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Τ ο παιδί µου
δεν αντέχει
να κάθεται

στο τραπέζι για φα-
γητό’, ‘∆εν θέλει να
το αγκαλιάζω’, ‘Το
ενοχλούν οι δυνατοί
ήχοι και αποφεύγει
τα έντονα φώτα’,
‘∆εν µπορεί να κρα-
τήσει το µολύβι σω-
στά, έτσι δυσκολεύ-
εται στη γραφή’, ‘Κι-
νείται συνεχώς’,
‘Συχνά φαίνεται να
αποσπάται και δεν προσέχει αυ-
τά που του λέω’. Αυτές είναι ορι-
σµένες από τις διαπιστώσεις που
κάνουν οι γονείς που βλέπουν
ότι το παιδί τους αντιµετωπίζει
κάποιου είδους διαταραχή στη
συµπεριφορά του.

Συνήθως τα παιδιά µε αισθητη-
ριακές δυσκολίες έχουν δείκτη νοη-
µοσύνης στο µέ-
σο όρο ή και πά-
νω από αυτό. Το
γεγονός αυτό, σε
συνδυασµό µε
την κυµαινόµενη
φύση των χαρα-
κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν
τους, προκα-
λούν πολλές φο-
ρές σύγχυση
στους ενήλικες
του περιβάλλο-
ντός τους (γο-
νείς, δασκάλους,
κλπ.) µε αποτέ-
λεσµα να πέ-
φτουν θύµατα
χαρακτηρισµών
όπως ‘τεµπέλι-
κο’, ‘χωρίς κίνη-
τρο’, ‘ανυπάκουο’, ‘υπερκινητικό’,
‘προκαλεί φασαρία’ ή η συµπεριφο-
ρά τους να µεταφράζεται ως ‘προ-
βληµατική’.

Από την άλλη, πολλές φορές
ακόµα και οι γονείς αυτών των παι-
διών χαρακτηρίζονται από άλλους
ως ‘µη αποτελεσµατικοί’, ‘που δεν
µπορούν να βάλουν όρια’ κ.τ.λ., µε
αποτέλεσµα και οι ίδιοι να βιώνουν
µεγαλύτερο άγχος συγκριτικά µε γο-
νείς παιδιών που δεν αντιµετωπί-
ζουν αισθητηριακές δυσκολίες.

Ο όρος ‘διαταραχή αισθητηρια-
κής επεξεργασίας’ µπορεί να φανεί
χρήσιµος σε κάποιους γονείς, που
βρίσκουν τη συµπεριφορά του παι-
διού τους όχι απλά δύσκολη αλλά
µυστηριώδη και ανεξήγητη. Σε παι-
διά χωρίς αναπτυξιακές διαταρα-
χές, η συχνότητα των διαταραχών
αισθητηριακής επεξεργασίας κυµαί-
νεται µεταξύ 10-55%, στο 40-88%
σε παιδιά µε αναπτυξιακές διαταρα-
χές και στο 70-96% σε άτοµα µε
∆ιαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος,
σύµφωνα µε µελέτες που έχουν δη-
µοσιευτεί.

Τι είναι η
αισθητηριακή επεξεργα-σία;

Το αισθητήριο σύστηµα λαµ-
βάνει πληροφορίες από το περι-
βάλλον µέσω της αφής, της οσµής,
του ήχου, της όρασης, της γεύσης,
της κίνησης και της βαρύτητας. Ο
όρος αισθητηριακή επεξεργασία
αναφέρεται στον τρόπο µε τον
οποίο το νευρικό σύστηµα λαµβάνει
τα αισθητηριακά ερεθίσµατα και τα
µετατρέπει σε κατάλληλες κινητικές,
συµπεριφορικές και συναισθηµατι-
κές αποκρίσεις. Με πολύ απλά λό-
για, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η
αισθητηριακή επεξεργασία αποτε-
λεί τη βάση πάνω στην οποία ένα
παιδί θα αναπτύξει τις ικανότητες
και δεξιότητές του.

