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Όηαλ κνπ δεηήζεθε λα γξάςσ ηελ εκπεηξία κνπ κε ηνπο αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάδνκαη, άξρηζα λα αλαξσηηέκαη ηη ζα έπξεπε λα γξάςσ…Σπρλά είλαη δύζθνιν λα 

θαιύςεηο όιεο ηηο πιεπξέο, όηαλ κηιάο γηα αλζξώπνπο θαη δε γηα αλζξώπνπο κε 

αλαπεξίεο,  κηαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ήζεια λα παξνπζηάζσ κηα 

εηθόλα ηδαληθή ή κηα εηθόλα κηδέξηαο θαη νίθηνπ. 

Σαλ Ψπρνιόγνο ηνπ Σπιιόγνπ Σπλδξόκνπ Down Διιάδνο ζπλεξγάδνκαη ηόζν κε ηνπο 

αλζξώπνπο κε ζύλδξνκν Down, όζν θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Θα ζαο κηιήζσ θαη γηα ηηο 

δύν “όςεηο” ηεο εκπεηξίαο κνπ. 

Καη ζα μεθηλήζσ κε ηελ νηθνγέλεηα. 

  
Τι ζημαίνει για ένα γονέα να θέρει ζηον κόζμο ένα παιδί με αναπηρία; 

Οη αληηδξάζεηο θπζηθά ηνπ θαζελόο πνηθίιινπλ, κηαο θαη όινη νη άλζξσπνη είκαζηε 

δηαθνξεηηθνί. Σε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, νη γνλείο πεξλνύλ από όια 

ηα ζηάδηα πέλζνπο πνπ ζα πεξλνύζαλ αλ έραλαλ έλα πνιύ αγαπεηό ηνπο πξόζσπν. 

Αξληνύληαη λα απνδερηνύλ ηελ αλαπεξία (θάπνηεο ζηηγκέο θαη ην ίδην ηνπο ην παηδί), 

ζπκώλνπλ κε ηνλ γηαηξό, ηε κνίξα ή ην Θεό πνπ ηνπο έπαημε ηέηνην παηρλίδη, ζέινπλ λα 

δηαπξαγκαηεπηνύλ ηελ θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα μεθύγνπλ από ηηο ελνρέο ηνπο, 

ζηελαρσξηνύληαη θαη ηέινο απνδέρνληαη ηελ θαηάζηαζε. Όια απηά είλαη θπζηνινγηθά θαη 

δελ ζα πξέπεη θαλείο λα θξίλεη ηνπο γνλείο απηνύο γηα όηη αηζζάλνληαη. Πόζεο θνξέο θη 

εκείο δε ληώζακε θαη δε ληώζνπκε πξάγκαηα πνπ θαηά ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο δελ ζα 

“έπξεπε” λα ληώζνπκε;.  Καζώο ηα ρξόληα πεξλνύλ θαη ηα παηδηά ηνπο κεγαιώλνπλ, νη 

γνλείο ραίξνληαη κε ηα επηηεύγκαηά ηνπο θαη ληώζνπλ ππεξεθάλεηα, αιιά θαη 

ζηελαρσξηνύληαη κε ηηο απνηπρίεο ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο, ηελ κε απνδνρή ηνπο από ην 

πεξηβάιινλ. 

Μήπως αναγνωρίζεηε ηον εασηό ζας ζε κάποια από ασηά; 

Τν δεύηεξν κέξνο ηεο δνπιεηάο κνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ηνπο 

αλζξώπνπο κε ζύλδξνκν Down πνπ παξαθνινπζνύλ ηα πξνγξάκκαηα. Σην ζύιινγν 

βνεζώ ηνπο αλζξώπνπο απηνύο λα αλαπηύμνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο (όπσο 

είλαη ε αλάγλσζε, ε γξαθή, ε απηνεμππεξέηεζε, ε εθκάζεζε θαλόλσλ απηνπξνζηαζίαο 

θιπ). Πξόθεηηαη γηα αλζξώπνπο πνπ κπνξνύλ λα κάζνπλ πνιιά πξάγκαηα θαη λα 

αλαπηύμνπλ πνιιέο δεμηόηεηεο. Βέβαηα, δελ είλαη όινη ίδηνη κεηαμύ ηνπο θαη ν θαζέλαο έρεη 
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ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ην ραξαθηήξα ηνπ, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Άιινο ζπκώλεη εύθνια, ελώ 

ν δηπιαλόο ηνπ είλαη πην ζπλεξγάζηκνο, έλαο δεύηεξνο έρεη όλεηξα πην ξεαιηζηηθά θαη 

άιινο είλαη πην αηζεξνβάκσλ, έλαο ηξίηνο επεξεάδεηαη πνιύ από ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

αγαπάεη, ελώ άιινο είλαη πην αλεμάξηεηνο. 

