
 1 

                                                                                                                                                 

 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΥΣΗ. 

Η ΑΠΟΨΗ ΕΝΟΣ ΓΟΝΙΟΥ 

 

 

 

«Άσε τους να δουν το πρόσωπό σου, τέκνο µου, κι έτσι θα µάθουν τη 

σηµασία των πάντων· άσε τους να σε αγαπήσουν κι έτσι θα αγαπήσουν ο 

ένας τον άλλο». 

Με αυτούς τους στίχους ο µεγάλος Ινδός ποιητής Ραµπιντρανάθ 

Ταγκόρ εκφράζει µε υπέροχο τρόπο τη µοναδική αξία κάθε παιδιού, 

υγιούς ή όχι,  του παιδιού από το οποίο έχουµε πάρα πολλά να µάθουµε. 

 

1. Το ζήτηµα της µάθησης 
 

Αν µιλάµε για την µάθηση και πιστεύουµε πως αποτελεί 

αποφασιστικό παράγοντα στη ζωή κάθε ανθρώπινου πλάσµατος, θα ήταν 

ίσως χρήσιµο να  θυµόµαστε ότι σχεδόν κάθε εµπειρία εµπεριέχει κάτι 

άγνωστο. 

Ωστόσο, κατά παράδοξο τρόπο, από τη φύση µας και την µακρά 

ιστορία του είδους µας έχουµε µάθει να προβαίνουµε, σχεδόν 

ασυναίσθητα,  σε συγκεκριµένες ενέργειες και να αντιµετωπίζουµε µε 

σθένος µερικά γεγονότα όντως βαρυσήµαντα. Οι γυναίκες γεννούν µε  

αξιοθαύµαστο κουράγιο και αν σκεφτεί κανείς  ακόµα και αυτή  την 

ύστατη ανθρώπινη εµπειρία του θανάτου,  η πλειονότητα ανδρών και 

γυναικών έχουν καταφέρει,  από αρχαιοτάτων χρόνων, να  αποδέχονται 

τον δικό τους θάνατο µε αξιοσηµείωτη χάρη και χωρίς να επιτρέπουν στο 

φόβο τους για το άγνωστο να τους οδηγήσει στον παραλογισµό.  Κάπου 

στη φύση µας φαίνεται πως υπάρχει µια a priori γνώση ή προδιάθεση, 

που µας σώζει από το σοκ µιας εµπειρίας, η οποία σε διαφορετική 

περίπτωση θα ήταν ανυπολόγιστα τροµακτική.  

Αυτή η φυσική προστασία καλύπτει µια ευρεία γκάµα ανθρώπινων 

εµπειριών, αλλά δεν τις καλύπτει όλες. Υπάρχουν παραδείγµατα για τα 

οποία δεν υφίσταται, κατά τα φαινόµενα, καµία προειδοποίηση·  

παραδείγµατα τα οποία ίσως ανήκουν αποκλειστικά στο προσωπικό µας 

πεπρωµένο και όχι στην συλλογική µοίρα του ανθρώπινου γένους· 

παραδείγµατα που δεν είναι ούτε καθολικά ούτε αναπόφευκτα,  κι έτσι 

δεν εµπίπτουν σε κανένα προκαθορισµένο µοντέλο. Το ερώτηµα είναι 

γιατί επιτρέπουµε να µας αιφνιδιάζουν, κάνοντας µας εξαιρετικά 

ευάλωτους. Είναι το φυσικό µας προαίσθηµα που συσκοτίζεται, ή απλά 

ορισµένες ιδέες µας φαίνονται τόσο ανυπόφορες ώστε δεν µπορούµε να 

ζήσουµε µε αυτές, και γι αυτό τις εξοστρακίζουµε από την συνείδησή 

µας; 
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Όποιος και αν είναι ο λόγος γι’ αυτή την µακάρια άγνοια, είναι 

βέβαιο ότι στην περίπτωση του θανάτου ενός παιδιού, όπως και σε εκείνη 

της γέννησης ενός παιδιού µε  αναπηρία, ο γονιός δεν διαθέτει τα 

απαραίτητα ψυχικά αντισώµατα για να ξεπεράσει το σοκ.  Η σκέψη ότι 

δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που του συµβαίνει κάτι τέτοιο, δεν 

τον παρηγορεί, ούτε µπορεί να αποδεχτεί τυφλά το θέληµα της µοίρας. 

