηψλ ζηελ ελεκέξσζε γηα 

ην πνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη επεξγεηηθφηεξεο γηα ηα παηδηά κε εγθεθαιηθή αλαπεξία 

(Kennedy, 2002).  

 

Παηρλίδη ζε εηδηθνύο ρώξνπο (Καηαζθελώζεηο) 

 

Σα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ επράξηζηεο εκπεηξίεο 

παηρληδηνχ θαη ζε εηδηθέο θαηαζθελψζεηο, φπσο είλαη ην «Sensory Adventure Camp» ζην 

Pittsburgh ηεο Pennsylvania, πνπ δέρεηαη παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη άιιεο 

αλαπεξίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ ηεο θαηαζθήλσζεο ζηεξίδνληαη ζηελ ηδέα φηη 

ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη θαη βειηηψλεηαη κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε 

ζχλδεζε ησλ εξεζηζκάησλ, πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζσ ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ ζψκαηνο.  

 

Δ θαηαζθήλσζε απηή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο, λα δνθηκάζνπλ 

ην παηρλίδη πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε, ελζαξξχλνληαο ηα παηδηά λα 
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εμεξεπλήζνπλ ηνπο νθηψ δηαθνξεηηθνχο ζηαζκνχο πξφθιεζεο, πνπ ν θαζέλαο ηνπο 

εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθέο αηζζεηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αθή, ηελ ηζνξξνπία, ηελ φζθξεζε, ηε γεχζε, ηελ αδξή θαη ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα θαη εληάζζνληαη ζε έμη ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

κεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελφηεηαο «Επνρέο»:  

 

Ισορροπία: 

Υξεζηκνπνηψληαο κηα θνχληα ηα παηδηά ηαμηλνκνχλ ζηηο ηέζζεξηο επνρέο αληηθείκελα 

(γάληηα, καγηφ, θχιια θ.ά.), πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηελ θνχληα.  

 

Κινητικότητα: 

Σα παηδηά θαινχληαη λα ληπζνχλ κε δηαθνξεηηθφ επνρηθφ ξνπρηζκφ θαη λα «νδεγήζνπλ 

» έλα κεραληθφ δίθπθιν έσο ηνλ επφκελν ζηαζκφ, φπνπ πξέπεη λα μεληπζνχλ θαη λα 

θνξέζνπλ ηα αλάινγα ξνχρα άιιεο επνρήο.  

 

Λεπτή κινητικότητα: 

Σα παηδηά, ηνπνζεηψληαο ξχδη κέζα ζ‟ έλα ζσιήλα θαη ζθξαγίδνληαο ην ζηφκηφ ηνπ, 

δεκηνπξγνχλ ηε βξνρή πνπ πέθηεη (Provident, 2000).  

 

 

2.12 Σέληο ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη  
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Ώπφ ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία 

κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, φπσο: πνδειαζία, 

κπάζθεη, κπφνπιηλγθ, θαξάηε, ηππαζία, ζθη βνπλνχ, θνιχκβεζε ζε πηζίλα, ηζηηνπινΎα – 

ςάξεκα, θσπειαζία κε θνπζθσηφ ζε πνηάκη, ζαιάζζην ζθη αθφκα θαη ππνβξχρηα 

θαηάδπζε, νη νπνίεο ελδπλακψλνπλ ην ζψκα, ην κπαιφ θαη ηελ ςπρή ηνπο θαη απμάλνπλ 

ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο.  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία θαη πξνζθέξνληαη ζε Κέληξα Εθαλνηήησλ (Ability Center) θαη 

Θέξεηξα, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε θηινζνθία λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα κε εγθεθαιηθή 

αλαπεξία λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο γηα φιε ηνπο ηε δσή πξνζθέξνληαο πνηφηεηα, 

πξνζηηφ αζιεηηζκφ, θαζψο θαη ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ίδηνπο 

θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.  

 

Πνδειαζία 

 

Δ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα εληαρζεί θαη ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε θ.α., θαζψο 

ππάξρεη κηα πνηθηιία πνδειάησλ (ηξίθπθια, δηπιά θαη ρεηξνθίλεηα), πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζσκαηηθέο απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ (ππνπφδηα, 

εκπξφζζηα ζπζηήκαηα ηξνραιηψλ, ππνζηήξηγκα πιάηεο, πξνζαξκνζκέλν ηηκφλη) θαη 

νδεγνχληαη κε ηελ θίλεζε ησλ πνδηψλ ή ησλ ρεξηψλ. Σα θξέλα ειέγρνληαη κε ην ρέξη ή ην 

πφδη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν πξέπεη λα θνξά πάληα 

θξάλνο θαη δψλε αζθαιείαο. Έλαο ππεχζπλνο ελήιηθνο πξέπεη πάληα λα παξαθνινπζεί κε 

πξνζνρή ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ «πνδειάηε» (Witt, 1998).  

 

Δ πνδειαζία εθηφο απφ ηε δηαζθέδαζε, πνπ αλακθίβνια πξνζθέξεη ζηα άηνκα κε 

θηλεηηθή αλαπεξία βειηηψλεη ηε δχλακε ησλ πνδηψλ, ηελ ηζνξξνπία, ηε ζσκαηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ηελ αληνρή ηνπο. Βλζαξξχλεη επίζεο ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηελ 

αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηδηαίηεξα ε πνδειαζία κε δηπιά πνδήιαηα φπνπ απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ δχν αλαβαηψλ (Mayo, 2000).  
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Μπάζθεη 

 

Δ ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ κε θ.α. ζ‟ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα απαηηεί κηα γξήγνξε 

αζιεηηθή αλαπεξηθή θαξέθια, πνπ αλαπηχζζεη ηαρχηεηα θαη ζηξίβεη κε επθηλεζία ζε κηα 

ζηεξεή, νκαιή θαη επίπεδε επηθάλεηα, ελψ ε ψζεζε ζε ιαζπψδε επηθάλεηα εθηφο δξφκνπ 

απαηηεί κεγάινπο κπξνζηηλνχο ηξνρίζθνπο θαη νπίζζηεο ξφδεο κε εμνγθψκαηα. Ο 

αζιεηηζκφο βνεζά ηα παηδηά κε αλαπεξία λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε πνπ κπνξνχλ 

κεηά λα εθαξκφζνπλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. ηαλ ε πξνζνρή ηνπο είλαη 

ζπγθεληξσκέλε ζην λα βάινπλ έλα γθνι ή έλα θαιάζη, νη ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ 

απνθηνχλ ζεκαζία, φρη νη αλαπεξίεο. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο ρώξνπ 

 

Η δσγξαθηθή 

 

Βπεξγεηηθά θαη ζπρλά ζεξαπεπηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ δηαδξακαηίδεη θαη ε 

ηέρλε ησλ γξακκψλ θαη ησλ ρξσκάησλ, ε Γσγξαθηθή. Δ ηέρλε ηεο απεηθφληζεο γίλεηαη 

ην κέζν γηα απνηχπσζε ζε θάπνηα επηθάλεηα ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ, γηα έθθξαζε 

επηθνηλσλίαο. Γη‟απηφ θαη ε πξνζεθηηθή εξκελεία ησλ ζρεδίσλ πξνζθέξεη πνιχηηκεο 

ππνδείμεηο γηα ζεξαπεία. 

 

Βίλαη αλαγθαίν λα αθήλνπκε ηα παηδηά λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα θαη κ‟ νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν. Καη θπζηθά , θαη κε ην ζρέδην, ηε δσγξαθηθή. Γσγξαθίδνληαο ην παηδί, καο δίλεη 

ηελ έθηαθηε επθαηξία «λα θαηαιάβνπκε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαη λα ην βνεζήζνπκε 

αλ ρξεηάδεηαη» ιέεη κηα ζρεηηθή κειεηήηξηα, ε Καζζηαλή Μαδαξάθε. Κη απηφ γηαηί, φπσο 

ιέεη ε ίδηα, «ην ζρέδην ηνπ παηδηνχ είλαη κηα εηθνλνγξαθεκέλε γιψζζα, πνπ κηιά γηα ηα 

ίδηα ηα παηδηά θαη ηνλ θφζκν ηνπο». Καη ζπκπιεξψλεη: «Κάζε παηδί δσγξάθνο είλαη θαη 

έλα απηνβηνγξαθηθφ βηβιίν». 

 

 

 



Πτυχιακή 
 

- 81 - 

Έλα παηδί κε αδξή ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη αδέμηεο θηλήζεηο ίζσο δελ θαηαθέξλεη λα 

δσγξαθίζεη έλα ηνπίν φπσο ηα άιια παηδηά ή λα θξαηάεη επηηπρψο ην πηλέιν ζηα ρέξηα 

ηνπ. Δ θαηαζθήλσζε έρεη φκσο ηελ δπλαηφηεηα λα κελ πεξηέρεη ζην πξφγξακκα ηεο 

κεγάιεο απαηηήζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Μπνξεί λα αθήζεη ηα παηδηά 

ειεχζεξα λα εθθξαζηνχλ κέζσ ηεο δσγξαθηθήο θαη κε φηη πιηθά ζέιεη ην θαζέλα. Έηζη 

ην παηδί κε ηελ αλαπεξία ζα επηιέμεη αβίαζηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο έθθξαζήο ηνπ. 

 

 

 

Ο Υνξόο θαη ην Θέαηξν 

 

πσο καο έθαλε ν George Thomson λα πξνζέμνπκε, κία άιιε κνξθή ηέρλεο, πνπ 

εθθξάδεηαη κε θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο, ε ηέρλε ηνπ ρνξνχ θαη ηνπ ζεάηξνπ, μεθηλά απφ 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λ‟ αλαπαξαζηήζεη, κε θηλήζεηο θαη κε θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ ή ησλ άθξσλ ηνπ, ηηο εκπεηξίεο ηνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη λα ηηο 

κεηαδψζεη ζηνπο νκνίνπο ηνπ. Κη είλαη θπζηθφ λα ππνζέζνπκε φηη νη πξψηεο ηνπ είδνπο 

απηέο θηλήζεηο, βαζίδνληαη ζηε κίκεζε. 

 

ην ζέαηξν ε θάζαξζε ζπληειείηαη κε ηελ δηαδηθαζία πξνβνιήο (projection), αθνχ ν 

θαζέλαο απφ ηνπο ζεαηέο, κε βάζε ηελ αηζζεηηθή κέζεμε, ηαπηίδεηαη- ή ζρεδφλ 

ηαπηίδεηαη- κε θάπνην απφ ηα πξφζσπα πνπ βιέπεη νινδψληαλα κπξνζηά ηνπ ζηελ 

νξρήζηξα ηνπ ζεάηξνπ ή πάλσ ζηελ ζθελή. 

