«Μεπικέρ ζκέτειρ ζσεηικά με ηην ενημέπυζη ηος παιδιού ζαρ με
ζύνδπομο DOWN για ηην καηάζηαζή ηος”
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Μεηάθξαζε: Παπαρξήζηνπ Άλλα

Πόζα πξάγκαηα κπνξώ λα κνηξαζηώ κε ην παηδί κνπ ζρεηηθά κε ηελ
αλαπεξία ηνπ; Πόηε πξέπεη λα αξρίζσ λα ην αλαθέξσ; Πνην ζθνπό
εμππεξεηεί ην λα ζπδεηάκε ην ζέκα απηό; Οη εξσηήζεηο απηέο κνπ ήξζαλ
ζην κπαιό απηή αθξηβώο ηε ζηηγκή, εμαηηίαο κηαο ζπδήηεζεο πνπ είρα,
όρη πξηλ πνιύ θαηξό, ζε κηα ζπλάληεζε κε κηα νκάδα αηόκσλ πνπ είραλ
ζύλδξνκν Dνwn. Αλαθάιπςα ινηπόλ πνηα πξάγκαηα είρακε όινη θνηλά:
θπξίσο αγαπεκέλεο ηαηλίεο, ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνύζακε γηα λα
θηάζνπκε ζην ζρνιείν, ηα αηζζήκαηα ζρεηηθά κε δηάθνξα θαγεηά θιπ.
Ρώηεζα πόζα άηνκα πνπ θαζόληνπζαλ ζην ηξαπέδη είραλ ζύλδξνκν
Dνwn θαη νη κηζνί από απηνύο πνπ αλήθαλ ζηελ νκάδα απηή ζήθσζαλ ην
ρέξη ηνπο, ελώ νη άιινη κηζνί έκνηαδαλ ζαζηηζκέλνη θαη επνκέλσο ηνπο
θαθνθάλεθε εμαηξεηηθά. Λνηπόλ, λνκίδσ πσο ην λα ζνπ θαθνθαίλεηαη θαη
λα ληώζεηο ζαζηηζκέλνο εμαηηίαο ηνπ όηη έρεηο ζύλδξνκν Dνwn είλαη
απόιπηα ινγηθό, αιιά είρα κε θάπνην ηξόπν ηελ αίζζεζε πσο ηα παηδηά
απηά δελ ήηαλ ζίγνπξα γηα ην ζέκα γηα ην νπνίν ηνπο κηινύζα.
Παξαηήξεζα επίζεο πσο απηνί πνπ ζήθσζαλ ηα ρέξηα ηνπο ήηαλ πνιύ
ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζρεηηθά κε ην ζύλδξνκν Dνwn.
Απηή δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζπδήηεζα κε παηδηά ζαλ ηα δηθά ζαο
γηα ην ζέκα απηό. Σν αλαθέξσ ζπρλά ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο. Έξρνκαη
αληηκέησπε μαλά θαη μαλά κε ην γεγνλόο πσο ηα παηδηά απηά, πνπ
γλσξίδνπλ ηη είλαη ην ζύλδξνκν Dνwn θαη ην αλαθέξνπλ, δελ ην θάλνπλ
κε ληξνπή ή ιύπε. Παηδηά αθόκα θαη ζηελ ειηθία ησλ 6 απνδέρνληαη ήδε
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ηε δηάγλσζε απηή θαη έθεβνη ζηελ ειηθία ησλ 16 έρνπλ ππνζηεξίμεη πσο
δελ έρνπλ ζύλδξνκν Dνwn, ελώ ηαπηόρξνλα ζηακαηνύλ θάζεηα ηε
ζπδήηεζε απηή! Παηδηά θαη έθεβνη κε πεξηνξηζκέλεο ιεθηηθέο ηθαλόηεηεο
αθνύλ εληππσζηαζκέλνη, θαζώο θάπνηνη άιινη εμεγνύλ ηη ζεκαίλεη ν
όξνο ζύλδξνκν Dνwn, ελώ κνηξάδνληαη καδί κνπ πσο νη γνλείο ηνπο
έρνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα γηα ην ζέκα απηό θαη ζέινπλ λα ην ζπδεηνύλ
κε άιινπο ελήιηθεο ζην ηειέθσλν, ελώ όινη αληηδξνύλ όηαλ θάπνηνο ιέεη
ηελ έθθξαζε «είλαη ζπαζηηθό (ην παηδί κε ζύλδξνκν Down)». Αιιά
θαλείο δελ θαίλεηαη ζπληεηξηκκέλνο, θαλείο δελ ζηακαηάεη λα δνπιεύεη ή
λα παίδεη θαη κόλν ζε απηνύο πνπ απνηειεί είδεζε θαίλεηαη λα
αλεζπρνύλ.