Όταν κανείς χάνει το ίδιο του το σπλάχνο, οι αντιδράσεις του 

υπερβαίνουν τα όρια της λογικής και συχνά λαµβάνουν τη µορφή 

πεισµατικής αντίστασης. Αυτό µπορεί να φαίνεται παράλογο στους 

άλλους, αλλά εξηγείται από το γεγονός ότι ο γονιός ευρισκόµενος 

εντελώς απροειδοποίητος και απροετοίµαστος, προσπαθεί να κερδίσει 

χρόνο προκειµένου να κατανοήσει καλύτερα και να αντιµετωπίσει αυτή 

τη νέα τροµακτική πραγµατικότητα.  

Ένα χρόνο προτού φέρω στον κόσµο το παιδί µου, ονειρεύτηκα ότι 

κρατούσα στα χέρια µου ένα πολύ µεγάλο παιδί, τεσσάρων ή πέντε ετών,  

που, αν εξαιρέσει κανείς  το µέγεθός του, έµοιαζε ακόµα βρέφος, 

ανήµπορο να φέρει το βάρος του και να σταθεί όρθιο. Η σπουδαιότητα 

αυτού του ονείρου δεν έγκειται στο γεγονός ότι ήταν αναµφίβολα 

προφητικό, αλλά ότι δεν συνειδητοποίησα αµέσως το µήνυµά του.  ∆εν 

αναγνώρισα ούτε προεξόφλησα τη σηµασία του και θυµήθηκα  το όνειρο 

αυτό µόνο µερικά χρόνια αργότερα, όταν είχε πλέον βγει αληθινό. Έτσι η 

προειδοποίηση που πιθανόν ενείχε, πήγε χαµένη και δεν καταγράφηκε 

ποτέ στην συνείδησή µου.  

Ωστόσο τα αφύσικα συµπτώµατα που παρουσιάζει ένα παιδί, 

σύντοµα γίνονται αντιληπτά. Και οι δύο γονείς καταλαβαίνουν αµέσως 

ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά εγκλωβισµένοι στην άγνοια και στο φόβο 

τους,  κρατά ο καθένας τις ανησυχίες του για τον εαυτό του, 

περιφρουρώντας παράλληλα το µυστικό του άλλου.  Μέσα σε αυτή την 

συνωµοσία της σιωπής, αφελείς και δεισιδαίµονες,  προσεύχονται και 

ελπίζουν ότι θα ξορκίσουν την άγνωστη απειλή.  

Σε αυτό το σηµείο είναι ίσως φρόνιµο να σκεφτούµε τι εννοούµε 

λέγοντας «γονείς παιδιών µε αναπηρία». Όλοι έχουµε την τάση να 

υπεραπλουστεύουµε, να γενικεύουµε, να οµαδοποιούµε και να 

κατηγοριοποιούµε, προκειµένου έτσι να βάζουµε σε τάξη τις σκέψεις 

µας. Αναφερόµαστε σε γονείς παιδιών µε αναπηρία σαν να πρόκειται για 

συλλογική οντότητα. Προεξοφλούµε κοινά χαρακτηριστικά, κοινή 

συµπεριφορά, παρόµοιες αντιδράσεις και δεν αναλογιζόµαστε σε ποιο 

βαθµό όλα αυτά µπορεί να είναι απλώς αποτέλεσµα των περιστάσεων, 

όπως εκείνες που ενώνουν παροδικά ανθρώπους που έχουν ναυαγήσει.  

Αναµφίβολα οι περισσότεροι γονείς έχουν ένα κοινό πεδίο εµπειριών, 

εδώ όµως οι οµοιότητες παύουν να ισχύουν και έχουµε πια να κάνουµε 

µε µεµονωµένα ανθρώπινα πλάσµατα, των οποίων η ικανότητα για 

επιβίωση, προσαρµογή και επιτυχία είναι καθαρά  υποκειµενική· για τους 

ανθρώπους αυτούς η απόκτηση ενός παιδιού µε αναπηρία είναι, εντέλει, 

µια πολύ προσωπική υπόθεση.  
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Πού αρχίζει λοιπόν να διαφοροποιείται συνολικά η εµπειρία να 

έχει κανείς ένα παιδί διαφορετικό από αυτό που φανταστήκαµε και 

ονειρευτήκαµε; Ίσως τη στιγµή που οι καρτερικοί και άγρυπνοι γονείς 

βρίσκουν το κουράγιο να εκµυστηρευτούν ο ένας στον άλλο τις υποψίες 

τους και να  µοιραστούν την σιωπηρή τους θλίψη. 

