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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Το βιβλίο αυτό ξεκινά με την ανάπτυξη του αγέννητου παιδιού και ακολουθεί 
τόσο τα δικά του βήματα όσο και των γονιών του, των εκπαιδευτικών και 
των φροντιστών, στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του. Το να είσαι άνθρωπος 
αποπνέει μια αίσθηση μεγαλείου. Ο άνθρωπος χρειάζεται, εξαρχής, σύνδεση, 
φροντίδα και ζεστασιά, ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να βρει τον εαυτό του 
και να μάθει να εκφράζεται, να κινείται και να αναπτύσσεται. 
Σήμερα, η συνεργασία όλων των συνοδοιπόρων σε αυτήν την πορεία (από 
την εγκυμοσύνη, τη γέννηση και την πρώιμη ηλικία), ως γονείς, εκπαιδευτι-
κοί, φροντιστές ή επαγγελματίες υγείας, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημα-
σία. Οι τελευταίες έρευνες στον τομέα της παιδιατρικής και της εκπαίδευσης 
επιβεβαιώνουν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας του Rudolf Steiner, τα 
οποία δημοσίευσε περισσότερο από εκατό χρόνια πριν: Τα πρώτα τρία χρόνια 
είναι υψίστης σημασίας για τη δια βίου υγεία του παιδιού και την ικανότη-
τά του να αναπτύσσεται (δύο σχεδόν συνώνυμοι όροι). Εκείνη την περίοδο 
της ζωής του παιδιού, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ασκούν την μεγαλύτερη 
επιρροή και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Ο σημερινός τρόπος 
ζωής διαφέρει θεμελιωδώς από εκείνον των προηγούμενων γενεών και το 
βιβλίο λαμβάνει πλήρως υπόψη την εξέλιξη αυτή. Η επίδραση της ιατρικής 
στην πορεία της εγκυμοσύνης, της γέννησης και της πρώιμης παιδικής ηλι-
κίας, καθώς επίσης και η οπτική γωνία των γονέων και των εκπαιδευτικών, 
αυξάνεται σταθερά. Κατά συνέπεια, σε αυτό το βιβλίο η παιδιατρική και η 
παιδαγωγική θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία.
Σήμερα, η εγκυμοσύνη, η γέννηση και η πρώιμη ηλικία αποτελούν πρωτεύο-
ντα θέματα ενδιαφέροντος, το λεγόμενο «θέμα φροντίδας», της δραστηριό-
τητας του ιατρικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί μέρος της Σχολής 
της Πνευματικής Επιστήμης που ιδρύθηκε από τον Rudolf Steiner, όπως και 
ο Παιδαγωγικός τομέας. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτοί οι δυο τομείς συνεργά-
ζονται. «Φροντίδα» σημαίνει ανατροφή, διαπαιδαγώγηση κι αυτό ενώνει 
πραγματικά όσους δραστηριοποιούνται στο ιατρικό και παιδαγωγικό έργο. 
Σήμερα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται λιγότερο στο άτομο, στη μητέρα και 
στον παιδίατρο και περισσότερο στην κοινότητα. Κανένας μόνος του δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στην ευθύνη που έχει απέναντι  στο παιδί. Στην ομά-
δα «φροντίδας» του ιατρικού τμήματος, εκπαιδευτές πρώιμης ηλικίας, γυ-
ναικολόγοι και παιδίατροι, μαίες, νοσηλευτές και θεραπευτές συνεργάζονται 
και προσπαθούν να αναπτύξουν βιώσιμες, καθημερινές έννοιες στη βάση της 
ανθρωποσοφικής μεθοδολογίας καθώς και γενικότερα στην ιατρική και στην 
παιδαγωγική έρευνα. Σκοπός είναι η παροχή βοήθειας και προσανατολισμού 
για τις ανάγκες και τα ερωτήματα που προκύπτουν από όσους συμμετέχουν 
σε αυτό το έργο. Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί από ανθρώπους που νοιάζονται 
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για την ανάπτυξη του παιδιού, εδώ και δεκαετίες. 
Η συμπόρευση των γονέων και των εκπαιδευτικών σε όλον τον κόσμο με τα 
παιδιά, τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, συνιστά ολοένα και μεγαλύτερη πρό-
κληση . Η συμπόρευση με έναν συγκεκριμένο τρόπο ώστε όλοι οι εμπλεκό-
μενοι να νιώθουν περήφανοι για την αξιοπρέπειά τους  : Η μητέρα που θέλει 
(ή πρέπει) να συνδέσει το καθήκον της ως μητέρα και σύντροφος (και κόρη) 
με τη δυνατότητα επαγγελματικής εργασίας εκτός οικογενείας, την κοινωνική 
δραστηριότητά της και τη δημιουργία δικών της σχέσεων.  Ο πατέρας που κα-
λείται να αναγνωρίσει τον κεντρικό του ρόλο να προσφέρει την πιο βιώσιμη 
ανάπτυξη για το παιδί. Σήμερα, καλείται να αναπτύξει μια βαθύτερη κατανό-
ηση της πρώιμης ανάπτυξης του παιδιού και των αναγκών του, που ξεπερνούν 
την αυθόρμητη αγάπη και τη χαρά του για παιχνίδι. Η πολικότητα αυτή ισχύει 
και για γονείς του ίδιου φύλου. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δημιουργή-
σουν ένα καλό πλαίσιο για μια ομάδα παιδιών της ίδιας περίπου ηλικίας, που 
βασίζονται έντονα στις ζωτικές δυνάμεις του ενήλικα. Γενικά, το επίπεδο του 
στρες σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξηθεί λόγω των πολλών αμφιβολιών που 
εμφανίζονται κατά την εγκυμοσύνη αλλά και στην πρώιμη παιδική ηλικία. Ο 
Dr Andreas Oberle, ως επικεφαλής του SPZ στο νοσοκομείο Olga, ανέφερε 
στο συνέδριο στη Στουτγάρδη το 2014 ότι αυτό συμβαίνει τόσο στους Μασσάι 
στην Ανατολική Αφρική όσο και στο Baden-Wurttemberg. Μπορούμε να το 
βιώσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η φυγή, η εκτόπιση, οι τραυματικές εμπει-
ρίες, ο γρήγορος ρυθμός και οι γρήγορες κοινωνικές αλλαγές, η γενική απο-
σταθεροποίηση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης συμβάλλουν στην άνευ 
προηγουμένου αλλαγή της πρώιμης παιδικής ηλικίας.  
Το βιβλίο αυτό μας οδηγεί στην πρακτικότητα. Οι έννοιες και τα βασικά μη-
νύματα των συγγραφέων έχουν αποδειχθεί πολλές φορές στην καθημερινό-
τητα. Πίσω από αυτά βρίσκονται δεκαετίες εμπειρίας και εργασιακής ανά-
πτυξης. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του έργου είναι η στενή συνερ-
γασία και η εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται 
σε κοινή βάση και έτσι εστιάζονται στο σύνολο του ανθρώπου. Παράλληλα, 
ελέγχονται συνέχεια μέσα από τις πρακτικές τους εργασίες, σε παιδαγωγικά 
και θεραπευτικά ιδρύματα. 
Το βιβλίο αυτό παρέχει ουσιαστική πρακτική γνώση στο πεδίο της εκπαί-
δευσης και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία, σε ευρεία κλίμακα. Ως 
εκ τούτου, ελπίζουμε ότι αυτή η νέα, αναθεωρημένη έκδοση θα χαίρει μιας 
ευρείας κυκλοφορίας. 

