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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων μας ως φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ήταν η
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου. Το ενδιαφέρον
μας ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, εστιάστηκε στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και
συγκεκριμένα στην ιστορία του θεσμού της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. Στόχοι
στην εκπόνηση της εργασίας μας είναι η ιστορική αναδρομή της Ειδικής Αγωγής
στην Ελλάδα, η αποσαφήνιση του όρου και η ανάδειξη των χαρακτηριστικών κάθε
κατηγορίας. Θα είμαστε πολύ σύντομοι πάνω στην ιατρική πλευρά της αγωγής των
«ανώμαλων» έτσι όπως τα αποκαλούσαν τα παλιότερα χρόνια. Η Ειδική Αγωγή
είναι μια σύγχρονη επιστήμη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα κατοχυρώθηκε
συνταγματικά μόλις το 1981.Για να κατανοήσουμε καλυτέρα αυτό που σήμερα
λέγεται Ειδική Αγωγή πρέπει να ανατρέξουμε στις ρίζες της, στην ιστορία του
ανθρώπινου όντος. Συγκεκριμένα έγιναν αναφορές γι αυτό που σήμερα λέγεται
«αναπηρία» σωματική ή ψυχική που συναντούμε από τα προϊστορικά χρόνια.
Ακόμη θα δούμε ότι στην ελληνική αρχαιότητα η στάση απέναντι στην αναπηρία
υπήρξε αντιφατική. Ωστόσο στο μεσαίωνα οι δοξασίες της δαιμονοπληξίας
επανήλθαν. Έτσι διαπιστώσουμε ότι μέχρι τον 18ο αιώνα χιλιάδες άτομα με ψυχικές
ή σωματικές αναπηρίες θεωρήθηκαν μάγοι και τιμωρήθηκαν ανάλογα, με πιο συχνή
τιμωρία την θανάτωση στην πυρά. Καταληκτικά φτάνοντας στην εργασία μας
προσπαθήσαμε να επιδιώξουμε τους παραπάνω στόχους μας με συνεντεύξεις
γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες διάφορων κατηγοριών και να συμπεράνουμε
ότι κάθε παιδί έχει τις ιδιαιτερότητές του είτε θετικές είτε αρνητικές αλλά το
σημαντικότερο είναι να υπάρχει ενδιαφέρον και στήριξη από το οικογενειακό,
κοινωνικό, σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον.
Λέξεις-Κλειδιά:
Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα, Ιστορική αναδρομή της Ειδικής Αγωγής ,Ορισμοί της Ειδικής
Αγωγής , Οικογενειακό περιβάλλον παιδιών με ειδικές ανάγκες, Σχολικό περιβάλλον,
Κοινωνικό, Γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες, Μαθησιακές δυσκολίες, Παιδιά με

Down, Παιδιά με προβλήματα όρασης-ακοής, Νοητική Υστέρηση, Αυτισμός
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Abstract
In order to better understand what is now called Special Education, we must look at
its roots in the history of the human being. In particular, reports have been made of
what is today called physical or mental disability that we have been experiencing
since prehistoric times. We will still see that in Greek antiquity the attitude towards
disability was contradictory. In the middle ages, however, the doctrines of the demonstroke came back. So we can see that by the 18th century thousands of people with
mental or physical disabilities were considered to be wizards and were punished
accordingly, with more frequent punishment being killed in the fire. Ending up to our
work, we tried to pursue our above-mentioned goals with interviews with parents with
children with disabilities of various categories, and conclude that each child has its
peculiarities either positive or negative, but most importantly there is interest and
support from the family, school and wider environment.

Key Words:
Special Education in Greece, History of Special Education, Definitions of Special
Education, Family of Children with Disabilities, School Environment, Social,
Children with Disabilities, Learning Disabilities, Children with Down, Children with
Visually Impaired and Hearing Impairments, Hysteria , Autism
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ειδική Παιδαγωγική ή Ειδική Αγωγή ως επιστήμη θεωρείται σύγχρονη στον χώρο
της Ελλάδας, καθώς ο θεσμός της κατοχυρώθηκε συνταγματικά μόλις το 1981 αν και
το ενδιαφέρον για τα «μειονοτικά» παιδιά είχε εκδηλωθεί από την αρχαιότητα.
Ο Όμηρος είχε διακρίνει κάποιες μορφές μειονοτικών παιδιών, όπως «νήπιος»
(κουτός), «αεσίφρων» (νοητικά καθυστερημένος). Ωστόσο ο Πλάτωνας, ο
Δημόκριτος και ο Αριστοτέλης θεωρούσαν ότι η αγωγή ήταν απαραίτητη για όλα τα
άτομα, ανεξάρτητα από το φύλο και το βαθμό ευφυΐας που διέθετε ο καθένας.
Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης έδωσε βάση στους τυφλούς και τους κωφούς και
πρότεινε κοινά σχολεία για όλους.
Στη βυζαντινή εποχή επικράτησε η χριστιανική άποψη καθώς πίστευαν ότι η πάθηση
στέλνονταν από τον Θεό. Έτσι παρατηρήθηκε απομόνωση, εγκλεισμός σε
μοναστήρια ή ιδρύματα.
Αδιαμφισβήτητα τη περίοδο της διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους από τον
Καποδίστρια ιδρύθηκαν «σχολικά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας» που απέβλεπαν
στην θεραπεία των «εξ΄ αυτών αδυνάτων και πασχόντων».
Ο 19ος αιώνας αποτελεί την έναρξη της Ειδικής Αγωγής καθώς ιδρύονται για πρώτη
φορά ιδρύματα για παιδιά με νοητική υστέρηση και γίνεται ευθύνη της πολιτείας.
Στη συνέχεια τον 20ο αιώνα, όπου ξεκινά το θέμα της εργασίας μας και έχει στόχο να
καταγράψει την ιστορική εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής από τις αρχές του περασμένου
αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Συγκεκριμένα έχει αφετηρία από το 1906 που ιδρύθηκε το
πρώτο ίδρυμα στην χώρα μας, ώστε να δοθεί λύση για μια κατηγορία «μειονεκτικών»
ατόμων, ο «Οίκος Τυφλών».
Η εργασία μας αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται
αναφορά στους ορισμούς που έχουν δοθεί ανά περιόδους για την ειδική αγωγή, στο
αντικείμενο και τους στόχους της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η πορεία του θεσμού της Ειδικής Αγωγής από το
1906 μέχρι τις μέρες μας. Είναι χωρισμένο με βάση τις χρονολογικές περιόδους. Η
πρώτη ξεκινά το 1906 μέχρι το 1973 και η δεύτερη το 1974 μέχρι τις μέρες μας. Η
επιλογή του χωρισμού σύμφωνα με την χρονολογία έγινε για να μπορεί ο αναγνώστης
να αντιληφθεί τις διαφορές που προέκυπταν στην Ειδική Αγωγή όλα αυτά τα χρόνια.
Σε κάθε περίοδο γίνεται λόγος για τις κρατικές και ιδιωτικές ενέργειες για τα τυφλά,
κωφά, τα «κινητικώς» και «νοητικώς» ανάπηρα παιδιά.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερώς η κάθε κατηγορία των ατόμων με
ειδικές ανάγκες καθώς αναφέρονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τους τρόπους
διαχείρισης, τα στάδια μειονεξίας τους και η αγωγή τους.
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Στο τελευταίο κεφάλαιο περιέχεται η ερευνητική πλευρά της εργασίας μας καθώς
πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα
δημιουργήσαμε μια λίστα ερωτήσεων και επιλέξαμε κάποιους γονείς με παιδιά
ειδικών αναγκών να μας μιλήσουν. Οι συνεντεύξεις αυτές μας βοήθησαν να
εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα που τα παραθέτουμε στο τέλος της εργασίας μας.
Η επιλογή των γονέων ήταν τυχαία αλλά προσπαθήσαμε να συλλέξουμε δείγματα
από τις περισσότερες κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες για να σχηματιστεί μια
ολοκληρωμένη άποψη για το πώς βιώνουν καθημερινά οι γονείς αλλά και τα ίδια τα
παιδιά την ιδιαιτερότητά τους.
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1.Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1.1 Ορισμός της Ειδικής Αγωγής
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα λέγαμε ότι η Eιδική Αγωγή αποτελεί πλέον όχι
εξειδικευμένο κλάδο, αλλά μια ευρεία επιστημονική οντότητα που προσεγγίζεται
από διάφορες επιστημονικούς φορείς. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια
πολυδιάστατη δραστηριότητα που έχει ως επίκεντρο το παιδί με ειδικές ανάγκες
και την κο ινωνικο πο ίηση το υ , η οπο ία μας φέρνει παράλληλα στην επιφάνεια
και όλους τους προβληματισμούς της σημερινής εκπαίδευσης. Η μελέτη των
προβλημάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες μπορεί να αποτελέσει βασική αρχή
για μια νέα προοπτική γενικότερα στην εκπαίδευση, έτσι ώστε το σχολικό
περιβάλλον να απευθύνεται πραγματικά σε όλους.
Ο πρώτος ορισμός της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας, προέρχεται από τη Ρόζα
Ιμβριώτη (1939) χρησιμοποιεί τον όρο «Θεραπευτική Αγωγή» η οποία στόχο έχει
τη φροντίδα για την μόρφωση, διδασκαλία και πρόνοια όλων των παιδιών που η
σωματική και η ψυχική τους εξέλιξη εμποδίζεται αδιάκοπα από παράγοντες
ατομικούς και κοινωνικούς. Σταδιακά ο όρος «Θεραπευτική Αγωγή», υποχωρεί
για να δώσει τη θέση του στον όρο «Ειδική Αγωγή», που γίνεται «εξελικτική
βοήθεια και βοήθεια ζωής». Η νέα αυτή βοήθεια συνειδητοποιήθηκε τώρα ως
ανθρώπινο δικαίωμα του παιδιού και η παροχή της ως χρέος της κοινωνίας και
του κράτους.
Αρχικά η Ειδική Αγωγή είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που μπορεί να οριστεί
και να ερευνηθεί από ποικίλες οπτικές (Heward, 2008, p. 15). Για παράδειγμα, η
Ειδική Αγωγή ίσως θεωρείται από κάποιους μια νέα νομοθετική προσπάθεια, του
οποίου οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για ζητήματα όπως η ενημέρωση των
γονέων σχετικά με το δικαίωμα τους να συμμετέχουν στις αποφάσεις για τα
εκπαιδευτικά προγράμματα των παιδιών τους και τον βαθμό στον οποίο όλα τα
εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολικών περιφερειών
περιέχουν κάθε στοιχείο. Από κοινωνικό-πολιτική σκοπιά, η Ειδική Αγωγή
θεωρείται προϊόν του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων μια έκφραση της
αλλαγής της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Ακόμη στο
βιβλίο αυτό προσθέτει ότι η Ειδική Αγωγή είναι σκόπιμη παρέμβαση
σχεδιασμένη να προλαμβάνει, να περιορίζει και/η να ξεπερνά τις δυσκολίες που
μπορεί να παρακωλύουν την μάθηση και την ενεργητική συμμέτοχη ενός
παιδιού με αναπηρίες στο σχολείο και στην κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί της
ειδικής αγωγής χρησιμοποιούν τρεις βασικούς τύπους παρέμβασης: την
προληπτική, την διορθωτική και την αντισταθμιστική. Επίσης η Ειδική Αγωγή
αφορά περισσότερο από όλα τη διδασκαλία. Αλλά μπορούμε να ισχυριστούμε το
ίδιο και για την εκπαίδευση στο σύνολο της. Ο William θέτει τα ακόλουθο
ερώτημα: «Τι το ειδικό έχει, λοιπόν, η Ειδική Αγωγή; Ένας τρόπο ς για να
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απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα είναι να εξετάσουμε την Ειδική Αγωγή σε σχέση
με το ποιος, τι, πως, που της διδασκαλίας».
Συνεχίζοντας προκύπτει το ερώτημα ποια είναι τα παιδιά στα οποία
απευθύνεται η ειδική διδασκαλία και τι είναι ο ανώμαλος (Descoeudres, 1975, σ.
26). Χρησιμοποιεί την γενική διατύπωση του Dr Ley: «Ο ανώμαλος παρουσιάζει
ένα βαθμό νοητικής αδυναμίας, ψυχική αστάθεια ή διανοητική ανικανότητα να
αντιδρά κανονικά στους ερεθισμούς που προσφέρει το συνηθισμένο παιδαγωγικό
και παιδευτικό περιβάλλον. Διακρίνεται από τους μωρούς και τους ιδιώτες
(ηλίθιους βαρύτατης μορφής) προπάντων από τις ικανότητες του να ζει και να
παίρνει μέρος στην κοινωνική ζωή».
Αδιαμφισβήτητα απαντάμε στο ερώτημα τι σημαίνει «ανάπηρος» και τι
σημαίνει ο όρος «αναπηρία». Ορθολογικά, ο κ. Γ. Ποντίκης (1989) λέει :
«ανάπηρο ς είναι ο άνθρωπο ς πο υ λείπει μια αίσθηση ή ένα μέλο ς το υ σώματο ς
του. Έχει επικρατήσει όμως η αντίληψη σε διεθνή κλίμακα ότι η αναπηρία
αναφέρεται στην έλλειψη συγκεκριμένων αισθήσεων ή μελών του σώματος. Στο
ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι η αναπηρία σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη
αναφέρεται στην ύπαρξη λειτουργικής βλάβης συγγενούς ή επίκτητης αποτέλεσμα ή
κατάλοιπο συνήθως κάποιας αρρώστιας ή ατυχήματος».
Δεν θα μπορούσαμε να μην διακρίνουμε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες με
κριτήριο τη φυσική τους κατάσταση και την γενική τους συμπτωματολογία
(Μαντες, 2000, σ. 11). Συγκεκριμένα έχουμε :
• Παιδιά με σωματικές αναπηρίες
• Παιδιά που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις
• Παιδιά με ψυχικές ασθένειες
• Παιδιά με ψυχοσωματικές ασθένειες
• Διανοητικά καθυστερημένα παιδιά
• Παιδιά με διαταραχές του λόγου
• Συνδυασμοί δυο ή περισσότερων κατηγοριών που αναφέρθηκαν.
Από τους παραπάνω ορισμούς, που αποτελούν ένα τμήμα του συνόλου των
ορισμών που έχουν διατυπωθεί για την Ειδική Αγωγή, γίνεται αντιληπτό ότι δεν
μπορεί να οριστεί με ακρίβεια, καθώς επηρεάζεται από διάφορους κοινωνικούς,
πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι αν
παρατηρήσει κανείς με αντικειμενικά κριτήρια την ζωή των ανάπηρων θα
διαπιστώσει ότι είναι άτομα με προσωπικότητα που διάγουν ίδιο με την
προσωπικότητά τους. Και όσοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μαζί τους να
εργαστούν ή να ζήσουν μαζί τους για κάποιο χρονικό διάστημα είναι σε θέση να
ανατρέξουν σε περιπτώσεις ατόμων που κατάφεραν να μειώσουν ή να περιορίσουν
στο ελάχιστο την αναπηρία τους σε αντίθεση με άλλους που με το ίδιο ή πολύ
μικρότερο πρόβλημα κατέρρευσαν σωματικά και ψυχικά και κατέληξαν στην
κοινωνική απομόνωση και την μοναχικότητα.
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1.2 Σκοποί-Στόχοι της Ειδικής Αγωγής
«Όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ορμούν προς το φως. Όλα λαχταρούν να ζήσουν
μέσα σε ευνοϊκές συνθήκες και σε μια ατμόσφαιρα αγάπης και συμπάθειας. Για να
αναπληρώσουν τις ατέλειες τους τα μισερά και τα βαριόμοιρα. Και για να αναπτύξουν
στον υπέρτατο βαθμό τα φυσικά τους χαρίσματα κατά την εύστοχη έκφραση σύγχρονου
νεοέλληνα πολιτικού έχουν την σφραγίδα της δωρεάς στο μέτωπο» (Descoeudres, 1975,
σ. 8). Γι αυτό η ειδική αγωγή θέτει κάποιους στόχους.
Επίσης η ειδική παιδεία για τα ανώμαλα και καθυστερημένα έχει διττό σκοπό
(Descoeudres, 1975, σ. 15) : από την μια μεριά, να ξεκαθαρίσει τις τάξεις με
κανονικά παιδιά από τα παιδιά που παρακωλύουν την διεξαγωγή του μαθήματος και
από την άλλη να διευκολύνει τα παιδιά αυτά με την καθο δήγηση το υ ρυθμού της
διδασκαλίας και με την προσαρμογή της στις πνευματικές τους δυνατότητες, την
ομαλή προσαρμογή στην κοινωνική ζωή.
Σκοπός της ειδικής εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει το παιδί να συμμετάσχει
στον κατάλληλο βαθμό σε όλα τα πεδία δράσης της κοινωνίας: προληπτικά,
οικονομικά, κοινωνικά και πνευματικά (Πολυχρονοπούλου, 2008, σ. 30). Να αυξήσει
τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, να καλλιεργήσει το πνεύμα και να διευκολύνει τη
μετάβαση του από το σχολείο στην ενηλικίωση την ενεργό ζωή και την αυτονομία.
Αρχικά στην προχριστιανική εποχή τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν
αντιμετωπίζονταν όπως σήμερα. Παραμελούνταν, εκδιώκονταν ή θανατώνονταν
(Ζαφειριάδης, 2008, σ. 408). Μετά την διάδοση του χριστιανισμού οι σκοποί
μεταστρέφονται, ιδρύονται τα άσυλα. Τα άτομα που αποκλίνουν, για να
προστατευτούν, τίθενται εκτός ορατού πεδίου, μακριά από τους οικισμούς ή στις
παρυφές των πόλεων. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υιοθετείται η αρχή
της «κοινωνικής αποδοχής και αξιοποίησης των αποκλινόντων», όπως εκφράζεται με
την αρχή της ένταξης που αποσκοπεί στο να γίνουν τα αποκλίνοντα άτομα
«οικονομικώς και κοινωνικώς ανεξάρτητα ολικώς ή μερικώς». Έτσι τα πρώτα
εκπαιδευτήρια τα οποία ανέλαβαν το καθήκον της ειδικής αγωγής απέβλεπαν στην
απελευθέρωση των αναπήρων παιδιών «από την κατάσταση της ανάγκης, της άγνοιας,
της αθλιότητας και της απομόνωσης». Οι σκοποί λοιπόν της αντιμετώπισης και της
εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες, όπως τουλάχιστον εκφράζονται στις
αναφορές των νομοθετικών κειμένων, δεν ήταν πάντοτε οι ίδιοι. Εκτός του ότι
απεικονίζουν τις διαθέσεις και της επίσημης πολιτείας και της οργανωμένης
κοινωνίας έχουν άμεση σχέση με τις οικονομικές, τις παραγωγικές συνθήκες και τις
φιλοσοφικές αντιλήψεις.
Ο Νικόδημος γράφει: « o σκοπός της σύγχρονης ειδικής αγωγής είναι η σχολική
και κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, που οδηγεί στην
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αλληλοαποδοχή και στο φυσικό αλληλοσεβασμό όλων των μελών μιας κοινωνίας,
χωρίς περιθωριοποίηση και υποτίμηση κανενός. Μάλιστα, σύμφωνα με το ν ίδιο η
ειδική αγωγή προσφέρει «βασική και επαγγελματική εκπαίδευση» «με ειδικά
εκπαιδευτικά προγράμματα» και «ανάλογα με τις δυνατότητες» των μαθητών,
απο βλέπει αναπληρώνο ντας τις αδυναμίες το υς, να περάσο υν ο μαλά από το
σχολείο στη ζωή».
Διαπιστώνεται ότι βασικό μέλημα της Ειδικής Αγωγής σε όλες τις πολιτισμένες
χώρες είναι η συστηματική ανάπτυξη της συγκεκριμένης παιδείας καθώς και η
μέριμνα να ενσωματώσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κοινωνική ζωή όχι μόνο
με την εκδήλωση του ανθρωπισμού αλλά και με την αξιοποίηση τους.

1.3 Το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής
Στο σημείο αυτό θεωρήσαμε χρήσιμο να δώσουμε βάση στο αντικείμενο της Ειδικής
Αγωγής και να προσάψουμε τα σημαντικά της στοιχεία. Συγκεκριμένα η Ειδική
Αγωγή (Παντελιάδου, 2012, σ. 6) όπως νοείται σήμερα, περιλαμβάνει ένα ευρύτερο
και πιο ευέλικτο φάσμα διαδικασιών και προγραμμάτων με σύγκριση με τις
παλιότερες εποχές. Μερικά από τα σημερινά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:
Η Ειδική Αγωγή είναι καθετί το επιπλέον ή το εξειδικευμένο που προσφέρεται
στο παιδί. Κάθε επιπλέον βοήθεια ή κατά οποιοδήποτε τρόπο διαφορετική από
εκείνη που παρέχεται γενικά στα συνηθισμένα παιδιά της ηλικίας του μέσα στο
ειδικό σχολείο
2. Αποτελεί μέρος του όλου εκπαιδευτικού προγράμματος. Δεν αντικαθιστά
αναγκαία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του συνηθισμένου σχολείου, αλλά το
συμπληρώνει το ενισχύει και το υποστηρίζει
3. H Ειδική Αγωγή μπορεί να παρέχεται για μικρά ή μεγάλα διαστήματα
καλύπτοντας έτσι όλη η ορισμένη περίοδο της σχολικής ζωής του παιδιού. Στην
Ελλάδα σύμφωνα με το νόμο 1143/1981 η Ειδική Αγωγή λειτουργούσε σαν ένα
ξεχωριστό, αυτόνομο εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι το 1985. Με το νόμο
1566/85 «Περί Δομής και Λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» η Ειδική Αγωγή ενσωματώθηκε στο σύστημα της γενικής
εκπαίδευσης.

1.

Επιπρόσθετα δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον νόμο που ψηφίστηκε το
2000 (Πολυχρονοπούλου, 2008, σ. 34) : στις 15 Μαρτίου 2000 ψηφίστηκε ο νόμος
2817/2000 με θέμα «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
και στόχο την προώθηση τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής
στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής
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εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών
ιδιαιτεροτήτων. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι έχουν:
1. νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα
2. ιδιαίτερα προβλήματα όρασης ή ακοής
3. σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας
προβλήματα λόγου και ομιλίας
4. ειδικές δυσκολίες στη μάθηση όπως δυσλεξία η δυσαριθμησία
5. σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι
παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης
«Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα
νηπιακής παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε μια από τις προηγούμενες
περιπτώσεις αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση για ορισμένη
περίοδο ή για ολόκληρη τη περίοδο της σχολικής ζωής του».
Στον Ελληνικό χώρο, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια γίνεται αντιληπτό
ότι και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι άτομα που αξίζουν μιας καλύτερης τύχης
και καταβάλλεται προσπάθεια ώστε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της σχολικής τους
ζωής να αποκτούν δεξιότητες τέτοιες που να τα διευκολύνουν να αυτονομηθούν και
να επιβιώσουν σε ένα περισσότερο ή λιγότερο ελεγχόμενο περιβάλλον. Η σχολική
ένταξη είναι από τις κυριότερες τάσης της εκπαιδευτικής πολιτικής τα τελευταία
χρόνια. Έτσι σήμερα ένα παιδί με ειδικές ανάγκες μπορεί:
1. Να παρακολουθήσει την συνηθισμένη τάξη έχοντας την ειδική βοήθεια
προγραμμάτων
2. Να γίνει δεκτό σε ειδική τάξη
3. Να φοιτήσει σε ιδιωτικό ειδικό σχολείο με εξειδικευμένες υπηρεσίες
4. Να φοιτήσει σε δημόσιο σχολείο για παιδιά "της δικής του κατηγορίας"
5. Να φοιτήσει σε ιδιωτικό ειδικό σχολείο χωρίς εξειδικευμένες υπηρεσίες και
παιδιά διαφόρων μειονεξιών και ηλικιών
6. Να μείνει στο σπίτι του.
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2) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ερευνώντας την εξελικτική πορεία της Ειδικής Αγωγής, παρατηρούμε πως αυτή
είναι ανάλογη με τη χρονικά εξελισσόμενη στάση της κοινωνίας έναντι των
ασθενικών, και ανάπηρων τόμων. Μέσα σε αυτή την ιστορική αναζήτηση βλέπουμε
την αρχική γενική ατμόσφαιρα του σκεπτικισμού, της απόρριψης, της
ασυλοποίησης της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της απαισιοδοξίας διαδέχεται
σταδιακά η ήρεμη αποδοχή, η αγάπη η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων, η
εξατομικευμένη προσπάθεια και η αισιόδοξη διάθεση.
Αρχικά στην αρχαιότητα, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης μίλησε για τις υποχρεώσεις
μιας κοινωνίας έναντι ενός ΑμεΑ (Ζαγκώτας, 2011, σ. 34), την ίδια επο χή πο υ η
σπαρτιατική κοινωνία καταδίκαζε σε ρίψη στον Καιάδα τα αγόρια με σωματική
αναπηρία προφυλάσσοντας όμως τα αγόρια με νοητική υστέρηση. Ο ρήτορας
Δημοσθένης προσπαθούσε να θεραπεύσει τις γλωσσικές διαταραχές του βάζοντας
βότσαλα στο στόμα του και προσπαθώντας να αρθρώσει σωστά λέξεις με δυνατή
φωνή έναντι στην θάλασσα, τον «βοώντα λαό». Στην αρχαία Ρώμη, ιδίως η
αυτοκρατορική, επεφύλαξε άσχημη μοίρα σε πολλά, κυρίως αγόρια. Από τα
σκλαβοπάζαρα αγοράζονταν από πλούσιους συμποσιάρχες που αποσκοπούσαν
στον θάνατο μετά την διασκέδαση. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε βεβαίως τη λατρεία
του ανάπηρου Ηφαίστου στο συμβολιστικό Δωδεκάθεο.
Στα χρόνια του Μεσαίωνα και της Ιεράς Εξέτασης η θρησκοληψία επέβαλλε ότι η
σωματική και διανοητική αναπηρία ήταν «τιμωρία Θεού» και γι αυτό το λόγο τα
ΑμεΑ δεν λαμβάνονταν τόσο υπόψη μέχρι τα όρια της καταδίωξης: ο πάπας
Ιννοκέντιος Ζ΄ διέταξε τη ρίψη στη πυρά 15.000 ΑμεΑ (Στασινός, 1991, σ. 12).
Συγχρόνως, στο Βυζάντιο γίνονταν οι πρώτες προσπάθειες για μέριμνα αυτών των
ατό μων ο ι ο πο ίες είχαν στό χο την αρωγή και όχι την εκπαίδευση . Ο Ευρωπαϊκός
Διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση θα φέρουν ισότητα και μαζί τις πρώτες
προσπάθειες για εκπαίδευση και αγωγή των ΑμεΑ.
Στην Ελλάδα, η ιστορία της Ειδικής Εκπαίδευσης ξεκινά στις αρχές του 20ου αιώνα
και χωρίζεται σε 3 περιόδους: την περίοδο 1905-1950 η οποία χαρακτηρίζεται από
την έξαρση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας , την περίοδο 1950-1974 όπου ιδιωτική και
δημόσια πρωτοβουλία συνυπάρχουν σε συνδυασμό με την επιστημονική μέθοδο της
Ειδικής Εκπαίδευσης και, τέλος, στην περίοδο από το 1974 έως σήμερα όπου το
επίσημο κράτος λαμβάνει περισσότερα καθήκοντα στον τομέα αυτό.

