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Πεπίλητη
Ζ απόθηεζε ελόο παηδηνύ απνηειεί κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εκπεηξίεο ζηε δσή
ελόο αλζξώπνπ. Οη γνλείο πξνζκέλνπλ ην «νλεηξηθό παηδί», αιιά ζπλήζσο ην παηδί
πνπ γελληέηαη απέρεη αξθεηά από ηηο γνλετθέο πξνζδνθίεο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε
απόζηαζε από απηέο ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε απνγνήηεπζε. Δηδηθά όηαλ απηό ην
παηδί δελ αληαπνθξίλεηαη ζην «θπζηνινγηθό» θαη αλήθεη ζηα άηνκα κε απηηζκό, ηόηε
νη γνλείο βηώλνπλ ηελ απνηπρία. Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη
κε κία γλσκάηεπζε απηηζκνύ γηα ην παηδί ηνπο, εηζέξρνληαη ζε κία λέα, επώδπλε
θαηάζηαζε. Από ην αξρηθό εξώηεκα «Τη έρεη ην παηδί κνπ; Θα ζεξαπεπηεί;» κέρξη ηε
δήισζε «Τν παηδί κνπ έρεη απηηζκό», νη γνλείο δηαλύνπλ κία ηεξάζηηα δηαδξνκή.
Μόλνη, ρσξίο νπζηαζηηθή βνήζεηα θαη πξνζπαζώληαο λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηα λέα
δεδνκέλα ηεο δσήο ηνπο θάλνπλ επηινγέο πνπ αθνξνύλ ην παηδί ηνπο. Ζ θαηεύζπλζε,
ν θαζνξηζκόο ζηαζεξώλ βεκάησλ, ε ηνπνζέηεζε ξεαιηζηηθώλ ζηόρσλ θαζώο θαη ε
αλαδήηεζε ιύζεσλ θαη επηινγώλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηεο
νηθνγέλεηαο, ε εύξεζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ θ.α. είλαη θξίζηκα
δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο γνλείο. Αλαδεηθλύεηαη ινηπόλ ε αλαγθαηόηεηα ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο απηώλ ησλ γνλέσλ, πνπ ζα πξνζθέξεη όρη κόλν ζσζηή πιεξνθόξεζε
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αιιά ζα ζηεξίμεη θαη ζα ελδπλακώζεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κεηαηξέπνληαο ην
«πξόβιεκα» ζε «πξόθιεζε».

Λέξειρ-κλειδιά: Σπκβνπιεπηηθή γνλέσλ, Απηηζκόο, Δηδηθή Αγσγή, Δθπαίδεπζε

Abstract
The acquisition of a child is one of the most important experiences in a person's
life. Parents expect the “dreamy child”, but usually the child born is far away from
parents’ expectations. The bigger this distance is, the greater becomes the frustration.
Especially when the child does not respond to “normal” and belongs to people with
autism, parents are experiencing failure. The majority of parents, facing a paper,
concerning their child, in which the word “autism” is written, enter in a new, painful
situation. Since the first question “What is happening to my child? Will it be cured?”
till the statement “My child has autism”, parents go through a long distance. Alone,
without substantial help, they try to adapt new data into their life and make choices,
concerning their child. They have to confront crucial issues, such as direction, setting
of next steps, installation of realistic targets, search for solutions, finding the
appropriate educational framework etc. All the above prove the need for parental
counseling, providing not only accurate information, but also supporting and
strengthening family members, turning the “problem” to “challenge”.

Keywords: Parental Counseling, Autism, Special Education, Education

Διζαγυγή
Πξνζκέλνληαο ην πιάζκα πνπ πξόθεηηαη λα θέξνπλ ζηνλ θόζκν πνιινί γνλείο
«πιάζνπλ ην νλεηξηθό παηδί». Όκσο κε ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ νη γνλείο
εηζέξρνληαη ζε κία λέα, επώδπλε θαηάζηαζε. Από ην αξρηθό εξώηεκα «Τη έρεη ην
παηδί κνπ;» κέρξη ηε δήισζε «Τν παηδί κνπ έρεη απηηζκό», νη γνλείο δηαλύνπλ κία
ηεξάζηηα δηαδξνκή, ζηελ νπνία είλαη ζπλήζσο κόλνη.
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Σηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη αξρηθά πσο νη γνλείο αληηιακβάλνληαη ηα πξώηα
ζεκάδηα ηνπ απηηζκνύ. Σηε ζπλέρεηα αλαιύνληαη ηα ζηάδηα από ηα νπνία δηέξρνληαη
νη γνλείο ιακβάλνληαο κία δηάγλσζε απηηζκνύ γηα ην παηδί ηνπο. Σην ηέινο
αλαδεηθλύεηαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο απηώλ ησλ γνλέσλ.
Σην ηέινο θάζε ελόηεηαο παξαζέηνπκε ηκεκαηηθά ηα ιόγηα κεηέξαο παηδηνύ
κε απηηζκό, ην νπνίν θνηηνύζε ηε ζρνιηθή ρξνληά (2015-16) ζην Δηδηθό Νεπηαγσγείν
πνπ εξγαδόκαζηε θαηόπηλ αδείαο ηεο.

