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Η δυσλεξία είναι µια ειδι-
κή µαθησιακή διαταραχή, 
νευρολογικής φύσης, η 

οποία επηρεάζει αρνητικά την εκ-
µάθηση και την επεξεργασία της 
γλώσσας. Εκδηλώνεται µε δυσκο-
λίες στην ανάγνωση, την γραφή, 
την ορθογραφία και άλλοτε στην 
αριθµητική, αλλά όχι στον προ-
φορικό λόγο. 

Η έλλειψη επαρκούς γνώσης 
για τη δυσλεξία στα σχολικά πλαί-
σια, οι µύθοι και οι διαστρεβλω-
µένες αναπαραστάσεις που κυρι-
αρχούν, αλλά και η ανετοιµότητα 
πολλών γονέων να αποδεχθούν 
τη δυσλεξία στο παιδί τους, ανα-
κυκλώνουν µια σειρά λανθασµέ-

νων πεποιθήσεων - όπως π.χ. ότι 
µε τον χρόνο θα περάσει µόνη 
της, ότι το παιδί είναι χαζό, ότι 
δεν έχει το κίνητρο ή ότι τεµπε-
λιάζει. 

Πολλοί γονείς συγκαλύπτουν 
την ύπαρξη της δυσλεξίας στο 
παιδί τους, θεωρώντας το ένα ση-
µάδι αδυναµίας. 

Όλα αυτά διαιωνίζουν το πρό-
βληµα και αναβάλλουν την αντι-
µετώπισή του. Η δυσλεξία δεν 
έχει απολύτως καµία σχέση µε 
τον δείκτη ευφυΐας, το εκπαι-
δευτικό, το µορφωτικό, το κοι-
νωνικοοικονοµικό επίπεδο, την 
εθνικότητα, το φύλο. Μεγάλες 
προσωπικότητες στον χώρο της 

τέχνης, της λογοτεχνίας και της 
επιστήµης είχαν δυσλεξία, όπως 
ο Αϊνστάιν και ο Μότσαρτ. 

Το στρες, η απογοήτευση, η 
ντροπή, η µελαγχολία, η απώλεια 
της αυτοπεποίθησης, η κοινωνι-
κή αποµόνωση, οι εκρήξεις θυ-
µού, είναι συχνές στα παιδιά µε 
δυσλεξία. 

Με την έγκαιρη διάγνωση 
όµως, η δυσλεξία δύναται να 
αποκατασταθεί, και το παιδί να 
προσαρµοστεί στο σχολικό του 
περιβάλλον. Εδώ, η γνώση και 
η υποστηρικτική στάση τόσο από 
εσάς τους γονείς όσο και από τους 
δασκάλους είναι το µεγάλο όπλο 
στην αντιµετώπιση της. 

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις 
της δυσλεξίας
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