Η ικανότητα ή η δυσκολία ενός
παιδιού να ‘ολοκληρώσει’ και να
ρυθµίσει τις αισθητηριακές πληρο-
φορίες, µπορεί να έχει σηµαντική
επίδραση στην άνεση που νιώθει
µέσα στο περιβάλλον του. Εξαιτίας
του ότι ένα παιδί µε δυσκολίες στην
αισθητηριακή επεξεργασία αντιδρά-
ει ακατάλληλα σε συγκεκριµένα αι-
σθητηριακά ερεθίσµατα και δυσκο-
λεύεται να οργανώσει µια αντίδρα-
ση µε αυτόµατο και αυθόρµητο τρό-
πο, οδηγείται πολύ συχνά σε δυ-
σκολία στο να προσαρµοστεί κα-
τάλληλα σε καθηµερινές συνθήκες,
στο να ρυθµίσει την προσοχή και τη
διάθεσή του και να λειτουργεί κα-
τάλληλα στο ευρύτερο πλαίσιο του
κοινωνικού και του σχολικού περι-
βάλλοντος. Η κατάσταση στην
οποία τα αισθητηριακά σήµατα δεν
οργανώνονται σε κατάλληλες αντι-
δράσεις, αναφέρεται ως ∆ιαταραχή
Αισθητηριακής Επεξεργασίας.

Πώς επιδρά στην
σχολική επίδοση

Ενώ, τα προβλήµατα αισθητη-
ριακής επεξεργασίας δεν αποτε-
λούν µαθησιακή διαταραχή ή επί-
σηµη διάγνωση, µπορούν να κατα-
στήσουν δύσκολο στα παιδιά να

επιτύχουν στο σχολείο. Σύµφωνα
µε πρόσφατες έρευνες, η διαταρα-
χή αισθητηριακής επεξεργασίας
επηρεάζει το 5-16% των παιδιών
σχολικής ηλικίας.

Πιθανόν να έχετε συναντήσει
ένα παιδί που, παρόλο που δείχνει
να είναι ιδιαίτερα έξυπνο, έχει δυ-
σκολία στο να χρησιµοποιήσει κα-

τάλληλα το µολύβι ή να παρακο-
λουθήσει στο µάθηµα. Ίσως πάλι
να γνωρίζετε κάποιο άλλο παιδί
που να δείχνει τόσο φοβισµένο και
ανασφαλές στις κινήσεις του στο
χώρο, ακόµα και όταν παίζει. Αντί-
θετα, ένα άλλο παιδί, µπορεί να
εµπλέκεται σε ακραίες, ασυνήθιστες
δραστηριότητες που πολλές φορές
είναι επικίνδυνες (π.χ. να τρέχει
γρήγορα από τη µια µεριά του προ-
αυλίου στην άλλη, να πηδά από
ψηλά σηµεία κ.τ.λ). Σε οποιαδήπο-
τε από τις παραπάνω περιπτώ-
σεις, η διαταραχή της αισθητηρια-
κής ολοκλήρωσης ίσως είναι η κύ-
ρια αιτία των δυσκολιών.

Οι προαναφερθείσες εκδηλώ-
σεις θέτουν τα παιδιά µε ∆ιαταραχή
Αισθητηριακής Επεξεργασίας σε
υψηλό κίνδυνο για πολλά συναι-
σθηµατικά, κοινωνικά και εκπαιδευ-
τικά προβλήµατα, συµπεριλαµβα-
νοµένης της αδυναµίας να ‘γίνουν
φίλοι’ ή να αποτελέσουν µέρος µιας
οµάδας, να αποτύχουν ακαδηµαϊκά
και να χαρακτηριστούν αδέξια και
«εκτός ελέγχου».

Πώς µπορώ
να βοηθήσω

∆εν υπάρχει φαρµακευτική
αγωγή για τη θεραπεία των προ-
βληµάτων αισθητηριακής επεξερ-
γασίας, αλλά υπάρχουν ειδικές
προσεγγίσεις, καθώς και πρακτικές
αλλαγές που µπορείτε να κάνετε

στο σχολείο
και στο
σπίτι για να
βοηθήσετε
το παιδί
σας να αι-
σθανθεί και
να αποδώ-
σει καλύτε-
ρα.
Οι εργοθε-
ραπ ευτές,
είναι οι ειδι-
κοί που ερ-
γάζονται µε
παιδιά που
έχουν αι-
σθητηριακά
προβλήµα-
τα. Ένας
πιστοποιη-