2.1 Ο Θεσμός της Ειδικής Αγωγής από το 1828-1906
Είναι μια περίοδος μεταβατική για την πολιτική της Ελλάδας καθώς μετά την
ανεξαρτησία της χώρας μας, η κυβέρνηση του Ι. Καποδιστρίου (1828-1831)
διακρίθηκε για τους νόμους που θέσπισε υπέρ της δημόσιας υγιεινής και της
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κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης. Συγκεκριμένα γράφεται για την ίδρυση του
Ορφανοτροφείου στην Αίγινα για να περιθάλψει τα ορφανά και χωρίς προστασία
παιδιά των αγωνιστών. Ως τις αρχές του 20ου αιώνα το κράτος δεν είχε θεσμοθετήσει
κανένα νόμο για τη σχολική υγιεινή του τόπου μας.
Μεγάλη ήταν η συμβολή του Edouard Seguin το 1830 που οργάνωσε ένα σύστημα
διαπαιδαγώγησης που βασιζόταν στις αρχές της φυσιολογίας (Κρουσταλάκης Γ. ,
1998, σ. 39). Ο ίδιος διέκρινε δυο τύπους νοητικώς καθυστερημένων ατόμων, των
ελαφρώς και των βαριάς μορφής:
Ο ελαφρώς μορφής: παρουσιάζει βλάβη ή αδυναμία του Περιφερειακού
Νευρικού Συστήματος
• Ο βαριάς μορφής: παρουσιάζει ελαττωματική λειτουργία του Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος
Διευκρινίζει ότι στην πρώτη περίπτωση, το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα , κατά το
Seguin είναι άθικτο, αλλά το Περιφερειακό, λόγω αδυναμίας ή βλάβης των
αισθητηρίων νεύρων λειτουργεί, πλημμελώς και έτσι τα διάφορα ερεθίσματα του
περιβάλλοντος δεν θα φτάσουν στο τελικό προορισμό τους. Μόνο οι περιπτώσεις
αυτές, ελαφράς μορφής, επιδέχονται κάποια βελτίωση.
•

Επιπρόσθετα στην σημαντικότερη μελέτη του Α. Binet που τον έκανε ευρέως
γνωστό και κύριος θεμελιωτής της επιστημονικής και ειδικής παιδαγωγικής
(Κρουσταλάκης Γ. , 1998, σ. 42). Αυτή ήταν η «Κλίμακα μετρήσεως της νοημοσύνης»
συνοψίζονται οι ιδέες και τα αποτελέσματα των ερευνητικών του προσπαθειών. Με
την διαγνωστική μέθοδο που έκανε μπορούσε να διακρίνει τα παιδιά με ελαφρά
μορφή πνευματικής καθυστέρησης με σκοπό το διαχωρισμό από τους κανονικούς
μαθητές.
Στα επόμενα χρόνια από το 1900 μέχρι το 1905: «δεν έχουν
εφαρμοστεί
προγράμματα στον τομέα της ειδικής αγωγής. Μεμονωμένες, αποσπασματικές
και τις περισσότερες φορές ατομικές προσπάθειες αρχίζουν να διαφαίνονται
από την πρώτη δεκαετία του 1900. Μόλις όμως εκλείπουν οι ιδρυτές σταματούν και
αυτές (Παπαδοπούλου, 2010, σ. 56). Η απουσία του κρατικού τομέα, το κοινωνικό
κλίμα, το επίπεδο των επιστημών, η έλλειψη έρευνας, η πολιτική αστάθεια, η αλλαγή
κυβερνήσεων που σήμαινε πάντα και αλλαγή προγραμμάτων, είχαν σαν αποτέλεσμα τη
στασιμότητα. Το 1905 ιδρύεται στην Καλλιθέα το σωματείο ΟΙΚΟΣ ΤΥΦΛΩΝ».

2.2 Ο Θεσμός της Ειδικής Αγωγής από το 1906-1973
Η αντίληψη που είχε διαμορφωθεί στη χώρα μας, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα,
σε ότι αφορά τους «σωματικώς ανάπηρους» σχολικής, κυρίως, ηλικίας (Στασινός Δ. ,
1991, σ. 32). Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια σειρά σκέψεων και «δοξασιών» που
συναρτώνται, κατά κύριο λόγο, με την ιδιωτική πρωτοβουλία στον τόπο μας και που
προσδιορίζουν, την όλη δομή και λειτουργία των ιδρυμάτων και σχολών που
συστάθηκαν από ιδιώτες για την αντιμετώπιση των ατόμων αυτών, στην περίοδο που
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εξετάζουμε. Στη συνέχεια, γίνεται διεξοδικότερα λόγος για τους θεσμούς και τις
πρακτικές που υιοθετήθηκαν, κυρίως από τον ιδιωτικό φορέα, με στόχο την επίλυση
των προβλημάτων των «σωματικώς αναπήρων», στον τομέα της εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής κατάρτισης.
Η κατηγορία των «σωματικώς αναπήρων», κατά κανόνα, εμπεριέχει τις ομάδες
ατόμων με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
οι τυφλοί, οι κωφοί, οι κωφάλαλοι και οι «κινητικώς ανάπηροι». Επομένως,
διαπιστώνουμε ότι υπήρξε μια κάποια μορφή μετεξέλιξης στη στάση της ελληνικής
κοινωνίας απέναντι στα εν λόγω άτομα, την περίοδο που εξετάζουμε. Μια στάση
δηλαδή που αρχικά βασιζόταν, στο παραδοσιακό συναίσθημα του οίκτου
μετουσιωμένο σε πρακτικές ιδρυματικής περίθαλψης που προγραμματικά απέβλεπαν
στην ανακούφιση των ατόμων αυτών αλλά και των οικογενειών τους. Θα μπορούσε,
ωστόσο, να υποστηρίξει κανείς πως μέσα σε παρόμοιες πρακτικές είναι, επίσης,
αποκρυσταλλωμένη μια τάση έμμεσης προβολής του ιδιωτικού τομέα σε θέματα
κοινωνικής πρόνοιας και μαθητικής αντίληψης. Το συναίσθημα αυτό του οίκτου
ενσωματώθηκε σε μια πρακτική ίσης μεταχείρισης των «σωματικώς αναπήρων»,
τουλάχιστον σ’ ένα επίπεδο διακηρύξεων, με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή
ανάπτυξη και αξιοποίηση του αποθεματικού τους δυναμικού.
Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στα άτομα με προβλήματα όρασης και το 1905
ιδρύεται στην Καλλιθέα το σωματείο «Οίκος Τυφλών» (Παπαδοπούλου, 2010, σ. 5).
Διορίζεται η εκπαιδευτικός Ειρήνη Λασκαρίδου στην Ευρώπη και ενημερώνεται στην
εκπαίδευση τυφλών. Επιστρέφει το 1906 και ανοίγει πρώτο σχολείο τυφλών στην
Καλλιθέα. Δημιουργεί το ελληνικό αλφάβητο τυφλών με πρότυπο το γαλλικό
BRAILLE. Στο σχολείο διαθέτει οικοτροφείο και εργαστήρι υφαντικής και
πλεκτικής. Ακόμη υποστηρίζεται ότι η Λασκαρίδου εφαρμόζει για πρώτη φορά το
σύστημα Μπράιγ (Braille) ενώ στη Σχολή καθιερώνεται με επιτυχία η Φροβελιανή
μέθοδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Οίκος» κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας που
στεγάζεται στο σπίτι της Λασκαρίδου και διαχρονικά αναπτύσσει τέτοια δράση ώστε
το 1946 τον επισκέπτεται η Έλεν Κέλλερ. Tο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο του 1913
αναφέρεται ότι καθιστά τη δημοτική εκπαίδευση εξάχρονη και υποχρεωτική ενώ ως
αμέσως επόμενη βαθμίδα καθιερώνεται το γυμνάσιο με έξι τάξεις και το αστικό
σχολείο. Στα εκπαιδευτικά νομοσχέδια που κατέθεσε ο Ι. Τσιριμώκος γίνεται λόγος
για «πνευματικώς ή ηθικώς υπολειπόμενους μαθητάς και βραδύτερον
αναπτυσσόμενους», θεσπίζοντας την ίδρυση ιδιαίτερων τάξεων και δίνεται βάση στην
προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων στις μαθητικές ανάγκες. Ιδρύεται επίσης
στην Αθήνα το 1917 το «Εμπειρίκιον Κατάστημα Στοιχειώδους και Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως Θηλέων Αθηνών» με σκοπό τη γενική και επαγγελματική μόρφωση
των «παραπτωματικών» κοριτσιών. Για τα αγόρια υπάρχει το «Αναμορφωτικόν
Κατάστημα Αρρένων Αθηνών» που ιδρύεται το 1918, το «Αναμορφωτικόν
Κατάστημα Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Αρρένων Κορυδαλλού», το «Αναμορφωτικόν
Κατάστημα Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως Αρρένων Κορυδαλλού» ενώ αντίστοιχο
ίδρυμα λειτουργεί στη Σύρο.
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Η συνέχεια χρονικά με το 1931 (Ζαγκώτας, 2011, σ. 13) παρουσιάζει το νόμο 5098
σύμφωνα με τον οποίο ιδρύονται Δικαστήρια Ανηλίκων. Στα πλαίσια του
σωφρονιστικού προβλέπονται τρεις κατηγορίες μέτρων: αναμορφωτικά (κοινοβιακό
σύστημα αρωγής σε κρατικά αναμορφωτικά καταστήματα) , θεραπευτικά (δημόσια
ψυχιατρικά ιδρύματα) και σωφρονιστικά (περιοριστικά) μέτρα. Σε επιστημονικότερα
επίπεδα φιλοξενεί να θέσει το θέμα των προβλημάτων των μαθητών το «Κέντρο
Μαθητικής Αντιλήψεως Αθηνών» (1934) που θα εκδώσει μάλιστα και περιοδικό. Στο
1936 παίρνει σάρκα και οστά το «Εθνικόν Ίδρυμα Προστασίας Κωφάλαλων
Χαραλάμπους και Ελένης Σπηλιοπούλου». Με δαπάνη των ευεργετών οικοδομείται
διδακτήριο στους Αμπελόκηπους. Αποτελεί την ουσιαστικότερη προσπάθεια της
εποχής προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης κωφών. Στην ίδια χρονιά ξεκινά η
λειτουργία της Ε.Λ.Ε.Π.Α.Α.Π (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης
Ανάπηρων Παίδων), με τη φροντίδα της Near East, μια Αμερικανική Επιτροπή. Η
Ε.Λ.Ε.Π.Α.Α.Π οργανώνει φυσιοθεραπευτικό κέντρο και διαγνωστική κλινική ενώ
λειτουργεί παράλληλα «Ειδικόν Σχολείον Ανάπηρων Παίδων» (Κρουσταλάκης, 2000,
σ. 56). Μέσα σε όλα αυτά (1937) συγκροτούνται δυο οργανώσεις με την προστασία
των τυφλών ατόμων: ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών» και ο «Σύλλογος Φίλων
Τυφλών». Δεν θα πρέπει να λησμονηθεί επίσης ότι το 1937 αρχίζει να λειτουργεί και
το «Δημοτικόν Σχολείον του Ασκληπιείου Βούλας». Επιπλέον την ίδια περίοδο
ιδρύεται το Π.Ε.Σ.Α (Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών) από τη Ρόζα Ιμβριώτη στη
Καισαριανή η οποία εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας με κυρίαρχη
την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Ειδικού
Σχολείου. Συγκεκριμένα δημιούργησε ένα σχολείο με βασικές αρχές που είχε ως
στόχο την εκπαίδευση ως ανθρώπινο δικαίωμα και ως χρέος της κοινωνίας και του
κράτους. Επίσης συμπεριλαμβάνεται η εξειδίκευση των γυμναστών στη θεραπευτική
γυμναστική και των ψυχιάτρων στη θεραπευτική αγωγή. Τέλος, η Ιμβριώτη
καταδεικνύει την ίδρυση ειδικών σχολείων αλλά οι προτάσεις της θα πέσουν στο
κενό και θα βιώσει την εξορία, θύμα του εμφυλίου.
Στο κενό διάστημα της Απελευθέρωσης και του Εμφυλίου ιδρύουν τον «Φάρο
Τυφλών» στη Καλλιθέα και την «Αγροτική και Τεχνική Σχολή Τυφλών» στο Περιστέρι
έχοντας πολύπλευρη δράση. Ακόμη το 1948 η Οργάνωση προστασίας Τυφλών
Βορείου Ελλάδας θα ιδρύσει τη Σχολή Τυφλών, «Ήλιος» στη Θεσσαλονίκη
(Ζαγκώτας, 2011, σ. 13).
Είναι φανερό ότι κατά την περίοδο 1950-1970 δραστηριοποιείται περισσότερο η
ιδιωτική πρωτο βο υλία ενώ η πο λιτεία καθυστερεί στην κίνηση για
συστηματική εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Παπαδοπουλου, 2010, σ. 9). Η
ιδιωτική πρωτοβουλία επηρέασε σημαντικά τη θέσπιση νομοσχεδίων, που
αναγνώριζαν τα ιδιωτικά ειδικά σχολεία ως ισότιμα προς τα αντίστοιχα δημόσια.
Συγκεκριμένα, η αρχή που διέπει τις νομοθετικές ρυθμίσεις του επίσημου ελληνικού
κράτους και τη στάση των ιδιωτών, είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης
των ατόμων, ανεξαρτήτως της φυσικής ή νοητικής τους κατάστασης.
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2.2.1 Ο Θεσμός της Ειδικής Αγωγής στις αρχές του 20ου αιώνα
Συνεχίζοντας τη χρονολογική πορεία θα λέγαμε ότι η περίοδος αυτή διήρκησε
μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα και ενισχύεται η προσπάθεια ένταξης των ατόμων με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ειδικό σχολείο (Κρουσταλάκης Γ. , 1998, σ. 45).
Η εκπαιδευτική αυτή αντίληψη πο υ επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τις
αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις άλλαξαν στο τέλος της δεκαετίας του 1950 με την
υιοθέτηση της «ομαλοποίησης», την άποψη δηλαδή, ότι τα παιδιά με ιδιαιτερότητες
πρέπει να τοποθετούνται σε κανονική σχολική αίθουσα μαζί με τους συνομηλίκους
τους και να ενσωματώνονται στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Το 1951 με νόμο, ρυθμίστηκε το εννοιολογικό περιεχόμενο της τύφλωσης και
θεσπίστηκε η δημιουργία ενός γενικού μητρώου τυφλών στο Υπουργείο Κοινωνική
Πρόνοιας, η υποχρεωτική φοίτηση των τυφλών παιδιών σε ειδικά σχολεία και η
παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς αυτά. Με τον ίδιο νόμο το «Συμβούλιο
προστασίας τυφλών» εντασσόταν στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
(Παπαδοπούλου, 2010, σ. 23)
Το 1952 η Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π ιδρύει νηπιαγωγείο για παιδιά με κινητικά προβλήματα και
την ίδια χρονιά ξεκινά η λειτουργία της η «Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και
Νευροψυχιατρικής του Παιδιού». Στη συνέχεια το 1954 γίνονται ορισμένες νέες
κατακτήσεις στο χώρο της Ειδικής Αγωγής (Κρουσταλάκης Γ. , 1998, σ. 89). Μία
ομάδα αποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες, γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς και παιδαγωγούς μεταξύ των οποίων και γνωστός σήμερα για το έργο
του ειδικός παιδαγωγός Κώστας Καλαντζής, ίδρυσαν στην Αθήνα τον πρώτο
«Ιατροπαιδαγωγικό Συμβουλευτικό Σταθμό». Στην κατεύθυνση αυτή αξίζει να
σημειωθεί το 1956 η ίδρυση του Πρότυπου Ειδικού Εκπαιδευτηρίου Κωφών και
Βαρήκοων παιδιών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στην Καλλιθέα και το 1970 του
Ειδικού σχολείου κωφών και βαρήκοων που ανήκε στο Σύλλογο Πρόνοιας
Κωφαλάλων Ελλάδος (Παπαδοπούλου, 2010, σ. 13). Παράλληλα την ίδια χρονική
περίοδο άρχισαν να λειτουργούν στην Πάτρα το «Ειδικόν Σχολείον Κωφάλαλων
Αρρένων» και το «Ειδικόν Σχολείον Κωφάλαλων Θηλέων» και στην Καλλιθέα της
Αθήνας «Πρότυπον Ειδικόν Εκπαιδευτήριον Κωφών και Βαρηκόων Παίδων
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης». Το 1957 ιδρύεται το γνωστό «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής»
με διευθύντρια την ψυχολόγο Α. Ποταμιάνου (Κρουσταλάκης Γ. , 1998, σ. 93).Στο
κέντρο αυτό εργάστηκαν προοδευτικοί νέοι επιστήμονες οι οποίοι διέδιδαν νέες
απόψεις και μεθόδους της Ειδικής Αγωγής. Έτσι δημιουργήθηκε στον τόπο μας μια
επιστημονική κίνηση για την ψυχική υγιεινή του παιδιού. Στο ηλιοβασίλεμα της
δεκαετίας θα λειτουργήσει στις Σέρρες το «Ειδικόν Σχολείον Κωφάλαλων Σερρών».
Κατά την περίοδο 1960 η χώρα βρισκόταν υπό το πρίσμα της δικτατορίας και την
απομόνωσε από τις διεθνείς εξελίξεις και την κατέστησε εσωστρεφή. Ταυτόχρονα η
ιδιωτική πρωτοβουλία που έπαιζε σημαντικό ρόλο περιορίστηκε και η επιρροή της
μειώθηκε. Παρόλο αυτά επιτυγχάνεται το 1962 η ίδρυση του «Ιδρύματος Προστασίας
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Απροσάρμοστων Παίδων «Η Θεοτόκος», πο υ είχε ως σκο πό την μέριμνα υπέρ των
καθυστερημένων και ανώμαλων παίδων και το «Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου
Ελλάδας» φιλανθρωπικό σωματείο ιδιωτικής πρωτοβουλίας την παροχή βοήθειας σε
παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση και διαταραχές (Κυπριανός, 2008, σ. 13).
Παράλληλα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί το «Ψυχολογικόν Κέντρο Βορείου Ελλάδος»
που συμπεριλαμβάνει ειδικό σχολείο, επαγγελματικά εργαστήρια και
ψυχοθεραπευτικό τμήμα (Ζαγκώτας, 2011, σ. 11). Η συγκεκριμένη δεκαετία
χαρακτηρίζεται από το κατασταλτικό πνεύμα στην στρατηγική της Πολιτείας για την
παιδική εγκληματικότητα. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ιδρύεται το «Αναμορφωτικόν
Κατάστημα Θηλέων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Άνω Πεύκης». Τέλος, αξίζει να
αναφερθούμε σε μια σημαντική εξέλιξη που είναι η ίδρυση «Γραφείου Ειδικής
Εκπαιδεύσεως» στο Υπουργείο Παιδείας το 1969. Η υπηρεσία αυτή είχε ως κύριο
μέλημα την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγωγής των νοητικά
καθυστερημένων παιδιών (Κρουσταλάκης Γ. , 1998, σ. 45). Σήμερα η «Διεύθυνση
Ειδικής Αγωγής» του Υπουργείου Παιδείας της πατρίδας μας, έπειτα από νομοθετική
ρύθμιση, προχωρά στην οργάνωση και ανάπτυξη όλων των επιμέρους διδακτικών
λειτουργιών της ειδικής αγωγής. Η ανάπτυξη αυτή που επιδιώκεται συστηματικά στις
μέρες μας με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
και κυρίως την κοινωνική ένταξη και αποκατάσταση 200.000 περίπου παιδιών και
εφήβων που ενδεχομένως παρουσιάζουν ορισμένες αποκλίσεις στη συμπεριφορά
τους. Συνεπώς όπως είναι φανερό πως θα πρέπει τα άτομα αυτά να ενθαρρυνθούν να
παραμείνουν στους χώρους αυτούς της κοινής φοίτησης, καθώς βασικός στόχος της
σύγχρονης ειδικής αγωγής είναι να μην ξεχωρίζει τα αποκλίνοντα άτομα από την
μαθητική κοινότητα (Κρουσταλάκης Γ. , 1998, σ. 96). Καταληκτικά από το 1969
ξεκινά η μετεκπαίδευση των δασκάλων στην Ειδική Αγωγή μέσω Μαρασλείου
Διδασκαλείου.

2.3 Ο Θεσμός της Ειδικής Αγωγής από το 1970 μέχρι σήμερα
Στην δεκαετία του ΄70 το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιείται περισσότερο στην
κατεύθυνση της αγωγής των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Ένα από τα πιο σημαντικά
επιτεύγματα αποτέλεσε η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του μειονεκτικού παιδιού με
το Σύνταγμα του 1974 (Παπαδοπούλου, 2010, σ. 12). Αργότερα όπως μας
επιβεβαιώνει η ίδια πηγή εισέρχονται κι άλλες καινοτομίες στο χώρο της Ειδικής
Αγωγής με την συγκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων Ειδικής Αγωγής αλλά και την
ψήφιση του νόμου 1143/81 που αποτελεί πρωτοτυπία. Με το νόμο αυτό
προσδιορίζεται η έννοια «αποκλίνοντα άτομα», καθορίζεται υποχρεωτική η φοίτηση
6-17 ετών και μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η
ευθύνη των ατόμων με αναπηρία.
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Στη συνέχεια στη δεκαετία αυτή η προσπάθεια ξεκινά με την ίδρυση «Σικιαρίδειου»
Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων», το οποίο βασίζεται στην εκπαίδευση παιδιών με
νοητική υστέρηση (Ζαγκώτας, 2011, σ. 13). Στην αρχή λειτούργησε ως
ορφανοτροφείο αλλά τη δεκαετία του ΄70 ως κέντρο ανοιχτής φροντίδας, από το 1983
στεγάζει 2 δημοτικά σχολεία ενώ από το 2000 συμπεριλαμβάνει και ειδικό
νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια το 1972 και 1973 ιδρύονται τα πρώτα ειδικά σχολεία
χαρακτηρίζονται ως ασκήσιμα. Γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για μια ευνοϊκή
περίοδο καθώς οι σύλλογοι πολλαπλασιάζονται, το Μαράσλειο συνεχίζει να
εκπαιδεύει δασκάλο ςυ για την Ειδική Αγωγή, η κο νή
ι γνώμη φαίνεται να
ευαισθητοποιείται, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμβάλλουν, ο κρατικός
μηχανισμός γίνεται εμφανής και συμβάλλει σημαντικά η παρουσία της Ε.Ο.Κ για
ανταλλαγή ιδεών και εφαρμογή νέων προγραμμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το
καθεστώς να ιδρύσει το 1972 δεκαοχτώ δημόσια σχολεία για ΑμεΑ που μέχρι τον
Ιούλιο του 1973 (Ζαγκώτας, 2011, σ. 12).
Στη χρονολογική πορεία, το 1974 γίνεται το πρώτο σχέδιο αναλυτικού
προγράμματος για ειδικά σχολεία και το 1975 κατοχυρώνεται το δικαίωμα
εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, παρατείνεται η εκπαίδευση των
δασκάλων στην ειδική αγωγή από ένα σε δύο έτη (Ζαγκώτας, 2011, σ. 11). Με το
τέλος της δικτατορίας το 1975 η Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π δημιουργεί το Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο στην Αθήνα αναλαμβάνει ο Καλατζής που έχει επιστρέψει από την εξορία.
Ακολούθως το 1976 ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος ξεκινά την επιμόρφωση
εκπαιδευτικών στο Μαράσλειο και την ίδια χρονιά το Γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης
μετονομάζεται σε Γραφείο Ειδικής Αγωγής. Στη δύση αυτής της δεκαετίας
κατοχυρώνεται το δικαίωμα εκπαίδευσης των ΑμεΑ με το Σύνταγμα του 1975.

2.3.1 Ο Θεσμός της Ειδικής Αγωγής το 1980
Η πολιτική αλλαγή (1981) σηματοδοτεί μια σειρά από αλλαγές σε πολλούς τομείς
όπως στη νομοθεσία, στους θεσμούς και στη δημόσια διοίκηση. Αρχικά το 1980 και
1981 διορίστηκαν οι πρώτοι Επιθεωρητές Ειδικών Σχολείων (Παπαδοπούλου, 2010,
σ. 13). Παράλληλα το 1981 (Ζαγκώτας, 2011, σ. 13) θεσπίζεται ο νόμος 1143/1981
«Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχόλησης και
κοινωνικής μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού και άλλων τινών
διατάξεων». Αποτελεί ιδρυτικό νόμο στη χώρα μας σχετικά με την Ειδική Αγωγή και
έχει ως στόχο την «παροχή ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως
εις αποκλίνοντα εκ του φυσιολογικού άτομα, η λήψις μέτρων κοινωνικής μερίμνης και
η αντίστοιχος προς τας δυνατότητας των ένταξις αυτών εις την κοινωνικήν ζωήν και
επαγγελματικήν δραστηριότητα, δια της εφαρμογής ειδικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων εν συνδυασμώ προς ιατρικά και άλλα κοινωνικά μέτρα». Ο
συγκεκριμένος προωθεί την διαχωρισμένη εκπαίδευση και δεν προβλέπει την ένταξη
καθώς ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η πραγματοποίηση ειδικής αγωγής και
ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αποκλίνοντα άτομα και η φοίτηση των
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ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν είναι υποχρεωτική (Τζουριάδου, 2009, σ. 18). Όσα
προαναφέρθηκαν σχετικά με τον νόμο επιβεβαιώνονται καθώς αναφέρεται ότι
συγκροτείται το υπαγόμενο στο Υπ.Ε.Π.Θ Συντονιστικό και Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
Ειδικής Αγωγής και ο νόμος τίθεται υπό κριτική διότι επιδιώκεται διαχωρισμός στους
μαθητές σε «φυσιολογικούς» και «αποκλίνοντες» και δεν λειτουργεί προς την
κατεύθυνση της ένταξης. Ακόμη από την ίδια πηγή πληροφορούμαστε ότι το 1982
σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 603/82 καθορίζονται οι τύποι των μονάδων
ειδικής αγωγής. Ειδικότερα γίνεται λόγος για «τμήματα» ή «τάξεις» ειδικής αγωγής
για τα ΑμεΑ, τα οποία εγγράφονται σε «κανονικά» σχολεία. Σε όλο αυτό το διάστημα
μέχρι το 1984 ιδρύονται (Ζαγκώτας, 2011, σ. 14) εικοσιπέντε ειδικές τάξεις
συμπεριλαμβανόμενες στα «κανονικά σχολεία», οι οποίες δέχονται μαθητές μερικής
φοίτησης ανάλογα με τη μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζουν.
Ουσιαστικότερο βήμα προς την ένταξη των ΑμεΑ πραγματοποιείται με τον
παρακάτω νόμο στον οποίο γίνεται για πρώτη φορά λόγος για «ολόπλευρη και
αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους»,
για «αλληλοαποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο» και για «ένταξη των ΑμεΑ στη
παραγωγική διαδικασία». Συγκεκριμένα με την ψήφιση του Ν.1566/1985
επιτυγχάνεται η «δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» (Κυπριανός Π. , 2008 , σ. 23). Σύμφωνα με τον νόμο αποκλείεται η
περιθωριοποίηση της Ειδικής Αγωγής και λαμβάνεται υπόψη η ευθύνη των όλων των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων κοινωνικών φορέων για τη σωστή
λειτουργία και επίτευξη των στόχων που βασίζονται κυρίως στην κατάργηση των
υποτιμητικών διακρίσεων σε βάρος των παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς και την
σχολική και κοινωνική αποδοχή. Αξίζει να αναφερθούμε ότι με τον νόμο απαλείφεται
ο όρος «αποκλίνοντα» παιδιά και αντικαθίστανται με τον όρο «άτομα με ειδικές
ανάγκες», εισάγεται ο θεσμός του ψυχολόγου και των ειδικών υποστηρικτών
σύμφωνα (Παπαδοπούλου, 2010, σ. 14) . Επιπροσθέτως καθορίζονται τα άτομα που
ανήκουν στα ΑμεΑ, οι τρόποι διάγνωσής τους, τα προγράμματα και τα διδακτικά
μέσα. Η εκπαίδευση των ατόμων θα παρέχεται στα πλαίσια των κανονικών σχολείων
που θα περιέχουν ειδικές τάξεις σε ειδικά σχολεία, σε ειδικές επαγγελματικές σχολές
ή στο σπίτι. Αδιαμφισβήτητα μέσα σε όλο αυτό το πρωτοποριακό κλίμα υπήρξαν
κάποιες δυσκολίες που αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα καθώς δεν υπήρξε ο
παράλληλος σχεδιασμός και κατάλληλος προγραμματισμός στην κατεύθυνση της
αλληλοαποδοχής και ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Στα αρνητικά στοιχεία αυτού
του νόμου συγκαταλέγεται και η έλλειψη πρόνοιας για την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης.
Από το 1990 είναι φανερό ότι η Ειδική Αγωγή μπαίνει σε μια καινούργια εποχή
έντονων διεκδικήσεων με πολλές αλλαγές, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην
κοινωνία. Έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε πρόκειται για μια περίοδο που γίνεται
κατανοητό από όλους ότι το πρόβλημα των αναπήρων δεν πηγάζει από φυσικούς ή
τους νοητικούς τους περιορισμούς, αλλά από την κοινωνική αντίδραση προς τους
αναπήρους (Παπαδοπούλου, 2010, σ. 26) . Η αναπηρία επαναπροσδιορίζεται ως
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κοινωνικός ρατσισμός τον οποίο τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι έτοιμα να
δεχτούν. Παράλληλα ιδρύονται ειδικές τάξεις και ακόμα ειδικά προπτυχιακά τμήματα
εκπαίδευσης δασκάλων, ενώ δεν τίθεται καν το θέμα της συνεκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Οδηγός Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Αποστολή του Τμήματος
είναι η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση των
ατόμων με εκ γενετής ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές σωματικές, αισθητηριακές και
ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να
ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο της σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών».