 

ινη νη θφβνη, ηα άγρε ή νη θαθίεο, φιεο νη αδπλακίεο ηνπ ραξαθηήξα, πνπ κπνξεί λα 

βαζαλίδνπλ ηνλ θαζέλα απφ ηνπο ζεαηέο, κεηαζέηνληαη πάλσ ζηνλ ήξσα ηεο ζθελήο- 

ζήκεξα θαη ζηνλ ήξσα ηεο νζφλεο- θη έηζη ην επηκέξνπο άηνκν μειαθξψλεη, 

αλαθνπθίδεηαη θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο ην πξφβιεκά ηνπ, γίλεηαη ηθαλφηεξν λα ην 

αληηκεησπίζεη. Έλα παηδί κε άιιε αλαπεξία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο 

αθνχ ε αδέμηα θίλεζή ηνπ , ε θαζήισζή ηνπ ζε έλα ακαμίδην , ε αδπλακία αθνήο πνπ 

κπνξεί λα έρεη, απνηειεί νδεγφ γηα ην ζηέιερνο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα ξφιν 
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απνθιεηζηηθά γηα απηφ ην παηδί ρσξίο λα πζηεξεί ζε θάηη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

ξφινπο. ην παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζα δνζνχλ απινί ξφινη πνπ λα κπνξεί λα 

ηνπο θαηαιάβεη. Έλα πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ παηρληδηνχ ζηα ζνβαξά 

δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά είλαη ε δηακφξθσζε ηθαλφηεηαο γηα δεκηνπξγία 

θαληαζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα παηδηά απηά, ζε αληίζεζε κε ηα θπζηνινγηθψο 

αλεπηπγκέλα παηδηά, δελ κπνξνχλ λα ππνδπζνχλ πξαγκαηηθνχο ξφινπο ή ξφινπο εξψσλ 

παξακπζηψλ, λα ππνθαζηζηνχλ παηρλίδηα θαη πξφζσπα. 

 

ηε θαηαζθήλσζε ηα παηδηά αλαδεηνχλ ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη κε 

ηνλ ρνξφ αθνχ κέζα απφ απηφ μερλνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, αλαθαιχπηνπλ ηνλ θφζκν, 

δηεπξχλνπλ άθνβα ηελ θαληαζία ηνπο θαη ραίξνληαη. Δ Μνπζηθν-θηλεηηθή κέζνδνο 

απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε αγσγή ε νπνία ζπλδπάδεη ηαπηφρξνλα ην ζψκα, ηελ ςπρή 

θαη ην πλεχκα. Ο ζπκκεηέρσλ κέζα απφ ηελ νιφπιεπξε ζσκαηηθή ελεξγνπνίεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θίλεζε θαη ην ρνξφ, νηθεηνπνηείηαη ζηαδηαθά ηελ αίζζεζε ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ηνπο θαλφλεο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο κνπζηθήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

γλσξίδεη θαιχηεξα ην ζψκα ηνπ, ζπλεηδεηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θη απνθηά ηνλ 

έιεγρν ησλ θηλήζεψλ ηνπ. Δ ηαπηφρξνλα επαθή κε ηε κνπζηθή θαη ηνλ ρνξφ βνεζά ηα 

Άηνκα κε Ώλαπεξίεο ζην λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά κε ηξφπν επράξηζην θαη ζπλάκα 

εθπαηδεπηηθφ. 
(12) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν 
 

Πξόηππεο θαηαζθελώζεηο ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθό 

 

 

 

 

 

...Αελ ππάξρεη ηίπνηε πην ζαπκαζηφ 

θαη αζχιιεπην θαη ηίπνηε πην αιιφθνην 

θη νιφηεια ρακέλν γηα καο, 

απφ ηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ φηαλ παίδεη. 

 

Β. ΒΒ 
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3.1 Δηζαγσγηθή πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

 

Οξγαλσκέλεο ,πξφηππεο θαη ζηειερσκέλεο πιήξσο ή κεξηθψο θαηαζθελψζεηο ζε Βιιάδα 

θαη Βμσηεξηθφ. Μηα αλαθνξά θαη κηα κηθξή παξνπζίαζε ηνπο, ην πξφγξακκα ,ε δξάζε 

ηνπο θαη γεληθφηεξα ην πξνθίι ηνπο. 

 

 

3.2 Η ηδέα θαη ε ηζηνξία ηεο Καηαζθήλσζεο  

 

 

 

Δ θαηαζθήλσζε (ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν αγγιηθφο φξνο 'camping') είλαη έλαο 

ηξφπνο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο θαη δηακνλήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βξαδηψλ 

ζηε θχζε, ζπλήζσο εληφο ζθελήο θαη κε ηε βνήζεηα ππλφζαθνπ. ηηο κέξεο καο, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε δηαλπθηέξεπζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πξαγκαηνπνηείηαη 

εζειεκέλα, γηα ιφγνπο αλαςπρήο θαη επαθήο κε ηε θχζε. 

 

Δ θαηαζθήλσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα απηφ ην ζθνπφ ρψξν, 

γλσζηφ θαη σο 'θάκπηλγθ' ('camping'). Σέηνηνη ρψξνη είλαη δπλαηφλ λα παξέρνπλ απφ 

απνιχησο βαζηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηνλ θαηαζθελσηή (λεξφ, ειεθηξηθφ ξεχκα, ρψξνπο 

πγηεηλήο) κέρξη θαη ππεξεζίεο ελφο ηππηθνχ μελνδνρείνπ (εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, 

λπρηεξηλή δηαζθέδαζε θ.α.). 

 

Πξσηνπφξνο ηεο ζχγρξνλεο νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο ζεσξείηαη ν Σφκαο Υφιληηλγθ. 

Ο Υφιληηλγθ έγξαςε ην 1908 ηνλ πξψην Οδεγφ Καηαζθελσηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%A7%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1908
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ηνπ 20νπ αηψλα,ν παξαζεξηζκφο ζε νξγαλσκέλεο θαηαζθελψζεηο γεληθεχζεθε θαη 

εμειίρζεθε ξαγδαία ζε φιεο ηηο ρψξεο. Σν 1932 είλαη ε ρξνληά ίδξπζεο ηεο Αηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο Παξαζεξηζηψλ Κάκπηλγθ, ε νπνία έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ νξγαλσκέλσλ θαηαζθελσηψλ. 

 

ε φινπο ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηνπ πιαλήηε πνπ ζπλήζσο επηθξαηνχλ 

επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ππάξρεη πιήζνο νξγαλσκέλσλ θάκπηλγθο. χκθσλα κε 

θαηαγξαθή ηεο Βζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ην έηνο 2002 ε Βιιάδα απαξηζκνχζε 

352 νξγαλσκέλα θάκπηλγθο, κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο πάλσ απφ 30.000 ζθελέο θαη 

επηπιένλ δπλαηφηεηα δηακνλήο ζε πεξίπνπ 1.000 ιπφκελα νηθήκαηα ('bungalows').  

 

3.2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή παηδηθώλ θαηαζθελώζεσλ  

 

Δ πξψηε θαηαζθήλσζε ζ' φιν ηνλ θφζκν δεκηνπξγήζεθε ζηελ Γπξίρε ηεο Βιβεηίαο, ην 

1876, απφ ηνλ θιεξηθφ ΐάιηεξ Μπξηφλ (VALTER BRION) θαη απνηεινχηαλ απφ 

εμεληανθηψ (68) θησρά παηδηά. Ώπηή ε θαηαζθήλσζε είρε ζαλ ζθνπφ ηεο λα πεξάζνπλ 

θαιά απηά ηα ιίγα παηδάθηα ηα νπνία είραλ άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ώξγφηεξα, ην 

1907, ηδξχζεθε ε πξψηε πξνζθνπηθή θαηαζθήλσζε απφ ηνλ ηδξπηή ηνπ πξνζθνπηζκνχ 

Μπάληελ Πάνπει (BADEN POWELL).  

 

ηελ Βιιάδα ε πξψηε θαηαζθήλσζε ηδξχζεθε ην 1911 ζηε ΐνπιηαγκέλε ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ πιιφγνπ Πξνζηαζίαο Παηδηψλ θαη κε πξσηνβνπιία ηεο νθίαο ιήκαλ. 

Αηεπζπληήο ζηελ θαηαζθήλσζε απηή ήηαλ ν ηδξπηήο ηνπ πξνζθνπηζκνχ ζηελ Βιιάδα θαη 

γπκλαζηήο Ώζαλάζηνο Λεπθαδίηεο. Ο ηειεπηαίνο (Λεπθαδίηεο), ην 1912, ίδξπζε ηελ 

πξψηε πξνζθνπηθή θαηαζθήλσζε ζηελ Βιιάδα, ζην δάζνο Μαγθνπθάλαο Ώκαξνπζίνπ. 

Ώθνινχζεζαλ θαηαζθελψζεηο δεκηνπξγνχκελεο απφ ηελ ΥΏΝ, ην ΕΠΚΠΏ θαη άιιεο 

νξγαλψζεηο. Χζηφζν ν ζεζκφο απηφο, άξρηζε λα «ιεηηνπξγεί» κεηά ην ηέινο ηνπ ΐ' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1945) κε θχξην ζθνπφ ηελ μεθνχξαζε θαη ηελ ζίηηζε ησλ παηδηψλ 

έπεηηα απφ ηηο ηφζεο θαθνπρίεο ηνπ πνιέκνπ. Έηζη απφ ηφηε νη παηδηθέο εμνρέο 

ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο, πξνζθέξνληαο πνιχηηκν έξγν θαη κάιηζηα ην λνχκεξν ζην νπνίν 

έθζαλαλ κέρξη θαη ην 2008 ηηο εθαηφλ νγδφληα πέληε (185).  

http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1932
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2002
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Σν πξψελ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο πξν νηθνλνκηθήο θξίζεο δηέζεηε 28 

θαηαζθελψζεηο (γηα  παηδηά, ΚΏΠΔ ή νηθνγέλεηεο) ζε φιε ηελ Βιιάδα ησλ νπνίσλ ε 

νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία αλαηέζεθε ζηηο θαηά ηφπνπο Ννκαξρηαθέο Ώπηνδηνηθήζεηο, 

κεηά ηε θαηάξγεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Κέληξνπ Οηθνγέλεηαο θαη Νεφηεηαο ην 1999 (Φ.Β.Κ. 

980/1999 η.ΐ΄).  