µένος εργοθεραπευτής στην µέθο-
δο αισθητηριακής ολοκλήρωσης,
εκτός από την εφαρµογή εξατοµι-
κευµένου προγράµµατος θεραπεί-
ας µε στόχο την αύξηση της ικανό-
τητας του παιδιού για επαρκή επε-
ξεργασία των αισθητηριακών εισρο-
ών, µπορεί (σε συνεννόηση µε τον
δάσκαλο) να προτείνει αλλαγές που
µπορούν να γίνουν στον χώρο του
σχολείου, ώστε να βοηθήσουν το
παιδί να αισθανθεί πιο άνετα,
ασφαλές και ικανό να επικεντρωθεί
στην τάξη.

Εν κατακλείδι, η σωστή και
έγκαιρη παρέµβαση από έναν ειδι-
κό Εργοθεραπευτή, µπορεί να βοη-
θήσει τα παιδία να απαλλαγούν
όσο το δυνατό περισσότερο και
γρηγορότερα από αυτή την «κρυφή
αλλά ενοχλητική» δυσκολία, η
οποία µπορεί να επηρεάσει σηµα-
ντικά την ποιότητα της ζωής τους.

* Η Αγγελική Σάλτα, είναι εργο-
θεραπεύτρια, συνεργάτης του Κέ-
ντρου «Λογοποίηση»

Τα προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας επηρεάζουν
την προσαρμογή και επίδοση του παιδιού στο σχολείο;

� Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΑΛΤΑ*

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
προοδευτικούς µόνο
τούς ἀνθρώπους

ἐκείνους, πού ἀνήκουν σέ χώρους
σοσιαλιστικῆς ἀριστερᾶς, µαρξιστικῆς
ἤ ἀριστερίζουσας πολιτικῆς ἰδεολο-
γίας, ἀλλά καί µή θρησκευτικοῦ ἤ ἀθε-
ϊστικοῦ προσδιορισµοῦ. Ὅλοι οἱ ἄλλοι
κατέχονται ἀπό «ἀντιδραστικό συντη-
ρητισµό» καί «ὀπισθοδροµικότητα».

H πραγµατικότητα ὅµως εἶναι
τελείως ἀντίθετη. Γιά παράδειγµα
ἀναφέρουµε τό ποιά ἦταν ἡ προοδευ-
τικότητα σέ χῶρες πού ἐπικράτησαν
ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, ὅπως τοῦ
αἱµοσταγοῦς Στάλιν καί τῆς ἰδίας ὁµο-
ταξίας του! Θαυµαστές τέτοιων καθε-
στώτων χαρακτηρίζονται ἀκόµη καί
σήµερα «δηµοκρατικοί» καί «προο-
δευτικοί».

Ἔχοντες σάν ἐφαλτήριο αὐτή τή
θλιβερή κακο-παραποί-
ηση τῶν λέξεων (προο-
δευτικοί, δηµοκρατικοί)
περιοριζόµαστε σέ
ἁδροµερή προσέγγιση
τοῦ θέµατος ἀµέσως
παρακάτω.

Πρῶτα-πρῶτα, ἄν
ἀνοίξουµε τά λεξικά, θά
µάθουµε ὅτι προοδευτι-
κός ἄνθρωπος εἶναι
«αὐτός πού ἀγαπᾶ τήν
πρόοδο, πού εὐνοεῖ ἤ
ἀξιοποιεῖ τίς νέες ἰδέες
καί πρακτικές, τίς ἀλλα-
γές» (Γ. Μπαµπινιώτη,
Λεξικό, σελ. 1502, λ. προοδευτικός).
Ἀπό πολιτικῆς/κοµµατικῆς πλευρᾶς,
προοδευτικός εἶναι αὐτός πού δέν
ἀνήκει στή ∆εξιά (ἄποψη πού ἐκφρά-
ζεται στή φρασεολογία κοµµάτων τοῦ
ἀριστεροῦ/µαρξιστικοῦ καί κεντρώου
χώρου: δηµοκρατικές καί προοδευτι-
κές δυνάµεις˙ προοδευτικός πολιτι-
κός˙ αὐτός πού εῖναι ὑπέρµαχος τῆς
ἐξελικτικῆς πορείας τῆς κοινωνίας).