Είναι η στιγµή, που θυµάται κανείς τα προφητικά λόγια του 

Γάλλου µεταφυσικού ποιητή, Λεόν Μπλουά,  ο οποίος  το 1898 έγραψε 

ότι: «Ο άνθρωπος κρύβει στην ψυχή του µέρη που δεν γνωρίζει καν την 

ύπαρξή τους,  και τα οποία µαθαίνει µε τα βάσανα». 

 

2. Αναζήτηση 

 

Οι εµπειρίες είναι τόσο σηµαντικές ή ασήµαντες ανάλογα µε τον 

τρόπο που  εµείς οι ίδιοι τις βλέπουµε, αλλά εδώ πρόκειται για εµπειρία 

που πρέπει υποχρεωτικά να ζήσουµε από την αρχή ως το τέλος και από 

την οποία δεν υπάρχει διαφυγή ούτε και κάποιο υποκατάστατο. ∆εν 

µπορούµε να αρνηθούµε την συνδροµή  και την συµµετοχή µας σε ένα 

εγχείρηµα που προκαλεί όλη µας την ύπαρξη και απαιτεί την 

ολοκληρωτική µας δέσµευση. Γιατί µόνο αν τολµήσουµε να 

αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα, µπορούµε να την υπερβούµε.  

Έτσι η αναζήτηση αρχίζει, καθώς  ξεκινάµε µαζί να 

ανακαλύψουµε γιατί το παιδί µας είναι διαφορετικό από τα άλλα παιδιά. 

Ζητούµε πληροφορίες και άµεσες λύσεις, γιατί µόνο αυτές µπορούν να 

µας βοηθήσουν, στην φάση αυτή, να αντιµετωπίσουµε το φόβο µας, το 

αίσθηµα της προσωπικής µας ενοχής, της αποµόνωσης, του διαχωρισµού, 

της αδικίας, της τροµακτικής προοπτικής ενός ζοφερού µέλλοντος.  

Ριχνόµαστε ξάφνου σε µια νέα περιπέτεια χωρίς να είµαστε και πάλι 

προετοιµασµένοι. Ανακαλύπτουµε ότι στην επιστήµη δεν υφίστανται 

απόλυτες αλήθειες και δεν υπάρχει σοφία ή γνώση που µπορεί να λύσει 

όλα τα µυστήρια της φύσης. Ζητούµε βοήθεια και συνήθως παίρνουµε 

διφορούµενες απαντήσεις ή  ακούµε επιστηµονικές θεωρίες µε δογµατικό 

στόµφο ή, ακόµα χειρότερα, αντικρουόµενες απόψεις.  Έτσι βρισκόµαστε 

παγιδευµένοι σε αντιφάσεις που µοιάζουν µε φραστικές συνωµοσίες.  

Και όλα αυτά είναι αποτέλεσµα της αµφιβολίας, καθώς ποτέ οι 

άνθρωποι δεν θεωρητικολογούν  περισσότερο και δεν εκφράζουν τόσες 

πολλές απόψεις, παρά όταν πρόκειται για πράγµατα που δεν 

αντιλαµβάνονται πλήρως.  Και τότε απλά πράγµατα φαίνονται συχνά 

πολύ δύσκολο να τα εκφράσει κανείς,  ίσως γιατί σπάνια αναλαµβάνει 

κάποιος να εξηγήσει στους γονείς ότι η επιστήµη δεν γνωρίζει ακόµα 

παρά ελάχιστα για την εγκεφαλική παράλυση.  

Αυτή είναι σίγουρα µια περίοδος που οι περισσότεροι γονείς  

θυµούνται µε τρόµο, γιατί κάτω από όλη αυτή τη σύγχυση υποβόσκει µια 

βασανιστική φοβία ότι η κατάσταση του παιδιού τους θα εκτιµηθεί 

λανθασµένα από κάποια παντοδύναµη ιατρική φιγούρα µε 

χαρακτηρισµούς  που θα το ακολουθούν στο υπόλοιπο της ζωής του.  