 

Μεηά ηε θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρηψλ κε ην ζρέδην Καιιηθξάηεο ην 2010, νη 

θαηαζθελψζεηο έρνπλ αλαηεζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο ή ζηνπο Αήκνπο. Ώπφ ην 2011 θαη κεηά, 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ειάρηζηεο απφ ηηο θαηαζθελψζεηο απηέο 

ιεηηνχξγεζαλ γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε κεγάια θελά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο . 
(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=305476
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=305476
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3.3 Πξόηππεο θαη κε θαηαζθελώζεηο ζηελ Διιάδα  

 

 «Αιεμάλδξα» πξόηππε επξσπατθή παηδηθή θαηαζθήλσζε 

(http://www.alexandracamp.gr/) 

 

    Δ θαηαζθήλσζε ''ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ'' είλαη κηα πξφηππε παηδηθή θαηαζθήλσζε θηηζκέλε 

ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ κφιηο 110 ρηιηφκεηξα απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη 55 ρηιηφκεηξα απφ 

ηελ Καβάια ζηελ παξαιία ηεο Καξηαλήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα δηνξγαλψλεη έλα 

πξφγξακκα θαηαζθήλσζεο κε ην φλνκα «Πνιχρξσκε Πνιηηεία» ην νπνίν απεπζχλεηαη 

ζε παηδία κε αλαπεξία. Οη άλζξσπνη πνπ πιαηζηψλνπλ ην πξφγξακκα απηφ έρνπλ 

πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν ηεο αλαπεξίαο θαη φξεμε λα βνεζήζνπλ ηα παηδία απηά. 

     Σν πξφγξακκα  «Πνιχρξσκε Πνιηηεία» είλαη δηάξθεηαο 14 εκεξψλ θαη πξνζθέξεη 

ζηνπο θαηαζθελσηέο μελνηαζηά, μεθνχξαζε, ςπραγσγία, δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, 

επθαηξία γηα θαηλνχξγηεο θηιίεο αιιά θαη δηάζηεκα ραιάξσζεο γηα ηνπο γνλείο. 

 

 

                                   3.1 Καηαζθήλσζε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» γηα ΑκεΑ 

Πην θάησ παξαζέηνπκε έλα ηππηθφ εκεξήζην πξφγξακκα ηεο θαηαζθήλσζεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ δεθαηεηξαεκέξνπ «Πνιχρξσκε Πνιηηεία».   
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Ηκεξήζην πξόγξακκα 

08.00:    Πξσηλφ μχπλεκα. Καζαξηφηεηα-πεξηπνίεζε παηδηψλ. 

08.30:    Πξνζεπρή-πξσηλφ. 

09.15:    Σαθηνπνίεζε θξεβαηηψλ-ζαιάκσλ. 

10.00:    Μπάλην ζηε ζάιαζζα(ςπραγσγία κε θαλφ  ή ζαιάζζην πνδήιαην) ή ζηελ πηζίλα 

κε παξάιιειε θπζηνζεξαπεία . 

11.30:    Βπηζηξνθή-ληνπο. 

12.00:    Πξνγξάκκαηα Φπζην-Βξγνζεξαπείαο. 

13.45:    Γεχκα. 

14.45:    Μεζεκβξηλή αλάπαπζε. 

17.00:    Ώπνγεπκαηηλφ. 

17.30:    Οκαδηθά παηρλίδηα-ζεξαπεπηηθή ηππαζία. 

19.45:    Αείπλν. 

21.00:    Φπραγσγία ζην ζέαηξν. 

22.30:    ΐξαδηλή θξνληίδα-εηνηκαζία γηα χπλν. 

22.45:    Καιελχρηα! 

 
3.2 ηηγκηόηππν ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο 
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Δ αζθάιεηα θαη ε πγηεηλή πνπ πξνζθέξεη κηα θαηαζθήλσζε ζηα άηνκα πνπ θηινμελεί 

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη είλαη ελα ζεκεηφ πνπ 

νη γνλείο δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή. 

 

Αζθάιεηα-Τγηεηλή 

 Δ θαηαζθήλσζε παξέρεη ζηνπο θαηαζθελσηέο αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα αζηηθή 

επζχλε θαη κεηαθνξά. 

 Ο θαηακεξηζκφο ησλ θαηαζθελσηψλ γίλεηαη βάζεη ην θχιν, ηελ αλαπεξία αιιά 

θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

 Τπάξρεη πιήξσο εμνπιηζκέλν ηαηξείν θαη αλαξξσηήξην κε γηαηξφ , λνζνθφκα, θαη 

ςπρνιφγν φιν ην 24σξν. 

 Ναπαγνζψζηεο. 

 Security. 

 Νπρηνθχιαθεο. 

 ΐηνινγηθφο θαζαξηζκφο. 

 Βηδηθφ κεράλεκα θαζαξηζκνχ ηεο παξαιίαο. 

 Γεζηφ λεξφ φιν ην 24σξν. 

 Βηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δσκαηίσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ. 

 Δ θαηαζθήλσζε βξίζθεηαη ζε επίπεδν έδαθνο, κε πινχζην πξάζηλν θαη δέληξα 

πνπ ζθηάδνπλ ην ρψξν φιε ηελ εκέξα. 

 Κάζε δσκάηην δηαζέηεη ηνπαιέηα, ληπηήξα θαη κπάλην κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαζψο θαη ςπγείν. 

 ινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηεο θαηαζθήλσζεο (θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο, 

ληπηήξεο, ληνπο, θιεηζηφ γπκλαζηήξην-θπζηθνζεξαπεπηήξην ,πηζίλα, ζέαηξν, 

γήπεδα αζινπαηδηψλ, εζηηαηφξην) είλαη πιήξσο πξνζβάζηκα ,ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ γηα άηνκα κε αλαπεξία 
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3.3 ηηγκηόηππν πδξνζεξαπείαο κε ζπλνδό  
 

Δπηζηεκνληθή νκάδα: 

ια ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ εθπνλεζεί θαη εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα 

ηεο θαηαζθήλσζεο (Φπρνιφγνο, Εαηξφο, Φπζηνζεξαπεπηήο, θαζεγεηέο Φ.Ώγσγήο,  

Βξγνζεξαπεπηήο) 

πλνδνί: 

ινη νη ζπλνδνί είλαη άηνκα πνπ θνηηνχλ ή έρνπλ πηπρίν ζρεηηθφ κε ηελ εηδηθή αγσγή 

θαζψο θαη εκπεηξία ζηελ θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

 

3.4 Καιιηηερληθό εξγαζηήξη 
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 Παηδηθή Καηαζθήλσζε «Σζαθ ηζνύθ» (http://tsaftsouf.gr/) 

 

 

Δ παηδηθή θαηαζθήλσζε Σζάθ - Σζνχθ βξίζθεηαη ζην 98ν ρηιηφκεηξν Θεζαιινλίθεο-

Καβάιαο. ηελ θαηαζθήλσζε απν ην έηνο 2000 ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα «ΠΒΡΏ ΏΠΟ 

ΣΏ ΤΝΟΡΏ» ην νπνίν θηινμελεί άηνκα κε δηάθνξσλ εηδψλ αλαπεξίεο, ειηθίαο απν 6 

εηψλ έσο 40.  

 

 

θνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΝΟΡΑ» είλαη: 

 Δ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε αηφκνπ 

 Δ γλσξηκία θαη ε ζπκβίσζε κε άιινπο αλζξψπνπο αιιά θαη κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ 

 Δ ςπραγσγία κέζα απφ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο 

 Δ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απηνζπληήξεζεο θαη απηνεμππεξέηεζεο. 

ην πξόγξακκα  «Πέξα από ηα ζύλνξα» κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ: 

 Άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ησλ δχν θίισλ, ειηθίαο απφ 6-40 εηψλ 

 Άηνκα κε ειαθξά θαη κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε 

 Άηνκα κε ζχλδξνκν Down 

 Άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

 Άηνκα κε θψθσζε 

 Άηνκα κε ηχθισζε 
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 Άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ 

 Άηνκα κε απηηζκφ 

 

Γηακνλή θαηαζθελσηώλ: 

Δ δηακνλή ησλ θαηαζθελσηψλ γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα πξνζπειάζηκα βαγφληα 

ηεο θαηαζθήλσζεο. Ο θαηακεξηζκφο ηνπο γίλεηαη κε απζηεξά θξηηήξηα θαη ιακβάλνπκε 

ππφςε καο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ αλαπεξία θαη ηελ δηάζεζε ησλ θαηαζθελσηψλ 

θαζψο θαη ησλ γνλέσλ απηψλ. Οη ζπλνδνί κέλνπλ ππνρξεσηηθά ζηα ίδηα βαγφληα καδί κε 

ηνπο θαηαζθελσηέο 

 

 

ηειέρε –πλνδνί: 

Σα ζηειέρε ηεο θαηαζθήλσζεο είλαη έκπεηξα ζηε δηνξγάλσζε ησλ θαηαζθελψζεσλ γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο θαη έρνπλ πνιπεηή εκπεηξία. Οη ζπλνδνί είλαη θπξίσο θνηηεηέο ή 

απφθνηηνη ζρνιψλ θαη εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

Βπηιέγνληαη κε απζηεξά θξηηήξηα κεηά απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε κεληαίν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο απφ ηελ επηζηεκνληθή καο επηηξνπή. Σν πξφγξακκα 

πεξηιακβάλεη ζεσξία αιιά θαη πξαθηηθή εμάζθεζε θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

θαηαζθήλσζεο. 

 

Πξέπεη αθφκα λα επηζεκάλνπκε φηη ε επηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ ζα παξαθνινπζεί θαη 

ζα δεη κέζα ζηελ θαηαζθήλσζε απνηειείηαη απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, 

ςπρνιφγνπο,εηδηθνχο παηδαγσγνχο, εξγνζεξαπεπηέο, θαη θπζηνζεξαπεπηέο. 

Δ επηηξνπή ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γνλείο ησλ αηφκσλ απηψλ, ηφζν πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο αλ ρξεηαζηεί. 
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Πσο νξγαλώλεηαη κηα κέξα:  

8.30 πξσηλφ μχπλεκα 

9.00 πξσηλφ 

9.30 ζπκκάδεκα ησλ ρψξσλ δηακνλήο 

11.00 Θάιαζζα ή πηζίλα 

12.30 δεζηφ κπάλην 

13.30 κεζεκεξηαλφ θαγεηφ. 

15.00 ψξα θνηλήο εζπρίαο 

17.00 απνγεπκαηηλφ 

18.00 – 20.00 απνγεπκαηηλέο δξαζηεξηφηεηεο (εηθαζηηθά, ζέαηξν, αζιεηηθά θηι) 

20.30 βξαδηλφ θαγεηφ. 

21.30 βξαδηλή ςπραγσγία (παηρλίδηα, ρνξφο, κνπζηθή, δηαγσληζκνί). 

