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Η σημασία του παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό 

 

Το παιχνίδι είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα και βοηθά ιδιαίτερα 

στην ανάπτυξη του παιδιού. Μέσω του παιχνιδιού, εξερευνά, πειραματίζεται, 

μαθαίνει νέα πράγματα και ωριμάζει κοινωνικά και συναισθηματικά. Πρέπει να 

είναι ευχάριστο και αυθόρμητο ώστε το παιδί να το απολαμβάνει. Η συμμετοχή 

του παιδιού είναι ενεργή και μέσα από την περιέργεια και τον πειραματισμό, 

μπορεί να  γίνει δημιουργικό. 

Μερικά από τα οφέλη του παιχνιδιού είναι ότι  μπορεί να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη: 

 των κινητικών δεξιοτήτων 

 στο συντονισμό 

 την ισορροπία 

 την μυϊκή ενδυνάμωση 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού γίνεται εξάσκηση στη μνήμη, στη σκέψη, 

στη δυνατότητα λήψης απόφασης και καλλιεργείται η φαντασία. Μέσα από το 

κοινωνικό παιχνίδι - παιχνίδι ρόλων, αναπτύσσει πρότυπα συμπεριφοράς και τον 

βοηθά στην εξέλιξη του τρόπου επικοινωνίας με τους γύρω του, βοηθώντας έτσι 

στην κοινωνικοποίηση και στη γλωσσική του ανάπτυξη. Θα μπορούσε να 

χωριστεί στις εξής κατηγορίες: 

 εξερευνητικό 

 λειτουργικό 

 συμβολικό 

 διαδραστικό 

Γενικά, το παιχνίδι έχει ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία 

βοηθώντας τα παιδιά μέσα από το συμβολικό παιχνίδι να αναπτύξουν και να 

βελτιώσουν τις ικανότητές τους όπως και τη δυνατότητα συγκέντρωσης της 

προσοχής τους. 
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Ειδικότερα, σε παιδιά με αυτισμό, το παιχνίδι διαφέρει αναλόγως της 

βαρύτητας και της διαφορετικότητας έκφρασής τους. Συγκεκριμένα: 

 Το ελεύθερο παιχνίδι απουσιάζει και στη θέση του έρχονται 

δραστηριότητες τις οποίες επαναλαμβάνουν συνέχεια με την ίδια σειρά 

βημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, και δυσφορούν αν αυτό αλλάξει 

για κάποιο λόγο. 

 Μπορεί να είναι προσκολλημένα σε συγκεκριμένα αντικείμενα και να 

δείχνουν ενδιαφέρον σε περιορισμένο αριθμό παιχνιδιών. 

 Μπορεί να μην μπορούν να συμμετέχουν σε ομαδικό παιχνίδι και απέχουν 

από συμβολικό ή αναπαραστατικό παιχνίδι. 

Το παιχνίδι ως εργοθεραπευτικό μέσο βοηθά στην ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων και την εξέλιξη τους μέσα από δομημένες ενέργειες, όπου θα 

βοηθήσουν σημαντικά στην πρόοδό του. Ειδικότερα, μέσα από την παρέμβαση 

του θεραπευτή και μετά από αξιολόγηση, αναγνώριση επιθυμητών 

δραστηριοτήτων παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου, μπορεί να σχεδιαστεί 

κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο και μετά από υπόδειξη και αρκετή εξάσκηση να 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα υλικά και να τα ενσωματώσουν για 

παράδειγμα σε συμβολικό παιχνίδι . 

 

Τρόποι βελτίωσης παιχνιδιού 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το παιχνίδι επιτελεί ορισμένες 

σημαντικές λειτουργίες στην ανάπτυξη του παιδιού και μπορεί να ωφελήσει 

πολλαπλά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσα από τους οποίους μπορούμε να 

δούμε εμφανή διαφορά στη βελτίωση του παιχνιδιού στα παιδιά. Ενδεικτικά, 

γίνεται αναφορά σε μερικούς στη συνέχεια. 