 4 

Ο ειδικός που δεν εννοεί να διακινδυνεύσει την επιστηµονική  

αυθεντία του, και ισχυρίζεται πως κατέχει το αλάθητο, θα διαψευσθεί 

αργά ή γρήγορα.  Στην περίπτωση αυτή  αξίζει να θυµόµαστε ότι ο γονιός 

είναι ο πρώτος ασθενής του ειδικού και ο µόνος σύµµαχός του στο 

δύσκολο έργο που καλείται να αντιµετωπίσει. Και κάθε καλός γιατρός 

γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν συνταγές και κανόνες.  Υπάρχουν µόνο 

εξατοµικευµένες περιπτώσεις µε τις πιο ετερογενείς ανάγκες και 

απαιτήσεις –τόσο ετερογενείς ώστε ουσιαστικά ποτέ δεν γνωρίζουµε 

προκαταβολικά ποια πορεία θα ακολουθήσει µια δεδοµένη περίπτωση.  

Η άσκηση της ιατρικής είναι και θα είναι πάντα µια τέχνη. Γι αυτό 

ας αφήσουµε το γιατρό που του εµπιστεύτηκαν ένα παιδί και τους γονείς 

του να λειτουργήσει ως καλλιτέχνης, µε δεξιότητα, ευαισθησία και 

φαντασία. Στο στάδιο αυτό οι γονείς πρέπει να δουν το παιδί τους  ως 

ανθρώπινο πλάσµα και όχι ως ιατρική περίπτωση και αυτό µπορεί να 

είναι το πιο ευχάριστο διάλειµµα για κάθε ενδιαφερόµενο – τους 

γιατρούς, τους γονείς και το παιδί. 

Ωστόσο, ακόµα και αν προσφέρονται σε όλους τους γονείς 

ιδεώδεις συνθήκες  διάγνωσης, θεραπείας και καθοδήγησης, αναµφίβολα 

το αίσθηµα του χάους και της καταστροφής θα ανακουφισθεί ως ένα 

βαθµό, αλλά το αρχικό σοκ θα παραµένει. Ό,τι µας συµβαίνει στη 

διάρκεια µιας κρίσης έχει να κάνει περισσότερο µε το ένστικτο και 

άλλους µυστηριώδεις, ασυνείδητους παράγοντες, παρά µε το µυαλό µας. 

Πρέπει ο καθένας µας να βρει ένα τρόπο να επιβιώσει και η βοήθεια 

έρχεται συνήθως από εκεί που δεν την περιµένεις. Από το ίδιο το παιδί. 

 

3. Ένα εξαιρετικό ανθρώπινο πλάσµα 

 

Η συνέχεια της ιστορίας που περιγράφουµε είναι συνήθως η εξής: 

Ενώ ακόµα δεν έχουµε συνέλθει από το πρώτο σοκ,  αρχίζουµε να 

υποφέρουµε υπό το βάρος των καλοθελητών που σπεύδουν να  

συµβουλεύσουν και να βοηθήσουν, κι έτσι βρισκόµαστε στην παράδοξη 

θέση να δεχόµαστε πληθώρα συστάσεων από αναρµόδιους, 

παραµένοντας ουσιαστικά απληροφόρητοι από τους αρµόδιους. Και στο 

µεταξύ,  δεν υπάρχουν µαγικές θεραπείες, που θα µπορούσαν να λύσουν 

το πρόβληµα µας  από τη µια µέρα στην άλλη. Κι επειδή δεν µπορούµε 

να βρούµε βοήθεια έξω από εµάς,  στρεφόµαστε προς το παιδί µας και 

αυτό που  ανακαλύπτουµε υπερβαίνει όλη την προηγούµενη γνώση και 

αντίληψή µας.  

Πρώτα απ’ όλα ανακαλύπτουµε ότι το παιδί µας είναι ένα 

εξαιρετικό ανθρώπινο πλάσµα και όπως καθετί εξαιρετικό αποτελεί ένα 

δώρο της φύσης· το παιδί µας είναι ένα δώρο ανεκτίµητης αξίας. 