23.00 βξαδηλή μεθνχξαζε.  
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 Καηαζθήλσζε γηα ΑκεΑ ζηνλ Καιαζά Υαλίσλ Κξήηεο 

(http://www.chania.gr/city/domes-pronoia-kataskinosi/kataskinosi.html) 

 

Σα παηδηά καζαίλνπλ, κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη, ηελ 

απηνζπληήξεζε, απηνεμππεξέηεζε θαη ηελ απηνάκπλα. Βπίζεο καζαίλνπλ λα κπνξνχλ 

λα εληαρζνχλ εχθνια ζηελ νκάδα θαη λα κελ έρνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο ζηε 

κηθξή θνηλσλία ηεο θαηαζθήλσζεο. 

 

Μαζαίλνπλ ζηελ νκαδηθή δσή θαη ζηε πεηζαξρία, λα είλαη ππεχζπλα θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

ΐνεζνχληαη λα μεπεξλνχλ ηελ ππεξβνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε κε ηνπο γνλείο 

πξνζθέξνληαο ηνπο αγάπε, ζηνξγή θαη αίζζεκα αζθάιεηαο, ηθαλνπνηψληαο βαζηθέο 

ςπρνινγηθέο αλάγθεο ηνπο, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

 

Δ ιέμε θαηαζθήλσζε ζπλδέεηαη πάληα κε ηηο σξαηφηεξεο αλακλήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ 

έρνπλ απνιαχζεη ηελ εκπεηξία ηεο. 

 

Δ ζπγθεθξηκέλε Παηδηθή Δμνρή ζεκαίλεη: 

 

Πξνγξάκκαηα 

Θέαηξν, ρνξφο, κνπζηθή, ςπραγσγηθέο-εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, βξαδηλή δηαζθέδαζε, 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, παηρλίδηα θαη εξγαζηήξην αγγεηνπιαζηηθήο. Μέζα απφ ηα 

παηρλίδηα θαη πάληα κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ζηειερψλ ηεο θαηαζθήλσζεο θαη εηδηθψλ 

ςπραγσγψλ, εηνηκάδνληαη παξαζηάζεηο θαη κηθξέο εθδειψζεηο απφ ηηο νπνίεο ηα παηδηά 
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καζαίλνπλ λα δεκηνπξγνχλ, λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα ραίξνληαη. 

 

Αζιεηηζκόο 

Σα παηδηά κε ηελ βνήζεηα έκπεηξσλ γπκλαζηψλ νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο κπάζθεη, 

πνδνζθαίξνπ, βφιετ, πηλγθ-πνλγθ, κίλη γθνιθ θιπ. πκκεηέρνπλ ζε αγψλεο θαη κέζα απφ 

ην παηρλίδη καζαίλνπλ λα ελεξγνχλ καδί θαη έηζη θαιιηεξγείηαη ε νκαδηθφηεηα θαη ε 

άκηιια 

 

Κνιύκβεζε 

Σα παηδηά απνιακβάλνπλ θαζεκεξηλά ζηηγκέο ραξάο ζηε πηζίλα ηεο θαηαζθήλσζεο θαη 

ζηελ φκνξθε παξαιία ηνπ Καιαζά. Μαζαίλνπλ θνιχκπη θαη ραίξνληαη ηνλ ήιην θαη ην 

παηρλίδη. Δ ζέα, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο, είλαη καγεπηηθή. Τπάξρεη 

αζθάιεηα θαη ζπλερή επηηήξεζε ησλ παηδηψλ απφ ην πξνζσπηθφ (λαπαγνζψζηε - 

γπκλαζηέο - νκαδάξρεο θ.ιπ.). 

 

Φαγεηό 

Πξνζνρή δίλεηαη ζηε ζσζηή δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. Τπάξρνπλ ηέιεηεο ππεξζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ θνπδίλα ηεο θαηαζθήλσζεο. Σν θαγεηφ είλαη άθζνλν, ε επηινγή ησλ 

θξέζθσλ ηξνθίκσλ είλαη πξνζεγκέλε θαη ε παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ θαη ησλ εδεζκάησλ 

γίλεηαη απφ εηδηθνχο. 
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 Καηαζθήλσζε YUPPI CAMP ζηε Θεζζαινλίθε (http://www.yuppi.gr/) 

 

Πξόγξακκα «Οπξάλην Σόμν» 

 

Σν πξφγξακκα «Οπξάλην Σφμν» κειεηήζεθε εηδηθά γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ην 1995 κε ηδηαίηεξε θξνληίδα, απφ εμεηδηθεπκέλα θαη ηδηαίηεξα έκπεηξα 

ζηειέρε. Φηινμελείηαη ζηελ θαηαζθήλσζε Yuppi Camp, ζε έλα εθπιεθηηθφ 

θαηαζθελσηηθφ ρψξν. 

 

Σν πξφγξακκα είλαη πξσηφηππν γηαηί ζπκππθλψλεη θαη ελζσκαηψλεη θαηλνηφκεο 

πξνηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ ήπηα θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  

 

ηνρεχεη λα αλαδείμεη ηηο εηδηθέο δεμηφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ, λα ππνζηεξίμεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα ηνπ πξνζθέξεη εκπεηξίεο ζε έλα πεξηβάιινλ δσληαλφ, 

θηιφμελν θαη δεκηνπξγηθφ. 

 

Καηαζθήλσζε Δηδηθνύ ρεδηαζκνύ 

 

Δ θαηαζθήλσζε Yuppi  Camp βξίζθεηαη ζην θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ ηεο Υαιθηδηθήο, 

ζηελ πεληαθάζαξε ζάιαζζα ηεο Κξπνπεγήο ζε έλα άξηζηα δηακνξθσκέλν ρψξν 

40.000η.κ. 

http://www.yuppi.gr/
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ηελ θαηαζθήλσζε φινη νη ρψξνη εζηίαζεο, πγηεηλήο, δξαζηεξηνηήησλ, θίλεζεο έρνπλ 

θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΒΥΧΑΒ γηα 

ηε ρξήζε ηνπο απφ Άηνκα κε Βηδηθέο Ώλάγθεο. Ο εηδηθφο εξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο 

επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε θαη ρξήζε ζηελ πηζίλα, ζηηο ηνπαιέηεο, ζηα γήπεδα θιπ. 

Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη νη δηάδξνκνη θηλήζεσλ είλαη πξνζβάζηκνη κε ξάκπεο. 

 

Δ θαηαζθήλσζε πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο: αθίλδπλν 

ξεχκα ρακειήο ηάζεο, πιήξεο ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο, αιεμηθέξαπλν, πιηθά θπζηθά κε 

ηνμηθά, πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα ζε φια ηα δηακνξθσκέλα επίπεδα. 

 
3.5 Καηαζθελσηήο θαη ν ζπλνδόο ηνπ ζην εζηηαηόξην 

 
 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηαζθήλσζεο 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε γλψκνλα ηελ απφιπηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ησλ θαηαζθελσηψλ θαη απνηεινχληαη απφ: 

 Άλεηα, θηιφμελα ζπηηάθηα 

 χγρξνλν καγεηξείν 

 Σξαπεδαξία 

 Τγηεηλέο ηνπαιέηεο θαη ληνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ 

 Πηζίλα εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

 Υψξνη εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο, ζεάηξνπ, δσγξαθηθήο θαη θεξακηθήο 
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 Ώκθηζέαηξν γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο 

 Γήπεδα Πνδνζθαίξνπ, Μπάζθεη, ΐφιετ θαη Υάληκπνι 

 Ώλαξξίρεζε, Ώηψξεζε (flying fox), Καλφ, Πνδήιαηα ζαιάζζεο 

 Άξηζηα εμνπιηζκέλν ηαηξείν,  θπζηνζεξαπεπηήξην θαη αλαξξσηήξην πνπ 

ζηειερψλεηαη  κε  γηαηξφ θαη λνζνθφκα φιν ην 24σξν 

 Βηδηθά κειεηεκέλε θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή πνπ ζρεδηάδεηαη κε γλψκνλα ηηο 

δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ Ώ.κ.Β.Ώ. θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν 

ιεηηνπξγίαο. 

 
3.6 Τδξνζεξαπεία κε ζπλνδό θαη εξγνζεξαπεπηέο 
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3.4 Πξόηππεο θαηαζθελώζεηο ζην Δμσηεξηθό 

 

 Amputee-coalition (Virginia U.S.A) (http://www.amputee-coalition.org/events-

programs/youth-camp/) 

Paddy Rossbach Youth Camp 

 

 

Δ θαηαζθήλσζε «Paddy Rossbach Youth Camp» βξίζθεηαη ζηελ ΐηξηδίληα ησλ 

Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη  έρεη δηάξθεηαο 5 εκεξψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν γηα παηδηά 

ειηθίαο 10-17 πνπ έρνπλ ράζεη ηα ρέξηα θαη / ή ηα πφδηα ή πνπ γελλήζεθαλ κε δηαθνξέο 

άθξσλ. Δ θαηαζθήλσζε πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο θαη νηθνδνκεί ηελ  

εκπηζηνζχλε ησλ  θαηαζθελσηψλ , αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν δεμηνηήησλ. 

 

3.7 Αλακλεζηηθή θσηνγξαθία ηεο Α' πεξηόδνπ 2012 ζηελ Paddy Rossbach 

Μηα κνλαδηθή πηπρή ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο είλαη φηη νη θαηαζθελσηέο δελ ζπλνδεχνληαη 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο, εκπλέεη θαηαζθελσηέο λα αλαιάβνπλ  ηηο λέεο πξνθιήζεηο, λα είλαη 

αλεμάξηεηνη, λα ειέγρνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα νηθνδνκνχλ λέεο θηιίεο ζε έλα 

ππνζηεξηθηηθφ, θηιφμελν πεξηβάιινλ. Ώπφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 2000, ε θαηαζθήλσζε  έρεη 

θηινμελήζεη πάλσ απφ 790 θαηαζθελσηέο κε ηελ απψιεηα ησλ άθξσλ ή δηαθνξά άθξσλ. 
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 Camp John Marc (Texas)               (http://www.campjohnmarc.org/ ) 

 

 

Δ θαηαζθήλσζε John Marc εμππεξεηεί παηδηά, θπξίσο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Dallas/Fort 

Worth, ζε κηα πνηθηιία απφ εηδηθέο αλάγθεο θαη θχξηεο θπζηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Κάζε 

αββαηνθχξηαθν ηελ Άλνημε θαη ην Φζηλφπσξν είλαη αθηεξσκέλν ζε κηα εηδηθή 

δηάγλσζε. Δ θαηαζθήλσζε ζπλεξγάδεηαη θπξίσο κε ζχλνια(γθξνππ) απφ ην Κέληξν 

Τγείαο Παίδσλ ηνπ Dallas, ην Ννζνθνκείν Texas Scottish Rite θαη ην Κέληξν Τγείαο 

Cook Children's ζην Fort Worth. 