Γηαηί ελδηαθέξνκαη ηόζν πνιύ γηα ην ζέκα απηό; Η αίζζεζή κνπ ζρεηηθά
κε ην λα κνηξαδόκαζηε ηελ πιεξνθνξία απηή κε έλα παηδί πνπ έρεη
ζύλδξνκν Dνwn (ή νπνηαδήπνηε άιιε αλαπεξία), ζπλνςίδεηαη θαιύηεξα
από κηα κεηέξα κε παηδί πνπ έρεη ιίγν θαηξό πνπ μεθίλεζε λα έξρεηαη ζην
πξόγξακκα. Μνπ είπε πσο παξόιν πνπ ε θόξε ηεο θνηηνύζε ζε ζρνιείν
γηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία γηα ρξόληα, έλησζε πσο ην λα έξρεηαη ζε έλα
πξόγξακκα γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Dνwn, όπσο είλαη ην STEP, ήηαλ
ζεκαληηθό, γηαηί δελ ήζειε ε θόξε ηεο λα κελ είλαη κέινο ηεο νκάδαο
πνπ δηθαησκαηηθά αλήθε.
Επηπξνζζέησο, κε ηελ παξαπάλσ όκνξθα δηαηππσκέλε αηηία πξνηηκώ λα
ελεκεξώλσ ηα παηδηά γηα ην ζύλδξνκν Dνwn, κηαο θαη μεθαζαξίδεη θάηη
πνπ κνηξαία πξνθαιεί ζύγρπζε θαη πηζαλά θαηάζιηςε. Έρσ γλσξίζεη
θάπνηα από ηα παηδηά ζαο πνπ είλαη πάλσ από 5 εηώλ θαη δελ γλσξίδνπλ
πσο δηαθέξνπλ. Η θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο θαη ηεο
κάζεζεο, θαζώο θαη ν θησρόο θηλεηηθόο έιεγρνο, δελ ζεκαίλνπλ πσο ην
παηδί είλαη ραδό ή αλαίζζεην. Έλα παηδί πνπ αθνύεη ηε κεηέξα ηνπ λα
κηιάεη ζην ηειέθσλν γηα λα θιείζεη έλα ξαληεβνύ κε ην γηαηξό, γηα ην
πόζν άδηθν είλαη ην ζρνιηθό ζύζηεκα γηα ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down,
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γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ζην ζύιινγν…
ζίγνπξα ην παηδί απηό παίξλεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη βγάδεη θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα.
ηε ζπλέρεηα ην παηδί πεγαίλεη ζηα πξνλήπηα, ζην θαηερεηηθό, ζηελ
παηδηθή ραξά! Σν παηδί παξαηεξεί πσο θάπνηνο κηθξόηεξνο από ην ίδην
θάλεη πνιύ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα θαη είλαη ηθαλόο λα ιέεη ιέμεηο πνπ ην
ίδην αξγεί λα πεη. ην ζρνιείν, ζηνλ παηδίαηξν, αθόκα θαη ζην καλάβηθν
ην παηδί βιέπεη άιια παηδηά θαη πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπο (θάπνηεο θνξέο απηό απνηειεί θαιό λέν θαη θάπνηεο άιιεο όρη!).
Πώο ζα κπνξνύζε θάπνην παηδί λα κελ παξαηεξήζεη πσο ηνπ δεηείηαη
ζπλερώο λα θάλεη καζήκαηα ή ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο γηα λα δνπιέςεη
ζε πξάγκαηα πνπ ην δπζθνιεύνπλ; Έλαο ζπλδπαζκόο θαζεκεξηλώλ
δξαζηεξηνηήησλ (όπσο ην καλάβηθν θαη ην ηαηξείν ηνπ γηαηξνύ) θαη
εηδηθώλ ζεξαπεηώλ - πξνγξακκάησλ (ινγνζεξαπεία, αμηνινγήζεηο, ην
πξόγξακκα ηνπ πιιόγνπ πλδξόκνπ Dνwn) απηά ηα πξάγκαηα είλαη
ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα γίλνπλ. Αιιά νξηζκέλεο θνξέο γίλνληαη κέζα ζε
κηα ζησπή πνπ κπνξεί λα θάλεη ην παηδί λα αλαξσηηέηαη εάλ ζπκβαίλεη
θάηη άζρεκν ζην ίδην.