Ππώηα ζημάδια ηος αςηιζμού
Σε έξεπλα γηα ηηο πξνθιήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάγλσζε
ηνπ απηηζκνύ, νη πεξηζζόηεξνη γνλείο απάληεζαλ όηη ηα πξώηα ζεκάδηα ηνπ απηηζκνύ
έγηλαλ αληηιεπηά αλάκεζα ζην 2ν θαη 3ν έηνο ησλ παηδηώλ ηνπο (Molteni&Maggiolini
2015). Σε άιιε έξεπλα νη γνλείο αλαθέξνπλ όηη θαηά ηνπο πξώηνπο κήλεο ηα παηδία
ηνπο αλαπηύζζνληαη θαλνληθά θαη από ηελ ειηθία 18-24 κελώλ άξρηζαλ λα
παξαηεξνύλ ζπκπεξηθνξέο πνπ δεκηνπξγνύζαλ αλεζπρία αιιά αξρηθά ζεσξήζεθε
ζαλ ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλάπηπμήο ηνπο (Fernandez-Alcántara et al., 2016).Δίλαη
γεγνλόο όηη γηα ηνπο γνλείο είλαη κηα πνιύπινθε δηαδηθαζία ε παξαηήξεζε θαη ε
αλαγλώξηζε εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαπέκπνπλ κε ζαθήλεηα ζηνλ απηηζκό
λσξίηεξα ησλ 24 κελώλ εηδηθόηεξα αλ είλαη ην πξώην παηδί γηα λα γίλεη έγθαηξε
παξέκβαζε (Frenette et al., 2011). Όζν ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα απμάλνληαη,
μεθηλά έλα «ηαμίδη» αλαδήηεζεο ησλ αηηηώλ αλάκεζα ζε δηάθνξεο εηδηθόηεηεο ηνπ
θιάδνπ ηεο πγείαο κέρξη ηελ ηειηθή δηάγλσζε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο
(Fernandez-Alcántara et al., 2016). Τα ζεκάδηα πνπ παξαηεξνύλ νη γνλείο
επηθεληξώλνληαη ζηελ επηθνηλσλία, ην ιόγν θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη: Γελ θνηηάεη ζηα κάηηα, δε γπξλά όηαλ ηνπ κηινύλ, θάπνηεο θνξέο
θαίλεηαη όηη αθνύεη θαη θάπνηεο άιιεο όρη, πεξίεξγε αληίδξαζε ζε ήρνπο, απνπζία
ιόγνπ ή παξνπζία κε ιεηηνπξγηθή, επαλάιεςε ιέμεσλ (ερνιαιία), παίδεη ζπλήζσο
κόλν ηνπ ρσξίο λα λνηάδεηαη γηα ηα παηδηά γύξσ ηνπ, δηάθνξεο επαλαιακβαλόκελεο
θηλήζεηο (ζηεξενηππίεο) θ.α.
Λίγν πξηλ ηα δύν άξρηζα λα παξαηεξώ δηαθνξέο ζην παηδί κνπ εε.. άξρηζε λα
ράλεη πξώηα ιόγν θαη κεηά θαη επηθνηλσλία. Όζν πέξλαγε ν θαηξόο, ζηελ αξρή
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λνκίδακε όηη είλαη θξπσκέλνο, όηη θάηη έγηλε… Όκσο εγώ έβιεπα όηη ην παηδί κνπ ην
ράλσ ιίγν ιίγν, δελ ήηαλε ην ίδην θαη άξρηζε λα ιέσ θάηη έρεη ην παηδί, πξέπεη λα
πάκε ζε θάπνην γηαηξό θαη εθεί δεκηνπξγήζεθαλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα, θαλείο άιινο δελ ήζειε λα ην δερηεί. Καη πήξα ηελ παηδίαηξν, θιείζακε
έλα ξαληεβνύ, κνπ είπε κάιινλ αθνύ ηεο είπα ηη βιέπσ θαη κνπ είπε λα πάκε ζην
Παίδσλ ζε κηα παηδνλεπξνιόγν κηα εηδηθόηεηα πνπ δελ ηελ είρα μαλαθνύζεη
πνηέ…(ιόγηα κεηέξαο παηδηνύ κε απηηζκό).

Γιάγνυζη
Ο ζθνπόο ηεο δηάγλσζεο είλαη πνιύπιεπξνο: α) δίλεη απάληεζε θαη βνεζά ζηελ
θαηαλόεζε ηνπ

πξνβιήκαηνο,

β) δίλεη θαηεπζύλζεηο

ζε γνλείο, εηδηθνύο

επαγγεικαηίεο, εθπαηδεπηηθνύο θ.α θαη γ) βνεζά ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθώλ
ζηξαηεγηθώλ θαη απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ (Νόηαο, 2005).
Σύκθσλα κε ην δηαγλσζηηθόζύζηεκα DSM (Diagnostic and Statistical Manual)
ηεο Ακεξηθαληθήο Ψπρηαηξηθήο Έλσζεο (ΑPA) θαη ζπγθεθξηκέλα ην DSMIV θαη
κέρξη ην Μάην ηνπ 2013 ν απηηζκόο βξηζθόηαλ θάησ από ηελ «νκπξέια» ησλ
Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθώλ Γηαηαξαρώλ (ΓΑΓ) θαη ζπλνδεπόηαλ από κηα ηξηάδα
δηαγλσζηηθώλ
αιιειεπίδξαζε,

ζπκπησκάησλ.
β)