 

3.8 Οκαδηθό παηρλίδη ζηελ John Marc Camp 
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Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

 Σέρλεο 

 Καλφ 

 Μαγείξεκα 

 Γσγξαθηθή  

 Κνιχκπη 

 Καγηάθ 

 Ώζιήκαηα θαη παηρλίδηα 

 Πνίεζε 

 Φσηνγξαθία 

 Φπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Φάξεκα 

 Υνξφ 

 Θεκαηηθέο λχρηεο 

 Παηρλίδηα ζην λεξφ 
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 Courage Center (Minnesota)        (http://www.couragecenter.org/ ) 

 

 
 

Σνλ Ενχλην ηνπ 2013 δεκηνπξγήζεθε ην Ελζηηηνχην Ώπνθαηάζηαζεο Courage Kenny, 

κέξνο ηεο Allina Health, απφ ηελ ζπλέλσζε ηνπ Κέληξνπ Courage θαη ηνπ Ελζηηηνχηνπ 

απνθαηάζηαζεο Ώδειθήο Kenny.  

 

Αηαζέηεη κηα ζπλερηδφκελε παξνρή ππεξεζηψλ ζε αλζξψπνπο κε αλαπεξία, 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πγείαο θαη ινγνζεξαπεία, Αηαζέηεη ζεξκαηλφκελεο πηζίλεο θαη 

πξνζαξκνδφκελα θέληξα εθγχκλαζεο ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηνλ 

νπνηνδήπνηε αληηκεησπίδνληαο ή φρη θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία.  

 

Βπίζεο δηαζέηεη πξνζαξκνδφκελεο αζιεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο επθαηξίεο θαη κηα πνηθηιία 

απφ ππεξεζίεο Κνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

 

 
3.9 Αζιεηηθέο επηδείμεηο ζην Courage Center 

 

http://www.couragecenter.org/
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Παξέρνληαη πξνγξάκκαηα 

 

 Μαζήκαηα Ώπηνεμππεξέηεζεο 

 Μαζήκαηα Κνηλσληθνπνίεζεο 

 Θεξαπεία Λφγνπ 

 Πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ρξφληνπ πφλνπ 

 Φπρνινγία 

 Ώζιήκαηα & επεμία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή 
 

- 104 - 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
 

 

 

 

Η θαηαζθήλσζε θαηά ηελ θαηαζθεπή 
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4.1 Δηζαγσγηθή πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ε επηινγή ηνπνζεζίαο, νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ δηεμαγσγή θάζε δξαζηεξηφηεηαο γηα ζεξαπεπηηθνχο, ςπραγσγηθνχο 

ζθνπνχο, θαζψο θαη  εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηνχληαη γηα ηελ δηακνλή, ζίηηζε θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θαηαζθήλσζεο φπσο γξαθεία, ηαηξηθνί ρψξνη θαη θνηηψλεο.  

 

Παξνπζηάδνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε εθαξκνγή ηνπο. 
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4.1.1 Δπηινγή ηνπνζεζίαο ηεο θαηαζθήλσζεο 

 

Δ ηνπνζεζία πνπ επειέγε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θαηαζθήλσζεο είλαη ηα Καλάθηα 

αιακίλαο. Σα δξνκνιφγηα γηα αιακίλα γίλνληαη απφ 2 πνξζκεία. Ώπφ ην Πέξακα 

εξρφκελνη απφ Πεηξαηά θαη απφ ην Μεγάιν Πεχθν Μεγάξσλ απφ Πεινπφλλεζν.  

 

Ώλεβαίλνληαο ην βνπλφ ησλ Καλαθηψλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Ώηάληην αιακίλαο 

νη εηθφλεο πνπ ζπλαληά θαλείο, ζε ηίπνηα δελ ζπκίδνπλ πσο βξηζθφκαζηε κφιηο ιίγε ψξα 

απφ ηελ Ώηηηθή-Πεηξαηά. Δ ζέα είλαη απφ ηελ δπηηθή πιεπξά είλαη ε ζάιαζζα θαη απφ 

ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ην παλέκνξθν βνπλφ ην νπνίν είλαη δσγξαθηζκέλν κε ην έληνλν 

πξάζηλν ηνπ πεχθνπ, έλαο απφ ηνπο θχξηνπο πλεχκνλεο θαζαξνχ νμπγφλνπ ην παλέκνξθν 

πεπθνδάζνο ηεο αιακίλαο. 

 

 

4.1 Μεξηθή άπνςε ηεο δηαδξνκήο θαηεβαίλνληαο πξνο ηελ παξαιία Καλαθηώλ 

 

Δ παξαιία Καλάθηα ζηελ αιακίλα είλαη κία ζρεηηθά απνκαθξπζκέλε παξαιία θαη γηα 

λα ηελ πξνζεγγίζεη θαλείο πεξλάεη απφ κηα ππέξνρε δηαδξνκή κέζα ζην δάζνο κε σξαία 

ζέα. Δ παξαιία έρεη πνιχ σξαία ζάιαζζα κε θαζαξά λεξά θαη έλα πνιχ φκνξθν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 
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4.2 Παλνξακηθή άπνςε ηεο παξαιίαο ησλ Καλαθηώλ 

 

 

 

 

 

Σν νηθφπεδν πνπ επηιέμακε είλαη παξαιηαθφ θαη έρεη έθηαζε πεξίπνπ 132 ζηξέκκαηα. ε 

φιν ην κήθνο ηνπ νηθνπέδνπ δελ ζπλαληάκε ηδηαίηεξεο απμνκεηψζεηο ζηελ θιίζε ηνπ, θαη 

κε ηηο θαηάιιειεο δηακνξθψζεηο κπνξεί λα γίλεη πνιχ θηιηθφ γηα ηνπο κηθξνχο καο 

θαηαζθελσηέο. 
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4.3 Παλνξακηθή άπνςε ηνπ κπξνζηηλνύ κέξνπο ηνπ νηθνπέδνπ 

 

4.4 Παλνξακηθή άπνςε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ νηθνπέδνπ 
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4.5 Παλνξακηθή άπνςε ηνπ νηθνπέδνπ 

Δ βιάζηεζε πνπ ζπλαληάκε ζην νηθφπεδν είλαη ζρεηηθά αξαηή θαη απνηειείηαη απφ 

αγξηειηέο, ειηέο, ζάκλνπο (ζθίλα) θαζψο θαη ιηγνζηά πεχθα. 

 

ΐξίζθεηαη δίπια ζηνλ νηθηζκφ ησλ Καλαθηψλ θαη είλαη εθηφο ζρεδίνπ. Βπίζεο ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ππάξρεη πάλσ ζην ιφθν αξραίνο νηθηζκφο κπθελατθήο 

επνρήο. 

 

4.6 Ο ιόθνο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ 
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4.7 Οη αλαζθαθέο ηνπ αξραίνπ νηθηζκνύ ζην ιόθν 

 

4.1.2 Τπνινγηζκόο πιεζπζκνύ θηλεηηθά αλαπήξσλ παηδηώλ Αηηηθήο 

 
Δ θαηαζθήλσζή καο ζρεδηάζηεθε γηα λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα παηδηά κε θηλεηηθέο αλάγθεο απφ ηελ Ώηηηθή, αιιά θαη ηελ ππφινηπε 

Βιιάδα. Γηα λα θαηαιήμνπκε ζηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ ζα κπνξεί λα θηινμελήζεη 

πξνζπαζήζακε λα θηλεζνχκε κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. Γηα λα θαζνξίζνπκε ηα θξηηήξηα 

απηά βαζηζηήθακε ζε ζηνηρεία ηεο ΒΛΣΏΣ θαη ζε  Βπξσπατθέο έξεπλεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ πιεζπζκνχ κίαο ρψξαο. 

 

Ώπφ ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ πνπ έγηλε ζηελ Βιιάδα ην 2011, έρνπκε ηνπο εμήο 

αξηζκνχο:  

 ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο: 10.815.197 θάηνηθνη 

 ζηελ Ώηηηθή δεη ην 35% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, δειαδή νη 3.800.000 

θάηνηθνη 

 ηα παηδηά ειηθίαο 6-18 εηψλ θηάλνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπ 1.200.000 

 ην 11% είλαη ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6-18 πνπ δεη ζηελ Βιιάδα 
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ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε φηη ζηελ απνγξαθή δελ έγηλε έιεγρνο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία (γεληθήο κνξθήο), έηζη νη αξηζκνί πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο ζπλνιηθά 

αλάπεξνπο ηεο ρψξαο δελ είλαη μεθάζαξνη. 

χκθσλα κε επξσπατθέο κεηξήζεηο ζε έλαλ πιεζπζκφ κηαο επξσπατθήο ρψξαο ην 

πνζνζηφ ησλ θηλεηηθά αλαπήξσλ δελ μεπεξλά ην 0,3%. 

Έηζη θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην 0,3% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βιιάδαο κε θάπνηα 

θηλεηηθή αλαπεξία πξνζεγγίδεη ηα 32.400 άηνκα. Ώπφ απηνχο, κε βάζε ηα πιεζπζκηαθά 

ζηνηρεία ππνινγίδνπκε πσο ην 35% θαηνηθεί ζηελ Ώηηηθή, δειαδή 11.340. Λακβάλνληαο 

ππφςε πσο ν πιεζπζκφο ησλ παηδηψλ (6-18) ππνινγίδεηαη θνληά ζην 11%, ν αξηζκφο ησλ 

παηδηψλ κε θάπνηα θηλεηηθή αλαπεξία πνπ δνπλ ζηελ Ώηηηθή πξνζεγγίδεη ηα 1.247. 
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4.1.3 Γπλαηόηεηεο θηινμελίαο ηεο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο 

 
Οη ππνδνκέο ηεο θαηαζθήλσζήο καο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ 60 

παηδηά κε θάπνηα θηλεηηθή αλαπεξία αλά πεξίνδν, ζπλνδεπφκελα απαξαίηεηα απφ ηνπο 

ζπλνδνχο ηνπο. πλεπψο, ην ζχλνιν ησλ θηινμελνπκέλσλ θαηαζθελσηψλ θηάλεη ηα 120 

άηνκα αλά πεξίνδν. 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλσζεο έρνπκε νξίζεη πεξηφδνπο δηάξθεηαο 13 

εκεξψλ. Υξφλνο αξθεηφο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε 

θαηαζθήλσζε, λα δηαζθεδάζνπλ, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη πξνπαληφο λα κελ 

θαηαπνλεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ φηη πξέπεη ηα παηδηά. 