Ἀντιθέτως οἱ ἄλλοι χαρακτηρίζο-
νται συντηρητικοί, ἀντιδραστικοί καί,
ἐπιπλέον, ὀπισθοδροµικοί.

Μάλιστα ἔχει συνδεθεῖ, ἐντελῶς
παράλογα, καί ἔχει ταυτιστεῖ, ἀπό
πολλούς τοῦ ἀριστεροῦ χώρου, ἡ
ἀθεΐα µέ τήν προοδευτικότητα καί τή
δηµοκρατία. Κατά συνέπειαν, σύµφω-
να µέ τή δική τους λογική καί νοοτρο-
πία, οἱ θρησκευόµενοι (καί ἐδῶ οἱ χρι-
στιανοί) εἶναι ἀντιδραστικοί, συντηρη-
τικοί, ἐθνικιστές, φασίστες καί ρατσι-
στές!

Ἐνῶ στήν πραγµατικότητα συµ-
βαίνει τό ἀντίθετο, ἤτοι οἱ χριστιανοί
να εἶναι ἀληθινοί δηµοκράτες, πα-
τριῶτες καί ἐπαναστατες (γνωστοί οἱ
ἀγῶνες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
καί οἱ ἀγωνιστές µάρτυρές της, πού
ἔχυσαν τό αἷµα τους γιά τήν πίστη καί
τήν ἐλευθερία), ἀντιρατσιστές (προ-
σφέρει τήν ἀνθρωπιστική της βοήθεια
πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως, χωρίς δια-
κρίσεις, φυλῆς καί θρησκείας), εἰρηνι-
στές, ἐργατικοί, ἐνσυνείδητοι, οἰκογε-
νειάρχες…

Θά ἀρκοῦσαν κάποιες µαρτυρίες
ἀπό τόν µαρξιστικό χῶρο, πού ὁµο-
λογοῦν τό ἐπαναστατικό καί δηµιουρ-
γικό πνεῦµα τοῦ Χριστιανισµοῦ (ἄρα
καί τῶν χριστιανῶν):

1. Ὁ Γάλλος διανοούµενος πρώ-
ην µαρξιστής φιλόσοφος, ὁ Ροζέ Γκα-
ροντύ, εἶπε γιά τόν ριζοσπαστικό χρι-
στιανισµό πώς «µιά τέτοια πίστη δέν
εἶναι ὄπιο, ἀλλά ζύµη γιά τό µετασχη-
µατισµό τοῦ κόσµου καί ὅποιος
χτυπᾶ αὐτή τήν πίστη, χτυπᾶ τήν
ἐπανάσταση» (R. Garaudy, Ἡ ἄλλη
λύση, ἑλλ. µετάφρ. Β. Καπετανγιάννη,
Ἀθήνα 1973, σελ. 96).

2. Μαζί µέ αὐτόν καί ἄλλοι προερ-
χόµενοι ἀπό τόν χῶρο τοῦ Μαρξι-
σµοῦ, ὅπως ὁ Bloch, ὁ Car-dawski
κ.ἄ., θεωροῦν ὅτι «χωρίς τή συµβολή
τοῦ Χριστιανισµοῦ εἶναι ἀδύνατη ἡ
βελτίωση καί ἀναγέννηση τοῦ κό-
σµου» (Μιχ. Γ. Τρίτου, «Ἡ Ἀρχή Προ-
στασίας Προσωπικῶν ∆εδοµένων καί
τά Θρησκευτικά», στήν ἐκκλησιαστική

ἐφηµερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», 20-
9-2002, σσ. 3-4).

3. Ἡ ἀθεΐα, λοιπόν, κακῶς κάκι-
στα ἔχει ταυτιστεῖ µέ τήν λεγόµενη
προοδευτικότητα καί δηµιουργία, ἐνῶ
ἀντίθετα ἡ πίστη, κατά τούς ἀθεϊστές,
δηµιουργεῖ ἀνθρώπους «καθυστερη-
µένους», «ἀναχρονιστικούς», «ὀπι-