Αρχίζουµε επίσης να αντιλαµβανόµαστε ότι οι ανάγκες και οι 

υποχρεώσεις του ανθρώπινου είδους είναι πολλαπλές· αυτό που 

απελευθερώνει ένα άνθρωπο,  είναι φυλακή για κάποιον άλλο και αυτό 

ισχύει σε οτιδήποτε θεωρείται φυσιολογικό ή αφύσικο.  Στην αγάπη και 
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τη γνώση µας για το παιδί µας αναγνωρίζουµε ότι ο άνθρωπος δεν είναι 

µηχανή, ώστε να διατηρεί την ίδια καµπύλη προόδου.  Εφόσον διατηρεί 

καλή σχέση µε τον εαυτό του και έχει προσαρµοστεί επιτυχώς στις 

συνθήκες του περιβάλλοντός του, µπορεί και ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις  της πραγµατικότητας. Έτσι προσπαθούµε να  δηµιουργή-

σουµε ένα ευχάριστο περιβάλλον στο οποίο το παιδί µας θα είναι 

ευτυχισµένο και συνεπώς µέσα από την ικανοποίηση του παιδιού 

αρχίζουµε να αισθανόµαστε και οι ίδιοι ευτυχέστεροι. Αντιλαµβανό-

µαστε σύντοµα πως αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να  κατανοήσουµε 

και να σεβαστούµε την διαφορετικότητα του παιδιού µας και να 

γρηγορούµε ενάντια στη µάταιη επιθυµία να ερµηνεύσουµε και να 

συγκεκριµενοποιήσουµε αυτή την διαφορετικότητα.  Γιατί το θαύµα του 

παιδιού µε αναπηρία είναι ότι,  αν και στερείται στοιχειωδών 

προδιαγραφών, συνεχίζει να λειτουργεί υπέροχα ως ανθρώπινο πλάσµα. 

Αυτό είναι το πρώτο και σηµαντικότερο µάθηµα από όλα. 

Οι Αρχαίοι Έλληνες φαντάστηκαν ότι ο Ήφαιστος, ο πιο 

επινοητικός θεός, ήταν ανάπηρος.  Φυσικά γνωρίζουµε ότι οι Σπαρτιάτες 

απέρριπταν τα καχεκτικά βρέφη στους αποθέτες του Ταϋγέτου, 

προκειµένου να διασφαλίσουν την ανωτερότητα της φυλής τους,  αλλά 

µια ευφυώς σκεπτόµενη µητέρα έκρυψε το ανάπηρο παιδί της, και ο 

χωλός Αγησίλαος έγινε αργότερα ο µεγαλύτερος βασιλιάς της Σπάρτης. 

Ποιος θα το περίµενε! 

Γι’ αυτό ας σταµατήσουµε το συντοµότερο να θέτουµε στόχους 

και χρονικά όρια στους εαυτούς µας και στο παιδί, καταδικάζοντας το 

στον άχαρο ρόλο του αποτυχηµένου ή επιτυχηµένου.  Σίγουρα, τόσο η 

επιτυχία όσο και η αποτυχία από κλινική άποψη,  συνδέονται στενά µε 

την ιατρική διάγνωση της κατάστασής του στην οποία δεν µπορούµε 

ουσιαστικά να παρέµβουµε. Πιο σηµαντική είναι η διαχείριση της ζωής 

του που, σε µεγάλο βαθµό, επαφίεται στα χέρια µας.  Ο ανταγωνισµός 

που αντιµετωπίζουν τα φυσιολογικά παιδιά  στην σύγχρονη κοινωνία 

συχνά επιτείνεται στην  περίπτωση των παιδιών µε αναπηρία, καθώς 

επικεντρωνόµαστε όχι τόσο στις ανάγκες που έχουν ως ανθρώπινα 

πλάσµατα, αλλά στα φυσικά τους επιτεύγµατα. Αυτό φαίνεται να 

σµικρύνει την αξία του παιδιού ως  µοναδικού ατόµου µε αδιαµφισβή-

τητα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αποτελεί βιασµό του αυτοσεβασµού του 

παιδιού το οποίο δικαιούται να είναι όπως είναι, και όχι να υποχρεώνεται 

σε καταναγκαστική εργασία προκειµένου να ανταγωνιστεί τους οµοίους 

του. Όλοι έχουµε τα µειονεκτήµατά µας και δεν υπάρχει λόγος να 

στεκόµαστε σε αυτά. Εκείνο που έχει σηµασία είναι το αδιαφιλονίκητο 

δικαίωµα µας για µια θέση στον ήλιο κάτι που ισχύει φυσικά και για τα 

παιδιά µε αναπηρία.  