Πξνζπαζψληαο λα νξίζνπκε έλαλ ξεαιηζηηθφ ζηφρν, απνθαζίζακε ηελ ιεηηνπξγία 4 

δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Οη πεξίνδνη, φπσο ήδε 

αλαθέξακε ζα δηαξθνχλ 13 εκέξεο, θαη απφ ηελ κία πεξίνδν ζηελ άιιε ζα κεζνιαβνχλ 

πέληε εκέξεο. Σν δηάζηεκα απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ 

ηεο θαηαζθήλσζεο, θαζψο θαη γηα ηελ μεθνχξαζε ησλ ζηειερψλ ηεο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο παηδηψλ πνπ ζα κπνξεί λα θηινμελήζεη ε θαηαζθήλσζε θαηά ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν ππνινγίδεηαη ζηα 240 παηδηά, πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 1/5 ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ παηδηψλ κε θάπνηα θηλεηηθή αλαπεξία, ζηελ Ώηηηθή. Οη ηέζζεξηο 

πεξίνδνη νξίδνληαη σο εμήο: 

 18-30 Ενπλίνπ 

 5-17 Ενπιίνπ 

 22 Ενπιίνπ-3 Ώπγνχζηνπ 

 7-19 Ώπγνχζηνπ 
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4.1.4 Πεξηγξαθή ππνδνκώλ ηεο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο 

 

Δ θαηαζθήλσζε έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα κπνξεί λα θηινμελήζεη 60 παηδηά αλά πεξίνδν, 

θεδεκνλεπφκελα απφ έλαλ ζπλνδφ ην θάζε παηδί. Έηζη, ρξεηάζηεθε λα πξνβιέςνπκε 

αλάινγνπο ρψξνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηαζθήλσζεο θαη γηα ηνπο ζπλνδνχο. 

Έρνπλ ζρεδηαζηεί 15 θνηηψλεο πνπ δχλαληαη λα θηινμελήζνπλ 4 παηδηά ν θαζέλαο, κε ηε 

ζπλνδεία ηνπο, θαζψο θαη 18 θνηηψλεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ θαηαζθήλσζε θαη γηα 

επηζθέπηεο, πνπ δχλαληαη λα θηινμελήζνπλ 6 άηνκα ν θαζέλαο. 

ηνπο ρψξνπο ηεο θαηαζθήλσζεο πεξηιακβάλνληαη έλα θπιάθην εηζφδνπ ζηελ 

θαηαζθήλσζε, δχν παξθηλγθ, έλα ειηθνδξφκην, ε γξακκαηεία ηεο θαηαζθήλσζεο, έλα 

ηαηξείν θαη έλα αλαξξσηήξην, έλα εζηηαηφξην, έλα θαιιηηερληθφ εξγαζηήξη θαη ην 

αξρεγείν ηεο θαηαζθήλσζεο. 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηαζθήλσζεο πεξηιακβάλνληαη αθφκα ηξία γήπεδα ηέληο, δχν 

γήπεδα κπάζθεη, δχν πνδνζθαίξνπ, κία κηθξή θαη κία κεγάιε παηδηθή ραξά, δχν πηζίλεο 

θαη έλα ηππνδξφκην. 
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Κνηηώλεο θαηαζθήλσζεο 

Παηδηθνί θνηηώλεο 

Ο θνηηψλαο ησλ παηδηψλ ζρεδηάζηεθε γηα λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα ζπλππάξρνπλ ζαλ 

νκάδα, αιιά πάληα ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ζπλνδνχ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξακνλή ηνπο ζηελ θαηαζθήλσζε.  

Ο θάζε παηδηθφο θνηηψλαο ρσξάεη 4 παηδηά καδί κε ηνπο 4 ζπλνδνχο ηνπο. Σα θξεβάηηα 

ησλ παηδηψλ βξίζθνληαη θεληξηθά ζηνλ θνηηψλα, ελψ πεξηθεξεηαθά πξνβιέπνληαη ηα 

θξεβάηηα ησλ ζπλνδψλ. ηνπο ρψξνπο ηνπ θνηηψλα πεξηιακβάλνληαη ηνπαιέηεο θαη 

ληνπδηέξεο, θαζψο θαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ΤΠΒΚΏ. Οη 

θνηηψλεο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη 15, γηα ην ζχλνιν 60 παηδηψλ θαη 60 ζπλνδψλ. 

Δ θαηαζθεπή ηνπ θνηηψλα ησλ παηδηψλ ζα γίλεη απφ πιηλζνδνκή. Πξνβιέπεηαη ξάκπα 

αλαπήξσλ γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ, θαη ζηελ είζνδν ζα ππάξρεη 

βεξάληα κε ζηέγαζηξν. 
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Κνηηώλεο εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηώλ 

Ο θνηηψλαο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα εξγαδφκελνπο θαη θηινμελνχκελνπο ρσξάεη έσο θαη 6 

άηνκα. Πεξηιακβάλεη ηνπαιέηεο θαη ληνπδηέξεο, θαζψο θαη απνζεθεπηηθφ ρψξν, θαη 

πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα ηνπ ΤΠΒΚΏ. Οη ζπγθεθξηκέλνη θνηηψλεο πξνβιέπνληαη λα 

είλαη 18 γηα λα ρσξέζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππνινγίδνληαη πεξίπνπ 70, θαζψο θαη 

κέρξη 38 επηζθέπηεο. 

Δ θαηαζθεπή ηνπο ζα γίλεη απφ πιηλζνδνκή. Θα είλαη δηψξνθνη κε ην ηζφγεην λα κπνξεί 

λα θηινμελήζεη 4 άηνκα, θαη ηνλ πξψην φξνθν 2 άηνκα. Πξνβιέπεηαη εμσηεξηθή ζθάια 

θαη βεξάληα γηα ηνλ πξψην φξνθν. 
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Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηαζθήλσζεο 

Γήπεδα 

Δ θαηαζθήλσζε έρεη ζρεδηαζηεί λα δηαζέηεη ηξία γήπεδα αληηζθαίξηζεο, δχν γήπεδα 

θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξηζεο, θαζψο θαη δχν γήπεδα πνδνζθαίξνπ 5x5. 
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Πηζίλεο 

εκαληηθφ θεθάιαην γηα ηελ θαηαζθήλσζε απνηεινχλ νη δχν πηζίλεο, πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ ςπραγσγία αιιά θπξίσο γηα ηελ απνζεξαπεία ησλ θαηαζθελσηψλ. 

Πξφθεηηαη γηα δχν αβαζήο πηζίλεο, ζηηο νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζεκαληηθέο αζθήζεηο 

γηα ηα παηδηά, κε ηελ παξνπζία ησλ ζπλνδψλ αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

Πεξηιακβάλνπλ ρψξνπο πγηεηλήο, θαζψο θαη ληνπδηέξεο. 
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Ιππνδξόκην 

Σν ηππνδξφκην ζπληζηά ην έηεξν ζεκαληηθφ θνκκάηη, θαζψο ε ηππνζεξαπεία απνηειεί ην 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θαηαζθήλσζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηάβιν ρσξεηηθφηεηαο 15 

αιφγσλ, boxes (ρψξνη δηακνλήο αιφγνπ), κία αξέλα, ρψξν πιχζεο ησλ αιφγσλ, έλα ρψξν 

απνζήθεπζεο ηξνθψλ θαη έλα ρψξν απνζήθεπζεο εμαξηεκάησλ (ζέιεο θιπ), θαζψο θαη 

ην γξαθείν ηνπ ζηαβιάξρε. 
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Κνηλόρξεζηνη ρώξνη 

Παξθηλγθ θαηαζθήλσζεο 

Έρεη πξνβιεθζεί ε χπαξμε δχν παξθηλγθ ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθήλσζεο, ψζηε λα 

εμππεξεηνχληαη ηα νρήκαηα ησλ επηζθεπηψλ, αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Έρνπλ 

ζρεδηαζηεί 128 ζέζεηο γηα 88 ζπκβαηηθά θαη 40 αλαπεξηθά νρήκαηα. Βπίζεο 

πξνβιέπνληαη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα ιεσθνξεία ηεο θαηαζθήλσζεο θαζψο θαη ζέζεηο 

αλακνλήο αζζελνθφξσλ. 
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Δζηηαηόξην  

Ο ρψξνο ηνπ εζηηαηνξίνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα κπνξεί λα ζηηίζεη ηαπηφρξνλα φινπο 

ηνπο θαηαζθελσηέο κε ηνπο ζπλνδνχο ηνπο, ελψ ζε άιιε ψξα ππνινγίδεηαη λα ζηηίδνληαη 

νη εξγαδφκελνη ηεο θαηαζθήλσζεο.  

Οη ρψξνη ηεο θνπδίλαο θαη ηεο πγηεηλήο πξνβιέπνληαη λα είλαη θιεηζηνί θαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηλζνδνκή, ελψ ν ρψξνο ζίηηζεο ζα είλαη αλνηθηφο, κφλν κε 

ζθέπαζηξν. 
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Καιιηηερληθό εξγαζηήξη - Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 

Ο ρψξνο απηφο έρεη ζρεδηαζηεί γηα πνιιαπιέο ρξήζεηο, ψζηε εθεί λα αζρνινχληαη ηα 

παηδηά κε ρεηξνηερλίεο, πειφ, δσγξαθηθή, κνπζηθή θαη αξθεηέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο 

ίδηνο ρψξνο, ζε πεξηφδνπο εθηφο θαηαζθήλσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ. 

Δ θαηαζθεπή ηνπ ζα γίλεη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη δηαζέηεη ξάκπεο αλαπήξσλ γηα 

ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζην ρψξν. 
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Αίζνπζα πξνβνιώλ 

ηελ ελ ιφγσ αίζνπζα ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα πξνβνιή ηαηληψλ θαη ληνθηκαληέξ, 

θαζψο θαη γηα κηθξέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη δξψκελα ηεο θαηαζθήλσζεο. Θα είλαη 

κία κεγάιε αίζνπζα κε ειεχζεξν ρψξν, ψζηε λα κπνξνχλ άλεηα λα θηλεζνχλ άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο κε ηα ακαμίδηα  ηνπο, ελψ φινη νη ππφινηπνη ζα θάζνληαη ζε ζπαζηέο 

θαξέθιεο. 

Δ θαηαζθεπή ηνπ ζα γίλεη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη δηαζέηεη ξάκπεο αλαπήξσλ γηα 

ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζην ρψξν. 
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Υώξνη πγηεηλήο 

Λφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηεο θαηαζθήλσζεο ρξεηάζηεθε λα ππάξρνπλ αξθεηνί ρψξνη 

πγηεηλήο ζε δηάθνξα ζεκεία, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πιήξσο νη αλάγθεο ησλ 

θαηαζθελσηψλ. Γη‟ απηφ θξνληίζακε λα ππάξρνπλ ρψξνη πγηεηλήο ζε φια ηα γήπεδα θαη 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ηνπ ηππνδξνκίνπ. 