Ναη, ζπκβαίλεη θάηη άζρεκν. Αιιά θαίλεηαη πσο ηα παηδηά εθείλα πνπ
κπνξνύλ λα δώζνπλ έλα όλνκα ζηελ αλαπεξία ηνπο θαη ζπδεηνύλ γη’
απηήλ, γλσξίδνπλ πσο απηή δελ είλαη δηθό ηνπο ιάζνο. Φαίλνληαη πην
πξόζπκα λα δνπιέςνπλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο,
γηαηί γλσξίδνπλ γηα πνην ιόγν πξέπεη λα ην θάλνπλ θαη γλσξίδνπλ πσο νη
δπζθνιίεο ηνπο δελ νθείινληαη ζην όηη δελ δνύιεςαλ ζθιεξά πξηλ ή ζην
όηη δελ είλαη θαιά παηδηά. Πόζν απειεπζεξσηηθό πξέπεη λα είλαη λα
γλσξίδεηο πσο παξόιν πνπ πξέπεη λα δνπιέςεηο ζθιεξόηεξα από άιινπο
αλζξώπνπο, δελ κπνξείο πηζαλώο λα θάλεηο ην ζύλδξνκν λα θύγεη παξά
ηε ζθιεξή δνπιεηά ή κηιώληαο πην θαζαξά ή πεδώληαο θαιύηεξα. Άξα
ίζσο κπνξείο λα απνιαύζεηο ηελ πξόνδό ζνπ θαη ηε κάζεζε, ην παηρλίδη
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θαη ηε θηιία, αθόκα θαη ηα ιάζε ρσξίο λα αλεζπρείο πσο ππνζεηηθά ζα
πξέπεη λα δηνξζώζεηο νηηδήπνηε θάλεη ηνπο γνλείο ζνπ λα ληώζνπλ ιύπε ή
εθλεπξηζκό.
Σώξα παξαδέρνκαη πσο θάπνηα από ηα παξαπάλσ απνηεινύλ πξνβνιή.
Πξνβάιισ πσο ζα κπνξνύζα κάιινλ λα μέξσ ηη ζπκβαίλεη κε κέλα παξά
πσο δελ μέξσ. Γλσξίδσ πσο δνπιεύσ θαιύηεξα αλ έρσ πεξηζζόηεξε
πιεξνθόξεζε θαη πσο ληώζσ θαιύηεξα ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά κνπ, αλ
γλσξίδσ γηα πνηνλ ιόγν ηελ θάλσ. Γλσξίδσ επίζεο πσο ππάξρεη δηαθνξά,
όηαλ ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down δελ γλσξίδνπλ ην «κπζηηθό» θαη ηε
δηάγλσζε θαη ό,ηη απηή ζπλεπάγεηαη.
Οη γνλείο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά επαίζζεηα ζέκαηα, θαζώο ηα
ρξόληα πεξλνύλ θαη ν θαζέλαο καο έρεη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο λα κηιάεη
ζηα λήπηα θαη ζηνπο εθήβνπο. Εξσηήζεηο δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ
ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ έξρνληαη ζηε επηθάλεηα. Πώο λα ηηο
ζπδεηήζνπκε, ηη ιέμεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε; Πόηε λα μεθηλήζνπκε κηα
πξαγκαηηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία ζε αληίζεζε κε κηα
ηπραία αλαθνξά; Καη, πηζαλόλ αθόκα πην ζεκαληηθό, πώο λα κηιήζνπκε
ήπηα θαη μεθάζαξα ληώζνληαο ηνλ δηθό καο πόλν. Απηέο νη εμαηξεηηθά
πξνθιεηηθέο θαη κεξηθέο θνξέο ιππεηεξέο ζπδεηήζεηο είλαη έλα
ζεκαληηθό κέξνο ηεο αγάπεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο.
Σν άξζξν απηό αλαηππώζεθε από ην “NewsLetter” ηνπ Down Syndrome League of
Alamo, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, Ιαλνπάξηνο / Φεβξνπάξηνο 1995.
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