Georg Soldner
Παιδίατρος - Αναπληρωτής του Ιατρικού Τμήματος
Μάιος 2018
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΚΟΜΑ

Τα νεογέννητα παιδιά μας συγκινούν και πολλοί άνθρωποι έχουν την άμεση 
εντύπωση ότι «έχουν ακόμη το άρωμα του παραδείσου». Η φροντίδα των 
παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών είναι ένα από τα καθήκοντα που απαι-
τούν τη μέγιστη υπευθυνότητα στην κοινωνία. Οι πλειονότητα όσων μα-
θαίνουν τα παιδιά στη ζωή τους, τα μαθαίνουν πριν ξεκινήσει το σχολείο, 
συγκεκριμένα στα πρώτα τρία χρόνια.  
Ο Σύνδεσμος Νηπιαγωγείων Waldorf έχει εργαστεί εντατικά πολλά χρόνια 
σε ειδικευμένες ομάδες για την εμβάθυνση παιδαγωγικών ζητημάτων και την 
ανάπτυξη νέων ιδεών για την κατάρτιση και την περαιτέρω εκπαίδευση στον 
τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Ταυτόχρονα, έχει ασχοληθεί με την 
ίδρυση και συμβουλευτική των βρεφονηπιακών σταθμών Waldorf.
Αρκετά τακτικά συνέδρια για την πρώιμη παιδική ηλικία, τα οποία διοργα-
νώνονται από το Goetheanum στο Dornach της Ελβετίας, καθώς και οι συ-
σκέψεις ειδικών δίνουν πολύτιμες ωθήσεις σε βασικές ερωτήσεις. Είναι πολύ 
σημαντικό για τον Σύνδεσμο Νηπιαγωγείων Waldorf να διατεθεί αυτό το 
υλικό (σε συνεργασία με το Ιατρικό και το Παιδαγωγικό τμήμα της Σχολής 
Πνευματικής Επιστήμης στο Dornach) ως βιβλίο εργασίας για την κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών και την περαιτέρω εκπαίδευση στον τομέα της πρώιμης 
παιδικής ηλικίας καθώς και για την κατ’ ιδίαν μελέτη. Για την πέμπτη έκδοση 
αυτού του βιβλίου, που δημοσιεύτηκε τώρα, τα κείμενα αναθεωρήθηκαν, συ-
μπληρώθηκαν και ανασυντάχθηκαν.
Οφείλονται ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους όσοι προετοίμασαν, διεξήγαγαν 
και κατέγραψαν τα Συνέδρια Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας στο Dornach.
Το παρόν βιβλίο περιέχει πολύτιμες σκέψεις και περιγραφές, που θα αποτε-
λέσουν ερέθισμα για την καθημερινή εργασία.