2.3.2 Ο Θεσμός της Ειδικής Αγωγής στις αρχές του 21ου αιώνα
Στο τέλος του 20ου αιώνα και στην αυγή της νέας χιλιετίας δείχνουν να υπάρχουν
αξιόλογες προσπάθειες για μια ουσιαστικότερη και πλήρως προσανατολισμένη
ένταξη της Ειδικής Αγωγής που θα αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα,. Σαφέστατα
αυτή τη χρονική περίοδο υπάρχουν συνολικά 706 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
και ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την
επέκταση του θεσμού των διδασκαλείων Ειδικής Αγωγής. Στην συνέχεια το 1993
ιδρύεται Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο και το 1995
θα ιδρυθεί παρόμοιο τμήμα στο Διδασκαλείο της Θεσσαλονίκης και μια χρονιά
αργότερα (1996) στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων. Επίσης εκτός από την μετεκπαίδευση,
οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται στα Π.Ε.Κ σε μικρό χρονικό διάστημα ενώ την
τετραετία 1996-2000 υλοποιήθηκαν 11 προγράμματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ στην Ειδική
Αγωγή, που ήταν ελάχιστα σε σχέση με το μέγεθος των υλοποιημένων
προγραμμάτων. Σχετικά με τη νομοθεσία το σημαντικότερο από όλα ήταν το
νομοθέτημα Π.Δ 301 «Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής» (Ζαγκώτας, 2011, σ.
15). Το 1991 με δυο Π.Δ καθορίζονται η αξιολόγηση και η ενισχυτική διδασκαλία
μαθητών Γυμνασίου και Δημοτικού Σχολείου, το 1992 θεσμοθετείται το Εθνικό
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ενώ το 1998 με το Π.Δ 246
(άρθρο 30)καθορίζεται η αξιολόγηση των μαθητών Λυκείου. Τέλος, το 1999
(Ζαγκώτας, 2011, σ. 14) ιδρύεται το Π.Ε.Σ.Α, ο «Πανελλήνιος Επιστημονικός
Σύλλογος Ειδικής Αγωγής».
Στα επόμενα χρόνια ολοένα και περισσότερο ωριμάζει η άποψη ότι τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες μέσα στα πλαίσια του ειδικού σχολείου δεν βελτιώνονται και
παραμένουν στάσιμα. Ωστόσο υπήρξαν έντονες συζητήσεις στην εκπαιδευτική
κοινότητα για την αποτελεσματικότητα τους ειδικού σχολείου και για τον τρόπο
λειτουργίας του και μέσα από αυτές προέκυψαν οι όροι «ενσωμάτωση και ένταξη».
Έτσι έγινε άμεση ανάγκη ενός νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Ειδική εκπαίδευση
Αγωγή ατόμων με εκπαιδευτικές ανάγκες» το οποίο ψηφίστηκε το 2000. Συγκεκριμένα
στις 14 Μαρτίου 2000 (Ζαγκώτας, 2011) ψηφίζεται ο Νόμος 2817 (Εκπαίδευση
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) σύμφωνα με τον οποίο ιδρύονται τα
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«Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης» (Κ.Δ.Α.Υ) ενώ γίνεται πρώτη
φορά λόγος για «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Παράλληλα προβλέπεται η ένταξη
των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της τυπικής τάξης ,ιδρύονται
μεταπτυχιακά τμήματα ειδικής αγωγής και λειτουργεί το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής
Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιπροσθέτως ο Νόμος 2817 ορίζει την
εκπαίδευση στο σπίτι και σε αυτόν προστίθεται η Υπουργική Απόφαση 108474/Γ6
που ορίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο παροχής αυτής της εκπαίδευσης
(Τζουριάδου, 2009, σ. 33). Επιβεβαιώνεται η αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και γίνεται λόγος για περισσότερα σχολεία που
συμμετέχουν στα προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης. Τα τμήματα ένταξης και
παράλληλης στήριξης πληθαίνουν διαρκώς.
Είναι πλέο ν φανερή η εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής και το 2 0 0 3σύμφωνα με
ηλεκτρονική πηγή, έχουμε το Νόμο 3194 για τη ρύθμιση των εκπαιδευτικών
θεμάτων. Παράλληλα λειτουργούν συνολικά 1192 μονάδες Ε.Α και εργάζονται σε
αυτές τις μονάδες 896 άτομα, εκ των οποίων μόνο το 60% διέθετε πρόσθετες σπουδές
την ειδική αγωγή. Ωστόσο από όλες αυτές τις καινοτομίες δεν έλλειπαν και τα
αντικειμενικά προβλήματα όπως η απουσία κατάλληλων υποδομών και προβλήματα
στις συνθήκες στέγασης. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Ειδικής Αγωγής
λαμβάνει χώρα και το πρόγραμμα «Ήλιος» που απέβλεπε σε εκπαιδευτική,
οικονομική και κοινωνική ένταξη του παιδιού. Επίσης, επιμηκύνεται ο χρόνος
φοίτησης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες και
θεσμοθετείται η κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων για τα παιδιά αυτά
(Παπαδοπούλου, 2010, σ. 15). Είναι αξιόλογο να αναφερθούμε ότι ο Νόμος
2817/2000 είναι αυτός που προώθησε την ιδέα ενός «σχολείου για όλους» αλλά είχε
και αρνητικά όπως ήταν η συγκέντρωση των ΚΔΑΥ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε
όλη αυτή προσπάθεια είναι αρκετά σημαντική η βοήθεια από τις μονάδες ειδικής
αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
προωθούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανάπηρων παιδιών και τίθενται
βασικός στόχος η κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους.
Στη πορεία της χρονικής αναδρομής φτάνουμε το 2008 όπου ψηφίζεται ο Νόμος
3699/2008 « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατό μων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες» όπου μετονομάζονται τα Κ.Δ.Α.Υ σε Κέντρα
Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης» (Κε.Δδ.Υ) για τη διοικητική οργάνωση της
Ειδικής Εκπαίδευσης. Τα παιδιά που χρειάζονται ειδική αγωγή φτάνουν στο 10% του
μαθητικού πληθυσμού (Ζαγκώτας, 2011, σ. 56). Στις αρχές του 2011 προβλέπεται να
πραγματοποιείται ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π για μόνιμο
διορισμό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Την ίδια περίοδο η μετεκπαίδευση δασκάλων και νηπιαγωγών στα
Διδασκαλεία της χώρας τίθενται υπό αμφισβήτηση και αυξάνονται οι πιθανότητες
κατάργησής τους.
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Φτάνοντας στο σήμερα μετά από τόσες δεκαετίες και τόσες ανακατατάξεις στην
ειδική αγωγή είναι αντιληπτό ότι στα πλαίσια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήταν
εγκαταλελειμμένη. Ακόμη υπήρξε Ομάδα Ειδικής Αγωγής, που αποτελούνταν από
ένα ή δυο άτομα που προσπαθούσαν να περάσουν τα μηνύματά της στο Τμήμα της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο λάμβανε και τις τελικές αποφάσεις για τα
θέματα της Ειδικής Αγωγής. Με το Ν.2817 ιδρύεται Τμήμα Ειδικής Αγωγής, το οποίο
είναι ανεξάρτητο από τα άλλα τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με δικό τους
αντιπρόεδρο (Κυπριανός, 2008).
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην ειδική αγωγή θεωρείται ακόμη συγκεντρωτικό
με τάσεις αποσυγκέντρωσης. Είναι αντιληπτό ότι η ιδανική λύση είναι η ενσωμάτωση
των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση και να μην βρίσκονται σε
απομονωμένα σχολικά περιβάλλοντα. Είναι βέβαιο ότι κύριο μέλημα είναι η
ανάπτυξη του πνεύματο ς της ενσωμάτωσης πο υ ο δηγεί στη σχολική και κατ’
επέκταση στην κοινωνική ένταξη των παιδιών αυτών. Αποτελεί πραγματικότητα ότι η
ειδική αγωγή έχει αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και όχι στα πλαίσια ενός
ευρύτερου σχεδιασμού εκπαιδευτικής δράσης. Ωστόσο έχουν υπάρξει αρκετές
βελτιώσεις σήμερα σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή, εξατομικευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, κατάρτιση των ειδικών εκπαιδευτικών αλλά και στήριξη
των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης. Εξάλλου, η ίδια η εκπαιδευτική
εμπειρία έχει αποδείξει πόσα οφέλη μπορεί να προσφέρει σε όλους τους τομείς της
εκπαίδευσης. Έτσι κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη της ένταξης είναι σημαντικό να
υπάρξει ένας κοινός σχεδιασμός που να περιλαμβάνει όλους τους τομείς της
εκπαίδευσης.
Γίνεται αντιληπτό ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη προϋποθέσεων για την κοινωνική
ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες που να περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα
επίπεδα: Εκπαίδευση, Απασχόληση, Κοινωνική αντίληψη. Βασικός στόχος των
παρεμβάσεων αυτών θα πρέπει να είναι ο έλεγχος και ο επαναπροσδιορισμός των
αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην
ποιότητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Όλα τα
παραπάνω επιβεβαιώνονται καθώς τονίζεται η σημαντικότητα της εκπαίδευσης και
πόσα μπορεί να προσφέρει για την ένταξη αυτών των παιδιών τόσο στο σχολικό
περιβάλλον αλλά και στην κοινωνία (Κυπριανός, 2008, σ. 67).
Αναμφισβήτητα είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ένας γενικότερος καθορισμός
των στόχων καθώς και την πολιτική που πρόκειται να περιλαμβάνει όλες αυτές τις
αλλαγές με βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και έπειτα να αναπτυχθεί με
τους ταχύτερους δυνατούς τρόπους η επαγγελματικής εκπαίδευση κατάρτιση, έπειτα
από κατάλληλη μελέτη και σχεδιασμό, ώστε η εκπαίδευση να οδηγεί στην
απασχόληση.
Ορισμένες κινήσεις που βοηθούν στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
είναι να δημιουργηθούν θέσεων εργασίας, να διαμορφωθούν προϋποθέσεις για
απασχόληση ατόμων με σοβαρά προβλήματα σε ειδικά εργαστήρια προστατευμένης
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εργασίας, η ρύθμιση του ασφαλιστικού ζητήματος και τέλος η εκπαίδευση των
ατόμων που θα είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση των ατόμων που έχουν σοβαρές
δυσκολίες σε θέσεις εργασίας και την υποστήριξή τους όσο χρόνο χρειάζεται
(Ζαγκώτας, 2011, σ. 78). Όπως είναι φυσικό οι γονείς εκφράζουν πολλές φορές την
ανησυχία τους μήπως δεν λειτουργήσουν κάτι από τα παραπάνω και χρειάζεται η
εφόρου ζωής προστασία και εξάρτηση των παιδιών τους. Είναι σημαντικό όσα
σχετίζονται με την εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση να δίνουν τη
δυνατότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες να αισθάνονται αυτοδύναμα και αυτόνομα.
Καταληκτικά η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζεται
συστηματικά από τον 18ο αιώνα. Ο τρόπος που χειρίζεται κάθε εποχή και κάθε
κοινωνία βασίζεται στις αντιλήψεις που επικρατούν και το πώς αντικρίζουν γύρω
το υς το πρό βλημα της ειδικής αγωγής. Είναι φανερή η παραπάνω άποψη από τη
διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος σε όλη την ιστορική πορεία της ειδικής
αγωγής. Μέχρι τις αρχές του αιώνα μας, βασικός στόχος είναι η προστασία των
ατόμων με ειδικές ανάγκες από την κοινωνία με αποτέλεσμα να αποκόπτονται σε
ιδρύματα με παράλληλη εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σήμερα τα
πράγματα έχουν αλλάξει καθώς έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες των παιδιών αυτών
ακόμη και στην επαγγελματική αποκατάσταση οι έρευνες είναι αρκετά
ενθαρρυντικές. Ακόμη το ειδικό σχολείο προσανατολίζει τους στόχους του στην
προετοιμασία του ατόμου με ειδικές ανάγκες όσον αφορά τη ζωή και η εκπαίδευση
συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την επίτευξη αυτών. Έτσι με την προσφορά της
εκπαίδευσης έχουν επιτευχθεί διάφοροι στόχοι όπως η βελτίωση των προγραμμάτων,
των μεθόδων και των μέσων εκπαίδευσης. Γίνεται πλέον αντιληπτό ότι η
απομάκρυνση των παιδιών με ειδικές ανάγκες από την κοινωνία δεν επιφέρει
αποτελέσματα και καθιστά δυσχερή την ένταξη τους στην μετέπειτα ζωή.
Αναμφισβήτητα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι παίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν
περισσότερο ομαλή η ένταξη των παιδιών αυτών στην κοινωνία.
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3) ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο έγινε μια προσπάθεια να συμπεριλάβουμε ορισμένες
κατηγορίες από τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να παρουσιάσουμε κάποια θετικά ή
αρνητικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαθέτει κάθε κατηγορία. Σε κάθε τομέα
αναφέρονται οι ορισμοί τους, οι ιδιαιτερότητες των ατόμων αυτών, πως λειτουργούν
στην καθημερινότητα αλλά και τι αγωγή ακολουθούν ώστε να μπορέσουν σταθούν
αντάξια στο σχολικό, οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο δεν
συμπεριλάβαμε όλες τις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά εστιάσαμε
στον αυτισμό, τα άτομα με σύνδρομο Down, τα άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής
και τα άτομα με νοητική υστέρηση (Cohen, 1991, p. 74). Στη συνέχεια γίνεται λόγος
για κάθε μία ξεχωριστά ώστε ο κάθε αναγνώστης να ενημερωθεί για τις
ιδιαιτερότητες που διαθέτει η κάθε κατηγορία.

3.1 ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Ο αυτισμός είναι μια αξιοπερίεργη και «ματαιωτική» παιδική διαταραχή (Simpson,
2001, p. 68). Ακόμη πρόκειται για μια από τις πιο εξουθενωτικές και οδυνηρές
εμπειρίες για τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών που επηρεάζονται από όλη
αυτή την κατάσταση. Μέχρι πρόσφατα η πρόγνωση των παιδιών με αυτισμό ήταν
εξαιρετικά δύσκολη αλλά εστιάζοντας στη θετική πλευρά του ζητήματος, ένα μεγάλο
ποσοστό ελπιδοφόρων ερευνών οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά και
ενήλικες με αυτισμό και τις οικογένειές τους (Heward, 2008, σ. 254). Ωστόσο ένας
ψυχολόγος εντυπωσιάστηκε από τα παιδιά με αυτισμό ξεκινώντας να ασχολείται μαζί
τους πριν 30 χρόνια γράφει: « Παρά την πρό σφατη εκτεταμένη κάλυψή το υ από τα
ΜΜΕ, ο αυτισμός διατηρεί την ίδια μυστηριώδη φύση που είχε όταν πρωτοξεκίνησα να
ασχολούμαι με αυτόν τον τομέα. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις σημαντικές προόδους στην
αντιμετώπιση και κατανόηση των ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, η
αναπηρία παραμένει ένα μυστήριο. Ακόμα και από την οπτική της αναπηρίας, τα άτομα
με ΔΑΦ συνιστούν μία ιδιαίτερα αινιγματική ομάδα» (Simpson, 2001, p.49).
Αρχικά αξίζει να αναφερθούμε στην ιστορική αναδρομή του αυτισμού και να
εστιάσουμε στους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί όλα αυτά τα χρόνια κατά τη
διάρκεια της μελέτης του. Συγκεκριμένα όπως ενημερωνόμαστε από μια ηλεκτρονική
πηγή της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής κ. Χαραλαμπίδου Μαρία ο όρος αυτισμός
προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «εαυτός» δηλώνοντας την
απομόνωση ενός ατόμου από τον εαυτό του. Αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά
από τον ψυχίατρο Eugen Bleuler το 1911, χαρακτηρίζοντας κάποια άτομα με
σχιζοφρένεια που είχαν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Στη συνέχεια, στις
αρχές του 1940, δύο άλλοι ψυχίατροι, ο Λέο Κάννερ (Leo Kanner) και ο Χανς
Άσπεργκερ (Hans Asperger) ασχολήθηκαν και παρουσίασαν περιπτώσεις παιδιών
που είχαν παρατηρηθεί προβλήματα στη κοινωνική συμπεριφορά, ιδιόμορφη
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γλωσσική ανάπτυξη (Κυπριωτάκης, 1997, p. 57). O αυτισμός είναι ένα νεύροσυμπεριφορικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ποιοτικά ελλείμματα στην
κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία και από επαναληπτικά και στερεότυπα
πρότυπα συμπεριφοράς. Το 1943, ο ψυχίατρος Leo Kanner που εργαζόταν στο
Νοσοκομείο Johns Hopkins της Βαλτιμόρης ήταν ο πρώτος που περιέγραψε την
κατάσταση και δημοσίευσε αναφορές μιας ομάδας παιδιών. Χαρακτηριστικά
αναφέρει ο ίδιος: «τα παιδιά εκδήλωναν συμπεριφορές που ήταν μοναδικές σε σχέση με
οποιαδήποτε αναφορά μέχρι σήμερα, που κάθε περίπτωση αξίζει λεπτομερή εξέταση
των γοητευτικών της ιδιομορφιών της».

3.1.2 Ορισμοί
Σχετικά με το τι είναι αυτισμός δόθηκαν κι άλλοι ορισμοί που στην πορεία
αμφισβητήθηκαν και πήραν διάφορε μορφές ώσπου να καταλήξουν σε ένα τελικό
ορισμό στο σήμερα που να πρεσβεύει όλο το φάσμα του αυτισμού (Heward, 2000, p.
256) . Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το 1990 το Κογκρέσο αναθεώρησε
τον ορισμό, ο αυτισμό ς τέθηκε στην κατηγο ρία της αναπηρίας και τα άτο μα πο υ
υπάγονται σε αυτήν θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση. Έτσι
διαμορφώθηκαν διάφοροι ορισμοί:
•

«Αυτισμός σημαίνει μια αναπτυξιακή αναπηρία που επηρεάζει τη λεκτική
και μη λεκτική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση και γενικά
γίνεται εμφανής πριν την ηλικία των τριών ετών. Ο αυτισμός επηρεάζει
αρνητικά την ακαδημαϊκή επίδοση ενός παιδιού. Άλλα χαρακτηριστικά που
σχετίζονται με τον αυτισμό είναι η ενασχόληση με επαναληπτικές
δραστηριότητες και στερεοτυπικές κινήσεις, αντίσταση στην αλλαγή του
περιβάλλοντος ή στις καθημερινές ρουτίνες και οι ασυνήθιστες αντιδράσεις
σε αισθητηριακές εμπειρίες».

•

«Αυτισμός δεν υπάρχει αν η ακαδημαϊκή επίδοση ενός παιδιού επηρεάζεται
αρνητικά πρωταρχικά λόγω μιας σοβαρής συναισθηματικής διαταραχής
όπως ορίζεται»

Ακόμη τα παιδιά που δέχονται ειδική αγωγή καθώς υπάγονται στην κατηγορία
αναπηρίας του αυτισμού (Heward, σ. 255), έχο υν λάβει τη διάγνωση μια εκ των
πέντε διαταραχών της παιδικής ηλικίας που συγκαταλέγονται στον όρο- ομπρέλα
«διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ») στο Διαγνωστικό και Στατιστικό
Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών που δημοσίευσε η Αμερικανική Ψυχιατρική
Εταιρεία (Κυπριωτάκης, 1997, σ. 89). Ωστόσο αντί για τον όρο ΔΑΔ πλέον ισχύει
περισσότερο ο όρος διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), στον οποίο
εντάσσονται κι άλλες κατηγορίες παρόμοιες όπως η αυτιστική διαταραχή, το
σύνδρομο Asperger, το σύνδρομο Rett, η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή και η
διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Όλες αυτές οι διαταραχές όπως είναι φυσικό
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διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα με την ηλικία εμφάνισή τους και την
σοβαρότητα των ποικίλων συμπτωμάτων.
3.1.3 «Τριάδα Διαταραχών Αυτισμού»
Σύμφωνα με τις πηγές που επεξεργαστήκαμε τα παιδιά με αυτισμό διαθέτουν
ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι γνωστά ως «Τριάδα Διαταραχών του Αυτισμού»
και αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω (Γενά, 2002, σ. 84):
•

Στη λεκτική ή μη επικοινωνία. Συνήθως στα παιδιά με αυτισμό παρατηρείται
καθυστέρηση ή απουσία ομιλίας, ηχολαλία δηλαδή μιλά και σταματά ή μιλά
ασταμάτητα για ένα θέμα.. Συγκεκριμένα υπάρχουν περιπτώσεις με
πρόσθετες δυσκολίες όπως νοητική υστέρηση που δεν αναπτύσσουν ποτέ
προφορικό λόγο. Βέβαια υπάρχει και το άλλο άκρο στον αυτισμό που κάποια
παιδιά διαθέτουν εξαιρετικά αναπτυγμένες δεξιότητες λόγου, γραμματική,
άρθρωση, ενώ άλλα εμφανίζουν ευκολία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Ωστόσο παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά την επικοινωνία και την
χρήση εκφράσεων του προσώπου και των χειρονομιών. Ακόμη εντοπίζονται
κάποια προβλήματα κυρίως με την οπτική επαφή, με τη μίμηση και
απουσιάζει η επιθυμία ομαδικού παιχνιδιού. Ακόμη υπάρχει καθυστέρηση
στην κοινωνική και κυρίως στην διαπροσωπική ανάπτυξη. Υπάρχουν και
παιδιά που εμφανίζουν στοιχεία κοινωνικής επαφής αλλά δεν μπορούν να την
ξεκινήσουν από μόνα τους και δεν έχει πολλές φορές αποτελέσματα. Είναι η
πλευρά των αυτιστικών παιδιών που προκαλεί το μεγαλύτερο άγχος στους
γονείς και αισθήματα ενοχής που δεν τους αξίζουν.