Απηά

δπζθνιίεο

ζηελ

είλαη:

α)

δπζθνιίεο

επηθνηλσλία

θαη

ζηελ
γ)

θνηλσληθή

ζηεξενηππηθέο,

επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο, δξαζηεξηόηεηεο θαη ελδηαθέξνληα.Με ηε λέα
αλαζεσξεκέλε έθδνζε ην DSMVππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ Γηαηαξαρή
Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) απνηειεί κηα θαη κόλν μερσξηζηή δηαγλσζηηθή
θαηεγνξία κε δηαγλσζηηθά ζπκπηώκαηα: α) ηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία (ελνπνίεζε
ησλ δπζθνιηώλ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο) θαη β)
ζηεξενηππηθέο,

επαλαιακβαλόκελεο

ζπκπεξηθνξέο,

δξαζηεξηόηεηεο

θαη

ελδηαθέξνληα. Ζ ππεξεπαηζζεζία θαη ππνεπαηζζεζία ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα
απνηεινύλ ηώξα κέξνο ηεο νκάδαο ησλ επαλαιακβαλόκελσλ θαη ζηεξενηππηθώλ
ζπκπεξηθνξώλ (Απηηζκόο Άζπεξγθεξ-Διιάο, ρ.ρ.)
…απιά επηβεβαηώζεθαλ νη θόβνη κνπ. Μόιηο είδε ην παηδί καο είπε όηη Φ. έρεη
απηηζκό. Με θνίηαμε ζηα κάηηα κε έπηαζε θαη κνπ ιέεη, είλαη δύζθνια ρξεηάδεηαη
πάξα πνιύ ππνκνλή, αγάπε θαη πάξα πνιιέο ώξεο κε εξγνζεξαπείεο θαη
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ινγνζεξαπείεο θαη δελ μέξεηο ηη δπλακηθό έρεη ην παηδί κέρξη λα δεηο πνπ κπνξεί λα
θηάζεη. Εθείλε ηε ζηηγκή επεηδή δελ ήμεξα ηη είρα λα αληηκεησπίζσ, ήηαλε…,
αθνύγεηαη πνιύ ηξειό αιιά είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ κεηά ην ζπλεηδεηνπνηείο ζαλ
αλαθνύθηζε θάηη, κε ηε έλλνηα όηη εληάμεη μέξσ ηη έρσ νπόηε ηη πξέπεη λα θάλσ γηα
λα ην παιέςσ. Γηαηί εγώ πξνζσπηθά δελ μέξσ ηη ήηαλ ν απηηζκόο ρσξίο λα μέξσ
βεβαίσο ηη ζεκαίλεη όιν απηό πνπ έρσ λα αληηκεησπίζσ. Πάλησο ζίγνπξα δελ
έρνπκε ελεκέξσζε, βνήζεηα δελ πήξα από πνπζελά…. (ιόγηα κεηέξαο παηδηνύ κε
απηηζκό.)

Η οικογένεια μεηά ηη διάγνυζη
Ζ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνύ είλαη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα
ηνπο γνλείο κε ζεκαληηθό αληίθηππν ζε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.Δίλαη γηα ηνπο
πεξηζζόηεξνπο γνλείο, όπσο αλαθέξνπλ, κηα κνξθή «ζαλάηνπ». Μεηά από έλα
κεγάιν δηάζηεκα αλεζπρίαο θαη θόβσλ αιιά θαη ζπδεηήζεσλ κε επαγγεικαηίεο
πγείαο ε δηάγλσζε «Γηαηαξαρή Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο» ιεηηνπξγεί ζαλ αλαθνύθηζε
ησλ κέρξη ηώξα αλεζπρηώλ θαη παξάιιεια πξνθαιεί έλα κείγκα ζπλαηζζεκάησλ κε
αξλεηηθό πξόζεκν (Negri&Castorina, 2014). Μηα άγλσζηε πξαγκαηηθόηεηα αξρίδεη
λα

