
Αποδεικνφεται εξαιρετικά δυςκολότερο από ότι φαντάηει, το να είςαι γονιόσ και να 

ανακαλφπτεισ ότι το παιδί ςου  είναι παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ και ότι αυτό κα ιςχφει 

από εδϊ και ςτο εξισ για πάντα.  

Παρότι μιλάμε για ηευγάρια με τθν θλικία τουσ να κυμαίνεται από 25 – 40 ετϊν, που 

ζχουν παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ, τότε κα διαπιςτϊςουμε ότι θ γνϊςθ τουσ πάνω ς’ 

αυτά τα κζματα είναι ελάχιςτθ, άλλωςτε πωσ μπορείσ να διαχειριςτείσ μία 

κατάςταςθ ςτθν οποία δεν είχεσ οφτε ςτθ ςφαίρα τθσ φανταςίασ υποψιαςτεί ότι κα 

είςαι μζροσ.  

Μετά τθ διάγνωςθ λοιπόν θ οδφςςεια του γονιοφ ςυνεχίηεται ςτο κλείςιμο του 

περιβόθτου ραντεβοφ με το φορζα εξζταςθσ, γνωμάτευςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ 

αναπθρίασ. Σε περιπτϊςεισ που κα ςτακεί εξαιρετικά τυχερόσ, θ διαδικαςία αυτι 

κα κρατιςει λίγο παραπάνω από ζνα εξάμθνο. Ζτςι, λοιπόν, μζχρι να ζρκει το 

ραντεβοφ αυτό, ζρχονται οι γνϊμεσ του δεφτερου, τρίτου γιατροφ που το ηευγάρι 

μζςα ςτθν αγωνία και μθ μπορϊντασ να περιμζνει πλθρϊνει αδρά αφοφ μιλάμε για 

ιδιωτικοφσ γιατροφσ επί το πλείςτον. Τα 6 χρόνια αυτά τα οποία αςχολοφμαι με τον 

αυτιςμό, λόγω των παιδιϊν μου και με το ςφλλογο, ζχω δει γονείσ να κάνουν 

ταξίδια ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ για μία ιατρικι γνϊμθ, να ρωτοφν από δω και 

από’ κει για να τουσ υποδείξουν ζναν «πολφ καλό» παιδοψυχίατρο, να δίνουν 

ομοιοπακθτικά φάρμακα ςτα παιδιά για να καλυτερεφςουν, να τα πθγαίνουν ςε 

υπνωτιςτζσ για να βοθκθκοφν. Επίςθσ, υπάρχουν γονείσ που πακαίνουν κατάκλιψθ, 

άλλοι που χωρίηουν, άλλοι που χρθςιμοποιοφν τθ δθμοςιότθτα για να φανεί πόςο 

cool είναι και άλλοι που δεν το λζνε καν ςτο ςχολείο που φοιτά το παιδί τουσ. 

Φυςικά δεν εννοϊ ότι οι γιατροί δεν κάνουν τθ δουλειά τουσ και πιςτζψτε το, ςασ 

μιλϊ για γονείσ μορφωμζνουσ που αγαποφν τα παιδιά τουσ και δουλεφουν με τα 

παιδιά τουσ και με τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ. Όμωσ εμείσ οι γονείσ κάνουμε 

λάκθ και πολλζσ φορζσ ςοβαρά. Και τα λάκθ γίνονται γιατί δεν είμαςτε ειδικοί και 

δεν υπάρχει κάποιοσ να μασ κακοδθγιςει. Μζςα από το ςφλλογο πολλζσ φορζσ 

γινόμαςτε ςυμβουλάτορεσ ξεκινϊντασ από τα δικαιολογθτικά που πρζπει να ζχει 

κανείσ για τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μζχρι και τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ ςε 

καταςτάςεισ όπωσ π.χ. μία κρίςθ κυμοφ.  