•

Στην ανάπτυξη της φαντασίας και της σκέψης που συνοδεύεται από
ενασχόληση με αντικείμενα ή καταστάσεις και αντίδραση στην αλλαγή. Σ ε
αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη αυθορμητισμού ακόμη κι όταν
διδάσκεται. Ωστόσο από την άλλη μεριά του αυτισμού τα παιδιά μπορεί να
διαθέτουν φαντασία έστω περιορισμένη αν όχι απούσα η διάκριση μεταξύ
φαντασίας και πραγματικότητας. Ένα ποσοστό των ατόμων έχουν υστέρηση
σε νοητικό, αντιληπτικό επίπεδο ενώ κάποια άλλα άτομα έχουν δείκτη
νοημοσύνης και ικανότητες που υπερβαίνουν το φυσιολογικό

Όσον αφορά τις έρευνες σχετικά με την συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού έχουν
αποδείξει ότι 5-6 παιδιά ανά 10.000 γεννήσεις και το ποσοστό των παιδιών των
αγοριών είναι 3-4 φορές μεγαλύτερο αυτού των κοριτσιών όπως πληροφορούμαστε
από έναν κλινικό ψυχολόγο. Ακόμη το 80% συνυπάρχει με νοητική υστέρηση που
παραμένει σταθερή στην υπόλοιπη ζωή τους. Τα παιδιά αυτά μπορούν να ενταχθούν
σε κανονικά σχολεία αλλά τα παιδιά που διαθέτουν και νοητική υστέρηση πηγαίνουν
σε ειδικά σχολεία. Ο αυτισμός έχει διάφορες πτυχές και κατηγορίες που θα τις
αναλύσουμε παρακάτω ώστε να αντιληφθούμε τις ιδιαιτερότητες αυτών (Heward, p.
256).
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3.1.4 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αυτισμού
Αρχικά η αυτιστική διαταραχή χαρακτηρίζεται από τρία γνωρίσματα και εμφανίζεται
πριν την ηλικία των τριών ετών. Συγκεκριμένα εντοπίζεται έλλειψη κοινωνικής
αλληλεπίδρασης εφόσον απουσιάζει η προφορική γλώσσα και στερεότυπες
συμπεριφορές, δραστηριότητες. Όλα τα παραπάνω συμπτώματα ωθούν στον
«κλασσικό αυτισμό» καθώς διαφέρουν έντονα από τα περισσότερα παιδιά.
Αναλυτικά χρησιμοποιούν πολλές μη λεκτικές συμπεριφορές όπως βλεμματική
επαφή, εκφράσεις προσώπου, στάσεις σώματος και χειρονομίες για να μπορούν να
κοινωνικοποιηθούν (Ζώνιου, 2005, p. 45). Επιπροσθέτως παρατηρείται έλλειψη
επικοινωνίας με συνομηλίκους τους και αυθόρμητης συμπεριφοράς που οδηγεί σε
συναισθηματική αμοιβαιότητα. Τα άτομα με επαρκή λόγο αντιμετωπίζουν άλλου
είδους προβλήματα όπως η αδυναμία έναρξης και διατήρησης μια συζήτησης με
άλλους. Στα άτομα με τον κλασικό αυτισμό εντοπίζεται άκαμπτη προσκόλληση σε
συγκεκριμένες ρουτίνες ή σε στερεότυπες κινήσεις όπως χτύπημα ή στρίψιμο των
χεριών ή δαχτύλων ή σύνθετες κινήσεις όλου του σώματος.
Στο ήπιο άκρο του αυτιστικού φάσματος βρίσκεται το σύνδρομο Asperger. Σύμφωνα
με όσα πληροφορούμαστε από την Εθνική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών
Παιδιών το σύνδρομο Asperger πρόκειται για μια ισόβια διαταραχή που επηρεάζει το
άτομο στο πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο, επεξεργάζεται τις πληροφορίες και την
αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα. Ενώ παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τον
κλασσικό αυτισμό τα άτομα με Asperger διαθέτουν λεκτική επικοινωνία και έχουν
μέση ή ανώτερη νοημοσύνη. Ενδεχομένως να παρουσιάσουν συγκεκριμένα
μαθησιακά προβλήματα όπως δυσλεξία, δυσπραξία ή διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής (ΔΕΠΥ) (Σούλης, 2000, σ. 84). Το σύνδρομο Asperger χαρακτηρίζεται ως
«κρυφή διαταραχή» καθώς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε από την εξωτερική
εμφάνιση κάποιου και αντιμετωπίζουν προβλήματα σε τρεις τομείς που είναι γνωστοί
ως «τριάδα των διαταραχών» : κοινωνική αλληλεπίδραση, κοινωνική επικοινωνία,
κοινωνική φαντασία. Σχετικά με τη κοινωνικότητα μπορεί να θέλει να
πραγματοποιήσει φιλίες αλλά να μην γνωρίζει τον τρόπο και κατ’ επέκταση να μην
ξέρει να τις διατηρήσει, να συμπεριφέρεται με τρόπο ακατάλληλο, να είναι κοινωνικά
απομονωμένο και να βρίσκει την συμπεριφορά των άλλων απρόβλεπτη (Heward,
2000, p. 267). Ακόμη στην κοινωνική επικοινωνία μπορεί να μην καταλαβαίνει πότε
πρέπει να αρχίσει ή να δώσει τέλος σε μια συζήτηση αλλά και να μην ξεχωρίζει στην
αναγνώριση αστείων, μεταφορών και ειρωνείας. Επίσης εμφανίζουν δυσκολίες στην
κοινωνική φαντασία δηλαδή δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη μιας κοινωνικής
επαφής αλλά ο ύτε να ερμηνεύσει τα λό για, τις πράξεις ή τα συναισθήματα των
άλλων. Χαρακτηριστικό και στα άτομα με Asperger είναι η προσκόλληση σε ρουτίνες
και σε συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς στην προσπάθειά τους να
καταστήσουν τον κόσμο γύρω τους λιγότερο μπερδεμένο και αγχωτικό.
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Γενικότερα τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να εμφανίσουν ακραίες συμπεριφορές με τη
μορφή της καταστροφής της ιδιοκτησίας, της επιθετικότητας προς τους άλλους αλλά
και του αυτοτραυματισμού. Ακόμη δεν λείπει η επιθετικότητα των παιδιών αυτών
απέναντι στους γονείς ή στους δασκάλους τους. Πολλά άτομα με αυτισμό
αντιμετωπίζουν διάφορες διαταραχές ύπνου και διατροφικά προβλήματα (Heward,
2008, p. 267).
Αδιαμφισβήτητα δεν είναι όλα τα άτομα του αυτιστικού φάσματος απομακρυσμένα
από τους γύρω τους και δεν συμπεριφέρονται με δύσκαμπτο τρόπο. Όπως μας
υπενθυμίζουν οι Greenspan και Weider (1997), πολλά παιδιά με αυτισμό είναι
«αρκετά τρυφερά και στοργικά, συμπονετικά και δημιουργικά». Τα άτομα δίχως
αναπηρίες τείνουν να εστιάζουν σε κοινωνικές, επικοινωνιακές διαφορές σε σχέση με
την τυπική λειτουργία, ένα σύνολο ατόμων με αυτισμό και σύνδρομο Asperger
περιγράφουν θετικά γνωρίσματα. Η Temple Grandin περιγράφει ορισμένα
χαρακτηριστικά για την αναπηρία της: «Σκέφτομαι με εικόνες και ήχους, δεν έχω την
ικανότητα να επεξεργαστώ την αφηρημένη σκέψη με τον τρόπο που το κάνετε εσείς. Το
μυαλό μου λειτουργεί ως εξής: Είναι σαν τη μηχανή αναζήτησης εικόνων του Google.
Αν μου πείτε τη λέξη «αγάπη», θα κάνω αναζήτηση στο διαδίκτυο του εγκεφάλου μου.
Τότε, μια σειρά εικόνων εμφανίζονται στο μυαλό μου».
Καταληκτικά παλιότερα ο αυτισμός θεωρούνταν μια σπάνια διαταραχή με χαμηλή
συχνότητα εμφάνισης. Οι πιο πρόσφατες μελέτες του πληθυσμού αναφέρουν πιο
υψηλούς δείκτες εμφάνισης που κυμαίνονται από 30 έως 121 περιπτώσεις ανά 10.000
άτομα. Η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού είναι τόσο υψηλή που κάποιοι κάνουν
λόγο για επιδημία. Συγκεκριμένα ο αυτισμός συνιστά την ταχύτερη αναπτυσσόμενη
κατηγορία αναπηρίας στην ειδική αγωγή. Η αύξηση αυτή μπορεί να οφείλεται στην
αύξηση των γνώσεων για τις ΔΑΦ, σε αλλαγές της ομοσπονδιακής ή κρατικής
πολιτικής και των νόμων που προωθούν την καλύτερη διάγνωση και αναφορά του
αυτισμού.

3.2 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΑΣΗ
Είναι αναγκαίο να αναφέρουμε σε αυτή την κατηγορία την θεωρία της
συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα ο συμπεριφοριστής ψυχολόγος Watson που βασίζεται
στην εξωτερική παρατήρηση συμπεριφοράς και όχι στις εσωτερικές ψυχικές
δραστηριότητες ή συνειδησιακές λειτουργίες (Μαντες, 2000, σ. 19). Συγκεκριμένα ο
Watson καθορίζει την θεωρία της συμπεριφοράς: «Το ενδιαφέρον αυτού που
ασχολείται με τη θεωρία της συμπεριφοράς, για την ίδια τη συμπεριφορά, είναι πιο
μεγάλο από αυτό του απλού θεατή: θέλει να ελέγξει τις ανθρώπινες αντιδράσεις, όπως ο
φυσικός θέλει και να επεξεργαστεί ένα άλλο φυσικό φαινόμενο. Το έργο της
ψυχολογίας της συμπεριφοράς είναι να μπορεί να προλέγει και να ελέγχει την
ανθρώπινη δραστηριότητα. Γι αυτό πρέπει να συλλέξει τα παραμικρά συμβάντα με την
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πειραματική μέθοδο». Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θα ασχοληθούμε με τα τυφλά
παιδιά και θα εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά, στο τρόπο διάγνωσης αλλά και στην
αγωγή αυτών των παιδιών (Κρουσταλάκης Γ. , 1998).
Τα παιδιά με τα προβλήματα αυτού του τύπου συχνά λένε: «Δεν βλέπω τα γράμματα
του πίνακα» και οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους στον οφθαλμίατρο. Ωστόσο εκεί
διαπιστώνουν ότι η όρασή τους είναι φυσιολογική και αρχίζουν οι προβληματισμοί
γύρω από θέμα. Επίσης υπάρχουν παιδιά που δεν βλέπουν τα γράμματα στην
ανάγνωση με αποτέλεσμα να τρίβουν τα μάτια τους ή να σκύβουν αρκετά στο βιβλίο
τους. Το περίεργο είναι ότι σε αυτά τα παιδιά είναι φυσιολογική η όραση και το
οπτικό τους σύστημα γενικά.
Στην πραγματικότητα το παιδί βλέπει καλά αλλά δυσκολεύεται να πει αυτά που
βλέπει (Μάντες, σ. 22). Παρόλο που μας φαίνεται απίθανο τα παιδιά αυτά
αντιλαμβάνονται τα πάντα με τον εγκέφαλό τους.
Τα παιδιά με διαταραχές όρασης μπορεί να μην μάθουν καθόλου ή να μάθουν
λανθασμένα πολλές έννοιες τις οποίες τα παιδιά με φυσιολογική όραση φαίνεται να
αποκτούν χωρίς καμία προσπάθεια. Ο ορισμός της τύφλωσης βασίζεται στην οπτική
οξύτητα και το οπτικό πεδίο. Η οπτική οξύτητα μετράται μέσω ανάγνωσης
γραμμάτων, αριθμών ή άλλων συμβόλων. Η γνωστή φράση «όραση 20/20» δεν
σημαίνει τέλεια όραση απλώς δηλώνει ότι σε μια απόσταση 20 ποδιών (περίπου 6
μέτρα), το μάτι μπορεί να δει αυτό που βλέπει κάποιος με φυσιολογική όραση σε
αυτή την απόσταση (Heward, 2008, σ. 204).
Οι μαθητές με διαταραχές όρασης εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα οπτικών ικανοτήτων
που ξεκινά από ολική τύφλωση έως σχετικά καλή όραση (Warren, 2004, p. 58).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που μελετήσαμε οι εκπαιδευτικοί ταξινομούν τους
μαθητές με διαταραχές όρασης βάσει του βαθμού στον οποίον χρησιμοποιούν την
όραση και/ή ακουστικά/απτικά μέσα για τη μάθηση.
•

•

•

Ένας μαθητής με ολική τύφλωση δεν προσλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες
μέσω της αίσθησης της όρασης και πρέπει να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις της
αφής και της ακοής για να μαθαίνει.
Ένα παιδί με λειτουργικά τυφλό έχει τόσο περιορισμένη όραση που μαθαίνει
κυρίως μέσω των αισθήσεων της ακοής και της αφής. Ωστόσο κάποια
παιδιά χρησιμοποιούν την περιορισμένη όρασή του για να μπορέσει μέσω
άλλων αισθήσεων να επιτελέσει συγκεκριμένα έργα όπως μετακινήσεις
μέσα στην τάξη.
Ένα παιδί με μερική όραση χρησιμοποιεί την όραση για τη μάθηση αλλά
μπορεί να δέχεται απτικά και ακουστικά ερεθίσματα
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3.2.1 Αγωγή των τυφλών – Σύστημα Braille
Αδιαμφισβήτητα οι εκπαιδευτικοί των τυφλών μαθητών πρέπει να σχεδιάζουν
δραστηριότητες που να μπορούν να χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους. Ένα
παράδειγμα είναι ότι το τυφλό παιδί μπορεί να ακούσει το πουλί αλλά δεν μπορεί να
σχηματίσει μια πλήρη εικόνα για το πώς είναι το πουλί. Ωστόσο ένας εκπαιδευτικός
θα πρέπει να παρουσιάσει διάφορα αντικείμενα που να σχετίζονται με το πουλί ώστε
ο μαθητής να αγγίξει πουλιά διαφόρων ειδών και στη συνέχεια να του ανατεθούν
εργασίες όπως να ταΐζει ένα κατοικίδιο πουλί στο σπίτι ή στην τάξη (Λιοδάκης, 2000,
σ. 63). Ακόμη θα παρουσιάσουμε κάποιες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την
εκπαίδευση των τυφλών παιδιών που είναι γνωστές όπως το σύστημα Braille.
Braille: Είναι το πρωταρχικό μέσο γραμματισμού των τυφλών ατόμων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα απτικό σύστημα ανάγνωσης και γραφής στο οποίο τα
γράμματα, οι λέξεις, οι αριθμοί και τα άλλα σύμβολα αναπαρίστανται μέσω
διευθετήσεων ανάγλυφων κουκκίδων. Περιλαμβάνει ένα σύνολο 189 συντμήσεων
που ονομάζονται γραμματικές εκθλίψεις, βοηθούν στην εξοικονόμηση χώρου και
βοηθούν στην ταχύτερη ανάγνωση και γραφή. Είναι γεγονός ότι οι τυφλοί μαθητές
μπορούν να διαβάζουν πιο γρήγορα αυτό το σύστημα παρά το τυπικό αλφάβητο. Τα
περισσότερα παιδιά εισάγονται στην Braille πρώτη δημοτικού (Θανόπουλος, 2005, σ.
64). Αν και απαιτείται αρκετό διάστημα τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτό το
σύστημα δεν είναι πιο δύσκολη από την εκμάθηση της ανάγνωσης του γραπτού λόγου
από παιδιά με φυσιολογική όραση (Χρηστάκης, 2002, p. 78). Τα μικρά παιδιά
μαθαίνουν να γράφουν Braille χρησιμοποιώντας γραφομηχανή Braille, ένα μηχάνημα
με έξι πλήκτρα που μοιάζει περίπου με την κλασική γραφομηχανή. Οι μεγαλύτεροι
μαθητές εισάγονται στη μέθοδο πλάκα και γραφίδα στην οποία σχηματίζουν κάθε
φορά με το χέρι μια κουκκίδα της Braille από δεξιά προς αριστερά.
Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών εργασιών σχετικά με τα παιδιά με
προβλήματα όρασης είναι επικεντρωμένες κυρίως στα τυφλά και λιγότερο στα
μερικώς βλέποντα παιδιά. Το τυφλό παιδί έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον και
αποκτά εμπειρίες, με τις υπόλοιπες αισθήσεις εκτός από την όραση, η οποία αποτελεί
κυρίαρχη αίσθηση δηλαδή με την αφή την ακο ή. Παρά το γεγονός ότι η αφή
χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τους τυφλούς, πολλά αντικείμενα δεν είναι δυνατό να
γίνουν αντιληπτά, είτε επειδή υπάρχουν διάφορα κοινωνικά εμπόδια, όπως η
υπερπροστασία, ο υπερβολικός φόβος των γονέων και των δασκάλων, είτε επειδή
είναι απρόσιτα σ' αυτήν την αίσθηση, π.χ. ψηλά δέντρα, βουνά, πολυκατοικίες, που
γίνονται αντιληπτά από το τυφλό παιδί με προφορικές επεξηγήσεις και με τη
συνδρομή των υπόλοιπων αισθήσεων.
Τα προβλήματα αυτά μειώνονται σημαντικά στα μερικώς βλέποντα παιδιά, σε
συνάρτηση με το ποσοστό της όρασης που διαθέτουν αλλά και την λειτουργικότητά
τους (Θανόπουλος, 2005, σ. 72). Η ερμηνεία των προβλημάτων εξαρτάται από: α) Τα
αίτια της τύφλωσης. Στην περίπτωση που η τύφλωση προέρχεται μόνο από
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τραυματισμό του ματιού, δεν υπάρχει λόγος επηρεασμού της ευφυΐας, ενώ αντιθέτως,
αν προέρχεται π.χ. από ερυθρά που συχνά προκαλεί και νοητική υστέρηση. β) Ο
χρόνος εμφάνισης της τύφλωσης.
Τα άτομα που τυφλώθηκαν, μετά το 5ο έτος της ηλικίας τους, έχοντας αποκτήσει επαρκή οπτικές και αισθητηριακές εμπειρίες και είχαν μια ομαλή ψυχοκινητική
ανάπτυξη, εμφανίζουν: λιγότερα προβλήματα στην εκπαίδευση τους από τους εκ
γενετής τυφλούς, οι ο ποίοι είναι υποχρεωμένοι να κατακτήσουν τη ζωή χωρίς την
αίσθηση της όρασης: περισσότερα συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως
π.χ. ισχυρό σοκ αμέσως μετά την τύφλωση, ανασφάλεια, αυτοαπόρριψη, μειωμένο
αυτοσυναίσθημα, απομόνωση (Ζώνιου, 2004, σ. 39). Συγκεκριμένα τις περισσότερες
φορές χρειάζονται ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό χειρισμό καθώς τα προβλήματα αυτά
μεγαλώνουν και μπορεί να εξαφανιστούν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. γ)
Τα διαγνωστικά κριτήρια, (tests). Πολλά από τα test για την εκτίμηση της
νοημοσύνης, της προσωπικότητας, της κοινωνικής προσαρμογής των τυφλών έχουν
σχεδιαστεί για βλέποντες και επομένως, όταν χρησιμοποιούνται χωρίς τις κατάλληλες
σταθμίσεις για τους τυφλούς, η ερμηνεία τους είναι τουλάχιστον δυσνόητη. Το
πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται επαρκώς τα τελευταία χρόνια με την κατασκευή και
χρησιμοποίηση κατάλληλων test για τυφλούς (Milson, 1993, p. 56). Πάντως είναι
δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια ποιες από τις διαφορές μεταξύ τυφλών και
βλεπόντων οφείλονται στη διαταραχή της όρασης και ποιες διορθώθηκαν με την
παρέμβαση και θεραπεία που δέχτηκαν οι τυφλοί. Τα τυφλά παιδιά όμως υστερούν
σαφώς έναντι των μερικώς βλεπόντων, ενώ και οι δύο αυτές ομάδες υστερούν
οπωσδήποτε έναντι των βλεπόντων, ως προς το συντονισμό των κινήσεων, τη γενική
κινητικότητα, τον προσανατολισμό στο χώρο. Με ειδική παιδαγωγική παρέμβαση
μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η κινητικότητα των τυφλών, οι οποίοι είναι δυνατό να
κινούνται σχετικά αυτόνομα και ελεύθερα με τη βοήθεια του λευκού μπαστουνιού,
του συνοδευτικού σκύλου, ειδικών ρυθμίσεων στην κυκλοφορία. Τη δεκαετία του
1940 και 1950 οι εκπαιδευτικοί πίστευαν γενικά πως η νοημοσύνη των παιδιών με
προβλήματα όρασης δεν επηρεάζεται σοβαρά από την κατάσταση τους. Η
επικρατούσα αντίληψη εκείνη την περίοδο ήταν πως η νοημοσύνη αναπτύσσεται στη
βάση βιολογικών κληρονομικών όρων και επηρεάζεται μόνο από σοβαρά εξωτερικά
τραύματα.
Ακόμη διάφοροι ψυχολόγοι έχουν κάνει λόγο για φάσεις ή στάδια κατά τα οποία
κυριαρχούν ορισμένα χαρακτηριστικά κοινά στα περισσότερα παιδιά:





Βρεφική ηλικία
Νηπιακή ή προσχολική ηλικία
Σχολική ηλικία
Εφηβεία
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Α. Νηπιακή Ηλικία (3-6 ετών)
Είναι το στάδιο κατά το οποίο επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση των αισθήσεων του
παιδιού. Σε σπάνιες περιπτώσεις που η διαταραχή της όρασης γίνεται εμφανής σ'
αυτή την χρονική περίοδο, είναι πιθανόν να υπάρξουν περιορισμοί στην ικανότητα
των κινήσεων καθώς και στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού αλλά και στην
ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του (Warren, 2004, σ. 45). Οι περιορισμοί στην
κινητικότητα μπορεί να προκαλέσουν «αισθήματα απελπισίας, εχθρότητας και φόβου
για τον εξωτερικό κόσμο». Φαίνεται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καλή
κινητικότητα και την καλή προσαρμογή στην πάθηση καθώς και την θετική εικόνα
που χρειάζεται να βγαίνει προς το ευρύτερο περιβάλλον.
Έτσι σχετικά με την παρέμβαση τουλάχιστον προληπτικά σε αυτό το στάδιο
αποτελεί η συμβουλευτική στους γονείς ώστε να ενισχύουν τις πρωτοβουλίες του
παιδιού και να μην θέτουν υπερβολικούς περιορισμούς στην κινητικότητα του,
εκπαιδεύοντας το ταυτόχρονα στην αυτοπροστασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
απαιτείται ειδική εκπαίδευση στην ανεξάρτητη κίνηση και τον προσανατολισμό.
Σύμφωνα με τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, η σκέψη του παιδιού της
προσχολικής ηλικίας χαρακτηρίζεται από εγωκεντρισμούς που σχετίζονται με
αντικειμενικά φαινόμενα καθώς και τις προθέσεις και τις επιδιώξεις του παιδιού και η
ερμηνεία τους κατ' αναλογία προς τα προσωπικά βιώματα. Ως συνέπεια πιστεύει ότι
αυτό είναι η αιτία του προβλήματος, ότι φταίει για κάτι «κακό» που δεν έπρεπε να
κάνει ή να σκεφτεί και για το οποίο τώρα καταδιώκεται ή τιμωρείται. Χρειάζεται
λοιπόν να μιλήσουμε με το παιδί και να του εξηγήσουμε ότι δεν φταίει αυτό για την
κατάσταση του.

Β. Σχολική Ηλικία (6-12 χρονών)
Οι αναπτυξιακοί στόχοι τους οποίους τα παιδιά αυτής της ηλικίας καλούνται να
κατακτήσουν σχετίζονται με τον αποχωρισμό από την οικογένεια και την ένταξη
στην σχολική κοινότητα και την ομάδα των συνομηλίκων (Warren, 2004, σ. 57).
Ακόμη έρχονται αντιμέτωπα με απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και την
ανάπτυξη της εργατικότητας – παραγωγικότητας. Η ανάπτυξη σχολικών δεξιοτήτων
δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα
τυφλά παιδιά. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι οφθαλμολογικές παθήσεις
διαγιγνώσκονται στην διάρκεια αυτού του αναπτυξιακού σταδίου, με την έναρξη της
σχολικής φοίτησης. Η σχολική επίδοση του παιδιού με προβλήματα όρασης είναι
συνήθως χαμηλότερη από την αναμενόμενη σε σχέση με το νοητικό του επίπεδο.
Αυτό αποτελεί πηγή μεγάλης ματαίωσης για το παιδί και αν δεν υπάρξει έγκαιρη
θεραπευτική παρέμβαση και υποστήριξη το παιδί σταδιακά αποθαρρύνεται και
αναπτύσσει δευτερογενή συναισθηματικά προβλήματα.
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Γνωστικά, το παιδί αυτής της ηλικίας έχει κατακτήσει την έννοια του χρόνου,
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του «παντοτινά» και την έννοια της μη
αντιστρεψιμότητας, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να αντιληφθεί την σοβαρότητα
και την χρονιότητα της πάθησης του, ακόμα και αν δεν συζητά ανοιχτά τις ανησυχίες
του με το περιβάλλον του. Μπορεί να ανησυχεί γιατί διαφέρει από τους άλλους
συνομηλίκους του και για το κατά πόσον θα μπορέσει να αναπτύξει σχέσεις μαζί τους
και οι ανησυχίες αυτές, σε αντίθεση με τους εξωπραγματικούς φόβους τιμωρίας και
καταδίωξης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, είναι ρεαλιστικές, καθώς τα παιδιά
σχολικής ηλικίας συχνά αντιμετωπίζουν με σκληρότητα κάθε παιδί που διαφέρει σε
κάτι, (π.χ. το παχύσαρκο ή κοντό παιδί, αυτό που φορά χοντρούς διορθωτικούς
φακούς κλπ). Κατά πόσον οι αντιδράσεις των άλλων παιδιών θα επηρεάσουν
αρνητικά τα αισθήματα, τις σκέψεις και την συμπεριφορά του παιδιού με
προβλήματα όρασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στάση των ενηλίκων σ'
αυτό το θέμα, και των εκπαιδευτικών στον χώρο του σχολείου αλλά και των γονέων.

Γ. ΕΦΗΒΕΙΑ (12 έως 18-20 ετών)
Η εφηβεία έχει χαρακτηριστεί ως μια μεταβατική περίοδος γεμάτη συναισθηματικές
καταιγίδες και εσωτερικές συγκρούσεις. Στη διάρκεια της ο έφηβος καλείται να
διαπραγματευτεί πολλά κρίσιμα ζητήματα, όπως η ανάδυση της σεξουαλικότητας, ο
αγώνας για ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς - διαμόρφωση ενός συστήματος
αξιών, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και τέλος η σύνθεση όλων των πλευρών
της προσωπικότητας του με τον σχηματισμό της ταυτότητας. Η ύπαρξη των
προβλημάτων όρασης είτε διαγνωσθούν για πρώτη φορά στην εφηβεία είτε όχι,
καθιστά δυσχερέστερη την επεξεργασία όλων αυτών των αναπτυξιακών στόχων.
Ειδικότερα η σύγκρουση ανάμεσα στην τάση για ανεξαρτησία και τη νοσταλγία για
εξάρτηση από τους γονείς, περιπλέκεται από το φόβο του εφήβου με προβλήματα
όρασης για το μέλλον, φόβο για το αν θα τα καταφέρει μόνος του. Περιπλέκεται
επίσης η προσπάθεια επεξεργασίας των ραγδαίων αλλαγών της ήβης σε μια νέα
εικόνα σώματος, καθώς η συνειδητοποίηση της μειονεξίας αποτελεί ένα πλήγμα στην
εικόνα που διαμορφώνει ο έφηβος για το σώμα και τον εαυτό του. Ο έφηβος
περισσότερο ακόμα κι από την αγωνία για τη νόσο του αγωνιά για το αν είναι
σεξουαλικά επιθυμητός και ικανός και γνωρίζοντας την κληρονομική φύση της νόσου
αναρωτιέται αν θα μπορέσει να παντρευτεί και να κάνει παιδιά.\
Συχνά αισθάνεται ντροπή και προσπαθεί να κρύψει απ' την παρέα του τις δυσκολίες
του, με αποτέλεσμα άγχος για την τυχόν αποκάλυψη του μυστικού και αποφυγή
κοινωνικών χώρων όπου θα γινόταν αντιληπτή η διαταραχή της όρασης, όπως π.χ.
γήπεδα, κέντρα ψυχαγωγίας ή και απομόνωση από την ομάδα των συνομηλίκων. Τα
αισθήματα της ματαίωσης και απελπισίας που βιώνει μπορεί να τον οδηγήσουν στην
κατάθλιψη και σε απόπειρες αυτοκτονίας όπως ριψοκίνδυνη και προκλητική
συμπεριφορά χαώδη σεξουαλική ζωή, χρήση τοξικών ουσιών κλπ. Γενικά, η εικόνα
του εαυτού βελτιώνεται καθώς μπαίνει κανείς στο τέλος της εφηβείας. Μετά τα 20,
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(για άλλους τα 25), αρχίζει η αποδοχή της κατάστασης, η αποδοχή δηλαδή ενός
σώματος που δεν είναι τέλειο και ο νέος ενήλικος μπορεί να αντέχει, περισσότερο
στις ματαιώσεις και τις διακυμάνσεις του συναισθήματος και του επιπέδου της
αυτοεκτίμησής του (Warren, 2004, σ. 78). Η παρέμβαση στο στάδιο της εφηβείας, αν
χρειάζεται, έχει ως στόχο να βοηθήσει τον έφηβο να πενθήσει την απώλεια του
άτρωτου και παντοδύναμου ατόμου που κάθε έφηβος θα ήθελε να είναι και να
διοχετεύσει την δημιουργικότητα του σε πραγματοποιήσιμους, σύμφωνα με τις
δυνατότητες του, προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους. Ορισμένοι έφηβοι,
στην προσπάθεια τους, να τα βγάλουν πέρα με το αίσθημα ντροπής και τον φόβο
απόρριψης από την ομάδα των συνομηλίκων, καταφεύγουν στους μηχανισμούς
άμυνας, της άρνησης και της φυγής στην φαντασία. Στον βαθμό που αυτοί οι
μηχανισμοί συντελούν στην προσαρμογή του έφηβου, δεν αποτελούν ενδείξεις
ψυχοπαθολογίας και ο ειδικός οφείλει να τους σεβαστεί.