Michael Wetenkamp
Εκτελεστικό μέλος του Συνδέσμου Νηπιαγωγείων Waldorf 
Μάιος 2018
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Εδώ και αρκετό καιρό γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη η κοινωνική τάση 
να παραχωρείται η φροντίδα, η ανατροφή και η εκπαίδευση του μικρού παι-
διού, συχνά μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση, στα χέρια εκπαιδευτικών 
και νταντάδων, δηλαδή στα χέρια επαγγελματιών. Η μεγάλη πρόκληση τώρα 
είναι να υποστηρίξουμε τους γονείς ώστε να παραμείνουν οι κύριοι φροντι-
στές των παιδιών τους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τους υποστηρίξουμε 
ώστε να μπορούν να κινηθούν μεταξύ προσκόλλησης και ελευθερίας. Ακόμα 
κι αν όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι η φροντίδα στο σπίτι είναι το «ιδανικό» 
περιβάλλον για το μικρό παιδί, η κοινωνική ανάπτυξη δεν μπορεί να σταμα-
τήσει και απαιτεί την καλύτερη δυνατή ρύθμιση. 
Δεδομένης αυτής της εξέλιξης, το μικρό παιδί γίνεται ολοένα και περισσό-
τερο το επίκεντρο της γενικής παιδείας αλλά και του κοινού. Η εικόνα του 
ανθρώπινου όντος και η εσωτερική στάση στην παιδαγωγική της πρώιμης 
παιδικής ηλικίας παίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο - και σε σχέση με 
το ερώτημα: τι κρατάει το μικρό παιδί υγιές;
Η σπουδαιότητα των τριών πρώτων χρόνων για την ατομική ανάπτυξη κάθε 
ανθρώπινου όντος και ως εκ τούτου για ολόκληρη τη βιογραφία του, είναι 
πιο ξεκάθαρη σήμερα.

Είναι οι ανάγκες και το «μεγαλείο του μικρού παιδιού»
επαρκώς αντιληπτά και σεβαστά;

Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι ανεξάρτητα από τη συμπεριφο-
ρά μας ως γονείς ή εκπαιδευτικοί, η ζωτικότητα των παιδιών κινδυνεύει όλο 
και περισσότερο και απειλείται μαζικά, ανάλογα με τον πολιτιστικό χώρο.
Αυτός είναι ο λόγος που η εκπαίδευση Waldorf δίνει μεγάλη σημασία στη 
δημιουργία ευκαιριών για μια υγιή και θεραπευτική ανάπτυξη για το πολύ 
μικρό παιδί. Αυτό το θέμα και τα ερωτήματα που συνδέονται με αυτό ήταν 
στο επίκεντρο του τρίτου διεθνούς Συνέδριου για την Πρώιμη Παιδική Ηλι-
κία στο Goetheanum, τον Ιούνιο του 2010. Τα θέματα που υποβλήθηκαν εδώ 
στοχεύουν να θέσουν ένα «ορόσημο» στο θέμα «Η αξιοπρέπεια του μικρού 
παιδιού».
Αναφορικά με τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, μιλάμε λιγότερο 
για μια «παιδαγωγική για το μικρό παιδί»˙ πρόκειται μάλλον περισσότερο 
για τη στάση των ενηλίκων στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον. Το παιδί 
προσανατολίζεται προς αυτούς μέσω της μίμησης και πραγματοποιεί τις 
διαφορετικές μαθησιακές διαδικασίες με έναν αυτοενεργό και αυτόνομο 
τρόπο. Χρειάζεται να αναπτύξουμε μια «παιδαγωγική κατάσταση» για το 
μικρό παιδί που να λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη τον παγκόσμιο άνθρωπο 
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καθώς και τις τοπικές και ατομικές ανάγκες του παιδιού - πάντοτε με το 
σκεπτικό:

Τι διαμορφώνω για εσένα;
Μια τέτοια στάση απαιτεί αφενός μια ορισμένη ανιδιοτέλεια, αφετέρου την 
ικανότητα της συνειδητής αυτο-παρατήρησης. Το μικρό παιδί -εάν, συνε-
πώς, σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε μέσα από την κατανόηση 
της αυτο-ανάπτυξης διαμέσου του πεπρωμένου μας – περιμένει από το περι-
βάλλον του μόνο το ενδόμυχα ορθό ανθρώπινο ον ως πρότυπο μίμησης. Η 
προθυμία του ενήλικα να αποτελέσει πρότυπο και να κοιτάξει προς τα μέσα 
για να γνωρίσει καλά τη δική του βιογραφία και να βιώσει τη χαρά στη δική 
του αλλαγή είναι η καλύτερη δυνατή προϋπόθεση για τη συνεργασία με το 
μικρό παιδί. Αυτή η εσωτερική εστίαση, που απαιτεί συνεπή πρακτική, μας 
μετατρέπει σε κατάλληλα πρότυπα για το παιδί που εξασκείται συνεχώς. Το 
Goetheanum, ως τόπος συγκέντρωσης, πάνω απ’ όλα ως «πνευματικό μέ-
ρος», ως Σχολή της Πνευματικής Επιστήμης, είναι εξαιρετικά κατάλληλο για 
να αναπτύξει μια τέτοια στάση πρακτικής. Για τον λόγο αυτό, ο «Θεμέλιος 
του Λίθος» τοποθετήθηκε προφέροντας τις εξής λέξεις: 

Ασκήσου στην πνευματική ενθύμηση!
Ασκήσου στην πνευματική επίγνωση!
Ασκήσου στην πνευματική παρατήρηση!

Σε αυτό βασίζεται, επίσης, ο διαλογιστικός δρόμος για τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς - ένα μονοπάτι συγκέντρωσης, «ύπαρξης στον εαυτό» με τη 
δυνατότητα αντίληψης της νέας ανάπτυξης πάντοτε. Αυτή η «αναπτυξιακή 
διάθεση» είναι η κατάλληλη βάση για το ενσαρκωμένο παιδί.
Είναι στη φύση της ανθρωποσοφικής ιατρικής και της εκπαίδευσης Waldorf 
να ασχολούνται, επίσης, με την τρέχουσα έρευνα στους ιατρο-παιδαγωγι-
κούς τομείς, συμπληρώνοντας έτσι τα αποτελέσματα της ανθρωποσοφικής 
πνευματικής έρευνας με φυσικές και πρακτικές εφαρμογές. Εκτός από τα 
τρέχοντα αποτελέσματα σχετικά με την έρευνα στον εγκέφαλο, οι εμπειρίες 
που αποκτήθηκαν από την έρευνα, καθώς και οι μελέτες από την πρακτική 
εργασία (π.χ. εκείνη από την Emmi Pikler) αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποδο-
τικές.
Όλες οι συνεισφορές συμβάλλουν στη διαδικασία του ενσαρκωμένου αν-
θρώπου τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής. Η διεπιστημονική συγκέντρωση 
ιατρικών-ψυχολογικών-παιδαγωγικών ερευνητικών προσεγγίσεων αποδεί-
χθηκε ότι αποτελεί τον ρυθμιστή της τάσης προκειμένου να υποστηριχθεί με 
τον καλύτερο τρόπο η ανάπτυξη του παιδιού σε έναν κόσμο  που  συχνά δεν 
είναι φιλικός προς τα παιδιά.. Τα πρώτα «ορόσημα» αυτής της συνοπτικής 
περιγραφής συνδέονται με τρία ερωτήματα:
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Πώς μπορεί να δημιουργηθεί αρκετός ελεύθερος χώρος στο περιβάλλον 
του παιδιού, έτσι ώστε το παιδί να μπορέσει να ξεδιπλώσει καλύτερα τις 
εγγενείς μελλοντικές ικανότητές του; (Ανάπτυξη κινήσεων, εκμάθηση 
περπατήματος)

Πώς μπορεί να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η αυτόνομη θέληση του 
παιδιού να μάθει, ώστε η εσωτερική του προσωπικότητα να μπορεί να 
αναπτυχθεί με βάση την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια; (Ανάπτυξη 
φωνής, εκμάθηση επικοινωνίας) 