δηακνξθώλεηαη,

επεξεάδνληαο

όιεο

ηηο

πηπρέο

ηεο

νηθνγελεηαθήο

θαζεκεξηλόηεηαο, κηαο θαζεκεξηλόηεηαο πνπ νη γνλείο δελ είραλ θαληαζηεί.
Ο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ζηε δσή ηνπο δηαθέξεη ζε θάζε
κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Τα ζπλαηζζήκαηα πνπ
έρνπλ παξαηεξεζεί ζρεηίδνληαη κε απηά ηνπ ζξήλνπ θαη ηα ζηάδηα πνπ δηέξρεηαη
θάζε άηνκν. Τα πεξηζζόηεξα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ κειεηνύλ ηα ζηάδηα ηνπ ζξήλνπ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηξία γεληθά ζηάδηα: α) ζνθ θαη άξλεζε, β) ζπλαηζζεκαηηθή
απνδηνξγάλσζε (ζπκόο, ελνρή, ληξνπή θ.α.) θαη (γ) ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε
(απνδνρή ή πξνζαξκνγή) (Negri&Castorina, 2014). Οη γνλείο κπνξεί λα «θηλνύληαη»
αλάκεζα ζηα ζηάδηα, λα πξνρσξνύλ κπξνζηά, λα επαλέξρνληαη αιιά θαη λα
θαζειώλνληαη ζε απηά (AutismSpeaks, 2014;2011).
Τα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί είλαη:
Σοκ και θλίτη
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Ζ πξαγκαηηθόηεηα ηεο δηάγλσζεο αλαηξέπεη ηηο πξνζδνθίεο, ηα όλεηξα θαη ηα
ζρέδηα πνπ είραλ νη γνλείο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη πξνθαιεί ζνθ θαη
ζιίςε. Ζ απώιεηα είλαη έληνλε θαη νπζηαζηηθά ζεκαηνδνηείηαη ν «ζάλαηνο» ηνπ
νλεηξηθνύ παηδηνύ (Rosenbloom, 2003). Ζ έληνλε ζιίςε βηώλεηαη σο «θαηάζιηςε»
θαη παξά ην γεγνλόο όηη δελ ίδηεο, νη αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ πνπ αθνινπζνύλ
δηαθέξνπλ αιιά ζπκβαίλνπλ ζρεδόλ ζε όινπο. Από ην θιάκα ηνπ ζξήλνπ έσο ηελ
αθνζίσζε ζηε δνπιεηά ώζηε λα απνθεύγεη ην «πξόβιεκα», θάζε ηξόπνο εθδήισζεο
αλαγλσξίδεηαη σο δηθαίσκα θαη γηα ην ιόγν απηόο είλαη ζεβαζηόο. Ζ έθθξαζε απηνύ
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο δίλεη ηε δπλαηόηεηα απειεπζέξσζεο ηεο ζπζζσξεπκέλεο έληαζεο
ηνπ πόλνπ (AutismSpeaks, 2014;2011), (Νόηαο, 2005).
Μεηά ήξζε… ε θαηάζιηςε; Η αληίδξαζε ηνπ άληξα κνπ ήηαλ ε άξλεζε, πέξαζε
πάξα πνιύ θαηξόο γηα λα απνδερζεί πξάγκαηα, ηε δηάγλσζε λα απνδερζεί. Εγώ
πάιη λνκίδσ.. όρη λνκίδσ έπεζα ζε θαηάζιηςε, δνξίζηεθα πάξα πνιύ, ράιαζα ηηο
ζρέζεηο κνπ κε όινπο θαη θηιηθό πεξηβάιινλ θαη ζπγγεληθό πεξηβάιινλ δελ
κπνξνύζα λα επηθνηλσλήζσ κε θαλέλαλ… Σηελ νπζία βπζίζηεθα ζε κηα άβπζζν κε
πνιύ θαθέο ζθέςεηο. Ήηαλ πνιύ δόξηθν όιν απηό γηα κέλα σο κάλα θαη θπζηθά γηαηί
είρα θαη άγλνηα δελ ήμεξα ηη είρα λα αληηκεησπίζσ (ιόγηα κεηέξαο παηδηνύ κε
απηηζκό.)
Άπνηζη
Ζ βαζηά επηζπκία ησλ γνλέσλ λα πηζηέςνπλ όηη ην παηδί ηνπο είλαη θαιά, ηνπο
βάδεη ζε κηα δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο ηεο δηάγλσζεο θαη πεπνίζεζεο όηη θάπνην
ιάζνο έρεη γίλεη. Φξάζεηο όπσο «ην παηδί κνπ δελ έρεη ηίπνηα», «έρνπλ θάλεη ιάζνο»
θ.α. είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ελώ πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνύλ ην παηδί ηνπο ππελζπκίδνπλ
ην ιόγν πνπ νδεγήζεθαλ ζηε δηάγλσζε. Καηά ην δηάζηεκα απηό μεθηλά ε αλαδήηεζε
θαη άιισλ απόςεσλ, αθήλνληαο αλνηρηό ηνλ θίλδπλν ηεο παξαπιεξνθόξεζεο θαη ηεο
παξαπιάλεζεο από «εηδηθνύο» πνπ ηνπο ιέλε απηά πνπ ζέινπλ λα αθνύζνπλ
δεκηνπξγώληαο κεγαιύηεξε ζύγρπζε (Νόηαο, 2005). Δίλαη ζεκαληηθό αθόκα θη αλ
αθνύζνπλ θάηη δύζθνιν γηα ην παηδί ηνπο, λα κε ραζεί ε εζηίαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ
παηδηνύ κε απηηζκό θαη λα αλαδεηήζνπλ ηηο έγθπξεο πιεξνθνξίεο. Ζ άξλεζε είλαη
έλα ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα βηώζεη ε νηθνγέλεηα ζην βαζκό πνπ δε ζα εκπνδίζεη
ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ ηνπο (AutismSpeaks,
2014;2011).
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Θςμόρ
Τα εξσηεκαηηθά ζπλερίδνληαη αιιά εθθξάδνπλ θαη ην ζπκό γηα απηό πνπ ηνπο
ζπκβαίλεη. Άιινη γνλείο ζεσξνύλ όηη είλαη ζεόζηαιην «γηαηί ζεέ καο ηηκσξείο;»,
άιινη κηινύλ γηα ηελ θαθή ηύρε ηνπο αιιά θαη ηνπ παηδηνύ «γηαηί καο έηπρε απηό;» ή
«ζε ηη θηαίεη απηό ην παηδί» θ.α.. Ο ζπκόο κπνξεί ζπλνδεύεηαη από ληξνπή θαη παληθό