Το επόμενο βιμα είναι το κυνιγι του «καλοφ κζντρο» του καλοφ ιδιωτικοφ κζντρου 

βζβαια. Να αναφζρω ότι το μόνο δθμόςιο κζντρο πρϊιμθσ παρζμβαςθσ ςε όλθ τθν 

Ελλάδα για αυτιςτικά παιδιά είναι θ ΕΘΜΑ θ οποία φιλοξενεί 15 παιδιά το χρόνο 

μζχρι τθν θλικία των 5 ετϊν τθ ςτιγμι που οι διαγνϊςεισ αυτιςτικϊν παιδιϊν 

δείχνουν να αυξάνονται. Με κόπο κατορκϊςαμε ςαν Ενιαίοσ Σφλλογοσ πριν μερικά 

χρόνια παρεμβαίνοντασ να μθν υλοποιθκοφν τα ςχζδια του Νοςοκομείου Παίδων 

«ΑγλαΪα Κυριακοφ» για απορρόφθςθ τθσ ΕΘΜΑ από άλλθ μονάδα και να παραμζνει 

ακόμα μια εξειδικευμζνθ μονάδα, με ςοβαρότατεσ ελλείψεισ βζβαια ςε προςωπικό 

και υλικοτεχνικι υποδομι όπωσ όλεσ οι μονάδεσ υγείασ. Από εκεί και πζρα 



υπάρχουν μόνο ιδιωτικά κζντρα που προσ το παρόν λειτουργοφν με το ςφςτθμα -

προκαταβάλω τα λεφτά ςτο κζντρο, μου δίνει τθν απόδειξθ, τθν κατακζτω ςτον 

ΕΟΠΥΥ και παίρνω πίςω τα χριματα ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ με κακυςτζρθςθ 3 

μθνϊν-, ενϊ είναι γνωςτό ότι το προθγοφμενο διάςτθμα είχαμε να πάρουμε 

χριματα περιςςότερο από ζνα χρόνο.  

Το τελευταίο διάςτθμα δε λόγω και των περικοπϊν που κζλουν να κάνουν γίνεται 

προςπάκεια με διάφορουσ τρόπουσ να μασ κόψουν χριματα από το πακζτο των 

λεγόμενων κεραπειϊν. Διευκυντισ ειδικοφ ςχολείου μασ είπε ότι «… και εςείσ οι 

γονείσ παίρνετε ςε χριματα κεραπείεσ τισ οποίεσ δεν κάνετε». Βζβαια, ξεχνά να μασ 

πει ότι θ εργοκεραπεία (πολφ ςθμαντικι για τθν εξζλιξθ των παιδιϊν με αυτιςμό 

και άλλεσ πακιςεισ) κοςτολογείται για το κράτοσ 1 ευρϊ και 23 λεπτά, τθ ςτιγμι 

που ςτα ιδιωτικά κζντρα τα 45 λεπτά κοςτολογοφνται από 30 ευρϊ και πάνω.  