σθοδροµικούς», «µή προοδευτικούς,
ἀλλά συντηρητικούς…». Εἶναι καί τῆς
«µόδας» σήµερα τό νά δείχνεις ἤ νά
δηλώνεις ὅτι εἶσαι… ἄθεος! Ὁ ἀείµνη-
στος Καθηγητής τῆς Νοµικῆς τοῦ Πα-
νεπιστηµίου Ἀθηνῶν Ἀλέξανδρος
Τσιριντάνης, αὐτήν τήν τάση τήν εἶχε
χαρακτηρίσει «κατάντηµα» τοῦ
ἀνθρώπου (Ἀλέξ. Τσιριντάνη, Οἱ νέοι
καί ἡ ἐποχή µας, Ἀθῆναι 1976, σελ.
194). Ἀκριβῶς, ὅµως, συµβαίνει το
ἀντίθετο στήν πράξη, καί τό λέµε µέ
τά λόγια τοῦ γνωστοῦ Γερµανοῦ ποι-
ητῆ και φιλοσόφου Γκαῖτε: «Ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι δηµιουργικός µόνον ἐφόσον
εἶναι θρησκευτικός, δηλαδή ἐφόσον
διαπνέεται ἀπό γνήσια βαθειά θρη-
σκευτικότητα» (Γεωργίου Ρούσκα, Ἡ
ἐξέλιξη τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθή-
µατος στά παιδιά καί τούς ἐφήβους,
εκδ. «Β.Μ.Β.», Ἀθήνα 1960, σελ. 15).

4. Ὁ ἀείµνηστος τότε ὑπουργός
Παιδείας, Ἀντώνης Τρίτσης, σέ µήνυ-
µά του πού εἶχε στείλει στά σχολεῖα µέ
τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1986-
1987, καλοῦσε τούς µαθητές µαζί µέ
τούς δασκάλους τους, «νά γίνουν οἱ
πρωτοπόροι γιά µιά καλύτερη ζωή
στή χώρα µας σύµφωνα µέ τίς ἑλλη-
νορθόδοξες ἠθικές καί κοινωνικές
ἀξίες, πού εἶναι πάντα νεανικές καί
πάντα προοδευτικές». (Ἀσφαλῶς,
µόνο γιά «συντηρητικός» δέν θά µπο-
ροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὁ Ἀντ. Τρί-
τσης!).

Ὅσοι, λοιπόν, διέπονται ἀπό τέ-
τοιες λανθασµένες πολιτικές ἀντιλή-
ψεις ἤ θεωρίες, ἄς ἀπαντήσουν στούς
ὁµόφρονές τους, πού διαφοροποιή-
θηκαν στό θέµα αὐτό, ὀρθά σκεπτό-
µενοι.

Καυτό, ὅµως, παραµένει τό ἐρώ-
τηµα: Ποιοί εἶναι οἱ ἀληθινά προοδευ-
τικοί;

Εἶναι ὅσοι ἔχουν συνειδητοποιή-
σει τήν ἔννοια τῆς προόδου. Αὐτοί
πού τήν προσεγγίζουν ὁλιστικά καί
ὄχι µονοδιάστατα, καί γνωρίζουν πο-
λύ καλά ὅτι πρόοδος εἶναι ὄχι µόνο ἡ
ἐξέλιξη, ἡ βελτίωση καί ἡ προώθηση
τοῦ ὑλικοτεχνικοῦ πολιτισµοῦ (βιοµη-
χανίας, συγκοινωνιῶν, πληροφο-
ρικῆς, τεχνολογίας κ.λπ.), ἀλλά συγ-
χρόνως καί ἡ πνευµατική καί ἡ ἠθική,
ἡ ἀναγέννηση καί ἡ ἠθική ἀλλοίωση
τοῦ ἔσω ἀνθρώπου πρός τό καλύτε-
ρο.

Ἡ πρόοδος εἶναι ἐπιτευκτή καί
δυνατή ἀπό τόν λογικό καί πνευµατι-
κό ἄνθρωπο, γιατί ἀπό τή φύση του
δέν εἶναι ὄν στατικό, ἀλλά πάντοτε,

κατά τόν πανεπιστήµονα ἱερό Πατέρα
τῆς Ἐκκλησίας µας, τόν Μ. Βασίλειο,
κάθε µέρα καί κάθε ὥρα ὑπόκειται
«ἀλλοιώσεσι καί τροπαῖς». «Πρόοδος
ὑπάρχει µόνον, ὅταν ἡ πνευµατική
ἀλλοίωση κατευθύνεται πρός τό κα-
λύτερο, πρός τό ἀνώτερο, πρός τό τε-
λειότερο, πρός τό σκοπιµότερο, πρός