3.3 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Το σύνδρομο Down (μεταφράζεται Ντάουν ή αλλιώς Τρισωμία 21 ή Τρισωμία G)
σχετίζεται με μια χρωμοσωμική ανωμαλία που συμπεριλαμβάνει όλα τα
χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν εκ γενετής στους φορείς της γενετικής
περιπλοκής και αφορά ανωμαλίες στη σωματική διάπλαση, τη νοητική ανάπτυξη και
την ψυχοκοινωνική πρόοδο (Βάρβογλη, 2005, σ. 45).
Ορισμένοι όμως δεν την θεωρούν κάποια ασθένεια, από την στιγμή που οι άνθρωποι
με σύνδρομο Down δεν υποφέρουν από αυτό. Η συνέπεια του συνδρόμου διεθνώς
κυμαίνεται από 1:700 έως 1:800. Στην Ελλάδα αναφέρεται η αναλογία γεννήσεων
παιδιών με σύνδρομο Down σε 1 στις 770 γεννήσεις. Αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό τους αριθμούς αυτούς είναι η ηλικία της μαμάς, καθ' ότι στην ηλικία των 20
ετών η συχνότητα κυμαίνεται περίπου στο 1:2000 και ανέρχεται μετά τα 40 σε 1:100
ή και λιγότερο. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν και αυξάνουν την πιθανότητα
γέννησης παιδιού με το σύνδρομο Down αποτελούν η γέννηση προηγούμενου
πάσχοντος παιδιού από τους ίδιους γονείς και η περίπτωση ένας γονιού να είναι
φορέας του Μεταθετικού συνδρόμου Down.

Ιστορικό
Το σύνδρομο εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον Βρετανό ιατρό John Langdon
Down (αυτό ακριβώς και η ονομασία του), όταν το 1866 εντόπισε προσεκτικά και
παρατήρησε ότι αρκετά άτομα, με καμία σχέση μεταξύ τους, που βρίσκονταν σε
διάφορα ιδρύματα, είχαν περίπου ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά.
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3.3.1 Ο όρος «Μογγολισμός»
Πρώτα πρώτα λόγω του προ σώπο υ και το υ σχήματο ς των ο φθαλμών πο υ είχαν
έντονα τα χαρακτηριστικά της μογγολικής φυλής, αλλά και λόγω της όχι και υψηλής
νοημοσύνης, που για εκείνη την εποχή ήταν πιστευτό ότι όσο μακρύτερα από την
Ευρώπη βρίσκεται κάποιος, τόσο χαμηλότερη ήταν η νοημοσύνη του (Milson, 1993,
p. 56) οδήγησε το Σύνδρομο στην εισαγωγή του όρου Μογγολοειδής ιδιώτης. (Η λέξη
ιδιώτης χρησιμοποιήθηκε με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου, δηλαδή
ηλίθιος). Για πολλές δεκαετίες ο όρος «Μογγολισμός» είχε καθιερωθεί, όμως στην
εποχή μας είναι σίγουρο ότι θεωρείται ηθικά ανεπίτρεπτος και επιστημονικά
απαράδεκτος.

3.3.2 Οι αρχικές αιτιάσεις
Ως αρχικές αιτίες στήριξαν την ύπαρξη του συνδρόμου Down σε διαφορετικές
ασθένειες όπως η σύφιλη, η φυματίωση, ο αλκοολισμός του πατέρα, η επιληψία και
άλλες. Αρχικά η διαπίστωση ότι το σύνδρομο Down έχει συσχέτιση με την ηλικία της
μητέρας έγινε το 1909 και αποδόθηκε σε εκφύλιση του ωαρίου (Milson, 1993, p. 58).
Βέβαια στην συνέχεια παρατηρήθηκε ότι η ηλικία δεν ήταν ο μόνος επιβαρυντικός
παράγοντας, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις αποδείχτηκε ότι η κληρονομικότητα
υπάρχει.

3.3.3 Η ανακάλυψη Λεζέν
Το 1959 ήταν η χρονιά που αποκαλύφθηκε η αιτία των σωματικών χαρακτηριστικών
και των μαθησιακών δυσκολιών από τον Γάλλο γιατρό και νηπιαγωγό Ζερόμ Λεζέν
(Jerome Lejeune). Με την βοήθεια αυτής της ανακάλυψης, το σύνδρομο Down έχει
να κάνει με την παρουσία στα κύτταρα του πάσχοντος ενός τρίτου χρωμοσώματος 21,
αντί των δύο, που είναι και το φυσιολογικό ( έτσι λοιπόν και ο όρος Τρισωμία 21).

3.3.4 Σημειολογία
Τα νεογέννητα μωρά έχουν την τάση να είναι αρκετά ήσυχα έως υποτονικά και να
παρουσιάζουν μια μυϊκή ατονία, με φανερή και ορατή συνέπεια την δυσκολία του
θηλασμού και το περιορισμένο έως ελλείπον κλάμα. Επίσης, εμφανίζουν
πεπλατυσμένα χαρακτηριστικά προσώπου, μικροκεφαλία, μικρά στρογγυλά αυτιά και
μικρή μύτη (Βάρβογλη, 2005, σ. 54). Οι εξωτερικοί κανθοί των ματιών τείνουν προς
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τα πάνω. Όσον αφορά το στόμα πολλές φορές παραμένει ανοικτό, λόγω της μεγάλης
και προέχουσας γλώσσας, στην οποία απουσιάζει η μέση αύλακα.
Είναι φανερή και μια επιπλέον δερματική πτυχή στον αυχένα. Το σώμα εμφανίζει
αυξημένη και μεγάλη ελαστικότητα. Ας μην ξεχάσουμε ότι έχουν κοντά και πλατιά
χέρια, καθώς και κοντά άκρα. Οι παλάμες εμφανίζουν πολλές φορές μονήρη
εγκάρσια παλαμιαία πτυχή, αντί των φυσιολογικών δύο, εύρημα που διεθνώς
συναντάται και υπό τον όρο Simian crease (πιθήκειος γραμμή). Στην περίπτωση που
υπάρχει καρδιακό νόσημα, μπορεί να εμφανιστούν εκδηλώσεις, όπως ταχύπνοια.
Καθώς μεγαλώνει ένα παιδί με Σύνδρομο διαπιστώνεται βραδεία ανάπτυξη, χαμηλό
ανάστημα, καθώς και ο χαμηλός και υπολειπόμενος δείκτης νοημοσύνης. Συνήθως
καταγράφεται υπερκινητικότητα, αυτιστική συμπεριφορά ή εμφανίζονται σημεία
κατάθλιψης στην παιδική ηλικία (Σούλης, 2000, p. 46).
Περιληπτικά τα νεογέννητα με Σύνδρομο Down έχουν σίγουρα ένα από τα πιο κάτω
χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται:
•

Επιπεδωμένο πρόσωπο και μύτη. Επιπλέον δέρμα στο πίσω μέρος του λαιμού
και μάτια που έχουν κλίση προς τα πάνω ,

•

Χαρακτηριστικό βλέμμα ,

•

Μειωμένος μυϊκός τόνος (υποτονία) ,

•

Χαλαρές αρθρώσεις ,

•

Μονήρης πτυχή σε όλη την παλάμη, που ονομάζεται εγκάρσια παλαμιαία
πτυχή (σε φυσιολογικές περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερες από 1 πτυχές)

•

Όχι συνηθισμένες ευέλικτες αρθρώσεις

•

Περίεργη ελίκωση των αυτιών

•

Αρκετά μεγάλη απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου δακτύλου
(κλινοδακτυλία)

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των παιδιών με σύνδρομο Down μπορεί να
παρουσιαστούν επιπλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά αν και μπορεί να τα
παρουσιαστούν από τη γέννηση:
•

Πεπλατυσμένο κεφάλι στο πίσω μέρος (βραχυκεφαλία)

•

Πτυχές του δέρματος στα πάνω βλέφαρα
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•

Πεπλατυσμένη γέφυρα της μύτης

•

Διπλωμένα, ασυνήθιστα, ή και μικρά αυτιά

•

Το στόμα είναι σχεδόν πάντα ανοιχτό

•

Η γλώσσα προβάλλει έξω από το στόμα και φαινεται

•

Διαταραχές στο σχήμα δοντιών

•

Κοντό λαιμό

•

Κοντά χέρια

3.3.5 Διανοητική ανάπτυξη
Η διανοητική ανάπτυξη όσον αφορά τα παιδιά με Σύνδρομο Down είναι απρόβλεπτη
και δεν είναι δυνατό από την γέννηση να προβλεφθούν οι διανοητικές ικανότητες
(Κρουσταλάκης,1998, σελ.56). Η ένταση της παρουσίας των φυσικών
χαρακτηριστικών δεν είναι προγνωστικές για τις μελλοντικές δυνατότητες του
ατόμου με το Σύνδρομο. Ο εντοπισμός των καλύτερων μεθόδων παίδευσης για κάθε
παιδί ιδανικά ξεκινά σύντομα μετά τη γέννηση. Αυτό το κατανοούμε από την στιγμή
που τα παιδιά με Σύνδρομο Down έχουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, και η
επιτυχία στο σχολείο μπορεί να ποικίλει αρκετά χωρίς να επηρεάζεται από τα
διανοητικά προβλήματα.
Οι γλωσσικές ευκαιριες παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ της κατανόησης της ομιλίας
και της έκφρασης της ομιλίας και συνήθως τα παιδιά με Σύνδρομο Down έχουν μια
λεκτική καθυστέρηση, που απαιτεί λογοθεραπευτή για να μπορέσουν να βελτιώσουν
την εκφραστική τους δυνατότητα (Δαραή, 2002, σ. 48).
Τα παιδιά με Σύνδρομο Down έχουν χαμηλότερη IQ (50–70) η ακόμη χαμηλότατο IQ
(35–50), ενώ πάσχοντες από μωσαϊκισμό του Συνδρόμου Down έχουν τυπικά 10-30
μονάδες υψηλότερο (Βασιλείου, 1998, σ. 35)Ο μωσαϊκισμός του Συνδρόμου Down
χαρακτηρίζεται από άτομα, στα οποία ένα μέρος των κυττάρων έχουν φυσιολογικό
αριθμό χρωμοσωμάτων και άλλα κύτταρα όχι, σαν και το μωσαϊκό.
Ορισμένα παιδιά θα ξεκινήσουν να περπατούν στα 2 χρόνια, όμως άλλα δεν θα
περπατήσουν στα 4. Τα άτομα με Σύνδρομο Down διαφέρουν κατά πολύ στις
γλωσσικές ικανότητες. Πολλές φορές βλέπουμε να πάσχουν από προβλήματα ακοής,
οπότε ακουστικά ή άλλες συσκευές ενίσχυσης της ακοής είναι δυνατόν να είναι
χρήσιμες για την εκμάθηση γλωσσών (Milson, 1993, p. 55). Η πρώιμη αρωγή στην

43

επικοινωνία ενθαρρύνει τις γλωσσικές δεξιότητες και η εξατομικευμένη λεκτική
θεραπεία είναι αναγκαίο να στοχεύσει σε συγκεκριμένα λεκτικά λάθη και να
ενθαρρύνει τη βασική εκπαίδευση.

3.3.6 Η ένταξη στην κοινωνία
Έχει αποδειχθεί ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει διεθνώς αρκετά σημαντικά
βήματα για την ενσωμάτωση των ατόμων και των παιδιών με σύνδρομο Down στο
κοινωνικό περιβάλλον και στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Ζώνιου, 2005, σ. 65). Υπάρχουν
επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, ικανοί να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των
μαθητών (αν και η χώρα μας υστερεί ακόμη στον τομέα αυτό), έχουν δημιουργηθεί
σύλλογοι με στόχο την αλληλοϋποστήριξη αλλά και την συνεχή ενημέρωση, ενώ
ερευνητικές ομάδες προχωρούν σε έρευνες για μελλοντική πιθανότητα ίασης.
Επιπροσθέτως υπάρχει κι ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δράση 1: Νεολαία
για την Ευρώπη» με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην
κοινωνικοποίηση των ατόμων που ανήκουν σε αποκλεισμένες ομάδες του
πληθυσμού.
Ένα σημαντικό γεγονός είναι ότι από το 2006 έχει καθιερωθεί η 21η Μαρτίου ως
Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down από τα σωματεία International Down
Syndrome Association και European Down Syndrome Association, με την
πρωτοβουλία του Έλληνα γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή γενετικής στο
Πανεπιστήμιο της Γενεύης, προκειμένου να ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί η
διεθνής κοινότητα για το σύνδρομο Down. Μάλιστα επιλέχθηκε ως ημερομηνία η
21η Μαρτίου, από τα αριθμητικά δεδομένα που συνθέτουν το σύνδρομο (3ο
χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος).

3.4 Νοητική Υστέρηση
Η έρευνα και η προώθηση των σύγχρονων θεμάτων της Ειδικής Αγωγής στηρίχθηκε
κυρίως στα παιδιά με νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες που συντελούν
και τον μεγαλύτερο πληθυσμό παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη
περίπτωση αυτή της νοητικής υστέρησης εμφανίζεται για να στηρίξει τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών (Σούλης, 2000, σ. 51).
Πρώτα μέχρι τον 17ο αιώνα η νοητική υστέρηση ταυτίζονταν με την ψυχική ασθένεια
και αποδίδονταν σε δαιμονικές ιδεοληψίες. Αφού περάσαμε και τον 17ο αιώνα
ξεκίνησε να γίνεται διάκριση μεταξύ των καθυστερημένων και των
«δαιμονόπληκτων» ατόμων, ενώ μετά τον 19ο αιώνα άρχισαν οι πρώτες συστηματικές
προσπάθειες για την περίθαλψη και την αγωγή τους. Πάραυτα υπήρξε επιπλέον η
ιδέα ότι ο Θεός ήταν υπεύθυνος για τη νοητική καθυστέρηση. Βέβαια τον 20ο αιώνα
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άρχισε η συστηματική μελέτη και διερεύνηση της νοητικής καθυστέρησης που μας
οδήγησαν στη δημιουργία των πρώτων όρων (Παρασκευόπουλος, 1979, σ. 34).
Ποικίλοι ορισμοί της νοητικής υστέρησης έχουν προταθεί, υιοθετηθεί και συζητηθεί
κατά το πέρασμα των χρόνων. Συγκεκριμένα το 1973 η Αμερικανική Εταιρεία για τη
Νοητική Υστέρηση δημοσίευσε έναν ορισμό, ο οποίος μάλιστα με ελάχιστες αλλαγές
στη διατύπωση συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί σημάδι εντοπισμού παιδιών που
χρειάζονται την ειδική αγωγή και την ειδική εκπαίδευση. Αναλυτικότερα, η νοητική
υστέρηση χαρακτηρίζεται ως γενική νοητική λειτουργία που υπολείπεται σημαντικά
του μέσου όρου, συνυπάρχει με ελλείμματα στην προσαρμοστική συμπεριφορά και
εκδηλώνεται κατά την διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου, επηρεάζοντας αρνητικά
την ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού (Πολυχρονοπούλου, 1991, σ. 56). Ο πιο πάνω
ορισμός προσδιορίζει 3 κριτήρια για τη διάγνωση της νοητικής υστέρησης. Πρώτον,
η «γενική νοητική λειτουργία να υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου». Δεύτερον,
ένα άτομο πρέπει να υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου τόσο σε σχέση με την
νοητική λειτουργία όσο και σχέση με την προσαρμοστική συμπεριφορά. Τρίτον τα
ελλείμματα στη νοητική λειτουργία και την προσαρμοστική συμπεριφορά πρέπει να
εμφανίζονται κατά την διάρκεια της ανάπτυξης.
Χρονολογικά το 1992 η Αμερικανική Εταιρεία δημοσίευσε ένα σύστημα που αφορά
τη διάγνωση και την ταξινόμηση της νοητικής καθυστέρησης που βασιζόταν στην
λειτουργικότητα του ατόμου στα πλαίσια του περιβάλλοντος του αλλά και στην
αναγκαία υποστήριξη για τη βελτίωσή της (Ζώνιου, 2005, σ. 45) Έτσι λοιπόν η
νοητική υστέρηση είναι μια αναπηρία που χαρακτηρίζεται κυρίως από σημαντικούς
περιορισμούς τόσο στη νοητική λειτουργία όσο και στην προσαρμοστική
συμπεριφορά όπως εκδηλώνονται στις εννοιολογικέ, κοινωνικές και πρακτικές
προσαρμοστικές δυνατότητες. Μια τέτοια αναπηρία εμφανίζεται πριν την ηλικία των
18 ετών.
Η νοητική υστέρηση πολύ σπάνια είναι μια χρονικά περιορισμένη κατάσταση.
Παρόλο που ορισμένα παιδιά προοδεύουν σχετικά με τις δεξιότητές τους δηλαδή
μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα, ορισμένα επηρεάζονται για όλη τους την ζωή.
Αρκετά παιδιά με ήπια νοητική καθυστέρηση δεν εντοπίζονται με την είσοδό τους
στο σχολείο αλλά φτάνουν μέχρι τη δευτέρα ή τρίτη δημοτικού όπου το ακαδημαϊκό
έργο που γίνεται πιο απαιτητικό. Οι μαθητές με νηπιακή καθυστέρηση είναι ικανοί να
κατακτήσουν δεξιότητες που αντανακλούν στην έκτη δημοτικού και σε
επαγγελματικές δεξιότητες σε επίπεδο που τους επιτρέπουν να είναι αυτόνομοι
ανεξάρτητοι.
Μιλώντας για τα παιδιά με μέτρια νοητική καθυστέρηση εμφανίζουν σημαντική
αναπτυξιακή καθυστέρηση στη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα
παρουσιάζουν αποκλίσεις στη συνολική νοητική ανάπτυξη και την προσαρμοστική
λειτουργία σε σχέση με τους συνομήλικους τους χωρίς αναπηρίες και χωρίς ειδικές
ανάγκες (Χρηστάκης, 2002, σ. 78). Ακόμη εντοπίζονται πιθανότητες στα άτομα με
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μέτρια νοητική καθυστέρηση να εμφανίσουν προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς
σε σχέση με τα άτομα με ήπια καθυστέρηση.
Κάνοντας αναφορά στα άτομα με σοβαρή και βαριά νοητική καθυστέρηση
εντοπίζονται σχεδόν πάντα από τη γέννηση ή λίγο αργότερα. Τα πιο πολλά βρέφη
παρουσιάζουν προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επιπρόσθετες αναπηρίες
ή και προβλήματα υγείας.
Πολλοί ερευνητές έχουν εντοπίσει πάνω από 350 αίτια της νοητικής καθυστέρησης
(Dykens, 2000, p. 46). Οι παράγοντες στη νοητική καθυστέρηση είναι δυνατόν να
οφείλονται σε προγεννητικούς που επενεργούν πριν τη γέννηση, περιγεννητικούς
(που ενεργούν κατά τη διάρκεια ή λίγο πιο μετά από τον τοκετό) και μεταγεννητικούς
(που επενεργούν μετά τη γέννηση.

3.5 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ
Η κώφωση αφορά μία μόνιμη κατάσταση κάποιων ατόμων που είτε γεννήθηκαν
έτσι, είτε με αφορμή κάποιου ατυχήματος από την πολύβουη εργασία τους
προκλήθηκε κάποια στιγμή στη ζωή τους. Η ολική κώφωση είναι αδύνατον να
αντιμετωπιστεί με κάποιο ιατρικό μέσο. Στην περίπτωση που η κώφωση είναι εκ
γενετής, τότε στην το άτομο δεν είναι σε θέση ούτε να μιλήσει (κωφάλαλο).
Γνωρίζουμε πως η κώφωση αποκαλείται και «αόρατη αναπηρία» (Πολυχρονοπούλου,
1991, σ. 56)
Πρόσφατα πολλές έρευνες μας βοήθησαν και ανακαλύφθηκε ότι η κώφωση από τη
γέννηση οφείλεται στο χρωμόσωμα 21. Οι ερευνητές παρατήρησαν μία γενετική
μετάλλαξη, που εξουδετερώνει τη δράση του γονιδίου αυτού και οδηγεί σε βαριά
κώφωση. Η συγκεκριμένη ανωμαλία μπορεί και εμποδίζει το γονίδιο να παράγει μια
πρωτεΐνη , η οποία ανήκει στην οικογένεια της πρωτεάσης και υπάρχει σε ένα μέρος
του εσωτερικού ωτού, που λέγεται κοχλίας.
Σχεδόν όλο οι ειδικοί συμφωνούν μεταξύ τους ότι η εκπαίδευση των κωφών και
βαρήκοων παιδιών είναι αναγκαίο να γίνεται από τη στιγμή της διάγνωσης, δηλαδή
όταν το παιδί βρίσκεται μηδέν χρονών. Αν και η εκπαίδευση των παιδιών ξεκινά στα
τέσσερα τους χρόνια με την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, όταν ένα άτομο διαγνωστεί
με κώφωση ή βαρηκοΐα θα ήταν καλό να υπάρχει άμεση ανάγκη εκπαιδευτικής
παρέμβασης πολύ πριν από αυτή την ηλικία. Αυτή η ιδέα φαίνεται να εντοπίζει
σύμφωνους και τους περισσότερους γονείς (Ηλιάδου, 2015, σ. 43).
Η φοίτηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στις συνηθισμένες
δομές της γενικής εκπαίδευσης αποτελεί επίσημη πολιτική και πρακτική πάρα
πολλών κυβερνήσεων σε διάφορες χώρες τα τελευταία 20 χρόνια.

46

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα , μέσου δηλαδή αυτής της πολιτικής ένα μεγάλο ποσοστό
μαθητών με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανόμενων και των κωφών, να φοιτούν σε
σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ενώ ο αριθμός των ειδικών σχολείων και ειδικά των
σχολείων – οικοτροφείων (ιδρυμάτων) να μειώνεται σημαντικά (Ζώνιου, 2005, p. 78)
Στην περίπτωση που επιτευχθεί να γίνει μια σωστή και έγκαιρη παρέμβαση, τα παιδιά
με προβλήματα ακοής είναι δυνατό να συμβαδίσουν με τους υπόλοιπους συμμαθητές
τους στα κανονικά σχολεία χωρίς να χρειάζεται να ενταχθούν στα Ειδικά Σχολεία.
Κάνοντας αναφορά στην ανάπτυξη των προγραμμάτων της πρώιμης παρέμβασης
εμφανίζονται διάφοροι παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά (Ζαφειράτου,
1989, σ. 69). Είναι φανερό πως ένας βασικός παράγοντας είναι το γεγονός πως η
κώφωση είναι μία κατάσταση με αρκετά χαμηλή συχνότητα εμφάνισης και αυτό δεν
βοηθά στην πρόοδο και εξέλιξη των προγραμμάτων (Κρουσταλάκης, 2000, σ. 39).
Βέβαια, η άποψη αυτή φαίνεται να επηρεάζει και τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι
δεν προσμένουν και μεγάλη ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς για την
κατάσταση του παιδιού τους.
Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας φαίνεται να είναι και το ότι η κώφωση θέτει
σημαντικούς περιορισμούς στην επικοινωνία, γι’ αυτό το λόγο και απαιτεί ειδικά
καταρτισμένο προσωπικό. Όμως, για να γίνει αυτό χρειάζονται οικονομικοί πόροι,
πράγμα που κάνει δυσκολότερη τη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών.
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4) ΕΜΠΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ- ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ
4.1 Σκοπός της έρευνας
Ο σκοπός της έρευνας μας ήταν μέσα από αυτές τις πέντε συνεντεύξεις να έρθουμε σε
επαφή με τους γονείς του Ειδικού Σχολείου που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και
να ανακαλύψουμε τις απόψεις για θέματα που διχάζουν και προβληματίζουν την
κοινωνία μας. Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι μας προσανατολίζονταν στη
διάγνωση της ασθένειας, στον τρόπο που το την εντόπισαν, στη πρώτη αντίδραση,
και στη διαχείριση του συναισθηματικού κόσμου των γονέων αυτών. Βέβαια δεν θα
μπορούσαμε να μην στοχεύσουμε στη καθημερινή ζωή των οικογενειών αυτών, στη
συμβολή του σχολείου, της κοινωνίας και στο στόχαστρο του ρατσισμού που
τοποθετούνται. Οι συνεντεύξεις αυτές ήταν χρονοβόρες και επίπονες καθώς
πρόκειται για ένα λεπτό ζήτημα από τη στιγμή που εισχωρείς στο σπίτι και στην ψυχή
του γονέα που βιώνει το δικό του Γολγοθά. Η έρευνα διήρκησε περίπου ένα μήνα από
26 Μαρτίου μέχρι και τις 30 Απριλίου 2017 και έλαβε χώρα τόσο σε γραφείο του
Ειδικού Σχολείου όσο και σε χώρους εστίασης. Το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε
ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη καθώς τις κατευθυντήριες γραμμές τις ορίσαμε εμείς
με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι οποίες θα έδιναν στην ερευνά μας όλες εκείνες τια
απαντήσεις που θα ήταν αρωγός για την επίτευξη των στόχων μας. Ωστόσο
βασιστήκαμε και σε ανάλογη βιβλιογραφία για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

4.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στις ημιδομημένες συνεντεύξεις ήταν ανοιχτού
τύπου και ο αριθμός τους ανερχόταν στις 13 ερωτήσεις. Για την καλύτερη
παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατηγοριοποιήσαμε τις ερωτήσεις με βάση το θέμα
τους.