Αλλά πζρα από αυτό κα βάλω μερικζσ ςκζψεισ για τθν για τθν 

υπερςυνταγογράφθςθ κεραπειϊν που μιλά το κράτοσ.  Εμείσ οι γονείσ των 

αυτιςτικϊν παιδιϊν ςυνεχϊσ ακοφμε από τουσ ειδικοφσ (εγϊ προςωπικά και από το 

ΚΕΔΔΥ και από ιδιωτικοφσ κεραπευτζσ) ότι ςτον αυτιςμό θ διδαςκαλία ςτθ μικρι 

θλικία πρζπει να είναι ςυνεχισ και αδιάλειπτθ, όπωσ επίςθσ διαβάηουμε και ςε 

βιβλία επιςτθμόνων Αμερικάνων, Άγγλων που εξειδικεφονται ςτον αυτιςμό ότι θ 

καλφτερθ βοικεια είναι να ζχουν ζναν άνκρωπο δίπλα τουσ οποίοσ ςυνεχϊσ κα 

τουσ μιλάει, κα τουσ δίνει ερεκίςματα, όχι μόνο ςε προςτατευμζνο περιβάλλον 

αλλά και ςτο δρόμο, ςτθν παιδικι χαρά, ςτο ςχολείο, με δραςτθριότθτεσ, 

ακλθτιςμό και πολλά άλλα. Και εμείσ ςτθν Ελλάδα του 2018 κάνουμε 2 φορζσ τθ 

βδομάδα λογοκεραπεία και άλλεσ 2 φορζσ εργοκεραπεία γιατί δεν ζχουμε να 

πλθρϊςουμε.  Π.χ. Μιλοφν για υπερςυνταγογράφθςθ κεραπειϊν τθ ςτιγμι που οι 

ειδικοί  (ι οι όχι και τόςο ειδικοί) των παράλλθλων ςτθρίξεων αναλαμβάνουν τα 

παιδιά, που χρειάηονται βοικεια, ολόκλθρου του ςχολείου και δεν κάνουν 

παράλλθλθ ςτιριξθ ζναν προσ ζνα. Και ακριβϊσ αυτι θ ζλλειψθ, του ζναν προσ ζνα, 

μασ γεννά τθν ανάγκθ να πλθρϊνουμε ιδιωτικζσ παράλλθλεσ ςτθρίξεισ. 

 Άρα τι ζχει γίνει ακριβϊσ; (Είναι κακοί γιατροί) Κάνανε λάκοσ ςτο επιςτθμονικό 

πλαίςιο που είχαν μζχρι τϊρα και κζλουν να το διορκϊςουν; Είναι ότι αποφάςιςαν 

πωσ είμαςτε κακοί πολίτεσ γονείσ που κλζβουν το κράτοσ αφοφ καρπϊνονται 

χριματα από κεραπείεσ που δεν κάνουν τα παιδιά τουσ, γι’ αυτό και πρζπει να 

τιμωρθκοφμε; Ή μιπωσ απλά προςπακοφν να ρίξουν ςτουσ γονείσ το φταίξιμο και 

για να κόψουν τα χριματα και κα μασ πουν απατεϊνεσ και από πάνω; 

Και κάπωσ ζτςι τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ γίνονται το τζλειο παράδειγμα και θ 

απόδειξθ ότι το κράτοσ, θ υγεία, θ παιδεία ενϊνονται με μια κλωςτι και κα ζπρεπε 

να ςυνεργάηονται απόλυτα για τθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ όχι μόνο των παιδιϊν με 

ειδικζσ ανάγκεσ αλλά και όλων των παιδιϊν.  



Για εμάσ είναι κακαρό ότι θ λφςθ ςτα προβλιματά μασ είναι αυτι ακριβϊσ, δθλαδι 

θ προςταςία των παιδιϊν μασ από το κράτοσ ςε όλεσ τισ θλικίεσ και ςε όποια 

βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ και αν βρίςκονται. Εμείσ κζλουμε θ επιςτθμονικι γνϊςθ 

και θ πρακτικι να περικλείει το πάςχον παιδί. Η γριγορθ διάγνωςθ από κρατικοφσ 

φορείσ, θ ψυχολογικι ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ και τθν ϊρα τθσ διάγνωςθσ αλλά 

κυρίωσ ςτθν πορεία, θ κακοδιγθςθ για τισ κεραπείεσ του παιδιοφ, ςχολείο που 

ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ του παιδιοφ, είτε είναι το ειδικό είτε το τυπικό κα 

ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ του για άκλθςθ, μάκθςθ, παιχνίδι, να δίνει ερεκίςματα 

και χαρά ςτο παιδί και κατ’ επζκταςθ ςτουσ γονείσ του.  

Για ‘μασ τουσ γονείσ το ηθτοφμενο είναι οι κατάλλθλεσ δομζσ και όχι τα χριματα. Το 

ανάπθρο παιδί μπορεί μόνο να ενταχκεί ςτθν κοινωνία όταν κα προςφζρει με βάςθ 

τισ ικανότθτεσ και τισ δεξιότθτζσ του, όταν θ οικογζνειά του κα βγει από τθν 

κοινωνικι απομόνωςθ και κα ςυμμετζχει ςτθ ηωι ωσ ενεργό τθσ μζλοσ.  

Για μασ αυτό ονομάηεται πρόοδοσ. 

 

 

  

  