τό πληρέστε-
ρο, πρός τό
ὑγιέστερο, γε-
νικά πρός
ἐκεῖνο, πού
κατέχει ὑψη-
λότερη θέση
στήν ἱεραρχι-
κή κλίµακα
τῶν ἀξιῶν»
(Βλ. Εὐαγγ.
Θ ε ο δ ώ ρ ο υ ,
«Οἱ ἀληθινά
π ρ ο ο δ ε υ τ ι -
κοί», ἐφηµερί-
δα «Ἐλεύθε-

ρος Τύπος», 24-6-1989, σελ. 38).
Κατά τούς αὐθεντικούς καί γνήσι-

ους Κοινωνικούς Τύπους, τούς ἰδανι-
κούς κοινωνικούς ἐργάτες καί διδα-
σκάλους τοῦ Εὐαγγελίου καί τούς
ἀγωνιστές Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιά
τά δίκαια τοῦ λαοῦ, πρόοδος εἶναι: «ἡ
καλλίστη ἀλλοίωσις», ἡ µεταβολή
«ἐπί τό βέλτιον καί πνευµατικόν», τό
«ἐκ χειρόνων (= χειροτέρων) εἰς κρείτ-
τονα (= καλύτερα) προκόπτειν», «ἡ
πρός τά κρείττονα στροφή» καί ἡ «µε-
ταποίησις ἐπί τά κάλλιστα» (Βλ.
Εὐαγγ. Θεοδώρου, ὅ.π., σελ. 38).

Ὁλοκληρωµένος ὑλικοπνευµατι-
κός πολιτισµός µπορεῖ νά νοηθεῖ,
ὅταν ἡ πρόοδος δέν εἶναι µόνο κίνηση
πρός τά πρόσω (πρός τά ἐµπρός),
ἀλλ’ ἐπιπλέον καί προπάντων κατεύ-
θυνση πρός τά ἄνω, πρός τό θεῖο,
«πρός τόν ἄνω κόσµον».

Γιατί, µπορεῖ νά ἔχουµε λ.χ. ἄρι-
στη τεχνολογία καί ἐπίδοση στίς ἐπι-
στῆµες, ἀλλά παράλληλα νά παρατη-
ρεῖται ἀνησυχητική αὔξηση τῆς ἐγκλη-
µατικότητας στήν κοινωνία˙ µπορεῖ νά
«πήγαµε στό φεγγάρι», ἀλλ’ ἡ ἀνθρω-
πότητα µαστίζεται καί ὑποφέρει, πά-
νω στόν πλανήτη γῆ, ἀπό πεῖνα, ἀνε-
λευθερία, πολέµους, ἀδικίες, ἐγκλή-
µατα, καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων καί ἄλλα. Τί εἴδους πρό-
οδος καί προοδευτικότητα εἶναι αὐτή;
Μπορεῖ νά ὀνοµάζεται πολιτισµός ἡ
ἀρνητική αὐτή κατάσταση πού ἐπι-
κρατεῖ στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες;
Ἀσφαλῶς, ὄχι!

«Ἀνάµεσα στήν ὁριζόντια προο-
δευτική καί στήν κατακόρυφη ἀνοδική
κίνηση τοῦ ἀνθρώπου δέν ὑπάρχει
πολωτική, ἀλλά ἁρµονική διαλεκτική
σχέση καί ἀµοιβαιότης», ὅπως ὑπο-
στήριζε καί ὁ ἀείµνηστος ὁµότιµος κα-
θηγητής τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν,
Εὐάγγελος Θεοδώρου (ὅ.π., σελ. 38).

Ἀληθινή πρόοδος δέν σηµαίνει
πάντοτε µιά στροφή πού κάνει ὁ
ἄνθρωπος πρός κάτι τό νεοτεριστικό
καί πρός τό νεότερο χρονικά, γιατί
αὐτό µπορεῖ νά εἶναι ποιοτικά χειρότε-
ρο καί ὄχι καλύτερο. Ἄρα πρόοδος
δέν εἶναι ἁπλά ἡ στροφή πρός κάτι τό
καινούργιο ἤ τό νεότερο, ἀλλά ὅταν
αὐτό τό νεότερο ἀξιολογικά εἶναι ἀνώ-
τερο σέ σύγκριση µε τό παλαιότερο,
τό παραδεδοµένο.

