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Ο Τάσος Γεραντίδης δεν είναι ένα συνηθι-
σµένο 8χρονο παιδί. Ο δείκτης νοηµοσύ-
νης του µαθητή από την Πέλλα είναι 140 
και έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει ακόµα 

και τους ειδικούς µε τις ικανότητες του.

Ο πατέρας του Ανδρέας Γεραντίδης, µιλώντας στο 
Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
είπε ότι, «ο Τάσος από το νηπιαγωγείο ασχολείται 
πολύ µε τα µαθηµατικά και στο δηµοτικό, (φέτος 
είναι στην τρίτη τάξη) µας ενηµέρωσαν οι εκπαι-
δευτικοί του, ότι είναι πολύ πάρα καλός στα µαθη-
µατικά και µάλιστα µάς ρώτησαν εάν κάνουµε κάτι 
εµείς».

∆ιευκρίνισε δε, πως 

«δεν έχουµε υψηλό επίπεδο µόρφωσης, 
τεχνικές σχολές τελειώσαµε, εµείς είµαστε 
αγρότες. Όλο αυτή κλίση που έχει στα µα-
θηµατικά είναι έµφυτη, βγαίνει από µέσα 
του. Όλα τα έκανε µόνος του, δεν γνώριζε 
ακόµα την προπαίδεια και έκανε µεγάλους 
υπολογισµούς µε το µυαλό του. Έχει ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά, όπως το ότι δεν κοι-
µάται πολύ. Όλη την ηµέρα ασχολείται µε 
τα µαθηµατικά κοιµάται πάρα πολύ αργά, 
διότι δεν µπορεί να ησυχάσει ο εγκέφαλος 
του, όπως µας είπαν. Εµείς πάντως είµαστε 
κοντά του και θα κάνουµε ό,τι καλύτερο 
µπορούµε για να εξελιχθεί µε τον καλύτερο 
τρόπο».

Οι γονείς του, ύστερα από την παρότρυνση των 
εκπαιδευτικών του, επισκέφθηκαν την κλινική 
και δικαστική ψυχολόγο– νευροψυχολόγο, ∆ρ. 
Αναστασία Χριστοδούλου, προκειµένου να υπο-
βληθεί σε τεστ αξιολόγησης ευφυίας IQ. Αν και 
ήταν µικρός καθώς το συγκεκριµένο τεστ το κά-
νουν παιδιά από 9 ετών, «ο Τάσος εντυπωσίασε µε 
τις επιδόσεις του και εµάς και την ∆ρ. Αναστασία 
Χριστοδούλου. Στα µαθηµατικά o Τάσος έχει IQ 
148.5 µε ανώτερο όριο το 150 και να φανταστείτε 
ότι ακόµα δεν έχει διδαχθεί µαθηµατικά. Όλα τα 
κάνει µε το µυαλό του, δεν γράφει σε χαρτί και µας 

λέει συνεχώς ότι θέλει να γίνει µαθηµατικός και να 
συµµετέχει σε διαγωνισµούς του αρέσει να βγαίνει 
πρώτος», ανέφερε ο κ. Γεραντίδης.

Στο «τοπ» της ηλικιακής του οµάδας

«Το µέγιστο όριο σε IQ είναι το 160 και ο Τάσος 
έχει φτάσει στο 140», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
∆ρ. Αναστασία Χριστοδούλου και πρόσθεσε ότι 
«λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία του, αντιλαµβανό-
µαστε ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συγκεκρι-
µένα, στην ηλικιακή του οµάδα ο Τάσος είναι στο 
“τοπ” και αυτό διότι είναι µαθητής τρίτης δηµοτι-
κού και ακόµα δεν έχει ασχοληθεί µε τις πιο σύν-
θετες µαθηµατικές πράξεις, για αυτό και θεωρώ ότι 
ο δείκτης του θα ανέβει».

«Είναι πολύ καλός και γρήγορος στο να διαχειρί-
ζεται το κοµµάτι του συλλογισµού του, είναι πολύ 
ευφυής είναι πάρα πολύ γρήγορος στο να διαχει-
ρίζεται και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Έχει 
υψηλό δείκτη του ρέοντος συλλογισµού, δηλαδή 
τον τρόπο που λύνει τα προβλήµατα και τις µαθη-
µατικές πράξεις και για αυτό µπορεί ακόµα και τα 
δευτερόλεπτα σε έναν ολόκληρο χρόνο να τα υπο-
λογίσει και να δώσει πολύ γρήγορα την απάντηση 
µε ακρίβεια. Τέλος είναι πολύ καλός και στο δείκτη 
οπτικοχωρικής αντίληψης, πως δηλαδή αντιλαµ-
βάνεται τον χώρο και τις διαστάσεις», υπογραµµί-
ζει η Κλινική και ∆ικαστική Ψυχολόγος.