Διάγνωση
•
•

Τι είδατε, τι διαπιστώσατε στην εικόνα του παιδιού σας ;
Θα σας παρακαλούσα τώρα να γυρίστε πίσω και να θυμηθείτε πως
ανακαλύψατε την ιδιαιτερότητα του παιδιού σας;
Σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι γονείς μας απάντησα ότι οπτικά
κατάλαβαν ότι κάτι πάει στραβά. «Ήταν απομονωμένη, έκανε μια
επαναλαμβανόμενη κίνηση, ένα κούνημα με το σώμα, «πεταλούδιζε» όταν ήταν
χαρούμενη και, αντί να μεγαλώνει, έμοιαζε να μικραίνει, σαν να επέστρεφε στη
βρεφική ηλικία». Με άλλα λόγια η διάγνωση έγινε σε πρώιμο στάδιο από τους

49

ίδιους τους γονείς αρχικά και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τους ειδικούς
γιατρούς. «Είχα αρχίσει να καταλαβαίνω πολλά από την εξωτερική όψη του
παιδιού ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και όλες μου υποψίες επιβεβαιώθηκαν όταν
άρχισε ο νεογνολόγος: «Μην ανησυχείτε, γεννήθηκε με ένα πρόβλημα,
υπάρχουν όμως ιδρύματα και ειδικά σχολεία». Με αυτό τον τρόπο έγινε η
επιβεβαίωση του προβλήματος και άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι το παιδί του
θα χρειαστεί παραπάνω φροντίδα. Ακόμη μια μητέρα με παιδί με σύνδρομο
Down το ανακάλυψε κατά τη διάρκεια της κύησης μέσα από τις εξετάσεις που
γίνονται στις έγκυες. Ωστόσο αποφάσισε ώριμα με κοινή απόφαση με τον
σύζυγό της να το κρατήσουν και να παλέψουν μαζί.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
• Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας σκέψη και αντίδραση;
• Τι θεωρείτε σημαντικό ότι πρέπει να λάβει ένας γονέας την στιγμή που
ανακοινώνεται η αναπηρία του παιδιού;
• Γνωρίζατε κάποια πράγματα για τις δυσκολίες του παιδιού σας; Θελήσατε να
μάθετε;
Γενικότερα στις ερωτήσεις αυτές υπήρξαν ποικίλες απαντήσεις αφού κάθε
άνθρωπος και κάθε γονιός αντιδρά διαφορετικά σε μια τέτοια ανακοίνωση.
Ειδικότερα ήρθαμε αντιμέτωπες τόσο με απαισιόδοξες όσο και με αισιόδοξες
καταστάσεις. Από την μια λοιπόν είχαμε την απογοήτευση: «Έπαθα σοκ, με έπιασε το
παράπονο, γιατί το παιδί μου να μην είναι σαν όλα τα άλλα, ένιωθα ότι πέθανε το
όνειρο ότι θα έχω ένα τυπικό παιδί. Ήμουν σαν χαμένη, δεν ήξερα τι ήταν όλο αυτό,
θεωρούσα ότι ήταν κάτι τραγικό, έκλαιγα γιατί δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω» και
από την άλλη την κατάκτηση της ζωής : «Ίσως σου φανεί υπερβολή, αλλά είναι η

αλήθεια καθώς από την αρχή ένιωσα πως είναι διαφορετικός, όχι με την έννοια
που ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, αλλά με τον τρόπο που νιώθω εγώ το παιδί
μου». Βέβαια αυτή η διαφορά στην αντιμετώπιση βασίζεται τόσο στο φύλο
του γονέα, στην ηλικία αλλά και στην οικονομική κατάσταση. Δηλαδή αλλιώς
θα συμπεριφερθεί ένας νέος γονέας που έχει τη δίψα για ζωή και αγώνα και
αλλιώς ένας πιο μεγάλος που ήδη έχει περάσει ορισμένες καταστάσεις που
τον έχουν «καταβάλλει». Ωστόσο διαφορά στην αντιμετώπιση είδαμε και στο
φύλο εφόσον οι γυναίκες πιο συναισθηματικές από τους άντρες παίρνουν πιο
κατάκαρδα την ανακοίνωση του παιδιού με ειδικές ανάγκες από τους άντρες
που είναι πιο ψύχραιμοι στο συναισθηματικό τους κόσμο. Όλοι οι γονείς είτε
αισιόδοξοι είτε όχι θέλησαν να μάθουν για τη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων
των παιδιών τους με διάφορους τρόπους όπως επισκέψεις σε ειδικούς
γιατρούς (παιδοψυχολόγους, νευρολόγους κτλ) , ενημέρωση από το διαδίκτυο
και συζητήσεις με άλλους γονείς με παρόμοιες καταστάσεις: «Όχι δεν
γνωρίζαμε κάτι από τον περίγυρο μας και γενικότερα αλλά προσπαθήσαμε με
κάθε τρόπο να μάθουμε όσο το δυνατό περισσότερα από διάφορους φορείς για
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να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο παιδί μας τα κατάλληλα εφόδια. Επίσης
ήρθαμε σε επικοινωνία με άλλους γονείς με παρόμοια προβλήματα ώστε να
λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και να εκφράσουμε τις ανησυχίες και
τους προβληματισμούς μας».
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
• Περιγράψτε μου μια καθημερινή μέρα της εβδομάδας, εσείς, η οικογένεια και το
παιδί
• Περιγράψτε μου μια Κυριακή, τι κάνετε συνήθως όταν το παιδί δεν έρχεται
σχολείο;
Σαφώς η καθημερινότητα των οικογενειών αυτών δεν αντιπροσωπεύει τη ζωή
μιας οικογένειας που φανταζόμαστε. Δηλαδή περιλαμβάνει επισκέψεις σε
γιατρούς, ειδικούς. νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης. «Αρχικά
προσπαθήσαμε να την εντάξουμε σε όλες τις δραστηριότητες της οικογένειάς
μας και την ομαλή συνεργασία με τα αδέρφια της. Συγκεκριμένα σε καθημερινή
βάση θα επισκεφθούμε τον φυσικοθεραπευτή και 3 φορές την εβδομάδα τον
λογοθεραπευτή. Ακόμη κι εμείς τις μαθαίνουμε διάφορα στο σπίτι όπως
διάφορα νοήματα για να μπορέσει να διευκολυνθεί η επικοινωνία μας και να
μπορεί να ζητά με μεγαλύτερη ευκολία αυτά που χρειάζεται από εμάς». Ακόμη
και οι Κυριακές περιλαμβάνουν κάποια επίσκεψη σε ειδικό αλλά και
εκδρομές, βόλτες και περιηγήσεις: «Συνήθως επιλέγουμε μικρές αποδράσεις
κυρίως στο χωριό μου που πηγαίνουμε και της αρέσει αρκετά να βλέπει τη φύση
και τα διάφορα ζώα ή να παίζει με τα αδέρφια της. Επίσης όταν επιλέγουμε να
κάτσουμε σπίτι θα βρούμε διάφορα παιχνίδια που να μπορούμε να παίξουμε
ό λο ι μαζί ή να της μάθο υμε διάφο ρα πράγματα πο υ θα την βο ηθήσο υν στην
κοινωνικοποίηση της και γενικότερα στη στάση της στο σχολείο για αρχή και
στη σχέση της με τους συμμαθητές της». Άρα σε γενικές γραμμές η ζωή των
οικογενειών αυτών εξαρτάται από τους γιατρούς αλλά ο κάθε γονέας
προσπαθεί έστω και μια Κυριακή να ξεφύγει από το κομφούζιο της πόλης και
να περάσει χρόνο με το παιδί του.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ
• Πως αντιμετώπισαν οι συγγενείς σας και γενικότερα ο κοινωνικός σας
περίγυρος την κατάσταση του παιδιού σας ;
• Πιστεύετε ότι οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας επηρέασαν τη ζωή της
οικογένειάς σας; Πως;
Όσο λυπηρό κι αν ακούγεται οι περισσότεροι γονείς αντιμετώπισαν τον
ρατσισμό τόσο από κοινωνικό όσο και το οικογενειακό περιβάλλον με
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πολλούς τρόπους. Συγκεκριμένα τα λόγια ενός γονιού συμπεριέλαβαν όλες
εκείνες τις απόψεις που μας εκμυστηρευτήκαν όλοι οι υπόλοιποι γονείς: «Η
αλήθεια είναι ότι παλεύω καθημερινά
με το οικογενειακό και φιλικό
περιβάλλον, που δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση: «Κάποιοι
ντρέπονταν, κάποιοι αρνούνταν να το αποδεχτούν, άλλοι μου έριχναν την
ευθύν η, ότι δεν ήμουν κ αλή μάνα, ότι έπρεπε να το είχα δει νωρίτερα, ότι
ήμουν εργασιομανής και παραμέλησα το παιδί». Γι αυτόν ακριβώς το λόγο ο
ρατσισμός αυτός επηρεάζει και τη ζωή του ζευγαριού : «Ναι σίγουρα άλλαξαν

πολλά στην οικογένεια μας κυρίως οικονομικά καθώς τα έξοδα έχουν αυξηθεί
για τις ανάγκες της μικρής. Συγκεκριμένα οι γιατροί που χρειάζονται κάθε μήνα
και η συχνή παρακολούθηση σε άλλους φορείς έχουν υψηλές χρηματικές
απαιτήσεις που αυτό επηρεάζει και την γενικότερη ζωή της οικογένειας. Ακόμη
πιο σημαντικό είναι και το συναισθηματικό κόστος καθώς στην αρχή υπήρχαν
νεύρα, στενοχώρια, θυμός κι όλο αυτό οδηγούσε σε μια αποξένωση». Είναι
φυσικό και επόμενο ο κόσμος να μην δεχτεί το διαφορετικό και να αντιδράσει
ρατσιστικά προς αυτό. Όμως η μόρφωση και η ωριμότητα μπορεί να
συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της σκέψης και στην αποδοχή του
διαφορετικού.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό να μην το στείλετε σχολείο ; Γιατί αλλάξατε
γνώμη;
• Η εικόνα του παιδιού βελτιώθηκε στο σχολείο;

Στο σύνολο των απαντήσεων κανένας γονιός δεν απαρνήθηκε την εγγραφή
του παιδιού του στο σχολείο αλλά παραδέχτηκε τη συμβολή που είχε αυτό
στη βελτίωση της εικόνας του παιδιού. «Με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου
κρατικού φορέα, του ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών), η μικρή επαναφοίτησε στο
νηπιαγωγείο, ώστε να έχει καλύτερες πιθανότητες να ανταποκριθεί στις
μαθησιακές ανάγκες του δημοτικού. Τότε χρειάστηκε να της πουμε ένα μικρό
ψέμα, ό τι δήθεν την πρώτη χρο νιά είχε πάει στο προνήπιο και έπρεπε να
παρακολουθήσει και το νήπιο. Σύντομα οι ειδικοί στο ΚΕΔΔΥ, όμως, μας
συμβούλευσαν να είμαστε ειλικρινείς με το παιδί μας. «Της είπα λοιπόν ότι είναι
ξεχωριστή, όχι προβληματική, ότι έχει ικανότητες και ιδιαιτερότητες που δεν
έχουν άλλα παιδιά». Αναμφισβήτητα όλοι οι γονείς αντίκρισαν εμφανείς
αλλαγές στα παιδιά τους όσον τη συμπεριφορά και την κοινωνικοποίησή τους.
«Ναι αρκετά καθώς έκανε παρέες και βελτιώθηκε η κοινωνικοποίηση του.
Ακόμη βελτίωσε την ομιλία του και την συμπεριφορά του. Το πιο σημαντικό
εξοικειώθηκε και ο ίδιος με τις ιδιαιτερότητές του και μπόρεσε να διευκολυνθεί
η επικοινωνία και η συνεργασία μας μέσα στο σπίτι»
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Θα ήταν παράλογο να μην βοηθούσε το σχολείο τόσο την οικογένεια όσο και
το παιδί αφού αποτελεί εκείνον τον φορέα που συντελεί στη μόρφωση,
ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και συμπεριλαμβάνει όλους εκείνους τους
ειδικούς για την επίτευξη των στόχων αυτών.

ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ
• Με τι ασχολείστε; Ηλικία γονέα
• Πως βλέπετε τη ζωή του παιδιού σας στο μέλλον; Υπάρχει κάτι που σας
ανησυχεί;
Έπειτα από την διεξαγωγή των συνεντεύξεων καταλάβαμε ότι η ηλικία ενός
γονέα με παιδί με ειδικές ανάγκες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το φακό που
βλέπει το μέλλον. Με άλλα λόγια οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γονείς βλέπουν με
περισσότερη απαισιοδοξία και άγχος το αύριο ενώ ο νεότερος γονιός
απολαμβάνει το σήμερα χωρίς να κοιτά το μέλλον. «Το μόνο που θα μπορούσα
να πω ότι με προβληματίζει για το μέλλον της Αθηνάς είναι οι προκαταλήψεις
και οι δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον. Τα άλλα παιδιά την κορόιδευαν γιατί
ήταν στρουμπουλή, γιατί φορούσε γυαλιά, γιατί δεν ζωγράφιζε καλά· παιδιά του
νηπιαγωγείου την είπαν χαζή, την είπαν σπαστικό, δεν την καλούσαν ποτέ σε
πάρτι, δεν την ήθελαν στα παιχνίδια τους. Οταν συνειδητοποίησε και η ίδια ότι
ήταν διαφορετική από τα άλλα παιδιά, ότι δεν είχε την αποδοχή τους, άρχισε να
απομονώνεται περισσότερο, μη θέλοντας να «πονά» στο άκουσμα κάθε
προσβολής» (ηλικία γονέα:52). Αλλά ακούστηκαν και απόψεις όπως του
κ.Χ.Π που βασίζεται και ελπίζει για το παιδί του να κάνει όσο το δυνατόν
περισσότερα πράγματα: «Ο Χρήστο ς είναι ένα παιδί πο υ μπο ερί να
συνεννοηθεί με όλους πλέον με τους άλλους και να μπορεί να φέρει εις πέρας
αρκετές δραστηριότητες αλλά σίγουρα το μέλλον του δεν με ανησυχεί και θέλω
να προσπαθήσω να κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή του». (ηλικία γονέα:31).
Το ιδανικό θα ήταν κάθε γονιός ανεξαρτήτου ηλικίας να βλέπει το μέλλον
του παιδιού του που είναι με ειδικές ανάγκες χωρίς φόβο αφού όλες ι
προσπάθειες τους σίγουρα θα αποφέρουν καρπούς.
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5) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μετά από την χρονοβόρα αυτή διαδικασία , από τις συναντήσεις με αυτούς τους
ήρωες- γονείς καταλάβαμε πόσο μεγάλη ψυχική δύναμη είναι δυνατόν να έχει ένας
άνθρωπος αλλά και πόση αδιαφορία μπορεί να εκδηλώσει η κοινωνία και πόσο
ρατσισμός μπορεί να αναβλύσει από ένα όν. Το να είσαι γονέας είναι αρκετά
δύσκολο. Το να είσαι γονέας σε ένα παιδί με επιπλέον ανάγκες είναι ακόμη πιο
απαιτητικό και ακόμη πιο αγχώδες! Η διαδρομή αυτή φαντάζει σαν ένα δύσβατο
ταξίδι προς την Ιθάκη. Ένας ατελείωτος μαραθώνιος που δεν έχει διαλείμματα... Έχει
όμως εμπόδια, έχει υποτροπές, έχει παλινδρομήσεις και κρίσεις, καθώς και ένα μη
προβλέψιμο αύριο! Δύναμη Ψυχής....μ’ αυτές τις λέξεις θα μπορούσε κανείς να
χαρακτηρίσει αυτούς τους γονείς που συμπορεύονται πάντα παράλληλα με τα παιδιά
τους που χαρακτηρίζονται ως παιδιά με ειδικές αλλά και ιδιαίτερες ανάγκες. Στα
πλαίσια των συνεντεύξεων γνωρίσαμε κηδεμόνες , γονείς και εκπαιδευτικούς που
έδιναν την ψυχή τους για όλα αυτά τα άτομα και νιώσαμε μια βαθιά συγκίνηση,
απέραντο σεβασμό, δύναμη...... στην πιο νεαρή ηλικία. Βέβαια νιώσαμε -χωρίς να το
εκδηλώσουμε όμως- και λύπη που δεν μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε ακριβώς.
Όλον αυτόν τον καιρό έγινε έντονη προσπάθεια μέσα μας να μην μείνουμε σε καμία
από τις δύο παραπάνω στάσεις, αλλά ευχαριστιόμασταν που αυτό το πολύ δύσκολο
συναίσθημά μας ερχόταν να το καλύψει ο δυναμισμός αυτών των παιδιών, η έντονη
προσπάθεια που κάνουν για να καταφέρουν πράγματα που σε άλλους ανθρώπους
θεωρούταν αυτονόητα, ζητήματα όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η συμμετοχή σε ομαδικά
παιχνίδια, η υπακοή ακόμη και σε κάποιες φορές αλλά και η ανάθεση πρωτοβουλιών.
Μιλάμε για παιδιά που παρουσιάζουν αυτισμό, νοητικές διαταραχές, ψυχώσεις,
Asperger, σύνδρομο down, κινητικά προβλήματα, διαταραχές διαγωγής,
νευρολογικές μειονεξίες, θέματα όρασης, επιληψία, αναπτυξιακές διαταραχές. Οι
γονείς αυτών των παιδιών καταλάβαμε μέσα από τον κόπο των συνεντεύξεων πως
ποικίλουν στο κατά πως βιώνουν αυτές τις καταστάσεις και αυτή την ζωή.
Διαπιστώσαμε λοιπόν, ότι υπάρχουν αρκετοί που μέσα από την δυσκολία
κινητοποιούνται,
δραστηριοποιούνται,
δίνουν
πάρα
πολλά
πράγματα,
συναισθηματικά, ηθικά, υλικά για το καλύτερο αυτών των παιδιών και ναι έχουμε
γνωρίσει αρκετούς από αυτούς (Dale, 2000, p. 48). Παρουσιάστηκαν μπροστά μας
άνθρωποι με δυνατό το συναίσθημα της επιβίωσης, θετικοί και αισιόδοξοι,
πυγμαλίωνες της ίδιας τους της ζωής. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν στιγμές δύσκολες, κακόκεφες που κυριαρχεί η απογοήτευση και οι δόσεις
ηττοπάθειας. Μας εκμυστηρεύτηκαν όμως πως ο βασικός τους πυρήνας είναι εκείνος
που αντλείται από μέσα τους δίνοντας τους αισιοδοξία και απέραντη δύναμη ψυχής.
Από την άλλη βέβαια ήρθαμε αντιμέτωπες με τους γονείς που δείχνουν με την στάση
τους ότι «παραιτούνται», αφού μπορεί να υπάρχει θυμός, απόγνωση ή να πιστεύουν
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ότι δεν έχουν την δύναμη να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι άνθρωποι
οι οποίοι ζορίζονται να φροντίσουν και να αγαπήσουν τις δικές τους πλευρές, τα δικά
τους κρυφά κομμάτια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας μίλησαν και μας αποκάλυψαν
ότι ζούνε σχεδόν πάντα με την έννοια «δεν» και πως φοβούνται πιο πολύ και γι αυτό
σταματούν να επιδιώκουν. Κάποιοι θα μιλήσουν και θα πουν «όταν είσαι έξω από το
χορό καλά τα λες, ρώτα όμως και εμάς!!». Αυτή η πρόταση μπορεί εύκολα να γίνει
βίωμα αλλά και κάποιος να μείνει μόνο σ’ αυτή. Υπάρχουν εκείνοι που προσπαθούν
να τα καταφέρουν αλλά και εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν μπορούν αγωνίζονται ο
καθείς με τον τρόπο του και το βίωμα του (Dale, 2000, p. 36). Μέσα από τις ιστορίες
που ακούσαμε και τις πραγματικές ενδιαφέρουσες καταθέσεις ψυχής ανακαλύψαμε
πως αυτοί οι γονείς (το ζευγάρι) μπορεί να περνά τις συζυγικές συγκρούσεις, με
συναισθηματική ανισορροπία .
Μέσα από το εμπειρικό κομμάτι βγάλαμε και το συμπέρασμα πως αυτοί οι γονείς
χρειάζονται υποστήριξη για περισσότερο θετικό τρόπο σκέψης ως προς το παιδί,
αφού η αναπηρία τους δεν είναι τραγωδία, αλλά μπορεί να είναι μία ευκαιρία να
βγουν δυναμικά κομμάτια με όρεξη για ζωή και δημιουργία. Όσον αφορά την
κοινωνία ένας γονιός Γ. αναφέρει την προσωπική του εμπειρία του παιδιού του:
«Πολλοί από τους συνανθρώπους μου και τους γύρω μου δεν ήθελαν να
επικοινωνήσουν κατευθείαν μ’ εμένα, αλλά προτιμούν να μιλούν σε μένα ή για μένα
μέσω άλλων ανθρώπων. Δηλαδή επικοινωνούν δύο ‘άσχετοι για λογαριασμό ενός
τρίτου, που παρευρίσκεται στην κουβέντα που γίνεται γ’ αυτόν». Είναι ξεκάθαρο και
φανερό πως τα άτομα αυτά νιώθουν ότι εξαρτώνται πλήρως από τους συνοδούς τους
κάτι που αν δεν χειριστεί σωστά ένας γονιός μπορεί να τους δημιουργήσει ανημπόρια
και έντονη θλίψη. Καταλάβαμε πως είναι πραγματικότητα ότι αρκετοί άνθρωποι
δυσκολεύονται στο πως να φερθούν σε ένα άτομο με ΑΜΕΑ. Καταλαβαίνει κανείς
πως η αβεβαιότητα, η αστάθεια, η αδιακρισία, αλλά και η αμηχανία που χαρακτηρίζει
συχνά την συμπεριφορά τους μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη εμπειρίας όσον
αφορά στην επικοινωνία και στην επαφή με τα άτομα με ειδικές ανάγκες επειδή
ακριβώς η συμμετοχή των τελευταίων στην ζωή της κοινότητας εξακολουθεί να είναι
περιορισμένη εώς και ανύπαρκτη (Πολυχρονοπούλου, 1991, σ. 59)Σήμερα πάντως
παρατηρώντας τους ανθρώπους κατανοήσαμε με μεγάλη χαρά ότι μεγάλο μέρος των
πολιτών προσπαθούν και με διακριτικό τρόπο να είναι δίπλα στα άτομα με ΑΜΕΑ,
αλλά όμως ακόμη είναι μόνο μία μερίδα ατόμων αυτή.
Καταληκτικά οι μαρτυρίες των γονιών μέσα από τις συνεντεύξεις μας έκανε να
εμφυσήσουμε μια ιδέα πως η ανατροφή και η εκπαίδευση ενός παιδιού με ειδικές
ανάγκες στο να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό του και την πλήρης ανάπτυξή του,
χρειάζεται σκληρή και κοπιαστική δουλειά. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ένας
εύκολος τρόπος για να μεγαλώσει και να ανατραφεί το παιδί με αναπηρία. Τέλος μας
μίλησαν γονείς παιδιών με αναπηρία που χρειάζεται να έχουν ισχυρή,
προσαρμοστική, και αισιόδοξη πλευρά και πολύ σημαντικό και χρήσιμο να έχουν μια
τεράστια αίσθηση του χιούμορ.
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«Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι ο γονιός παιδιού ΑΜΕΑ δεν είναι ένας απλός
γονιός και άνθρωπος, είναι διαφορετικός γονιός από όλους τους άλλους... Με
απόλυτο σεβασμό σε όλους τους γονείς, αλλά η δική τους καθημερινότητα είναι
ένας καθημερινός αγώνας για τα αυτονόητα».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1
Τι είδατε, τι διαπιστώσατε στην εικόνα του παιδιού σας ;
Το παιδί μου διέθετε κινητικά προβλήματα που ήταν εμφανή ήδη από την
γέννηση αλλά στη πορεία διαπιστώθηκαν και προβλήματα νόησης που
χρειάστηκαν κάποια χρόνια για να τα εντοπίσουμε.
Με τι ασχολείστε; Ηλικία γονέα
Είμαι στην ηλικία των 39 ετών και είμαι υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα.
Θα σας παρακαλούσα τώρα να γυρίστε πίσω και να θυμηθείτε πως
ανακαλύψατε την ιδιαιτερότητα του παιδιού σας;
Όταν προσευχόμουν να γίνω μητέρα δεν πίστευα ότι μπορώ να περάσω το
κατώφλι της προτεραιότητας καθώς κανένας γιατρός δεν λέει δημόσια τα
προβλήματα που μπορεί να επιφέρει η θερμοκοιτίδα. Αρχικά χρειάστηκε να
μείνει αρκετά στη θερμοκοιτίδα καθώς είχε αναπνευστικά προβλήματα οπότε
άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας σκέψη και αντίδραση
Ήταν πολύ δύσκολο εξαρχής να αποδεχτούμε με τον σύζυγό μου την
κατάσταση δεν ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε αλλά στην πορεία
αντιμετωπίσαμε την διαφορετικότητα όσο καλύτερα μπορούσαμε. «Ίσως σου
φανεί υπερβολή, αλλά είναι η αλήθεια καθώς από την αρχή ένιωσα πως είναι
διαφορετικός, όχι με την έννοια που ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, αλλά με τον
τρόπο που νιώθω εγώ το παιδί μου».
Τι θεωρείτε σημαντικό ότι πρέπει να λάβει ένας γονέας την στιγμή που
ανακοινώνεται η αναπηρία του παιδιού;
Θεωρώ αρκετά σημαντικό ένας γονέας να λάβει τις απαραίτητες γνώσεις από
εξειδικευμένους γιατρούς για να μπορέσει να χειριστεί όσο το δυνατόν
καλύτερα την κατάσταση. Επίσης και το διαδίκτυο μπορεί να συμβάλλει
σημαντικά και να δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις ειδικά για τα πρώτα
χρόνια που είναι αρκετά δύσκολα για ορισμένους γονείς.
Περιγράψτε μου μια καθημερινή μέρα της εβδομάδας, εσείς, η οικογένεια και
το παιδί
Γυρνώντας από το σχολείο τις περισσότερες μέρες είναι κουρασμένος και
χρειάζεται ξεκούραση το μεσημέρι αλλά ακολουθούμε ένα πρόγραμμα από
φυσικοθεραπείες και κολύμβηση καθώς του αρέσει αρκετά.
Περιγράψτε μου μια Κυριακή, τι κάνετε συνήθως όταν το παιδί δεν έρχεται
σχολείο;
Συνήθως επιλέγουμε να είμαστε σπίτι και να αφιερώνουμε χρόνο στο παιδί
μας και να βελτιώνουμε τις σχέσεις μεταξύ μας παίζοντας διάφορα παιχνίδια
και ακούμε μουσική που του αρέσει πολυ. Επίσης τις μέρες με καλό καιρό
μπορεί να πάμε κάποιες βόλτες κοντά με το σπίτι κυρίως προς τη θάλασσα.
Πως βλέπετε τη ζωή του παιδιού σας στο μέλλον; Υπάρχει κάτι που σας
ανησυχεί;
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Ο Χρήστος είναι ένα παιδί που μπορεί να συνεννοηθεί με όλους πλέον με τους
άλλους και να μπορεί να φέρει εις πέρας αρκετές δραστηριότητες αλλά
σίγο υρα το μέλλο ν το υ με ανησυχεί και θέλω να προ σπαθήσω να κάνει
αρκετά πράγματα στη ζωή του.
9) Πως αντιμετώπισαν οι συγγενείς σας και γενικότερα ο κοινωνικός σας
περίγυρος την κατάσταση του παιδιού σας ;
Όπως είναι φυσικό δεν ήταν εύκολη αποδοχή από τους συγγενείς αλλά με την
πάροδο του χρόνου άρχισαν να προσφέρουν περισσότερο χρόνο στο να
μάθουν τις ιδιαιτερότητες του παιδιού κυρίως από το στενό περιβάλλον.
Ωστόσο έχουμε βρεθεί σε δύσκολη θέση με κάποια βλέμματα από τον
κοινωνικό περίγυρο αλλά όλα είναι θέμα συνήθειας.
10) Γνωρίζατε κάποια πράγματα για τις δυσκολίες του παιδιού σας; Θελήσατε να
μάθετε;
Όχι δεν γνωρίζαμε κάτι από τον περίγυρο μας και γενικότερα αλλά
προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να μάθουμε όσο το δυνατό περισσότερα από
διάφορους φορείς για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο παιδί μας τα
κατάλληλα εφόδια. Επίσης ήρθαμε σε επικοινωνία με άλλους γονείς με
παρόμοια προβλήματα ώστε να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και να
εκφράσουμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας.
11) Πιστεύετε ότι οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας επηρέασαν τη ζωή της
οικογένειάς σας; Πως;
Θεωρώ ως ένα σημείο ναι, ειδικά μέχρι να βρούμε τα πρώτα μας πατήματα
στο πως θα διαχειριστούμε τη κατάσταση σε όλους τους τομείς σχετικά με το
σπίτι, το σχολείο και το ευρύτερο περιβάλλον.
12) Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό να μην το στείλετε σχολείο ; Γιατί
αλλάξατε γνώμη;
Όχι ήμασταν εξαρχής θετικοί στο να τον στείλουμε σχολείο και από τα πρώτα
κιόλας χρόνια και μας ενθάρρυναν και οι ψυχολόγοι και οι υπόλοιποι γιατροί
που συμβουλευτήκαμε.
13) Η εικόνα του παιδιού βελτιώθηκε στο σχολείο;
Ναι αρκετά καθώς έκανε παρέες και βελτιώθηκε η κοινωνικοποίηση του.
Ακόμη βελτίωσε την ομιλία του και την συμπεριφορά του. Το πιο σημαντικό
εξοικειώθηκε και ο ίδιος με τις ιδιαιτερότητές του και μπόρεσε να
διευκολυνθεί η επικοινωνία και η συνεργασία μας μέσα στο σπίτι.
Καταληκτική ερώτηση: Πως σας φάνηκε η διαδικασία της συζήτησης;
Έχετε κάτι να προσθέσετε, θα θέλατε να πείτε κάτι παραπάνω ;
Αποδέχτηκα απλώς πως του λείπουν τα φτερά, γιατί αυτά τα παιδιά είναι
Άγγελοι. Έμαθα μέσα από αυτόν πολλά και με έκανε καλύτερο άνθρωπο, πως
εκείνο ς δεν φταίει σε τίπο τα και πως αν γύριζε ο χρό νο ς πίσω και είχα να
διαλέξω σε ένα άλλο τυπικό παιδί και στον Χρήστο... τον Χρήστο μου θα
διάλεγα.
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2
1) Τι είδατε, τι διαπιστώσατε στην εικόνα του παιδιού σας ;
«Με έχουν φωνάξει μέσα να δω τη νεο γέννητη κό ρη μο υ και δεν μπο ρώ να
κάνω βήμα από το άγχος μου. Μπαίνω και βλέπω το παιδί και νιώθω ότι κάτι
έχει αλλά θεώρησα ότι θα είναι από τον τοκετό. Βλέπω τον γιατρό και τον
ρωτάω: Γιατρέ τι έχει το παιδί;, Τίποτα δεν έχει μου απαντάει, όλα είναι μια
χαρά».
2) Με τι ασχολείστε; Ηλικία γονέα
Είμαι στην ηλικία των 38 ετών και είμαι εργαζόμενος του δημοσίου.
3) Θα σας παρακαλούσα τώρα να γυρίστε πίσω και να θυμηθείτε πως
ανακαλύψατε την ιδιαιτερότητα του παιδιού σας;
Είχα αρχίσει να καταλαβαίνω πολλά από την εξωτερική όψη του παιδιού ότι
κάτι δεν πήγαινε καλά και όλες μου υποψίες επιβεβαιώθηκαν όταν άρχισε ο
νεογνολόγος: «Μην ανησυχείτε, γεννήθηκε με ένα πρόβλημα, υπάρχουν όμως
ιδρύματα και ειδικά σχολεία»
4) Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας σκέψη και αντίδραση;
Η πρώτη μου αντίδραση εκείνη τη στιγμή ακριβώς μετά την γέννηση της ήταν
να ανοίξω τη πόρτα και να κατέβω στο μαιευτήριο. Δεν ήταν πανικός, ήταν
φόβος, στενοχώρια. Ταυτόχρονα έπρεπε να βρω κι έναν τρόπο να το
ανακοινώσω στη γυναίκα μου που περίμενε πως και πως και φυσικά η πρώτη
της αντίδραση ήταν να πάρει χάπια για να κόψει το θηλασμό.
5) Τι θεωρείτε σημαντικό ότι πρέπει να λάβει ένας γονέας την στιγμή που
ανακοινώνεται η αναπηρία του παιδιού;
«Πρώτα από όλα να το αγαπάει! Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από αυτό»,
συμβουλεύουν οι ειδικοί από έναν σύλλογο συνδρόμου Ντάουν. «Τα άτομα
με το σύνδρομο Ντάουν είναι πάνω από όλα άνθρωποι»,. Έπειτα να
προσπαθήσει να ενημερωθεί από όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς για το
πρόβλημα του παιδιού του και να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητές του.
6) Περιγράψτε μου μια καθημερινή μέρα της εβδομάδας, εσείς, η οικογένεια και
το παιδί
Αρχικά προσπαθήσαμε να την εντάξουμε σε όλες τις δραστηριότητες της
οικογένειάς μας και την ομαλή συνεργασία με τα αδέρφια της. Συγκεκριμένα
σε καθημερινή βάση θα επισκεφθούμε τον φυσικοθεραπευτή και 3 φορές την
εβδομάδα τον λογοθεραπευτή. Ακόμη κι εμείς τις μαθαίνουμε διάφορα στο
σπίτι όπως διάφορα νοήματα για να μπορέσει να διευκολυνθεί η επικοινωνία
μας και να μπορεί να ζητά με μεγαλύτερη ευκολία αυτά που χρειάζεται από
εμάς.
7) Περιγράψτε μου μια Κυριακή, τι κάνετε συνήθως όταν το παιδί δεν έρχεται
σχολείο;
Συνήθως επιλέγουμε μικρές αποδράσεις κυρίως στο χωριό μου που
πηγαίνουμε και της αρέσει αρκετά να βλέπει τη φύση και τα διάφορα ζώα ή
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να παίζει με τα αδέρφια της. Επίσης όταν επιλέγουμε να κάτσουμε σπίτι θα
βρούμε διάφορα παιχνίδια που να μπορούμε να παίξουμε όλοι μαζί ή να της
μάθουμε διάφορα πράγματα που θα την βοηθήσουν στην κοινωνικοποίηση
της και γενικότερα στη στάση της στο σχολείο για αρχή και στη σχέση της με
τους συμμαθητές της.
8) Πως βλέπετε τη ζωή του παιδιού σας στο μέλλον; Υπάρχει κάτι που σας
ανησυχεί;
Φυσικά υπάρχουν πολλές ανησυχίες που τις σκεφτόμαστε καθημερινά όσο
μεγαλώνει και περνά ο καιρός. Η βασικότερη ανησυχία μας είναι ότι αν τύχει
κάτι σε εμάς ακόμη και το πιο απλό μια εγχείρηση ή χρειαστεί να λείψουμε
δεν μπορεί κανείς να την αναλάβει και να την βοηθήσει. Επίσης κι εμείς από
την πλευρά μας δεν ξέρο υμε κατά πό σο θα μπο ρο ύμε να στηρίζουμε
οικονομικά όλη αυτή τη προσπάθεια.
9) Πως αντιμετώπισαν οι συγγενείς σας και γενικότερα ο κοινωνικός σας
περίγυρος την κατάσταση του παιδιού σας ;
Οι συγγενείς εξαρχής αποστασιοποιήθηκαν και κράτησαν τυπικές επαφές
εκτός από τους παππούδες και της γιαγιάδες που μας έχουν στηρίξει αρκετά
ψυχικά αλλά και οικονομικά σε όλη αυτή τη προσπάθεια. Συγκεκριμένα έχουν
αναλάβει και την φύλαξή της ορισμένες στιγμές αλλά όσο μεγαλώνει η
φροντίδα της γίνεται απαιτητική και διστάζουν να αναλάβουν την ευθύνη.
10) ) Γνωρίζατε κάποια πράγματα για τις δυσκολίες του παιδιού σας; Θελήσατε
να μάθετε;
Εξαρχής δεν γνωρίζαμε κάτι και επιδιώξαμε να κάνουμε περαιτέρω εξετάσεις
πιστεύοντας ότι είναι μια κατάσταση που μπορεί να αλλάξει. Όταν
συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή είναι η κατάσταση επικεντρωθήκαμε σε λύσεις
όπως τι δραστηριότητες θα βρούμε για το παιδί μας, τι προβλήματα έχει
ακριβώς, τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε στο σπίτι για να μπορέσει να
διευκολυνθεί στις κινήσεις της. Ακόμη αρχίσαμε μέσω του συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων να συνομιλήσουμε με άλλους γονείς που έχουν μεγαλύτερα
παιδιά με σύνδρομο down και να μας κατευθύνουν στην αρχή.
11) Πιστεύετε ότι οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας επηρέασαν τη ζωή της
οικογένειάς σας; Πως;
Ναι σίγουρα άλλαξαν πολλά στην οικογένεια μας κυρίως οικονομικά καθώς
τα έξοδα έχουν αυξηθεί για τις ανάγκες της μικρής. Συγκεκριμένα οι γιατροί
που χρειάζονται κάθε μήνα και η συχνή παρακολούθηση σε άλλους φορείς
έχουν υψηλές χρηματικές απαιτήσεις που αυτό επηρεάζει και την γενικότερη
ζωή της οικογένειας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι και το συναισθηματικό
κόστος καθώς στην αρχή υπήρχαν νεύρα, στενοχώρια, θυμός κι όλο αυτό
οδηγούσε σε μια αποξένωση.
12) Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό να μην το στείλετε σχολείο ; Γιατί
αλλάξατε γνώμη;
Ήμασταν σύμφωνοι εξαρχής να στείλουμε το παιδί σχολείο για πολλούς
λόγους που πιστεύαμε ότι θα κάνει καλό στο ίδιο αλλά κι σε εμάς. Δεν
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μπήκαμε στη σκέψη να μην το στείλουμε καθώς ξέραμε ότι θα τη βοηθήσει σε
πολλούς τομείς και το βασικότερο να κάνει φίλους.
13) Η εικόνα του παιδιού βελτιώθηκε στο σχολείο;
Γνωρίζοντας ότι η βελτίωση θα αργήσει να επέλθει καθώς πρόκειται για ένα
παιδί που μαθαίνει με αργό ρυθμό έχει υπάρξει σημαντική διαφορά κυρίως σε
θέματα συμπεριφοράς όπως το να μάθει από τον εκπαιδευτικό συγκεκριμένες
εντολές που να μπορεί να τις ακολουθήσει και στο σπίτι και να διευκολύνει το
δικό μας έργο.
Καταληκτική ερώτηση: Πως σας φάνηκε η διαδικασία της συζήτησης;
Έχετε κάτι να προσθέσετε, θα θέλατε να πείτε κάτι παραπάνω ;
«Έχει συμβάλλει αρκετά στην ευτυχία μου και μου έχει προσφέρει άφθονη
αγάπη. Με βοήθησε να γίνω συμπονετική απέναντι σε όσους έχουν
αναπηρίες».