Από τη στιγµή που  αρχίζουµε να µαθαίνουµε από το ίδιο το παιδί, 

εγκαινιάζεται η αρµονική σχέση του µε το άµεσο οικογενειακό του 

περιβάλλον και επέρχεται  µια ουσιαστική πρόοδος, στην οποίαν αν 
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δώσουµε µια ευκαιρία,  µπορεί να εξοβελίσει κάθε περαιτέρω 

σύγκρουση. 

Πρώτα όµως ας σκεφτούµε τι εννοούµε µε τη λέξη «οικογένεια» 

και ας θυµηθούµε ότι σε µια οικογένεια η ιδιότητά µας ως µέλους δεν 

βασίζεται σε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια αλλά στο ίδιο το γεγονός της 

γέννησής µας.  Η οικογένεια δεν είναι ένα είδος λέσχης, όπου άνθρωποι 

ίδιας ηλικίας και αντιλήψεων ακολουθούν µια κοινή επιδίωξη. Τα µέλη 

µιας οικογένειας θα αντιδράσουν ασφαλώς µε αδαή και απρόβλεπτο 

τρόπο προς το συγγενικό µέλος που είναι «διαφορετικό». Αδελφοί, 

αδελφές, γιαγιάδες και παππούδες θα θελήσουν σίγουρα, στην αρχή, να 

πληροφορηθούν τι συµβαίνει µε το νεογέννητο µωρό,  έτσι ώστε ο 

καθένας τους να το αποδεχτεί µε τον τρόπο που του ταιριάζει.  Έχουν 

σίγουρα κάθε δικαίωµα να γνωρίζουν,  αλλά εδώ οι γονείς θα έρθουν 

ξανά αντιµέτωποι µε τον διφορούµενο χαρακτήρα της επιστηµονικής 

αλήθειας και της ένδειας των λέξεων. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν, 

είναι όταν εξηγούν σε ανθρώπους που εµπλέκονται συναισθηµατικά και 

όχι διανοητικά µε το πρόβληµα, να επιβάλλουν την αναπηρία του παιδιού  

ως νέα εµπειρία και ευθύνη για όλους και βέβαια όχι ως οικογενειακή 

τραγωδία, αποφεύγοντας στεγανούς χαρακτηρισµούς και προγνωστικά 

προκειµένου να εξαντλήσουν το ζήτηµα. Άπαξ και γίνει αυτό, το 

νεογέννητο βρέφος θα κερδίσει µια για πάντα τη µάχη της αναγνώρισης 

του καθώς και τη θέση του ως µέλους της οικογένειας. 

 

4. Μια ζωή ανθρώπινων σχέσεων  
 

Και εδώ αρχίζει για όλους το στάδιο της εκπαίδευσης. Είναι η 

στιγµή κατά την οποία ο καθένας µας εξοικειώνεται µε εκείνες  τις 

άγνωστες και ανενεργές περιοχές της ψυχής. Το παιδί µε εγκεφαλική 

παράλυση µαθαίνει να ζει απολύτως φιλικά µε την πάθησή του, 

αντιδρώντας θετικά σε ό,τι µπορεί να κάνει, και όχι αρνητικά σε ό,τι δεν 

είναι σε θέση να επιτύχει. Είναι συνήθως δεκτικό, ανοιχτό σε κάθε είδους 

ευχαρίστηση, αξιαγάπητο και θαυµάσια απαλλαγµένο από στρες, πηγή 

ηρεµίας για όσους θέλουν να το πλησιάσουν και να αντλήσουν δύναµη 

και παρηγοριά από αυτό σε στιγµές απογοήτευσης, θλίψης και 

αδυναµίας. Οι γονείς, οι αδελφοί, οι αδελφές και οι οικογενειακοί φίλοι 

βρίσκουν όλοι τους ότι έχουν κάτι να προσφέρουν και το παιδί µε τη 

σειρά του ανακαλύπτει ότι αυτό που ανταποδίδει είναι ιδιαίτερα 

εκτιµητέο και απαραίτητο στους άλλους. Τα αδέλφια, ειδικά, παίζουν ένα 

σηµαντικό ρόλο στην υγιή και φυσιολογική ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου 