 

Ενίσχυση με ανταμοιβή ή επιβράβευση 

Η επιβράβευση οδηγεί συχνά στην επανάληψη της επιθυμητής συμπεριφοράς 

καθώς ενισχύει το κίνητρο στο παιδί με αυτισμό 
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Δημιουργία κατάλληλου ευχάριστου περιβάλλοντος 

Γενικά, μπορεί να πει κανείς πως οι συνθήκες γύρω από τις οποίες ζητείται να 

εμφανιστεί μια συμπεριφορά, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής της όταν το 

παιδί βρίσκεται σε οικείο και ευχάριστο για εκείνο περιβάλλον. 

 

Έναρξη δραστηριοτήτων της αρεσκείας τους  

Ένας ακόμη τρόπος μέσα από τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί το παιχνίδι των 

παιδιών με αυτισμό είναι να ενισχυθούν οι δραστηριότητες που αρέσουν στο 

παιδί και μέσα από αυτές να υπάρχουν μικρές παραλλαγές, χωρίς να υπάρχει 

καταπίεση. 

 

Επιλογή παιχνιδιών κατάλληλα για την ηλικία τους  

Μπορεί να γίνει επιλογή των παιχνιδιών που θα είναι ελκυστικά, ενδιαφέροντα 

και ευχάριστα και θα συμβαδίζουν με τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις συνήθειες 

τους. 

 

Διατήρηση και ενίσχυση της χαράς στο παιχνίδι 

Ένας σημαντικός παράγοντας που θα βελτιώσει το παιχνίδι στα άτομα με 

αυτισμό είναι το να παραμένουν ευχάριστα για το παιδί παρά την επανάληψή 

τους. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η διατήρηση των ευχάριστων 

συναισθημάτων και η πιθανότητα να βελτιωθεί. 

 

Το περιεχόμενο των παιχνιδιών 

Το περιεχόμενο των παιχνιδιών παίζει καταλυτικό ρόλο στην βελτίωση τους, 

ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνουν κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες. Στην 

περίπτωση αυτή, το παιχνίδι θα πρέπει να διατηρείται απλό και ο χρόνος να είναι 
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τέτοιος που να μην κουράσει ή αποθαρρύνει το παιδί από το να συνεχίσει να 

παίζει. 

 

Ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι 

Το αν θα είναι ατομικό ή ομαδικό το παιχνίδι, είναι ένας παράγοντας που μπορεί 

να συντελέσει στο να διατηρήσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του παιδιού για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επομένως να βοηθήσει στην βελτίωση του,. 

Πολλά παιδιά προτιμούν να είναι μόνα τους και δυσκολεύονται μπροστά σε 

άλλους, όμως είναι αρκετά εκείνα τα οποία παρόλο που προτιμούν γενικά να 

είναι μόνα τους, αναγνωρίζουν την παρουσία των άλλων δίπλα τους και την 

επιζητούν. Να αναφερθεί ότι το παιχνίδι πρέπει να έχει ξεκάθαρη αρχή, μέση και 

τέλος, υπό μορφή ρουτίνας 

Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι σε κάθε προσπάθειας παιχνιδιού του παιδιού, 

αντικείμενα που μπορεί να του αποσπάσουν την προσοχή, πρέπει να μπορούν 

να απομακρυνθούν από το περιβάλλον ή να χρησιμοποιηθούν με λειτουργικό 

τρόπο. 

Τέλος, μία ακόμη μέθοδος είναι και τα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

Συγκεκριμένα, σε κατάλληλο περιβάλλον με τη χρήση κάμερας υπάρχει 

ανίχνευση κίνησης αναλύοντας έτσι τις κινητικές επιδόσεις. Συμβάλλουν, έτσι, 

στη βελτίωση του κινητικού συντονισμού, στην ισορροπία, στη διάκριση 

αριστερού-δεξιού και στην ανάπτυξη της νοητικής επίδοσης. 