Πώς θα πρέπει να σχεδιαστεί το περιβάλλον του μικρού παιδιού, επίσης 
αναφορικά με την αυτο-εκπαίδευση και την αυτο-ανάπτυξη των γονέ-
ων και των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να βιώσει τον 
εαυτό του μόνο του αλλά και σε σχέση με το περιβάλλον του. (Εκμάθη-
ση σκέψης)

Dr. med. Michaela Glöckler
Ομότιμη επικεφαλής του Ιατρικού Τομέα
της Σχολής Πνευματικής Επιστήμης,
Goetheanum (1989-2016)

Claudia Grah-Wittich
Ομάδα Εργασίας για το Μικρό Παιδί
στον Σύνδεσμο Νηπιαγωγών Waldorf στη Γερμανία.
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Michaela Glöckler
Εικόνες της εμβρυϊκής ανάπτυξης

Θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες φωτογραφίες εμβρυϊκής ανάπτυξης.
Η σχηματική παρουσίαση1 δείχνει τα πρώτα στάδια εμβρυϊκής ανάπτυξης.

 
ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Την πρώτη εβδομάδα, μόνο μια σφαίρα είναι ορατή, ένα μικρό συνονθύλευ-
μα κυττάρων, το λεγόμενο στάδιο μοριδίου (morula).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Τη δεύτερη εβδομάδα, λαμβάνει χώρα μια διαφοροποίηση: Ένα μέρος σχη-
ματίζει ένα λεπτό σφαιρικό περίβλημα και ένα δεύτερο μέρος παίρνει τη μορ-
φή μια λεπτής κυτταρικής γραμμής και ενός μικρού σημείου που επεκτείνε-
ται σε μια επιφάνεια, σχηματίζοντας ένα μικρό δίσκο. Σε ένα σημείο αυτού 
του κυτταρικού κύκλου εμφανίζεται μια συμπύκνωση. Τώρα μιλάμε για μια 
εμβρυϊκή φούσκα. Από το μικρό σύνολο κυττάρων σχηματίζεται η εμβρυϊκή 
φούσκα στην αρχή της δεύτερης εβδομάδας. Φαίνεται σαν ένας πλανήτης 
μέσα στη σφαίρα του.
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε μόνο ό,τι σχηματίζεται από αυτή τη σημειακού 
σχήματος συστάδα κυττάρων στη σφαίρα. Αυτός είναι ο λεγόμενος δίσκος 
με δύο λοβούς, ο οποίος σταδιακά γίνεται δίσκος με τρεις λοβούς: τα κύττα-
ρα μεταναστεύουν από το άνω φύλλο σχηματίζοντας μία μεσαία κοτυληδό-
να. Το όλο θέμα είναι δισκοειδές, αλλά αρχίζει το πρώτο στάδιο διάσπασης 
- είναι μια θαυμάσια πρώτη κίνηση ακεραιότητας. Μέχρι το τέλος της δεύτε-
ρης εβδομάδας σχηματίζεται το πρώτο ίχνος  της σπονδυλικής στήλης, στον 
σχεδιασμό αυτής της γραμμής.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Στο τέλος της τρίτης εβδομάδας, μετά από περίπου 19 ή 20 ημέρες, συμβαίνει 
ένα περαιτέρω βήμα ανάπτυξης: Ο νευρικός σωλήνας έχει ήδη ολοκληρωθεί 
και το τρίπτυχο κεφάλι, μεσαίο τμήμα και ουρά είναι τώρα ορατά για πρώτη 
φορά (Εικ.2, σελ.15).

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Οι παρακάτω εικόνες λαμβάνονται από τον άτλαντα του καθ. Blechschmidt 
από το Gottingen2, ο οποίος χρησιμοποίησε αρχικά έμβρυα που ψέκασε απα-
λά με κερί, για να παράγει πρωτότυπες εικόνες σε μεγέθυνση.

1  Keith L. Moore, Embryology. 3. ed. Στουτγάρδη 1990, p. 34.
2  Erich Blechschm idt, Oer menschliche Embryo (the human Embryo). 2. ed. Στουτγάρδη 1963.
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Πολικό σώμα

Α. Στάδιο 2 κυττάρων Β. Στάδιο 4 κυττάρων

Γ. Στάδιο 8 κυττάρων Δ. Morula/Μορίδιο

Ε. Πρώιμη Βλαστοκύστη Ε. Όψιμη Βλαστοκύστη

Βλαστομερίδιο

Εσωτερική μάζα 
κυττάρου

Εκφυλισμός διαυγούς 
ζώνης

Κοιλότητα 
βλαστοκύστης

Τροφοβλάστης

Διαυγής ζώνη