«Σύµφωνα µε το τεστ Wechsler Intelligence Scale 
for Children (WISC-V), στο οποίο υποβλήθηκε ο 
Τάσος, είναι ένα πολύ χαρισµατικό παιδί και συ-
νήθως τα χαρισµατικά παιδιά σαν και αυτόν εί-
ναι περίπου το 1% του παγκόσµιου πληθυσµού», 
εξηγεί η ∆ρ. Αναστασία Χριστοδούλου και επιση-
µαίνει πως «µπορεί να ασχοληθεί µε τις θετικές 
επιστήµες, άλλωστε τα µαθηµατικά τον εξιτάρουν. 
Μπορεί να γίνει ένας επιστήµονας που θα µπο-
ρέσει να διαχειριστεί υψηλά νοήµατα και πιο δύ-
σκολες έννοιες, από τον µέσο άνθρωπο που είναι 
απλά πολύ καλός στα µαθηµατικά. Κυρίως αυτοί 
οι άνθρωποι απορροφώνται από πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα πολύ υψηλού επίπεδου».

Από τη στιγµή όµως που αποδείχθηκε η χαρισµα-
τικότητα του Τάσου ξεκίνησε και ο προβληµατι-

σµός για την οικογένειά του. 

«Στη χώρα µας, δυστυχώς δεν υπάρχει 
ανάλογη εκπαίδευση» υποστηρίζει ο πα-
τέρας του και προσθέτει πως ήδη «στην 
τάξη του ο Τάσος λίγο βαριέται, καθώς 
κάνουν πράγµατα που ήδη τα ξέρει. ∆εν 
υπάρχουν υποδοµές και ειδικές τάξεις 
για παιδιά σαν και αυτόν που είναι λίγο 
προχωρηµένα».

«Το σηµαντικότερο πρόβληµα στη χώρα µας είναι 
ότι έχουν χαθεί πολλά χαρισµατικά παιδιά», ανα-
φέρει η ∆ρ. Αναστασία Χριστοδούλου και συνε-
χίζει λέγοντας πως «µόλις τρία χρόνια έχει, που 
χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο τεστ στη χώρα 
µας. Οι κλίµακες αυτές που περικλείουν 16 υπο-
δοκιµασίες, υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια σε 
άλλες χώρες και δυστυχώς µόλις πρόσφατα κυκλο-
φόρησαν επίσηµα στην Ελλάδα».

Έτσι µετά από πολλή σκέψη και έρευνα που έκα-
ναν, όπως αναφέρει ο Ανδρέας Γεραντίδης, «κα-
ταλήξαµε ότι πρέπει να πάµε στο εξωτερικό. Μας 
δέχθηκαν ήδη σε σχολείο της Γερµανίας, όπου ο 
Τάσος θα είναι σε ειδική τάξη µαζί µε άλλα τρία 
παιδιά θα ακολουθούν πρόγραµµα για προχωρη-
µένους µαθητές. Υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευτικοί 
και µας είπαν ότι µπορεί φέτος να ξεκινήσει την 
τρίτη ∆ηµοτικού και να τελειώσει την πέµπτη ή της 
έκτη ∆ηµοτικού στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 
Εµείς ήδη βρήκαµε δουλειές, η σύζυγος µου είναι 
ήδη εκεί και εγώ µε τα παιδιά θα φύγω στις αρχές 
του έτους, µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Θέ-
λουµε να κάνουµε ότι καλύτερο για τα παιδιά µας 
καθώς και η κόρη µας που είναι 11 ετών, είναι 
πάρα πολύ καλή µε κλίση όµως στα θεωρητικά µα-
θήµατα».

Αναγνωρίζοντας την χαρισµατικότατα του 8χρο-
νου, πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορ-
δάνης Τζαµτζής, βράβευσε τον µικρό «Αϊνστάιν» 
και του έδωσε έναν φορητό υπολογιστή και ένα 
βιβλίο για τον νοµό Πέλλας, θέλοντας να τον τι-
µήσει για τις εξαιρετικές επιδόσεις του κυρίως στα 
µαθηµατικά.

Τάσος Γεραντίδης: Ο 8χρονος «Αϊνστάιν» από 
την Πέλλα εντυπωσιάζει ακόμη και τους ειδικούς




