
Καλωσορίσατε στην Ολλανδία  

Συχνά μου ζητάνε να περιγράψω την εμπειρία του να μεγαλώνει κανείς ένα παιδί με ειδικές 

ανάγκες. Για να βοηθήσω τον κόσμο που δεν έχει βιώσει αυτή τη μοναδική εμπειρία, να την 

καταλάβει και για να φανταστεί πώς θα ήταν, σας λέω ότι κάπως έτσι είναι 

ΌΌταν πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα μωρό, είναι σαν να σχεδιάζεις ένα υπέροχο ταξίδι 

στην Ιταλία για τις διακοπές σου. Αγοράζεις ένα μάτσο οδηγούς και ετοιμάζεις τα ωραία σου 

σχέδια για το ταξίδι. Το Κολοσαίο ,τον Δαυϊδ του Μιχαήλ ΆΆγγελου,τις γόνδολες της Βενετίας. 

Μπορείς να μάθεις και μερικές χρήσιμες φράσεις στα Ιταλικά. Είναι όλα τόσο συναρπαστικά. 

Μετά από μήνες ευχάριστης αναμονής, φτάνει επιτέλους η πολυπόθητη ημέρα. Φτιάχνεις τις 

βαλίτσες σου και φεύγεις. Μερικές ώρες μετά ,το αεροπλάνο προσγειώνεται. Εμφανίζεται η 

αεροσυνοδός και αναγγέλει: «Καλωσορίσατε στην Ολλανδία». «Ολλανδία!» αναφωνείς,»Τι 

εννοείτε Ολλανδία; Εγώ συμφώνησα και έκλεισα για την Ιταλία. ΌΌλη μου τη ζωή 

ονειρευόμουν να ταξιδέψω στην Ιταλία». ΌΌμως έγινε αλλαγή στην πτήση. Προσγειώθηκε το 

αεροπλάνο στην Ολλανδία και εκεί πρέπει να μείνεις.  

Το σημαντικό είναι ότι δε σε πήγαν σε ένα απαίσιο, σιχαμένο, βρώμικο μέρος, όπου 

συγκεντρώνει πείνα και αρρώστιες. Είναι απλώς ένα διαφορετικό μέρος. ΈΈτσι λοιπόν, πρέπει 

να βγεις έξω να αγοράσεις νέους οδηγούς. Πρέπει να μάθεις μία νέα γλώσσα από την αρχή 

και να γνωρίσεις μία τελείως νέα ομάδα ανθρώπων που διαφορετικά δε θα τύχαινε να τους 

συναντήσεις ποτέ 

Είναι απλώς ένα καινούργιο μέρος. ΈΈχει αργότερο ρυθμό και είναι λιγότερο εντυπωσιακό 

από την Ιταλία. ΌΌταν όμως μείνεις λίγο καιρό εκεί και συγκεντρωθείς και κοιτάξεις γύρω σου, 

τότε αρχίζεις να παρατηρείς ότι η Ολλανδία έχει ανεμόμυλους, τουλίπες, Ρέμπραντς. 

ΌΌλοι σου όμως οι γνωστοί είναι απασχολημένοι να πηγαινοέρχονται στην Ιταλία και όλοι 

καυχώνται για το πόσο υπέροχα πέρασαν εκεί. Κι εσύ για το υπόλοιπο της ζωής σου θα λες: 

«Να εκεί ακριβώς επρόκειτο να πάω και εγώ. ΈΈτσι το είχα σχεδιάσει». Ο πόνος αυτός δε θα 

φύγει ποτέ γιατί η απώλεια ενός ονείρου είναι μία πολύ μεγάλη απώλεια. Εάν όμως ξοδέψεις 

τη ζωή σου θρηνώντας το γεγονός ότι ποτέ δεν έφθασες στην Ιταλία, τότε δε θα μπορέσεις να 

ελευθερωθείς ώστε να χαρείς τα πολύ ειδικά και πολύ όμορφα πράγματα που συμβαίνουν 

στην Ολλανδία.</P> 

	  