 

Η σημασία του παιχνιδιού 

Ο ρόλος του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό είναι πολύ 

σημαντικός. Συμμετέχοντας σε αυτό μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά και σε 

πολλαπλά επίπεδα: 

 ο οπτικοκινητικός συντονισμός 

 η ισορροπία τους 

 η λεπτή κινητικότητα 
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 η ενδυνάμωσή τους 

 οι κοινωνικές και  γλωσσικές τους δεξιότητες 

 δεξιότητες της καθημερινής ζωής που βοηθούν στον βαθμό 

αυτονομία τους, ειδικά, μέσα από δραστηριότητες όπως μαγείρεμα, 

σκούπισμα, αγορές σε κατάστημα τροφίμων. 

Συμπερασματικά, το παιχνίδι, είναι ένα μέσο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από μικρούς και μεγάλους, μπορεί να έχει θεραπευτικό και 

διασκεδαστικό χαρακτήρα και δύναται να βοηθήσει το παιδί σε πολλά επίπεδα 

των δεξιοτήτων της καθημερινής ζωής.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικούς, γονείς, εκπαιδευτικούς καθώς και 

αδέρφια ατόμων με αυτισμό τόσο ως μέσο προσέγγισης, όσο και ως μέσο 

διασκέδασης και βελτίωσης των σχέσεων. 

Είναι σημαντικό το παιχνίδι να λάβει την προσοχή που του αναλογεί 

καθώς μέσα από αυτό, είναι εφικτό να παρατηρήσουμε το παιδί με αυτισμό και 

να εντοπίσουμε πολύτιμες πληροφορίες που θα μας φανούν χρήσιμες σε 

πολλούς τομείς αλλά και γενικότερα στην κοινωνικοποίησή του και στην πορεία 

της ζωής του εν γένει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 

 

Βιβλιογραφία 

 http://www.frodida.gr/Article/284/el/Paixnidi-sto-Fasma-tou-Autismou/ 

 https://www.tlife.gr/family/paidi/aytismos-paixnidi-ta-ofeli-tou-

paixnidiou-gia-ta-paidia-pou-vriskontai-sto-fasma-tou-aytismou/874951/ 

 https://www.gkoltsiou.gr/el/article_groups/9/articles/234 

 https://eidikospaidagogos.gr/diadrasika-autismos-erg/ 

 http://e-

learning.sch.gr/pluginfile.php/85063/mod_resource/content/1/%CE%A3

%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20

%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%20

%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99

%CE%A3%CE%9C%CE%9F.pdf 

 http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/

6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A

3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%C

E%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9

C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%C

E%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9

F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%C

E%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9

D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%C

E%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%C

E%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A

9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20

%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE

%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

http://www.frodida.gr/Article/284/el/Paixnidi-sto-Fasma-tou-Autismou/
https://www.tlife.gr/family/paidi/aytismos-paixnidi-ta-ofeli-tou-paixnidiou-gia-ta-paidia-pou-vriskontai-sto-fasma-tou-aytismou/874951/
https://www.tlife.gr/family/paidi/aytismos-paixnidi-ta-ofeli-tou-paixnidiou-gia-ta-paidia-pou-vriskontai-sto-fasma-tou-aytismou/874951/
https://www.gkoltsiou.gr/el/article_groups/9/articles/234
https://eidikospaidagogos.gr/diadrasika-autismos-erg/
http://e-learning.sch.gr/pluginfile.php/85063/mod_resource/content/1/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F.pdf
http://e-learning.sch.gr/pluginfile.php/85063/mod_resource/content/1/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F.pdf
http://e-learning.sch.gr/pluginfile.php/85063/mod_resource/content/1/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F.pdf
http://e-learning.sch.gr/pluginfile.php/85063/mod_resource/content/1/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F.pdf
http://e-learning.sch.gr/pluginfile.php/85063/mod_resource/content/1/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F.pdf
http://e-learning.sch.gr/pluginfile.php/85063/mod_resource/content/1/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F.pdf
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/6898/%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99.%20%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%20%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97..pdf?sequence=1&isAllowed=y

