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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Σήμερα 02 Απριλίου 2020, «μέσα από το σπίτι», δεν λησμονούμε την
Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό»
Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ», το
επιστημονικό – βοηθητικό προσωπικό και οι ωφελούμενοι του Κέντρου Διημέρευσης –
Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ», είχαν αποφασίσει
εκδηλώσεις για τον Αυτισμό και στους τρεις δήμους του νομού. Όμως, τα έκτακτα μέτρα και η
αναστολή λειτουργίας του Κ.Δ.Η.Φ. δεν το επέτρεψαν.
Δίνεται όμως, η ευκαιρία σήμερα, που όλη η οικογένεια είναι μαζεμένη στο σπίτι, να
γίνει αναφορά στον «ΑΥΤΙΣΜΟ», ιδιαίτερα στα παιδιά, που γνωρίζουν πολύ λίγα ή και τίποτα γι’
αυτόν.
Εμείς, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα σε όλους, ότι τα Αυτιστικά Άτομα, δικαιούνται ίση
μεταχείριση σ’ όλες τις εκφάνσεις της ζωής, δικαίωμα αναφαίρετο και κατοχυρωμένο από το
Ελληνικό Σύνταγμα, την Εθνική Νομοθεσία και τη σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012).
Επίσης, ευχόμαστε τούτη την κρίσιμη στιγμή με την απειλή του «αόρατου εχθρού»
παγκοσμίως, να βγούμε νικητές, σεβόμενοι πάντα όλοι τις αποφάσεις της κυβέρνησης αλλά και
του Οργανισμού Υγείας.
Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τον Αυτισμό, σας παραθέτουμε την ανακοίνωση
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία.
Η Πρόεδρος,

Για την Ένωση Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»,

Η Γενική Γραμματέας,

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου
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Μαρία Λαδά

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Και σήμερα, 2 Απριλίου 2020, «μέσα από το σπίτι», δεν προσπερνούμε την
Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό»
Η 2α Απριλίου είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
για τον Αυτισμό, τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που βρίσκονται
στο φάσμα του και οι οικογένειές τους, για την οποία κάθε χρόνο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες,
δράσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε όλον τον κόσμο, όπως εκείνη της «μπλε
φωταγώγησης». Φέτος, μας βρίσκει αντιμέτωπους/ες με μια συνολική προσπάθεια οικειοθελούς
περιορισμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας, προκειμένου να προασπίσουμε το
υπέρτατο αγαθό της υγείας και της ασφάλειας για εμάς, τις οικογένειές μας, τους οικείους μας,
την κοινωνία στο σύνολό της έναντι ενός νέου ‘αόρατου’ εχθρού, της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «εαυτός», ερχόμενος να
υποδηλώσει την τάση απομόνωσης ενός ατόμου στον εαυτό του. Η έννοια του «εαυτού»
συμπυκνώνει ωστόσο στον πυρήνα της την ίδια τη «μοναδικότητα» κάθε ανθρώπου. Όμως,
ακόμη και σήμερα, ο «μοναδικός εαυτός» των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού εξακολουθεί να
στηλιτεύεται και να καταδικάζεται ως «διαφορετικός» έναντι άλλων «μοναδικών εαυτών», σαν να
λογίζονται οι τελευταίοι ως όμοιοι! Γιατί πίσω από την προφανή φαινομενική ετερότητα των
«εαυτών», υφέρπει αδιόρατα η βιωματική, κοινωνική αντιμετώπιση της ετερότητας του ‘κοντινού
άλλου’, που οδηγεί σε διακρίσεις ανάμεσα σε «κοινότητες εαυτών» και «κοινότητες
διαφορετικών», ωθώντας τους δεύτερους προς το κοινωνικό περιθώριο και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
Διαπιστώνεται πλέον ως σύνηθες φαινόμενο στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες, το
ενδιαφέρον για τον «διαφορετικό εαυτό» των ατόμων με αυτισμό, και όχι μόνο, να εντοπίζεται
στα ευρείας χρήσεως ηθικά σχόλια που πλαισιώνουν τα πρωτόκολλα συμπεριφοράς της
‘πολιτικής και διανοητικής ορθότητας’. Όμως, ο λεκτικός εναγκαλισμός των ατόμων στο φάσμα
του αυτισμού συχνά παγιδεύεται και πάλι στα ‘δεινά’ για τα οποία ‘ευθύνη’ φέρει η
«διαφορετικότητα του εαυτού», περιορίζοντας την προβολή τους ως θύματα μακροχρόνιας
αδικίας, φορείς κοινωνικής ευπάθειας, ελλιπούς κατανόησης και μειωμένης αναγνώρισης και
αδυνατώντας από μόνος του να επινοήσει τρόπους αγαστής κοινωνικής συμβίωσης και
μεταχείρισης των ατόμων με αυτισμό με τρόπο ισότιμο προς τους άλλους.
Είναι γεγονός πως η διάβαση στις κοινωνικά αποδεκτές δηλώσεις που εμπεριέχουν ενδείξεις
συμπάθειας και αγαθής βούλησης αδυνατεί, πολλές φορές και σήμερα, να αντιληφθεί πως η ίση
μεταχείριση, σε κάθε πεδίο, σε κάθε έκφανση της ζωής, συνιστά δικαίωμα αναφαίρετο και
κατοχυρωμένο από το ελληνικό Σύνταγμα, την εθνική νομοθεσία και τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για
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τα Δικαιώματα των
ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ!

Ατόμων

με

Αναπηρία

(Ν.4074/2012).

Συνιστά

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό,
σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και όλων των
ανήλικων ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία, «μέσα από το σπίτι» και σήμερα, 2 Απριλίου 2020,
στέλνουμε το μήνυμα πως:
Η μετάβαση σε μια κοινωνία ίσης αντιμετώπισης και ίσων ευκαιριών για τα παιδιά μας,
άτομα με αυτισμό και τα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία:
Στηρίζεται στον σεβασμό και στην προστασία της ζωής της
ολότητας, των «δικών μας και των άλλων εαυτών»
Στηρίζεται στην εμψύχωση και στην αξιοποίηση της ‘αντιθετικής’
πληρότητας και του πλούτου όλων των «μοναδικών εαυτών»
Στηρίζεται στην υπεύθυνη στάση, στην υπομονή και στην ουσιαστική
αλληλεγγύη
Στηρίζεται στις έννοιες «άνθρωπος» και «ανθρωπότητα»,
που υπερισχύουν έναντι των «φαντασιακών κοινοτήτων
εαυτών»
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