Οη ρψξνη πγηεηλήο δηαζέηνπλ απνρσξεηήξηα πνπ πιεξνχλ  ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ θαηαζθελσηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ, κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαη κε. 

Δ θαηαζθεπή ζα γίλεη απφ πιηλζνδνκή. 
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Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηαζθήλσζεο 

Αξρεγείν 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ δηακνλή θαη ηελ εξγαζία ηνπ αξρεγνχ 

ηεο θαηαζθήλσζεο. Έρεη ηνπνζεηεζεί ζην πην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ νηθνπέδνπ ηεο 

θαηαζθήλσζεο, ψζηε λα θάλεη επθνιφηεξε ηεο επνπηεία.  

ην εζσηεξηθφ ηνπ πξνβιέπνληαη ην γξαθείν ηνπ αξρεγνχ, θαζψο θαη άιινο ρψξνο 

ζπζθέςεσλ κε ηα ζηειέρε ηεο θαηαζθήλσζεο. Δ θαηαζθεπή ηνπ ζα γίλεη απφ 

πιηλζνδνκή. 
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Γξακκαηεία ηεο θαηαζθήλσζεο - Τπνδνρή 

ην ρψξν απηφ έρεη ζρεδηαζηεί ε γξακκαηεία ηεο θαηαζθήλσζεο. Βπίζεο, ν ρψξνο απηφο 

πεξηιακβάλεη ρψξν αλακνλήο θαη θαθεηέξηα. Ο ρψξνο απηφο έρεη δηηηφ ξφιν. ην ρψξν 

απηφ ζα ππνδέρνληαη νη ηζχλνληεο ηεο θαηαζθήλσζεο ηνπο θαηαζθελσηέο κε ηνπο 

ζπλνδνχο ηνπο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ζαλ ρψξνο αλαςπρήο, ελψ ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ έρεη ζρεδηαζηεί κία 

κηθξή παηδηθή ραξά. 

Δ θαηαζθεπή ζα γίλεη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
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Φπιάθην εηζόδνπ ηεο θαηαζθήλσζεο 

Βπί ηεο εηζφδνπ ηεο θαηαζθήλσζεο έρεη ζρεδηαζηεί έλα κηθξφ θπιάθην γηα ηνλ θαιχηεξν 

έιεγρν ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ ζηελ θαηαζθήλσζε. Πεξηιακβάλεη έλα κηθξφ γξαθείν 

θαη έλα WC. Σν θπιάθην ιεηηνπξγεί ζαλ πχιε ηεο θαηαζθήλσζεο, θαη απφ εθεί πεξλάεη 

θάζε φρεκα πξνηνχ πξνρσξήζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο. ην θπιάθην ζα βξίζθεηαη αλά πάζα 

ψξα έλαο θχιαθαο. 

Σν θπιάθην εηζφδνπ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ πιηλζνδνκή. 
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Διηθνδξόκην 

Δ χπαξμε ειηθνδξνκίνπ ζηελ θαηαζθήλσζε θξίζεθε απαξαίηεηε, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα κέζα κεηαθίλεζεο ηνπ λεζηνχ ηεο αιακίλαο θαη ηελ έιιεηςε αμηφπηζηεο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.  
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Ιαηξείν θαη αλαξξσηήξην 

ην ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο έρεη ζρεδηαζηεί ηαηξείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο 

ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη αλαξξσηήξην ρσξεηηθφηεηαο 4 αηφκσλ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

πεξηπηψζεηο αζζελείαο. Καη νη δχν θαηαζθεπέο ζα είλαη απφ πιηλζνδνκή. Σα δχν θηίξηα 

πεξηιακβάλνπλ αλαπεξηθή ξάκπα γηα ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε. ηελ είζνδν ηνπ 

αλαξξσηεξίνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε χπαξμε κηθξήο βεξάληαο. 
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πλεξγείν – παξθηλγθ ακαμηδίσλ 

ην ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο ε θίλεζε ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνθίλεησλ 

ακαμηδίσλ. θνπφο καο είλαη ε επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο, αιιά θαη ε θαηά ην δπλαηφλ κηθξφηεξε εθπνκπή ξχπσλ. 

Σα ακαμίδηα απηά ζα βνεζνχλ ηνπο εξγαδνκέλσλ ηεο θαηαζθήλσζεο ζηηο κεηαθνξέο 

πιηθψλ θαη ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ.  

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ππάξρεη γξαθείν, απνζεθεπηηθφο ρψξνο, ζεκείν θφξηηζεο ησλ 

ακαμηδίσλ θαη ζπλεξγείν γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο. 
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Ικαηνπιπληήξηα 

ην ρψξν απηφ ηεο θαηαζθήλσζεο έρνπκε πξνβιέςεη λα ππάξρνπλε πιπληήξηα θαη 

ζηεγλσηήξηα. Βθεί ζα πιέλνληαη θαη ζα ζηεγλψλνληαη ηα ζεληφληα θαη ηα ξνχρα ησλ 

παηδηψλ. 

Δ θαηαζθεπή ζα γίλεη απφ πιηλζνδνκή. 
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Καθεηέξηα – ρώξνο αλαςπρήο εξγαδνκέλσλ 

Οη εξγαδφκελνη είλαη απηνί πνπ θξαηνχλ δσληαλή ηελ θαηαζθήλσζε, ζπλεπψο ρξεηάδεηαη 

λα ππάξρεη θάπνηνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχλ λα ραιαξψλνπλ κέζα ζηελ εκέξα.  

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζα ιεηηνπξγεί θαθεηέξηα, ελψ ε θαηαζθεπή ζα γίλεη απφ 

πιηλζνδνκή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  5
ν
 

 

 

 

Η θαηαζθήλσζε κεηά ην πέξαο ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ 

 

 

 

Δ παηδηθή ειηθία δείρλεη ηνλ άλζξσπν 

φπσο ε απγή ηελ εκέξα. 

 

Θαιήο 
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5.1 Δηζαγσγηθή πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

 

Οη ππνδνκέο θαη γεληθφηεξα ην ζχλνιν ηεο θαηαζθήλσζεο κεηά ην πέξαο ηεο ζεξηλήο 

πεξηφδνπ ζα δηαζέηνληαη πξνο εηδηθή ρξήζε. Λέγνληαο εηδηθή ρξήζε ελλνείηαη ε δηάζεζε 

ηεο θαηαζθήλσζεο γηα ζθνπνχο φπσο: 

 

α. εκηλαξηαθφ θέληξν κε ζθνπφ ηελ εβδνκαδηαία επηκφξθσζε γνλέσλ, θεδεκφλσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα παηδηθήο αλαπεξίαο θαη ςπρνινγίαο. 

 

β. Παξαρψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαηαζθήλσζεο ζε ζψκα πξνζθφπσλ. 

 

Καη κε ηηο δχν ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ θαηαζθήλσζε θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο επηηπγράλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ε  αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ θαηά ηελ «λεθξή» δψλε 

κηαο ζεξηλήο θαηαζθήλσζεο, αιιά ζπκβάιεη  θαη ζηελ ελεκέξσζε, πξφιεςε δηαθφξσλ 

ζεκάησλ πνπ ππάξρεη άγλνηα θαζψο θαη ζην έξγν ησλ πξνζθφπσλ. 
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5.2 Δπαλάρξεζε ηνπ ρώξνπ ηεο θαηαζθήλσζεο κε ζθνπό ηελ επηκόξθσζε  

 

 

εκηλάξηα γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ  

 

 

 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ζα κπνξνχζε λα είλαη ην εμήο: 

 

ηόρνο 

ΐαζηθή επηδίσμε ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε θαηάξηηζε γνλέσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζαξκνγή παηδηψλ κε ζσκαηηθή αλαπεξία.  

 

Δπηδησθόκελν απνηέιεζκα 

Να απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο ζρεηηθά κε ζέκαηα 

φπσο ε θχζε θαη νη δηαζηάζεηο ηεο ζσκαηηθήο αλαπεξίαο, ε απνδνρή ηεο αλαπεξίαο, νη 

βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ αλαπήξσλ, 

θαζψο θαη βαζηθέο ηερληθήο ζπκβνπιεπηηθήο ηφζν γηα παηδηά κε αλαπεξία, φζν θαη γηα ην 

ππνζηεξηθηηθφ ηνπο πιαίζην.  
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πκκεηέρνπλ 

Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, εηδηθνί παηδαγσγνί, εξγνζεξαπεπηέο, 

ινγνζεξαπεπηέο, εηδηθνί ςπρηθήο πγείαο, αιιά θαη πξνπηπρηαθνί ή κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ, πνπ επηζπκνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε θαη ηηο 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζσκαηηθήο αλαπεξίαο.  

 

Πεξηερόκελν 

Σν ζεκηλάξην θαιχπηεη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

1. Ο νξηζκφο ηεο αλαπεξίαο 

2. Βίδε ζσκαηηθψλ αλαπεξηψλ 

3. Δ ζηάζε ηνπ αλάπεξνπ πξνο ηελ ίδηα ηελ αλαπεξία ηνπ 

4. Δ ζέζε ηνπ αλάπεξνπ ζηελ νηθνγέλεηα 

5. Δ ζέζε ηνπ αλάπεξνπ ζηελ θνηλσλία 

6. Δ πξφζβαζε ηνπ αλάπεξνπ παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε 

7. Βθπαίδεπζε θαη αλαπεξία: ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο 

8. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ 

9. πκβνπιεπηηθή ζε άηνκα κε αλαπεξία 

10. πκβνπιεπηηθή γνλέσλ θαη ζεκαληηθψλ άιισλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

 

Μέζνδνο 

Βηζήγεζε (δηαθάλεηεο θαη παξνπζηάζεηο ζην power-point), ζπδήηεζε, εξγαζία ζε κηθξέο 

νκάδεο θαη roll-playing. 
(14)
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Έλα επηπιένλ ζεκηλάξην ζα κπνξνχζε λα είλαη ην εμήο: 

 

Παηδί θαη Αλαπεξία: ε νπηηθή ησλ δηθαησκάησλ 

Καηεγνξία: Βθπαίδεπζε, Βηδηθή Ώγσγή, Παηδηθή & Βθεβηθή Φπρνινγία / ρνιή 

Γνλέσλ, Αεκφζην / Ννκηθά, Ννκηθά 

   

ε πνηνπο απεπζχλεηαη: 

Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζην πεδίν ηεο 

παηδηθήο αλαπεξίαο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη 

ζε λνκηθνχο θαη γνλείο. 