κε εξσηήκαηα όπσο «πώο ζα ην πνύκε ζηνπο δηθνύο καο;», «ηη ζα θάλνπλ νη θίινη
καο;», «δε ζα καο ζέιεη θαλείο» θ.α. Ζ εθδήισζή ηνπ είλαη πην αηζζεηή θπξίσο ζηα
άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο είηε θσλάδνληαο, είηε μεζπώληαο κε ην
παξακηθξό θ.α., αιιά ζε θάζε πεξίπησζε είλαη κηα πξνζπάζεηα λα «κηιήζνπλ» ή λα
«απνθνξηηζηνύλ» γηα όηη ηνπο πιεγώλεη θαη ηνπο πξνθαιεί ζπκό θαη νξγή
(AutismSpeaks, 2014).
Δνοσή
Πνιύ ζπρλά νη γνλείο, πξνζπαζώληαο λα θαηαλνήζνπλ ηελ αηηία, αλαξσηηνύληαη
«κήπσο θηαίσ εγώ;», «είλαη θιεξνλνκηθό;» «κήπσο καο ηηκσξεί ν ζεόο;». Ζ
ελεξγνπνίεζε ησλ ελνρώλ είλαη ηδηαίηεξα επίπνλε θαη θνξηίδεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν
όηαλ επηξξίπηνληαη επζύλεο από ηνλ έλαλ/κηα ζηνλ άιιν/ε θαη αληίζηξνθα. Με ηε
ζσζηή πιεξνθόξεζε νη ελνρέο κεηώλνληαη θαη ζηαδηαθά εμαιείθνληαη (Νόηαο, 2005).
Αποδοσή
Τν δηάζηεκα κεηά ηε δηάγλσζε είλαη δύζθνιν γηα όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ
απνδνρή ηεο δηάγλσζεο αλ θαη δηαθέξεη από ηελ απνδνρή ηνπ απηηζκνύ είλαη έλα
ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνύ. Θα ρξεηαζηεί ρξόλν λα
θαηαλνεζνύλ όια ηα δεδνκέλα θαζώο θαη νη επηπηώζεηο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
μερσξηζηά. Ζ επαλεκθάληζε δύζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη πηζαλή, αιιά εληζρύεηαη
ε ειπίδα όηαλ ην παηδί παξνπζηάδεη πξόνδν (AutismSpeaks, 2014).
Ανηζςσία και άγσορ
Σε όια ηα ζηάδηα πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ε αλεζπρία θαη ην άγρνο ελππάξρεη θαη
ππνθηλεί ηα βήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο πνηθηινηξόπσο. Τα επίπεδα ηνπ άγρνπο είλαη
πςειά ζηνπο γνλείο κε παηδηά κε απηηζκό ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο κε παηδηά ηππηθήο
αλάπηπμεο (Harper et al, 2013; Eikeseth et al, 2015). Μηα πεγή άγρνπο είλαη ε
δηαρείξηζε ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ησλ ζηεξενηππηώλ πνπ εθδειώλεη ην παηδί κε
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απηηζκό (Lecavalier, Leone&Wiltz, 2006). Δπίζεο ηα γεληθόηεξα πξνβιήκαηα
επηθνηλσλίαο θαη νη δπζθνιίεο ζηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ιεηηνπξγνύλ ζαλ έλα
είδνο απνκόλσζεο πνπ θάπνηεο θνξέο «θξαηάεη» ην παηδί ζην ζπίηη. Έηζη νη γνλείο
νδεγνύληαη ζηελ θνηλσληθή απνκόλσζε όρη κόλν από ην ιηγνζηό ρξόλν πνπ κπνξνύλ
λα δηαζέζνπλ γηα δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ζπηηηνύ άιια θαη εθαξκόδνληαο σο
ζηξαηεγηθή ζηάζε ηελ απνθπγή αληηκεηώπηζεο ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ κύζσλ πνπ
πεξηβάινπλ ηνλ απηηζκό (Gray, 2001). Ο Νόηαο (2005) πεξηγξάθεη ηηο αλεζπρίεο ησλ
γνλέσλ ζε ζρέζε κε: α) ηε βαξύηεηα ηνπ απηηζκνύ, β) ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ
παηδηνύ, γ) ηελ εμέιημε θαη ην κέιινλ ηνπ παηδηνύ, δ) ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή
παξέκβαζε θαη ηνπο θαηάιιεινπο εηδηθνύο επαγγεικαηίεο, ε) ην θαηάιιειν
εθπαηδεπηηθό πιαίζην, ζη) ηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζή ηνπο, δ) ηηο
αληηδξάζεηο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο θαη ε) ηηο επηπηώζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη
ηα αδέξθηα (Νόηαο, 2005).
Τα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ νηθνγέλεηα κεηά ηελ δηάγλσζε
αλαδεηθλύνπλ ηηο αλάγθεο ηεο, πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ζηελή κεηαμύ ηνπο ζρέζε
αιιάθαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαη ηεο ηζνξξνπίαο όισλ ησλ κειώλ
ηεο νηθνγέλεηαο:
α) Ζ πιεξνθόξεζε ησλ γνλέσλ είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηα επόκελα
βήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο. Τόζν ν ηξόπνο κεηάδνζεο όζν θαη ε πιεξόηεηα ησλ
πιεξνθνξηώλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη από ζαθήλεηα ώζηε λα κε δεκηνπξγνύλ
ζύγρπζε θαη εζθαικέλεο εθηηκήζεηο. Πνιινί γνλείο αλαθέξνληαη ζηελ έιιεηςε
ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκό θαη ζηελ αλαγθαηόηεηα