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3
1)Τι είδατε, τι διαπιστώσατε στην εικόνα του παιδιού σας ;
Το 2005 γεννήθηκε το παιδί μας και δεν λάβαμε κάποια ενημέρωση από τους
γιατρο ύς. Από την μια μεριά μας ήμασταν πο λύ αυστηρο ί μαζί το υ, και το ν
τιμωρούσαμε αν έκανε κατι που δεν μας άρεσε η συμπεριφορά. Αυτή η τάση του
αυτισμού, να λέμε, δηλαδή, την αλήθεια και να τα λέμε έξω από τα δό ντια, μο υ
κόστισε πολλά χαστούκια, ώσπου έμαθα να σιωπώ.
2) Με τι ασχολείστε; Ηλικία γονέα
Είμαι στην ηλικία των 45 ετών και διατηρώ φούρνο στη πόλη της Αλεξανδρούπολης.
3) Θα σας παρακαλούσα τώρα να γυρίστε πίσω και να θυμηθείτε πως ανακαλύψατε
την ιδιαιτερότητα του παιδιού σας;
«Ήταν απομονωμένη, έκανε μια επαναλαμβανόμενη κίνηση, ένα κούνημα με το
σώμα, «πεταλούδιζε» όταν ήταν χαρούμενη και, αντί να μεγαλώνει, έμοιαζε να
μικραίνει, σαν να επέστρεφε στη βρεφική ηλικία. Δεν μιλούσε και έμοιαζε σαν να
μην ακούει, δεν γυρνούσε όταν φώναζες το όνομά της, δεν προσπαθούσε να το πιάσει
όταν της έριχνες ένα παιχνίδι. Μας κοιτούσε και ήταν σαν να μας μιλούσε με τα
μάτια και περίμενε να την καταλάβουμε και θύμωνε που εμείς δεν μπορούσαμε και
απογοητευόταν, ήταν σαν να μου έλεγε: «Αφού είσαι η μαμά μου, γιατί δεν με
καταλαβαίνεις»;.
4) Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας σκέψη και αντίδραση
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Ακολούθησαν αρκετά χρόνια που παρακολουθήσαμε ειδικούς αναπτυξιολόγους,
παιδονευρολόγους, εξετάσεων, ώσπου στα πέντε της χρόνια η Αθηνά διαγνώστηκε με
αυτισμό και στοιχεία συνδρόμου Ασπεργκερ. «Έπαθα σοκ, με έπιασε το παράπονο,
γιατί το παιδί μου να μην είναι σαν όλα τα άλλα, ένιωθα ότι πέθανε το όνειρο ότι θα
έχω ένα τυπικό παιδί. Ήμουν σαν χαμένη, δεν ήξερα τι ήταν όλο αυτό, θεωρούσα ότι
ήταν κάτι τραγικό, έκλαιγα γιατί δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Μετά άρχισα να
την παρατηρώ και να κακίζω τον εαυτό μου γιατί δεν το είδα νωρίτερα, να
αναρωτιέμαι ποιος έφταιγε, μήπως έφταιγα εγώ ή το γεγονός ότι ήμουν ξαπλωμένη
στην εγκυμοσύνη ή το εμβόλιο που είχαμε κάνει, μήπως υπήρχε κληρονομικότητα.
Πένθος, ενοχές, θυμός».
5) Τι θεωρείτε σημαντικό ότι πρέπει να λάβει ένας γονέας την στιγμή που

ανακοινώνεται η αναπηρία του παιδιού;
Θεωρώ πολύ σημαντικό για έναν γονέα να βρει όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες, στο διαδίκτυο, σε σεμινάρια, σε κέντρα, μέσω ειδικευμένων γιατρών·
κάποια από όλα αυτά βοήθησαν ουσιαστικά, κάποια όχι ή όχι με τον τρόπο που θα
περίμενε κανείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Επισκέφτηκα μια αναπτυξιολόγο, η
οποία μου είπε κατηγορηματικά ότι θα πρέπει να έχω δύναμη και να είμαι
προετοιμασμένη για το ότι η Αθηνά δεν θα είναι ποτέ αυτόνομη, δεν θα μιλήσει, δεν
θα δέσει ποτέ τα κορδόνια της, δεν θα μπορέσει να παίξει με τα άλλα παιδιά, δεν θα
καταφέρει να ζεστάνει ένα φαγητό, να ντυθεί, να γράψει, να αντεπεξέλθει στις
απαιτήσεις του σχολείου, να κατέβει τις σκάλες. Αντί να με απογοητεύσει, με
θύμωσε, με πείσμωσε και της υποσχέθηκα ότι θα τη διαψεύσω».
6) Περιγράψτε μου μια καθημερινή μέρα της εβδομάδας, εσείς, η οικογένεια και το

παιδί
Η καθημερινότητά μας βασίστηκε στο παιδί μας και ξεκίνησαν οι λογοθεραπείες, οι
εργοθεραπείες, πήγα σε όσα σεμινάρια μπορούσα να βρω όπου επιτρεπόταν η
συμμετοχή γονέων, συζήτησα με άλλες μαμάδες που είχαν παιδιά με παρόμοιες
ιδιαιτερότητες.
7) Περιγράψτε μου μια Κυριακή, τι κάνετε συνήθως όταν το παιδί δεν έρχεται

σχολείο
Η επικοινωνία της με τα ζώα είναι εντυπωσιακή και συναρπαστική γι αυτό
αποφάσισα ένα κυριακάτικο απόγευμα, επισκεφτήκαμε τον στάβλο μιας φίλης της
μαμάς μου, η οποία της έδωσε μήλα και καρότα για να ταΐσει τα έξι αλογάκια που
ξεκουράζονταν εκεί. Με το σνακ στο χέρι άρχισε να προσπερνά το ένα μετά το άλλο
τα ζώα, ώσπου έφτασε στο τελευταίο. Κοντοστάθηκε μπροστά του με το χέρι
απλωμένο, χωρίς να κάνει κάποια κίνηση να το πλησιάσει, και από τα μάτια της
άρχισαν να τρέχουν δάκρυα. Όταν η Τόνια ρώτησε την ιδιοκτήτριά του, της είπε ότι
το άλογο ήταν τυφλό.
8) Πως βλέπετε τη ζωή του παιδιού σας στο μέλλον; Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί
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Το μόνο που θα μπορούσα να πω ότι με προβληματίζει για το μέλλον της Αθηνάς
είναι οι προκαταλήψεις και οι δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον. Τα άλλα παιδιά
την κορόιδευαν γιατί ήταν στρουμπουλή, γιατί φορούσε γυαλιά, γιατί δεν ζωγράφιζε
καλά· παιδιά του νηπιαγωγείου την είπαν χαζή, την είπαν σπαστικό, δεν την
καλούσαν ποτέ σε πάρτι, δεν την ήθελαν στα παιχνίδια τους. Όταν συνειδητοποίησε
και η ίδια ότι ήταν διαφορετική από τα άλλα παιδιά, ότι δεν είχε την αποδοχή τους,
άρχισε να απομονώνεται περισσότερο, μη θέλοντας να «πονά» στο άκουσμα κάθε
προσβολής.
9) Πως αντιμετώπισαν οι συγγενείς σας και γενικότερα ο κοινωνικός σας περίγυρος
την κατάσταση του παιδιού σας ;
Η αλήθεια είναι ότι παλεύω καθημερινά με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον,
που δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση: «Κάποιοι ντρέπονταν, κάποιοι
αρνούνταν να το αποδεχτούν, άλλοι μου έριχναν την ευθύνη, ότι δεν ήμουν καλή
μάνα, ότι έπρεπε να το είχα δει νωρίτερα, ότι ήμουν εργασιομανής και παραμέλησα
το παιδί»
10) Γνωρίζατε κάποια πράγματα για τις δυσκολίες του παιδιού σας; Θελήσατε να

μάθετε;
Δεν γνώριζα για τις δυσκολίες του παιδιού μου ούτε είχα κάποιον από τον περιγυρό
μου να αντιμετωπίζει παρόμοια κατάσταση αλλά προσπάθησα μέσω βιβλίων,
διαδικτύου και φορέων να λάβω την απαραίτητη ενημέρωση.
11) Πιστεύετε ότι οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας επηρέασαν τη ζωή της

οικογένειάς σας; Πως;
«Η Αθηνά για μένα είναι δώρο Θεού, με άλλαξε ως άνθρωπο, μου έμαθε να εκτιμώ
τη ζωή, νιώθω τυχερή και περήφανη που είναι παιδί μου, που με “διάλεξε” να είμαι η
μαμά της». Στη φωνή της Τόνιας πάλλonται η συγκίνηση, η χαρά και η έγνοια, ένας
χείμαρρος συναισθημάτων ξεχειλίζει από τα μάτια της, που όμως δεν έχουν λύπη
ούτε θυμό, ίσως μερικές απορίες μόνο και λίγες ενοχές. Δεν ήταν, βέβαια, πάντα έτσι.
12) Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό να μην το στείλετε σχολείο ; Γιατί αλλάξατε

γνώμη;
Με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου κρατικού φορέα, του ΚΕΔΔΥ (Κέντρο
Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών),
η μικρή επαναφοίτησε στο νηπιαγωγείο, ώστε να έχει καλύτερες πιθανότητες να
ανταποκριθεί στις μαθησιακές ανάγκες του δημοτικού. Τότε χρειάστηκε να της πουμε
ένα μικρό ψέμα, ότι δήθεν την πρώτη χρονιά είχε πάει στο προνήπιο και έπρεπε να
παρακολουθήσει και το νήπιο. Σύντομα οι ειδικοί στο ΚΕΔΔΥ, όμως, μας
συμβούλευσαν να είμαστε ειλικρινείς με το παιδί μας. «Της είπα λοιπόν ότι είναι
ξεχωριστή, όχι προβληματική, ότι έχει ικανότητες και ιδιαιτερότητες που δεν έχουν
άλλα παιδιά»
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13) Η εικόνα του παιδιού βελτιώθηκε στο σχολείο;

Σαφώς είδα και κάποια βελτίωση σε συμπεριφορά της μικρής μέσω την βοήθειας των
εκπαιδευτικών. Αν και σε κάποιες δραστηριότητες και αθλήματα, οι προπονητές δεν
ήθελαν την Αθηνά στην ομάδα τους, γιατί φοβήθηκαν ότι δεν θα τους έφερνε
διακρίσεις. Αυτούς που πιστεύουν στη θέλησή της, όμως, η Αθηνά τούς ανταμείβει
με τον καλύτερο εαυτό της. Έχοντας πια φτάσει έως την έκτη δημο τικού, η Αθηνά
έχει κατορθώσει πολλά, που, ενώ άλλοι τα θεωρούν αυτονόητα, για εκείνη και για
εμάς είναι επιτεύγματα, όπως να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις σχολικές της
υποχρεώσεις, να παίζει, να μιλάει, να δένει τα κορδόνια της, να κολυμπά, να
επικοινωνεί. «Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει, αρκεί να της δείξεις τον
τρόπο». Πολλά από αυτά τα οφείλω στις ενέργειες του σχολείου.
Καταληκτική ερώτηση: Πως σας φάνηκε η διαδικασία της συζήτησης; Έχετε κάτι
να προσθέσετε, θα θέλατε να πείτε κάτι παραπάνω ;
Το όνειρο μου για την κόρη μου δεν είναι διαφορετικό από αυτά που έχει κάθε μάνα
για το παιδί της: «Θέλω να ευχαριστηθεί τη ζωή της χωρίς κανόνες και “πρέπει”,
θέλω να είναι δυνατή»

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4
1) Τι είδατε, τι διαπιστώσατε στην εικόνα του παιδιού σας ;
Σχετικά νωρίς έβλεπα ότι η Χριστίνα ήταν 8 μηνών και δεν είχε την φυσιολογική
ανάπτυξη πο υ έπρεπε να έχει για την ηλικία της. Ήταν σαν βρέφο ς, δεν στήριζε το
κεφάλι της και δεν πατούσε καθόλου στα πόδια της.
2) Με τι ασχολείστε; Ηλικία γονέα
Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1969, η διάγνωση της νοητικής υστέρησης μας δόθηκε
όταν η Χριστίνα ήταν 1,5 έτους. Είμαι απόφοιτη της νομικής σχολής αλλά ποτέ δεν
ασχολήθηκα με το αντικείμενο.
3) Θα σας παρακαλούσα τώρα να γυρίστε πίσω και να θυμηθείτε πως ανακαλύψατε
την ιδιαιτερότητα του παιδιού σας;
Πήγα το παιδί σε ειδικό γιατρό στο νοσοκομείο Παίδων όπου μετά από αρκετές
εξετάσεις μου είπαν ότι το παιδί μου έχει κάποια καθυστέρηση χωρίς όμως να
μπορέσουν να μου προσδιορίσουν από πού προέρχεται. Η δική μου άποψη είναι ότι
ξεκίνησε από έναν πολύ υψηλό πυρετό όταν γεννήθηκε το παιδί, τότε δεν
προβληματίστηκα γιατί πέρασε και η όψη του παιδιού ήταν φυσιολογική.
4) Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας σκέψη και αντίδραση
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Αρχικά σοκαρίστηκα και με κυρίευσε η αγωνία επειδή ήταν κάτι πρωτόγνωρο για
μένα. Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω και τι εξέλιξη θα έχει. Οι
πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις γονέων όταν πρωτομαθαίνουν ότι το παιδί τους
γεννήθηκε με κάποια αναπηρία γνωρίζω ότι είναι άρνηση, θυμός, θλίψη, ενοχή,
αμφιθυμία. Να σας εκμυστηρευτώ πως ίσως και να αισθάνθηκα για μια στιγμή
απορριπτική, εχθρική και καταστροφική προς τον ίδιο μου τον εαυτό. Στη συνέχεια,
όμως, το μητρικό ένστικτο ήταν ο οδηγός μου.
5) Τι θεωρείτε σημαντικό ότι πρέπει να λάβει ένας γονέας την στιγμή που
ανακοινώνεται η αναπηρία του παιδιού;
Από την πρώτη στιγμή οι γονείς πρέπει να φανούν δυνατοί και να μην το βάλουν
κάτω. Όχι απογοήτευση και θυμό. Θα συμβούλευα τους γονείς όπως έκανα και εγώ
από την πρώτη στιγμή να πάρουν σπίτι κοινωνική λειτουργό και λογοθεραπευτή έτσι
ώστε να υπάρχει η αρωγή των ειδικών. Επιπλέον η Χριστίνα από την ηλικία των 2
ετών πήγε σε ειδικό παιδικό σταθμό και γι αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω πως από
την αρχή οι γονείς είναι αναγκαίο να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση του παιδιού
τους.