Μήπως αναγνωρίζεηε ηον εασηό ζας ζε κάποιο από ασηά; 

  
Από ηελ άιιε κεξηά εθείλνη κε βνεζνύλ λα αλαπηύμσ δεμηόηεηεο, όπσο είλαη ε 

ππνκνλή θαη ε επηκνλή όηαλ βάδσ έλα ζηόρν, ε αλάγθε λα βάδσ όξηα ηόζν ζηνλ ίδην κνπ 

ηνλ εαπηό, όζν θαη ζηε  δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη λα δηεξεπλήζσ ζπλαηζζήκαηα 

όπσο είλαη ε αγάπε, ε ιύπε, ε απνγνήηεπζε (ζπλαηζζήκαηα πνπ απνδεηθλύνληαη πην 

πεξίπινθα απ’ όζν θαληαδόκνπλ ρξόληα πξηλ). Έρνπκε κάζεη ν έλαο ηνλ άιιν 

θαη κε απνδέρνληαη γηα εθείλν πνπ είκαη-ελώ εγώ θάπνηεο θνξέο δείρλσ λα ην μερλάσ 

απηό, κηαο θαη πξνζπαζώ λα ηνπο θέξσ ζηα κέηξα ηεο θνηλσλίαο πνπ δνύκε. Φπζηθά κε 

γλώκνλα ην θαιό ηνπο (;), αιιά πνηα είκαη εγώ πνπ ζα θξίλσ ην θαιό 

ηνπο; Τν όηη γελλήζεθα ρσξίο αλαπεξία κνπ δίλεη ην δηθαίσκα απηό; Άιισζηε θαη εγώ 

ζπρλά ζηραίλνκαη ηελ θνηλσλία, ζηελ νπνία δσ… γηαηί πξνζπαζώ λα ηνπο θάλσ λα 

πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο; Η απάληεζε  γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή ησλ 

επαγγεικαηηώλ είλαη πξνθαλήο, αιιά δελ παύεη λα είλαη κηα εύινγε ζθέςε. 

  

Με ηνπο αλζξώπνπο απηνύο έρνπκε δηαζθεδάζεη, έρνπκε γειάζεη, έρνπκε ζπκώζεη ν έλαο 

κε ηνλ άιιν, ηνπο έρσ θέξεη θαη κε έρνπλ θέξεη ζε δύζθνιε ζέζε. Γελ ζα μεράζσ, 

άιισζηε, πνπ κηα θνξά κε ξώηεζε ε Β. ηη δνπιεηά θάλσ θαη όηαλ απάληεζα Ψπρνιόγνο, 

κνπ απάληεζε: 

  

 “Ναη, αιιά εκείο πνπ έρνπκε Down… δελ ρξεηαδόκαζηε Ψπρνιόγν” 

  

Μεγάιε ζθαιηάξα αιήζεηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ηδηόηεηα, πνπ κνπ εμαζθαιίδεη ηα 

πξνο ην δελ, ελώ κνπ πξνζθέξεη παξάιιεια θνηλσληθή απνδνρή θαη αλαγλώξηζε. Τν 

θιεηδί ζηηο ζρέζεηο κνπ καδί ηνπο είλαη λα ηνπο θέξνκαη, όπσο ζα θεξόκνπλ θαη ζε 

νπνηνλδήπνηε άιιν άλζξσπν πνπ δελ έρεη αλαπεξία. 

Τελ επόκελε θνξά, ινηπόλ, πνπ ζα ζπλαληήζεηε έλαλ άλζξσπν κε ζύλδξνκν Down ζην 

δξόκν θαη δείηε πσο θάηη αλαδεηεί, ξσηήζηε ηνλ αλ ζέιεη βνήζεηα. Αλ ζαο απαληήζεη 

αξλεηηθά, ραηξεηήζηε ηνλ θαη αθήζηε ηνλ λα βξεη κόλνο ηνπ ηελ άθξε. 

Αλ θάπνηνο γλσζηόο ζαο έρεη ζύλδξνκν Down θαη θάλεη θάηη πνπ ζαο 

ελνριήζεη, κε δηζηάζεηε λα ηνπ ην πείηε. Άιισζηε, είλαη έλαο ηξόπνο λα κάζεη πνηνη είλαη 

νη θαλόλεο πνπ νξίδνπλ ηηο ζρέζεηο καο. 

Να έρεηε ζην κπαιό ζαο πσο πεξηζζόηεξα είλαη ηα πξάγκαηα πνπ ζαο ελώλνπλ κε ηνπο 

αλζξώπνπο απηνύο θαη ζαο θάλνπλ λακνηάδεηε, παξά λα δηαθέξεηε. 

 Άιισζηε, είκαζηε όινη Άλζξσπνη! 

 