θαηάιιειεο

ππνζηήξημεο ηόζν θαηά ηε δηάγλσζε όζν θαη αξγόηεξα (Ellis et al., 2002;Whitaker,
2002;Siklos & Kerns, 2006). Δπίζεο ε πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο δεκηνπξγεί
δπζθνιίεο ζηελ ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ηνπο/ηηο εηδηθνύ/έο επαγγεικαηίεο
(Cunningham et al., 1985, όπ. αλαθ. ζην Παπαγεσξγίνπ, 2006).
β) Δθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο πνπ ζα βνεζήζεη ηόζν ην
παηδί ηνπο όζνπο θαη ηνπο ίδηνπο. Οη γνλείο εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε γηα κηα πην
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνύ ηνπο (Siklos &Kerns, 2006). Ζ
δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο γνλείο λα κάζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ απηέο ηηο
δεμηόηεηεο δεκηνπξγεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Solomonet al, 2008).
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γ) Οη γνλείο έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο από ηελ πνιηηεία θαη ηελ θνηλσλία (Νόηαο,
2005) θαη εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο όηη νη δνκέο είλαη ιηγνζηέο ζε αξηζκό, δελ
είλαη ζσζηά νξγαλσκέλεο θαη εληέιεη δελ παξέρνπλ κε επάξθεηα ηε βνήζεηα πνπ νη
ίδηνη πηζηεύνπλ όηη ρξεηάδνληαη (Cunningham et al., 1985, όπ. αλαθ. ζην
Παπαγεσξγίνπ, 2006). Δίλαη γεγνλόο όηη ηόζν ην θξάηνο όζν θαη ε θνηλσλία έρνπλ
θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο. Παξόια απηά ε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ειιηπήο (Γελά, 2006)
νδεγώληαο ηελ νηθνγέλεηα ζε εμάληιεζε αθόκα θαη πξηλ ηε δηάγλσζε,
αλαδεηθλύνληαο ηελ αλππαξμία ή ηα πνιύπινθα ζε δνκή θαη νξγάλσζε ζπζηήκαηα
ππεξεζηώλ. Ζ αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ππεξεζηώλ θαη επαγγεικαηηώλ είλαη δηαξθήο
θαη επίπνλε εκπεηξία.
δ)Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο δηαπηζηώλεηαη κηα βαζηά αλάγθε ησλ γνλέσλ λα
θαηαλνεζνύλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο από ηνπο εηδηθνύο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηνπο
ζπγγελείο, ηνπο θίινπο θαη ην ζρνιείν (Νόηαο, 2005).
ε)Οη γνλείο έρνπλ αλάγθε λα ηνπο «αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα» ζηε δσή. Απηό
εξκελεύεηαη κε ην λα δήζνπλ όκνξθεο ζηηγκέο, λα πξνρσξήζνπλ κπξνζηά θαη λα
εμειηρζνύλ ζαλ νηθνγέλεηα αιιά θαη μερσξηζηά θάζε κέινο ηεο (Νόηαο, 2005) θαη λα
ζπάζνπλ ηελ θνηλσληθή απνκόλσζε.
ζη) Ζ ππνζηήξημε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή είλαη ζεκαληηθέο θαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ
εμέιημε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ επεμεξγαζία ηόζσλ δεδνκέλσλ, ε επίδξαζε ηόζσλ
παξαγόλησλ δεκηνπξγνύλ κηα γεληθόηεξε «αλαζηάησζε» όπνπ είλαη απαξαίηεηεο
απνθάζεηο θαη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο νηθνγέλεηαο ζε όια
ηα επίπεδα (Νόηαο, 2005).
Σηαδηαθά ινηπόλ άξρηζα κε βνήζεηα από ςπρνιόγν από ην θέληξν, ν νπνίνο
παξαθνινπζνύζε θαη ην παηδί, λα ζπλέξρνκαη, πξώηα απ’ όια λα απνδερζώ, κεηά λα
θαηαλνήζσ ηη είλαη απηό πνπ έρσ λα παιέςσ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζσ όηη όια ζηε
δσή καο έξρνληαη μαθληθά θαη ην κόλν πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη ην κόλν πνπ
πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα ζεθσζνύκε θαη λα ην παιέςνπκε. Θπκάκαη
ραξαθηεξηζηηθά όηη ζνθαξίζηεθα πάξα πνιύ, ηξνκεξά, παξ’ όηη ην βίσλα, όηαλ κνπ
είπαλ όηη απηό πνπ βηώλεηο είλαη πέλζνο. Γηα κέλα ήηαλ ραζηνύθη απίζηεπην,
αηζζάλζεθα ηόζν απαίζηα αθνύγνληαο ηε ιέμε πέλζνο θαη απηό πνπ ζθέθηεθα ήηαλ
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πσο είλαη δπλαηό λα πελζώ έλα παηδί πνπ ην θξαηάσ αγθαιηά κνπ….(ιόγηα κεηέξαο
παηδηνύ κε απηηζκό.)

Σςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη και ζςζηημική πποζέγγιζη
Ζ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνύ κε απηηζκό όπσο θαη άιιεο νηθνγέλεηεο είλαη κέξνο ηεο
θνηλσλίαο καο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επεξεάδεηαη από απηή. Δπίζεο ε ίδηα ε νηθνγέλεηα
απνηειεί έλα ζύζηεκα όπνπ όια ηα κέιε ηεο βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε
αιιειεπίδξαζεο. Καηά ζπλέπεηα θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο
επηδξά θαη ζηα άιια θαη απηό αθνξά ηελ πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηα αληίζηνηρα
ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο (Νόηαο, 2006). Ζ έιεπζε ελόο παηδηνύ κε απηηζκό
αιιάδεη ηα κέρξη ηώξα γλσζηά πξόηππα επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο νιόθιεξεο
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηειηθά αλαδηακνξθώλνληαη (Gau et al., 2012). Έηζη θάζε
ζπκπεξηθνξά γίλεηαη θαηαλνεηή κέζα από ην ζπλνιηθό πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο.
Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηεξεύλεζε ηνπ πιαηζίνπθαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηηο δπζιεηηνπξγίεο ησλ δνκώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ηξόπνπ
επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηύζζεηαη. Κάζε πξόβιεκα ηνπ αηόκνπ ζεσξείηαη θαη
ζύκπησκα ηνπ πιαηζίνπ πνπ αλήθεη. Ζ απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο ή νη ζπγθξνύζεηο
γηα απηό δελ νδεγεί ζηελ επίιπζή ηνπ. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειώλνληαη είλαη
απνηέιεζκα αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηα πξόηππα επηθνηλσλίαο.
Καηά ζπλέπεηα βαζηθή επηδίσμε ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε εμέιημε θαη ε
αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκώλ ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη
ηεο πιεξνθόξεζεο, ηεο θαηαλόεζεο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο. Μέζα ζε απηό ην
πιαίζην, ε αιήζεηα-ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο νηθνγέλεηαο γίλεηαη θαηαλνεηή, αιιά
ηαπηόρξνλα θαη ε νηθνγέλεηα θαηαλνεί ηελ αιήζεηα ησλ ππνινίπσλ. Ζ ζρεηηθόηεηα
ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην θνηλσληθό-πνιηηηζκηθό πιαίζην ζην
νπνίν βξίζθεηαη ε νηθνγέλεηα, αμηνινγείηαη θπξίσο από ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο
(Παπαδηώηε-Αζαλαζίνπ, 2000).
Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θξίλεηαη θαη από ηελ
πνηόηεηα επηθνηλσλίαο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο κε ηελ νηθνγέλεηα, αιιά πνιύ
πεξηζζόηεξν από ηελ εκπηζηνζύλε κεηαμύ ηνπο. Απηό επηηπγράλεηαη όηαλ νη
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επαγγεικαηίεο πγείαο κηινύλ κε εηιηθξίλεηα, έρνπλ ηαθηηθή επαθή θαη δηαξθή
ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο
ηεο θνηλόηεηαο (Νόηαο, 2005). Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία νη γνλείο κεηαμύ άιισλ
ζα κπνξνύλ:
•

Να ιάβνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηηζκό, όρη

κόλν γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθώλ ηνπο απνξηώλ αιιά θαη γηα θαιύηεξε ελεκέξσζε
ηνπ πεξίγπξνύ ηνπο.
•

Να εθπαηδεπηνύλ ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ κε απνηειεζκαηηθόηεηα

δύζθνιεο θαηαζηάζεηο.
•

Να επηθνηλσλνύλ ρξεζηκνπνηώληαο λένπο ηξόπνπο.

•

Να εθθξάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη δύζθνια αιιά θπζηνινγηθά

ζπλαηζζήκαηα, ώζηε λα ελδπλακώζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ηε ιεηηνπξγία
ηεο, δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα ζηα κέιε ηεο ηόζν λα επηιύνπλ εζσηεξηθά
πξνβιήκαηα όζν θαη λα δηακνξθώλνπλ ζε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε
ην ζηελό θαη επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ.
•

Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ λα εθθξάδνληαη κέζσ ξεαιηζηηθώλ ζηόρσλ

γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ.
•

Να επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο

παξεκβάζεηο (Νόηαο, 2005).
Παξόια απηά ζπλεηδεηνπνίεζα εθ ησλ πζηέξσλ θαη αθνύ άξρηζα λα ζπλέξρνκαη
θαη γλσξίδνληαο θη άιιν θόζκν, ηα βήκαηα απηά ηα νπνία πέξαζα εγώ ζα ηα
πεξάζεηο νπσζδήπνηε είλαη ην θπζηνινγηθό, είλαη ην αλζξώπηλν, λα πέζεηο γηα λα
μαλαζεθσζείο. Να βνεζήζεηο ην παηδί ζνπ, ηελ δσή ζνπ, ηνλ άληξα ζνπ, ην άιιν ζνπ
ην παηδί, όινπο. Αθόκα θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη γύξσ καο εγώ πξέπεη λα ην
βνεζήζσ λα θαηαιάβεη, λα απνδερηεί, λα αγαπήζεη. Γηαηί αλ δελ ην απνδερηώ εγώ
θαη δε ζεθσζώ εγώ πσο έρσ ηελ απαίηεζε λα ην απνδερηνύλ νη γύξσ κνπ(ιόγηα
κεηέξαο παηδηνύ κε απηηζκό).