6) Περιγράψτε μου μια καθημερινή μέρα της εβδομάδας, εσείς, η οικογένεια και το
παιδί.
Μια καθημερινή μέρα περιλαμβάνει ειδικά από την πλευρά μου την φροντίδα για την
Χριστίνα. Το πρωί θα έρθει στο σχολείο και μόλις τελειώσει ξεκινάει ο γολγοθάς της
με τους γιατρούς. Βέβαια είναι και μέλος σε πολλές δραστηριότητες όπως ζωγραφική
, σεμινάρια φωτογραφίας και τρελαίνεται με τις βόλτες στην παραλία.
7) Περιγράψτε μου μια Κυριακή, τι κάνετε συνήθως όταν το παιδί δεν έρχεται
σχολείο;
Η Κυριακή αν και θα θέλαμε και εγώ και πατέρας της να διαφέρει η κοινωνία δεν
μας το επιτρέπει. Ο αποκλεισμός από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, στους καθημερινούς
χώρους και ο περιορισμός των συναναστροφών του σε πλαίσια όπου μόνον
ομοιοπαθείς υπάρχουν αποτελεί ένα είδος «καταδίκης». Μπορεί όσο το παιδί είναι
ακόμα μικρό να μην φαίνεται η σοβαρότητα αυτής της κατάστασης, αργότερα όμως
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα κυρίως στο νέο άτομο με αναπηρία, γιατί δεν έχει
εκπαιδευτεί να διεκδικεί με τους κανόνες όλων τη θέση που πραγματικά του ανήκει
στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι λοιπόν οι Κυριακές μας περιορίζονται σε οικογενειακά
τραπέζια και σε βόλτες κυρίως με το αυτοκίνητο είτε στη θάλασσα είτε στο βουνό.
8) Πως βλέπετε τη ζωή του παιδιού σας στο μέλλον; Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί;
Εκεί που οι ισορροπίες είχαν επιτευχθεί και η οικογένεια μας ζει με με το ρυθμό της,
αρχίζει ένας νέος αγώνας που διαταράσσει τον συναισθηματικό κόσμο τους αφού
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σκεφτόμαστε το μέλλον του παιδιού μας. Σαν γονείς εξαντλούμαστε από τώρα σε
ανεύρεση τρόπων να αποκαταστήσουμε το παιδί μας είτε σε κέντρο επαγγελματικής
εκπαίδευσης με την ελπίδα να βρει δο υλειά μετά, είτε αν τελικά η κατάσταση της
Χριστίνας δεν της επιτρέπει να εργαστεί, σε κάποιο προστατευμένο πλαίσιο
δημιουργικής απασχόλησης. Η εικόνα της επιστροφής στο σπίτι και παραμονής της
Χριστίνας εκεί για την υπόλοιπη ζωή της μας δημιουργεί και εμένα και του Νίκου για
άλλη μια φορά άγχος και κάποιες φορές πανικό. Σαν γονείς έχουμε πια μεγαλώσει.
Το άγχος για την αποκατάσταση του παιδιού μας επανέρχεται, εκεί που για μερικά
χρόνια είχε καταλαγιάσει. Βλέπουμε το θάνατο μπροστά μας με φόβο όχι για εμάς –
και ίσως είναι από τις λίγες κατηγορίες ανθρώπων που δεν φοβούνται το θάνατο για
τον εαυτό τους- αλλά για το παιδί μας. «Ποιος θα το φροντίζει όταν πεθάνουμε!»
9) Πως αντιμετώπισαν οι συγγενείς σας και γενικότερα ο κοινωνικός σας περίγυρος
την κατάσταση του παιδιού σας ;
Οι σχέσεις μας με τους συγγενείς της Χριστίνας δεν είχαν και τον άριστο χαρακτήρα.
Αυτό βέβαια πιστεύω πως επηρεάστηκε από τις σχέσεις που υπήρχαν πριν τη γέννηση
του παιδιού μας. Όμως παρόλα αυτά ακόμα και όταν οι συγγενείς αποφάσισαν να
βοηθήσουν, περίπλεξαν τα πράγματα γιατί αφενός δεν ήξεραν να βοηθήσουν και
μερικές φορές δεν δέχονταν να μάθουν. Αφενός γιατί δεν το θεώρησαν δικό τους
πρόβλημα και αφετέρου διότι έχουν και εκείνοι σαν μια άλλη οικογένεια δικές τους
στάσεις και αντιλήψεις διάφορες από αυτές της οικογένειας μας. Τώρα όσον αφορά
την κοινωνία στην Αγγλία δεν ένιωσα το πρόβλημα. Η κοινωνία ήταν ενήμερη και,
επιπλέον, είχα βοήθεια από τους κρατικούς φορείς. Το πρόβλημα του παιδιού το
ένιωσα πραγματικά όταν ήρθαμε στην Ελλάδα. Έψαχνα αντίστοιχους κρατικούς
φορείς όμως δεν υπήρχαν. Υπήρχε μόνο ένα ειδικό σχολείο, το Σικιαρίδειο στο
Μαρούσι. Μετά μετακομίσαμε στην Αλεξανδρούολη. Ο κόσμος δεν ήταν
ενημερωμένος για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και κοιτούσαν τη Χριστίνα περίεργα
ακόμα και στις κούνιες. Δυστυχώς πολλά παιδιά ήταν κρυμμένα στα σπίτια επειδή οι
οικογένειες ένιωθαν ντροπή με αποτέλεσμα η κοινωνία να μην γνωρίζει ή να
παριστάνει ότι δεν την αφορούν αυτά τα άτομα.
10) Γνωρίζατε κάποια πράγματα για τις δυσκολίες του παιδιού σας; Θελήσατε να
μάθετε;
Ναι σε γενικές γραμμές από μικρή μου άρεσε να διαβάζω και να ξέρω πράγματα για
διάφορους τομείς. Έτσι λοιπόν ήμουν ενήμερη και ήξερα πως μια οικογένεια
αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες που αφορούν σε όλα τα επίπεδα της ζωής της και
αυξάνονται όσο μεγαλώνει το παιδί. Οι πιο σημαντικές είναι: Η τροποποίηση των
οικογενειακών ισορροπιών και των σχέσεων.  Η αποδοχή του παιδιού στο στενό και
ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον από την ημέρα της διάγνωσης. Οι ματαιώσεις
από τη συνεχή αναζήτηση ειδικών, οι οποίοι θα θεραπεύσουν το παιδί.
Η
συμμετοχή στην εκπαίδευσή του παιδιού με παραπάνω χρόνο και κόπο από ότι
χρειάζεται ένα άλλο παιδί. Η αύξηση των εξόδων για μεγάλο χρονικό διάστημα
(θεραπείες, εκπαίδευση, ειδικός εξοπλισμός). Η κόπωση από τη συνεχή φροντίδα,

69

την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών και θεραπευτικών πλαισίων, την
αναζήτηση τοποθέτησης του σε κάποιο σχολείο ή εργασία.  Η συνεχής προσπάθεια
ενσωμάτωσής του παιδιού τους σε κάθε νέο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον,
εκτός από τους χώρους εκπαίδευσης.
 Η παραίτηση από την προσωπική και
συζυγική πολλές φορές ζωή τους. . Βέβαια για να μάθω περισσότερα και να έχω την
βοήθεια ειδικών δεν δίστασα να πάω σε ψυχολόγο και κοινωνιολόγο που πραγματικά
κατάφεραν να μου δώσουν δύναμη και σθένος.

11) Πιστεύετε ότι οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας επηρέασαν τη ζωή της
οικογένειάς σας; Πως;
Η απόκτηση της Χριστίνας του παιδιού μας με αναπηρία, είναι από τα πιο σημαντικά
μακροχρόνια προβλήματα που επηρέασαν τη δομή και λειτουργία της οικογένειας
μας. Οι οικογένειες που έχουν ένα παιδί με αναπηρία πολλαπλασιάζονται, γιατί η
πρόοδος της ιατρικής ναι μεν επιτρέπει την μείωση γεννήσεων ατόμων με συγγενείς ή
περιγεννητικές ανωμαλίες αλλά και αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης εκείνων που
παρά την πρόοδο αυτήν, γεννώνται. Αυξάνεται επομένως το ποσοστό οικογενειών
που έχουν την ευθύνη της φροντίδας ενός ατόμου με αναπηρία. Έτσι και εμείς σαν
οικογένεια αντιμετωπίσαμε σημαντικά προβλήματα στη δομή μας που απορρέουν
από τις δυσκολίες που επιφέρει η κινητική αναπηρία της Χριστίνας μας. Μα
δημιουργούνται συνεχώς ιδιαίτερες απαιτήσεις που αφορούν τον χρόνο, την αλλαγή
συνηθειών μας, του τρόπου ζωής μας, της ανασυγκρότηση της θέσης των μελών της
οικογενείας μας. Η οικογένεια μας όσο περνά ο χρόνος μετασχηματίζεται,
προσαρμόζεται και αναδομείται για να συνεχίσει να λειτουργεί. Σαν γονείς σε μια
οικογένεια που μεγαλώνει ένα άτομο με αναπηρία, βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις,
όχι μόνο γιατί οι σχέσεις μας μεταλλάσσονται και παίρνουν άλλη μορφή, αλλά και
γιατί το περιβάλλον (κοινωνικό, σχολικό, εργασιακό) δεν είναι πάντα έτοιμο να
δεχτεί τις ιδιαιτερότητες μας. Το διαφορετικό από αυτό που θεωρούμε ως πρότυπο
στο κοινωνικό, σχολικό, εργασιακό περιβάλλον μας δεν ενσωματώνεται εύκολα.
12) Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό να μην το στείλετε σχολείο ; Γιατί αλλάξατε
γνώμη;
Σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκα να μην στείλω την Χριστίνα σχολείο. Η εξέλιξη
της Χριστίνας και με την βοήθεια του σχολείου θεωρώ ότι έχει ξεπεράσει κάθε
προσδοκία λόγω της αγάπης που εισέπραξε. Ποτέ δεν απέρριψαν το παιδί. Σε αυτό
βέβαια ήμουν στήριγμα και εγώ. Όπου πήγαινα το έπαιρνα μαζί μου, δεν ντράπηκα
ποτέ γι' αυτήν. Το πιο σημαντικό πο υ έκανα και εγώ με το ν πατέρα της και ο ι
δάσκαλοί της ήταν ότι πάντα βάζαμε όρια στη Χριστίνα, ποτέ δεν την κακομάθαμε
κάνοντάς της όλα τα χατίρια. Η πειθαρχία και η συνεχόμενη εκπαίδευση ήταν
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καθοριστικά στοιχεία για την εξέλιξή της, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι κοινωνική,
καλοσυνάτη, να έχει χιούμορ και να είναι αποδεκτή από τον κόσμο.
13) Η εικόνα του παιδιού βελτιώθηκε στο σχολείο;
Σαφώς και έχω δει την εικόνα της Χριστίνας να αλλάζει θετικά από την επίδραση του
σχολείου.Από τη δική μου εμπειρία μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι αυτά τα παιδιά
πρέπει να πάνε σε ειδικά σχολεία, ποτέ σε κανονικά, επειδή έχουν μια
διαφορετικότητα. Οι γνώσεις που μπορούν να αποκτήσουν φτάνουν μέχρι ένα
σημείο. Σημασία έχει η ψυχολογία του παιδιού και η εκπαίδευση όσον αφορά την
αυτοεξυπηρέτησή του.
Καταληκτική ερώτηση: Πως σας φάνηκε η διαδικασία της συζήτησης;
Έχετε κάτι να προσθέσετε, θα θέλατε να πείτε κάτι παραπάνω ;
Τέλος σε αυτό στάδιο θα ήθελα να επισημάνω πως δεν πρέπει να ξεχνάμε και
την ενηλικίωση του ατόμου, η οποία δεν συνοδεύεται με ανεξαρτοποίηση,
όπως των άλλων νέων, όπως των αδελφών. Η συνεχής εξάρτηση αρχίζει να
δημιουργεί κούραση και πολλές φορές εκνευρισμό και στις δυο πλευρές.
Ζητήματα όπως η σεξουαλικότητα που μπορεί να είχαν καταπιεστεί μέχρι
τώρα, αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και να φέρνουν αμηχανία στους
γονείς και στα αδέλφια και απογοήτευση στους ίδιους. Εδώ αρχίζει ένα νέο
ταξίδι με μονοπάτια δύσβατα αλλά και ευκολοδιάβατα. Σε αυτή τη διαδρομή
θα φανεί η «δουλειά» των γονέων , και η προσωπικότητα που έχει αναπτύξει
το άτομο με αναπηρία. Οι κόποι τους θα αποδώσουν τους καρπούς. Τα λάθη
θα φανούν και ποτέ δεν είναι αργά να διορθωθούν. Πολλοί γονείς όπως εμένα
θα δοκιμάσουν μεγάλες χαρές και μεγάλες λύπες ταυτόχρονα, όπως άλλωστε
και με τα παιδιά που δεν έχουν αναπηρία. Το σημαντικότερο όμως σε αυτή τη
φάση της ζωής μας είναι να αντιμετωπίσουμε το παιδί μας ως ανεξάρτητο και
ας εξαρτάται από εμάς – άλλωστε πάντα θα έχει κάποιον να φροντίζει τα
καθημερινά του προβλήματα, όσο και αν η τεχνολογία τον βοηθήσει να
λειτουργεί σε αρκετούς τομείς μόνος του. Το τι θα επακολουθήσει εξαρτάται
όχι μόνο από τους εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και από την προσωπικότητα
των μελών της οικογένειας τις στάσεις τους και τις αξίες τους .

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5
1) Τι είδατε, τι διαπιστώσατε στην εικόνα του παιδιού σας ;
«Πιστεύω ότι η πιο κρίσιμη περίοδος του γάμου μας ήταν αμέσως μετά τη γέννηση
της δεύτερης κό ρης μας, της Μαρίας, πο υ γεννήθηκε με αναπηρία. Είχα ήδη
πρόβλημα να αντιμετωπίσω αυτή την πλευρά του θέματος. Όταν έγινε ενός έτους
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έγινε σιγά-σιγά φανερό ότι η Μαρία ήτανε σοβαρά καθυστερημένη διανοητικά και
είχε συγχρόνως σωματική αναπηρία και επιληπτικούς σπασμούς» .
2) Με τι ασχολείστε; Ηλικία γονέα
Είμαι φιλόλογος και είμαι γεννημένος το 1970.
3) Θα σας παρακαλούσα τώρα να γυρίστε πίσω και να θυμηθείτε πως ανακαλύψατε
την ιδιαιτερότητα του παιδιού σας;
Αρχικά διέκρινα ότι όσο μεγάλωνε κάτι δεν πήγαινε καλά κυρίως με την αντίληψη
και την ευρύτερη επικοινωνία του παιδιού μας. Συγκεκριμένα άλλα παιδιά στην
ηλικία της μπορούσαν να καταλάβουν κάποια αυτονόητα πράγματα ενώ η δική μας
δεν μπορούσε κι έτσι πήραμε την απόφαση να το ψάξουμε περισσότερο με γιατρούς,
εξετάσεις με συζητήσεις να δούμε τι το διαφορετικό της συνέβαινε.
4) Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας σκέψη και αντίδραση
Η αρχική μου αντίδραση σε μια σκληρή κατάσταση ήταν καταστροφική.
Προσπάθησα να την αποφύγω αφήνοντας την σύζυγό μου να σηκώσει μόνη της
ολόκληρο το φορτίο. Με τη στάση της μου έμαθε πώς να αντιμετωπίζω τις
υποχρεώσεις μου ως συζύγου και πατέρα και να αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Η
εκτίμηση και η αγάπη μου γι’ αυτήν διαρκώς μεγάλωνε. Επειδή έμαθα να
αντιμετωπίζω τον εσωτερικό πόνο, παρά να τον αποφεύγω, η σύζυγός μου κι εγώ
τώρα μπορούμε μαζί να αντιμετωπίζουμε εκείνα τα προβλήματα που δημιουργούν
ψυχικό πόνο»
5) Τι θεωρείτε σημαντικό ότι πρέπει να λάβει ένας γονέας την στιγμή που
ανακοινώνεται η αναπηρία του παιδιού;
Η πρώτη αντίδραση μας ήταν η άρνηση. Υπάρχει πραγματική ανάγκη να
αναγνωρίσουμε την θλίψη και να δώσουμε χρόνο να συνέλθουμε από το σοκ για να
αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε. Όμως ήμασταν και θυμωμένοι διότι όπως και κάθε
άλλο πλήγμα αποτελεί ένα εγωιστικό κτύπημα. Αυτό που πρέπει να κάνει η
οικογένεια κατ’ αρχάς πρέπει να αποδεχθεί το αμετάκλητο της κατάστασης και να
μην «πενθήσει» είτε το υγιές παιδί που δεν μπόρεσε να φέρει στον κόσμο, είτε μια
προηγούμενη πιο εύκολη ζωή, με ένα μέλος της οικογένειας υγιή και χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα. Πριν όμως κατορθώσει να φτάσει αυτό το στάδιο της αποδοχής, είναι
αναγκαίο να περάσει από τη φάση της άρνησης της αναπηρίας και θα αντιμετωπίσει
έναν αγώνα «εξαφάνισής» της. Έτσι καλό θα ήταν για μένα να ξεκινήσει ένας αγώνας
επισκέψεων σε ειδικούς, σε πρακτικούς κ.τ.λ., έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει
τόσο το παιδί όσο και τον ίδιο τον γονιό.
6) Περιγράψτε μου μια καθημερινή μέρα της εβδομάδας, εσείς, η οικογένεια και το
παιδί
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Απομονωμένοι λοιπόν στο σπίτι και στο πρόβλημα και οι δύο μιας και τις
περισσότερες φορές οι συγγενείς δεν είναι κοντά δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί
κάποιες στιγμές π.χ. μια βόλτα, ένα σινεμά. Έτσι σιγά σιγά η σχέση άρχισε να
φθείρεται. Η κοινωνική απομόνωση ήρθε και βέβαια ευθύνεται και η ελλιπής
πληροφόρηση και στήριξη, γιατί π.χ. το να αφήσουν ένα βράδυ το παιδί τους σε
«βοηθό», όπως πολύ άνετα θα έκαναν με το άλλο τους παιδί, τους φοβίζει. Έτσι μια
καθημερινή μέρα περιλαμβάνει το σχολείο της Μαρίας, τις επισκέψεις στους
λογοθεραπευτές, στους ψυχολόγους και ίσως μια βόλτα στο πάρκο αν ο καιρός το
επιτρέπει.

7) Περιγράψτε μου μια Κυριακή, τι κάνετε συνήθως όταν το παιδί δεν έρχεται
σχολείο;
H Κυριακή δεν έχει καμία διαφορά σε σχέση με άλλες μέρες. Οι έξοδοι μειώνονται ενώ σε αυτή την ηλικία πρέπει να αρχίσουν να αυξάνονται -και αυτό γιατί η
διαδικασία είναι δυσκολότερη αφού το ασανσέρ στο σπίτι δεν είναι μεγάλο και δεν
υπάρχει ράμπα. Γενικά οι δυσκολίες μετακίνησης μέσα και έξω από το σπίτι είναι
ένας βασικός παράγοντας απομόνωσης της Μαρίας και της οικογένειας μας. Το
γεγονός ότι σήμερα οι μεγάλες πόλεις αρχίζουν να γίνονται προσπελάσιμες είναι μια
ανάσα στα πρακτικά μας προβλήματα. Αλλά δεν μπορούν να μένουν όλες οι
οικογένειες κοντά σε λεωφορεία, ούτε ο προορισμός τους να είναι πάντα κοντά σε
λεωφορεία. Οι διακοπές επίσης της οικογένειας μας προσαρμόζονται με βάση την
προσβασιμότητα στο χώρο και την μετακίνηση μας.
8) Πως βλέπετε τη ζωή του παιδιού σας στο μέλλον; Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί;
Τα συναισθήματα που μου προκαλούνται όταν σκέφτομαι το μέλλον του παιδιού μου
ενός αγγέλου με κινητική αναπηρία στην οικογένεια μου, είναι συνήθως,
συγκεχυμένα και πολύ έντονα. Μπορεί να έχω σχέση με το παιδί, με τον ίδιο μου τον
εαυτό, με την υπόλοιπη οικογένεια και με τη στάση της κοινωνίας. Συνήθως όμως τα
συναισθήματά μου, γνωρίζουν «σκαμπανεβάσματα» και κυρίως τις εποχές που το
παιδί, θα μπορούσε να έχει ολοκληρώσει κάθε στάδιο εξέλιξης, όπως οι συνομήλικοί
του, τότε νιώθω έντονα θλίψη. Αναπτύσσω δε διάφορες άμυνες, που εξαρτώνται από
με την προσωπικότητά μου. Εγώ υπερεκτιμώ «τις ικανότητες» του παιδιού μου αλλά
υπάρχουν και στιγμές που αρνούμαι να δεχτώ την κατάσταση, και να την
αντιμετωπίσω. Φοβάμαι για το μέλλον του χωρίς εμένα.
9) Πως αντιμετώπισαν οι συγγενείς σας και γενικότερα ο κοινωνικός σας περίγυρος
την κατάσταση του παιδιού σας ;
Οι συγγενείς παρόλο ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στήριξης της
οικογένειας, για μας είναι απόντες. Αυτή την στάση την παρατηρήσαμε όταν το παιδί
μεγάλωσε. Αυτό έγινε γιατί οι συγγενείς δεν γνωρίζουν το πρόβλημα και αυτό γιατί
εμείς οι γονείς μέχρι να μην μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αποκρύπτουμε την
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αλήθεια. Έτσι οι συγγενείς μας πίστεψαν ότι οι ίδιοι νοιώθουν αδυναμία να
στηρίξουν την οικογένεια μας, νοιώθοντας τα ίδια συναισθήματα αποδοχήςαπόρριψης της κατάστασης που νοιώθουμε και εμείς οι ίδιοι σαν γονείς παιδιού με
ειδικές ανάγκες. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η στάση της απόρριψης και για τις δύο
πλευρές δηλώνει άγνοια και φόβο. Η επικοινωνία μας έχει αραιώσει και παραμένει
στη τυπική συγγενική επαφή. Όσο ν αφο ρά την κο ινωνία με ενοχλο ύσε πο υ την
έβλεπαν επίμονα χωρίς τουλάχιστον να με ρωτήσουν κάτι ώστε να μπορέσω να τους
μιλήσω, να τους εξηγήσω ότι και αυτά τα παιδιά χαίρονται όταν τα χαϊδεύεις και σ’
αυτά τα παιδιά αρέσει να τους χαμογελάς, χωρίς να τα βλέπεις επίμονα και βουβά»,
δεν θέλω να σας κρύψω σε τι δύσκολη θέση βρισκόμουν. Δεν άπλωσα το χέρι μου να
κρατήσω το παιδί μο υ, να το πάρω στην αγκαλιά μο υ, η επιθυμία που είχα κρυφά
μέσα μου ήταν να κρυφτώ, να εξαφανιστώ, αν είναι δυνατόν .
10) Γνωρίζατε κάποια πράγματα για τις δυσκολίες του παιδιού σας; Θελήσατε να
μάθετε;
Όχι δεν γνώριζα σχεδόν τίποτα για τις δυσκολίες του παιδιού μου. Γι αυτόν ακριβώς
τον λόγο θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο έχει η αντικειμενική πληροφόρηση για τη
διάγνωση του παιδιού. Η έλλειψη σαφούς πληροφόρησης σχετικά με το «πρόβλημα»
οδηγεί σε μια εύθραυστη σχέση ανάμεσα στους γονείς. Έχω μεγάλη αντοχή. Αρκετά
συχνά όμως όλη αυτή η συναισθηματική κόπωση και ταλαιπωρία, μετατρέπεται σε
επιθετικότητα. Επιθετικότητα προς τους δασκάλους, το σχολείο, το κράτος. Μερικές
φορές δεν συνεργάζομαι με τους δασκάλους ή τους καθηγητές, χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει ό τι δεν θέλω να ακο ύσω ή δεν καταλαβαίνω αυτό πο υ ακούω. Αυτή η
αρνητική στάση που παίρνω είναι αντίδραση στην λύπη και τον πόνο που έχω
νοιώσει μέχρι τώρα, αλλά και την κόπωση που επιφέρει η συνεχής χρόνια φροντίδα
του παιδιού μου με αναπηρία. Βρίσκομαι συνεχώς σε μια κατάσταση «πρέπει», για
την οποία δεν μπορώ να πω«δεν μπορώ άλλο», «δεν αντέχω». Έτσι αντιδρώ στα πιο
επώδυνα κατά την κρίση μου γιατί δεν μπορώ να μην φροντίσω το παιδί μου, δεν
μπορώ να μην κάνει φυσιοθεραπεία, αλλά μπορώ να παραβλέψω το σχολείο και να
μεταθέσω στους δασκάλους λίγο από το φορτίο που έχω. Έτσι προσπάθησα να μπω
σε μια φάση προσανατολισμού και άρχισα να αναζητώ βοήθεια και ενημέρωση και
να προγραμματίζω το μέλλον. Σε αυτό το στάδιο χρειάστηκα συστηματική βοήθεια
και καθοδήγηση με την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα
βοήθεια ψυχολόγου.
11) Πιστεύετε ότι οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας επηρέασαν τη ζωή της
οικογένειάς σας; Πως;
Η συζυγική σχέση κατέχει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οικογένειας. Θεωρώ ότι
όσο πιο καλή είναι η επικοινωνία και η σχέση των γονέων, τόσο σταθερή είναι η
συνοχή της οικογένειας και μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
που έρχονται. Όμως παρόλα αυτά η σχέση των συζύγων επηρεάζεται. Μπορεί να
φέρει στην επιφάνεια προϋπάρχουσες συζυγικές συγκρούσεις. Σε μια δυνατή σχέση
οι σύζυγοι θα υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο. Αν αυτό δεν ισχύει ο ένας σύζυγος
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καταφεύγει στην παθητικότητα και την απόσυρση. Οι γονείς μπορεί να μεταθέσουν
τις δυσκολίες αυτές στο παιδί.
12) Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό να μην το στείλετε σχολείο ; Γιατί αλλάξατε
γνώμη;
Όταν το παιδί φτάνει στην ηλικία όπου πρέπει να πάει σχολείο αντιμετωπίσαμε
ακόμα ένα στάδιο, όπου υπάρχουν αλλαγές, θετικές και αρνητικές, αλλά και
προβλήματα. Αυτά μπορεί να είναι πρακτικά, οικονομικά, συναισθηματικά. Στην
περίπτωση που το παιδί μας θα φοιτούσε σε ειδικό σχολείο κάποια από τα πρακτικά
προβλήματα, όπως η μετακίνηση λύνεται με το σχολικό αυτοκίνητο, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση πρέπει να οργανωθεί. Η μεταφορά του παιδιού μας καθημερινά με το
αναπηρικό καρότσι, προϋποθέτει συνεχώς την απασχόληση του ενός γονέα. Ο χρόνος
προετοιμασίας για το σχολείο, επίσης είναι μεγαλύτερος από των άλλων παιδιών. Το
πλύσιμο, το ντύσιμο, το πρωινό απαιτούν χρόνο κάθε πρωί. Αυτό σημαίνει ότι το
παιδί μας αλλά και εμείς πρέπει να ξυπνάμε πιο πρωί, χρειάζεται να κινηθούμε
γρήγορα και οργανωμένα. Έτσι αρχικά σκεφτόμασταν πως ίσως δεν ήταν και τόσο
σημαντικό να πάει η κόρη μας στο σχολείο. Όταν όμως είδαμε ότι το παιδί μας τελικά
δεν περπατά ανεξάρτητο, στραφήκαμε προς το νοητικό μέρος του που παραμένει
καλό και από εκεί προσπαθήσαμε να αντλήσουμε κουράγιο για να συνεχίσουμε. Έτσι
σταματήσαμε τις πολλές θεραπείες και αρχίσαμε το σχολείο.
13) Η εικόνα του παιδιού βελτιώθηκε στο σχολείο;
Ναι σαφώς και το σχολείο κατάφερε να βοηθήσει την κόρη μας. Η Μαρία κατόρθωσε
να γράφει, να διαβάζει, να διαχειρίζεται με ευκολία τον λόγο και να
επιχειρηματολογεί. Η στάση που το παιδί μου ανέπτυξε ευελπιστώ να είναι ένας
επιβοηθητικός παράγοντας στην περαιτέρω κοινωνική συμμετοχή και ένταξή του,
λειτουργώντας τόσο προς όφελός του εαυτού του, όσο και του κοινωνικού συνόλου.
Καταληκτική ερώτηση: Πως σας φάνηκε η διαδικασία της συζήτησης;
Έχετε κάτι να προσθέσετε, θα θέλατε να πείτε κάτι παραπάνω ;
Κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ανθρώπινη υπόσταση δεν σημαίνει
απλώς να είσαι ένα πλάσμα ξεχασμένο και απρόσωπο, έρμαιο της ζωής που η
ευθυμία του ή η μελαγχολία του εξαρτάται από αυτήν. Σημαίνει να αντικρίζεις
το πεπρωμένο σου, όπως και τις τύχες της ανθρωπότητας κατά πρόσωπο, να
είσαι μια ύπαρξη στέρεα. δηλαδή κάποιος που στέκεται στα πόδια του….. Το
γεγονός πως καθοριζόμαστε από τους νόμους της ζωής, είναι μόνον η μια όψη
της αλήθειας. Η άλλη είναι πως εμείς καθορίζουμε την ίδια μας την μοίρα
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