Ἡ πρόοδος ἐπιτυγχάνεται ἀκόµη
µέ τόν συνδυασµό (τό «πάντρεµα»)
τοῦ καλοῦ καί ὑγιοῦς παρελθόντος µέ
τό παρόν. Μέ τή στροφή δηλαδή καί
πρός τήν παράδοση. Καί αὐτή ἡ
στροφή πρός τά πίσω καί στίς παρα-
δοσιακές ἀξίες δέν σηµαίνει καθόλου
ὀπισθοδρόµηση. Τοὐναντίον, ἀποτε-
λεῖ τήν προωθητική ἕλικα τοῦ πλοίου
γιά νά προχωρήσει µπροστά.

Ἐπιβάλλεται ἡ ἀξιοποίηση τῆς
ἱστορικῆς µας πείρας, τῆς προβολῆς
ἡρώων καί ἀρχετύπων τῆς ἀρετῆς καί
τῆς θυσίας, καί γενικά τῆς καλῶς νο-
ουµένης ἑλληνορθόδοξης παράδο-
σης. Ὅπως στηριζόµαστε, επίσης, σέ
παλιές ἐπιστηµονικές ἀλήθειες [Μα-
θηµατικών (Εὐκλείδης), Ἰατρικῆς
(Ἰπποκράτης) κ.ἄ.], γιά νά κτιστεῖ τό
νέο οἰκοδόµηµα τῆς ἐπιστήµης γιά τό
καλό τῆς ἀνθρωπότητας.

Αὐτήν τήν τάση, δηλαδή τῆς
στροφῆς πρός τίς παραδοσιακές
ἀξίες, κάποιοι τή λένε συντηρητισµό.
Κάνουν µεγάλο λάθος. Γιατί εἶναι ὁ
ὑγιής συντηρητισµός καί ὁ ὁποῖος σέ
πάρα πολλές περιπτώσεις εἶναι προ-
οδευτικότερος τοῦ «ἀκρίτου καί κο-
µπλεξικοῦ νεωτερισµοῦ» (Εὐάγγ. Θε-
οδώρου, ὅ.π., σελ. 38).

Τό θέµα ὅµως εἶναι µεγάλο καί
πολυδιάστατο. Ἴσως σέ κάποια ἄλλη
δεδοµένη στιγµή νά καταπιαστοῦµε
καί πάλι µέ αὐτό. Ἀπό τό παρόν πι-
στεύω ὅτι πήραµε τά µηνύµατά µας.

Ποιοί τελικά θεωροῦνται
«προοδευτικοί»;

� Του ΠΑΥΛΟΥ ΑΘ. ΠΑΛΟΥΚΑ

επίτ. Σχολικού Συμβούλου Δ.Ε.

ΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Προοδευτικοί

Συντηρητικοί

� από 1η σελ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τηλ. επικοινωνίας: 2651025781 – 6947086762 – 6944297472

Fax: 2651076707
Δ/νση: Σπ. Κατσαδήμα 7
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Το γραφείο μας με έμπειρους συνεργάτες Αρχ/νες,
Πολ. Μηχανικούς, Ηλ. Μηχανικούς αναλαμβάνει:

➢ Πλήρη φάκελο και σύνταξη μελετών για το πρόγραμμα «Εξοι-
κονόμηση κατ’ οίκον»

➢ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (απαραίτητο για μεταβι-
βάσεις – ενοικιάσεις ακινήτων)

➢ Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Ν. 4178/13
➢ Βεβαίωση Μηχανικού για μεταβίβαση-αγορά-πώληση-γονική

παροχή και λοιπών νομίμων ενεργειών
➢ Ανακαινίσεις Κατοικιών - Καταστημάτων
➢ Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη ιδιωτικών έργων
➢ Έκδοση αδειών ιστορικού κέντρου
➢ Πλήρης φάκελος και σύνταξη τεχνικών μελετών προκειμένου

για την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λ.π.
➢ Τοπογραφικές μελέτες