Δκπαίδεςζη
Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ από ηνπο γνλείο είλαη κηα
δύζθνιε δηαδηθαζία γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ θαη θηλείηαη αλάκεζα ζε: α) γεληθό
ζρνιείν είηε κόλν είηε κε παξάιιειε ζηήξημε, γηα ηελ νπνία πνιιέο θνξέο
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επηβαξύλνληαη νηθνλνκηθά νη γνλείο, β) ζην γεληθό ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
ηκήκα έληαμεο ή) ζην εηδηθό ζρνιείν.
Καη ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο δηαπηζηώλνληαη πξνβιήκαηα ζηελ πνηόηεηα ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο από ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
θαη αληίζηξνθα. Οη γνλείο πεξηγξάθνπλ ηε ζπλεξγαζία ζην επίπεδν ησλ πιεξνθνξηώλ
πνπ ηνπο δεηνύληαη ζε ζρέζε κε ην παηδί, ζε ζπδεηήζεηο ηνπο ληώζνπλ όηη
«θαηεγνξνύληαη» ελώ έρνπλ αλάγθε γηα πεξηζζόηεξε θαζνδήγεζε θαη νπζηαζηηθή
επηθνηλσλία, ελώ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη θαη ζύγθξνπζε κεηαμύ ηνπο. Οη
εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα αλαιάβνπλ έλα πνιπδηάζηαην θαη απαηηεηηθό ξόιν.
Πιεξνθνξνύλ, ελεκεξώλνπλ, πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα,
ππνζηεξίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά. Σηελ
πξνζπάζεηα αληαπόθξηζεο ηνπ πνιύπιεπξνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπο, νη
εθπαηδεπηηθνί πνιύ ζπρλά είλαη ρσξίο ζηήξημε (Μαπξνπνύινπ, 2006). Έηζη ζηα
πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό έρεη κεγάιν κεξίδην επζύλεο θαη ην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (Νόηαο, 2005)
Γηα ηελ εηδηθή αγσγή ε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ είλαη πνιύ
ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε σο πξαθηηθή (Μαπξνπνύινπ, 2006), κε ηελ ελεξγό
ζπκκεηνρή ηνπο θάζε πξόγξακκα παξέκβαζεο θηλείηαη ζε ζεηηθή θαηεύζπλζε γηα ηελ
εμέιημε ηνπ παηδηνύ ηνπο (Παπαγεσξγίνπ, 2006α).

Σςμπεπάζμαηα
Ζ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ κε παηδί κε απηηζκό είλαη απαξαίηεηε
θαη αλαγθαία ζε θάζε πεξίπησζε. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη νηθνγέλεηεο ζα
πξνζαξκνζηνύλ ζηε δηάγλσζε είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο. Ζ απνδνρή ηεο δηάγλσζεο
ηνπ απηηζκνύ από ηνπο γνλείο θαη ε αλαζεώξεζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο γηα ην κέιινλ
ηνπ παηδηνύ θαη ηεο νηθνγέλεηαο είλαη κηα δηαδξνκή πνπ απαηηεί ρξόλν θαη ππνζηήξημε
(Παπαγεσξγίνπ, 2006).Μέζσ ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ
ρξεζηκνπνηνύληαη όιεο νη δπλαηόηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ζεηηθή εμέιημε ηνπ
παηδηνύ θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο γεληθόηεξα (Παπαγεσξγίνπ,
2006α). Τν θιίκα εκπηζηνζύλεο, ε πνηόηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα
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ζηνπο γνλείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ.
Όια ηα παηδάθηα πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ πξνβιήκαηα είλαη ραξηζκαηηθά θαη
αμίδνπλ ηελ αγάπε καο, ηελ πξνζνρή καο. Έλα από απηά είλαη θη ν γηνο κνπ θαη ε
θόξε κνπ ζαθώο. Μνπ κηιάεη κε ρίιηνπο δπν άιινπο ηξόπνπο, λνηώζσ ηελ αγάπε
ηνπ, ηελ ραξά ηνπ, ηε ιύπε ηνπ, ηα πάληα. Έρεη έλα άιιν ηξόπν λα ηα εθθξάδεη, θάζε
κέξα ηνλ βξίζθσ όιν θαη πεξηζζόηεξν, όιν θαη πεξηζζόηεξν θαηαιαβαίλσ απηό πνπ
ζέιεη θαη ραίξνκαη κε ηελ πξόνδό ηνπ θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ
θαη λα βιέπνπκε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Γηαηί ην παηδί κνπ δελ είλαη ν απηηζκόο. Τν
παηδί κνπ είλαη ν Φ. πνπ έρεη απηηζκό. Απιά ζέιεη ρξόλν λα θαηαιάβεηο. Τν παηδί
κνπ όπσο θη αλ είλαη όηη θη αλ είλαη είλαη ην παηδί κνπ θη αθνύ ιέσ ζα θάλσ ηα
πάληα γη απηό, απηό είλαη ην λα ζεθσζώ όηαλ πέζσ. Τν ζέκα είλαη λα ζεθσζείο. Τα
παηδηά κνπ είλαη ηα πάληα(ιόγηα κεηέξαο παηδηνύ κε απηηζκό.)
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