   

Πεξηγξαθή:  

Ση αθξηβψο ζεσξείηαη ζήκεξα παηδηθή αλαπεξία; Έρνπλ ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα ηα παηδηά 

κε αλαπεξία θαη, αλ λαη, ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο; Ση ζεκαίλεη 

ηειηθά «ίζε κεηαρείξηζε» ζε παηδηά κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο; 

 

Σν Βξγαζηήξη Μειέηεο ηεο Παηδηθήο Διηθίαο νξγαλψλεη έλα ζπκκεηνρηθφ ζεκηλάξην 

γχξσ απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία φζνλ αθνξά ηελ πγεία, ηελ 

νηθνγέλεηα, ηελ ελαιιαθηηθή θξνληίδα, ηελ ηδξπκαηνπνίεζε, ηελ εθπαίδεπζε. ηφρνο 

είλαη λα γλσξίζνπκε, κε ηελ αλάιπζε πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ηνπο πξνζθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηα θελά ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηα πεξηζψξηα δηεθδηθήζεσλ απέλαληη ζηηο δεκφζηεο 

αξρέο. 

 

ηφρνο  καο ινηπφλ είλαη ε επαλάρξεζε ηεο θαηαζθήλσζεο σο ρψξνπ γηα επηκνξθσηηθά 

ζέκαηα, ζπλεδξηαθφο πνιπρψξνο θαζψο νη γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζα δηακέλνπλ ηελ 

πεξίνδν δηάξθεηαο έθαζηεο ζπλεδξίαζεο ζηνλ ρψξν ηεο θαηαζθήλσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζα ππάξρεη απηφκαηα κέξηκλα γηα ηελ ζπληήξεζή ηεο. 
(15)
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5.3 Δπαλάρξεζε ηνπ ρώξνπ ηεο θαηαζθήλσζεο από ώκα Πξνζθόπσλ 

 

 

 

Μηα γλσξηκία κε ηνλ Πξνζθνπηζκό  

 

 

 

5.1 Κνηλσθειήο εξγαζία πξνζθόπσλ  

 

Ο πξνζθνπηζκφο είλαη κηα εζεινληηθή, κε πνιηηηθή παηδαγσγηθή θίλεζε, γηα λένπο 

αλζξψπνπο, αλνηθηή ζε φινπο, ρσξίο δηάθξηζε θαηαγσγήο, θπιήο ή πίζηεο, κε ζθνπφ λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ζσκαηηθά, δηαλνεηηθά, θνηλσληθά θαη πλεπκαηηθά 

κέζσ ηεο αιιειεθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζηελ ππαίζξηα δσή. Δ θίλεζε δεκηνπξγήζεθε 

ην 1907 απφ ηνλ Λφξδν Μπέεληελ Πάνπει θαη απηή ηελ ζηηγκή πεξηιακβάλεη 18 

εθαηνκκχξηα κέιε ζε 217 ρψξεο θαη πεξηνρέο. 

Ο Πξνζθνπηζκφο είλαη κε-πνιηηηθφο κε ηελ έλλνηα φηη δελ εκπιέθεηαη ζηνλ αγψλα γηα 

εμνπζία νχηε ζπλδέεηαη κε θαλέλα πνιηηηθφ θφκκα ή νξγάλσζε. Ώπηφο ν κε πνιηηηθφο 

ραξαθηήξαο απνηειεί θαηαζηαηηθή πξνυπφζεζε γηα φιεο ηηο εζληθέο νξγαλψζεηο θαη έρεη 

γίλεη αηηία λα απνξξηθζνχλ απφ ην Παγθφζκην Πξνζθνπηθφ Γξαθείν Πξνζθνπηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ ρεηξαγσγνχληαλ πνιηηηθά (φπσο π.ρ. ε Βιιεληθή ηελ πεξίνδν πνπ έγηλε 

http://el.wikipedia.org/wiki/1907
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B7%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD-%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
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κέινο ηεο ΒΟΝ). Ώληίζεηα νη πξφζθνπνη ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα παίξλνπλ 

ελεξγφ κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δνχλε. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Πξνζθνπηζκφ πξνζέξρνληαη εζεινληηθά ηφζν ηα παηδηά φζν θαη 

νη ελήιηθεο, απνδερφκελνη ηηο αξρέο ηνπ Πξνζθνπηζκνχ. Οη ελήιηθεο είλαη ζπλήζσο 

παιηνί Πξφζθνπνη θαη δελ ακείβνληαη. ηηο Πξνζθνπηθέο νξγαλψζεηο γίλνληαη δεθηά 

αγφξηα θαη θνξίηζηα, εθηφο απφ νξηζκέλεο εζληθέο νξγαλψζεηο (θπξίσο ζε 

κνπζνπικαληθέο ρψξεο) φπνπ γίλνληαη δεθηά κφλν αγφξηα. Οη νξγαλψζεηο Οδεγψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζε πνιιέο ρψξεο είλαη νη αληίζηνηρεο Πξνζθνπηθέο πνπ παιαηφηεξα δέρνληαλ 

κφλν θνξίηζηα, αιιά πιένλ θαη απηέο γίλνληαη κηθηέο θαη ηείλνπλ λα θαηαξγεζνχλ. 

 

 

5.2 Σα ιπθόπνπια ελ ώξα παηρληδηνύ  

 

Υεηκεξηλή αμηνπνίεζε ηεο θαηαζθήλσζεο από ηνπο πξνζθόπνπο 

 

Δ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ηεο θαηαζθήλσζεο ζε νκάδεο πξνζθφπσλ αλακέλεηαη λα έρεη 

δηπιφ φθεινο, ηφζν γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Πξψηνλ, νη πξφζθνπνη ηεο πεξηνρήο ζα κπνξνχλ πιένλ λα ζηεγαζηνχλ ζε έλα κηθξφ 

παξάδεηζν θπζηθήο νκνξθηάο, αζινπαηδηψλ, θαη θπξίσο αζθάιεηαο απφ ηνπο έμσζελ 

θηλδχλνπο. Οη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο, αιιά θαη νη ρψξνη ςπραγσγίαο, ζα πξνζθέξνπλ 

ζηηο νκάδεο απηέο κνλαδηθή επθαηξία ελαζρφιεζεο κε ηε θχζε. 

 

Αεχηεξνλ, κε ηελ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, αλακέλεηαη λα 

είλαη πην εχθνιε θαη ε ζπληήξεζή ηνπο. Οη πξφζθνπνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηαζθήλσζεο, ζα είλαη επηθνξηηζκέλνη θαη κε ηελ ζπληήξεζε θαη 

πξνζηαζία ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Βπίζεο, επεηδή ν ρψξνο ζα είλαη δηακνξθσκέλνο γηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έκκεζε επαθή ησλ πξνζθφπσλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παξαπάλσ παηδηά. Έηζη ζα θεληξίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ μερσξηζηψλ απηψλ ζπκπνιηηψλ ηνπο, θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ 

ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή 
 

- 144 - 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  6
ν
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6.2 Παξαπνκπέο ζην Γηαδίθηπν 

 

1. Δ αιακίλα θαη ε Εζηνξία ηεο  

http://www.golden-greece.gr/places/argosaronikos/salamina/salamina_salamina.html 

 

2. Κηλεηηθέο αλεπάξθεηεο- Special Education 

http://www.specialeducation.gr/frontend/articles.php?cid=68 

 

3. Πξφιεςε Ώηπρεκάησλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε 

http://www.pedtrauma.gr/_files/_various/Prolipsi%20Atyhimaton-Epexigiseis.pdf 

 

4. Κηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε παηδηά 

http://www.specialeducation.gr/files4users/files/pdf/kintikesPaidia.pdf 

 

5. Σεηξαπιεγία ζε παηδηά 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/754/mxaralampous.pdf?sequenc1 

 

6. Κηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε παηδηά 

http://www.specialeducation.gr/files4users/files/pdf/kintikesPaidia.pdf 

 

7. χληνκε ηζηνξία ηεο Θεξαπεπηηθήο Εππαζίαο 

http://www.eethiie.com/el/therapeutic-riding/history.html 

 

8. Οη ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ, ζχκκαρνί καο 

http://www.physiopolis.gr/web/%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%

B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1/#_ 

 

9. Δ ελίζρπζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ ζηα πιαίζηα ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο ζε 

άηνκα κε ειαθξά θαη κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Αεκεηξηάδνπ Εσάλλα) 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/12617/2/DimitriadouMsc.pdf 
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10. Ώπηνπξνζδηνξηζκφο θαη λνεηηθή αλαπεξία (Φέηζε ιγα) 

https://dspace.lib.uom.gr/dspace/bitstream/2159/3806/1/FetsiMsc2008.pdf 

 

11. Κηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε παηδηά 

http://www.specialeducation.gr/files4users/files/pdf/kintikesPaidia.pdf 

 

12. Έληαμε παηδηψλ κε αλαπεξία ζηελ θαηαζθήλσζε 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/773/dlemani.pdf?sequence=1 

 

13. Καηαζθήλσζε  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA

%CE%AE%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7 

 

14. πκβνπιεπηηθή γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ παηδηψλ κε ζσκαηηθή αλαπεξία 

http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/flwrentia_elenh_07.html 

 

15. Παηδί θαη αλαπεξία. Δ νπηηθή ησλ δηθαησκάησλ 

http://www.childhood.gr/index.php/seminars/2012-08-04-20-27-04/171-2012 
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6.3 Δπραξηζηίεο γηα ηελ πνιύηηκε αξσγή ηνπο  

 

 

 Εσάλλε Νηθνιάνπ (Φπζηθνζεξαπεπηήο, Senior Instructor of TR & Hippotherapy, 

Πξνπνλεηή ηεο Fédération Equestre Internationale, F.E.I. , National Classifier) 

 Νηθφιαν Πνιχδν ( Φπζηθνζεξαπεπηήο, Senior Instructor of TR & Hippotherapy ) 

 ΐίβηαλ Παγνπιάηνπ 

 Νηθφιαν ΐνπξγαξφπνπιν (Disabled Hellas) 

 Newsitamea.gr 

 Άγγεινο Κνπηνπκάλνο (Αηεπζχλσλ-Βθδφηεο ζην noesi.gr) 

 Αξ Αεκήηξηνο Αεκεηξίνπ Παπαβαζηιείνπ (MD PhD Παηδηαηξνο 

Νεπξναλαπηπμηνιφγνο Αηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ, Μεηεθπαηδεπζείο Παλ/κίν 

Yale, ΔΠΏ & Παλ/θφ Ννο.Robert Debre‟ Παξίζη Γαιιία) 

 Βηαηξία “Physiopolis” ζην Υαιάλδξη 

 Ίδξπκα Κνηλσληθήο εξγαζίαο «Υαηδεπαηέξεην» Κ.Ώ..Π. 

 Νηάιηαο Κψζηαο (Βθπαηδεπηήο Ώιφγσλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ Billu 

 

 

http://www.disability.gr/index.htm
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