παιδιού. Τα συστατικά της σχέσης αυτής είναι αρχετυπικά και πολύ 

ισχυρά και επενεργούν ευεργετικά στην παιδική προσωπικότητα. Στην 

περίπτωση ενός παιδιού µε αναπηρία, όµως, µπορεί να αποτελέσουν 

κυριολεκτικά την ειδοποιό διαφορά µεταξύ του να ζει κανείς ή απλώς να 

υπάρχει.  
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Οι πιο ευτυχισµένες στιγµές για το παιδί µας ήταν όταν βρισκόταν 

µε τον αδελφό του και την αδελφή του και του έλειπαν συνεχώς όταν δεν 

τους είχε κοντά του. Στην αδελφή του Μαριάνα απηύθυνε µια εξαιρετική 

φιλοφρόνηση, όταν µια µέρα της είπε: «Αγάπη Μαριάννα». Γι αυτόν ήταν 

η αγάπη.  

Ο ρόλος της οικογένειας, των δασκάλων και των θεραπευτών είναι 

να βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει τη φυσική του δυναµική,  ενόσω 

απολαµβάνει µια ευτυχισµένη και γεµάτη ζωή.  Αλλά ο ρόλος αυτός δεν 

έχει εξουσιαστικό χαρακτήρα. ∆εν είµαστε εξουσιοδοτηµένοι να 

καθοδηγούµε κάποιον προς ένα δεδοµένο σκοπό, να αποφασίζουµε  τι 

είναι καλύτερο γι αυτόν  και να  κατευθύνουµε την ζωή του. Η αναπηρία 

ή η αδυναµία ενός ατόµου δεν µας δίνει το δικαίωµα να γίνουµε 

µέντορες, κήρυκες, θεραπευτές ή σωτήρες. ∆εν είµαστε τίποτε από όλα 

αυτά και αν δεν µάθουµε ο ένας από τον άλλο και πρωτίστως από το ίδιο 

το παιδί, δεν θα καταφέρουµε τίποτε. Ο Γιουνγκ έχει πει: «Όταν 

συναντώνται δύο προσωπικότητες είναι σαν να  αναµιγνύονται δύο χηµικές 

ουσίες. Αν πρόκειται να υπάρξει οποιοσδήποτε συνδυασµός, τότε και οι 

δύο µεταµορφώνονται». Έτσι αυτό για το οποίο µιλάµε δεν είναι στην 

ουσία η εξουσιαστική σχέση, αλλά η µεταµόρφωση και η αρµονία και σε 

αυτό το πλαίσιο, έχω κάθε λόγο να θυµάµαι τον µεγάλο Φλωρεντινό 

γιατρό Μιλάνι Κοµπαρέτι και την αρχή του για µια πλήρη και αµοιβαία 

προσέγγιση σε κάθε ανθρώπινο πρόβληµα. «Καθετί συσχετίζεται», 

συνήθιζε να λέει, «γιατί ζούµε µια ζωή ανθρώπινων σχέσεων». 

Σε αυτό τον συσχετισµό ο γιατρός είναι για µια φορά ακόµα πολύ 

σηµαντικός παράγοντας και η έµφαση  που δίνει ο Μιλάνι στην υγεία και 

όχι στην ασθένεια,  στην φροντίδα και όχι στη θεραπεία, στην πληρότητα 

και όχι στην ολότητα, φαίνεται πολύ σοφή. ∆ιότι για να ολοκληρωθεί η 

ανθρώπινη προσωπικότητα χρειάζεται την πληρότητα, όχι την τελειότητα 

και χάριν αυτής της πληρότητας, υπάρχουν ελαττώµατα και αδυναµίες, 

χωρίς τα οποία δεν θα  σηµειωνόταν καµία πρόοδος, καµία εξέλιξη.  

 

5. Αποσπασµατική θεραπεία και φροντίδα 

 

Με αυτές τις σκέψεις κατά νου, ερχόµαστε τώρα στους άλλους 

ανθρώπους που θα επηρεάσουν αργά ή γρήγορα την ζωή και την 

ανάπτυξη του παιδιού.  Ας σκεφτούµε πρώτα τους θεραπευτές.  Σε µια 

ιδανική κατάσταση  οικογένεια και θεραπευτές εργάζονται από κοινού 

και στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Αυτή η συνεργασία βασίζεται στην αρχή 

ότι ο  καθένας έχει πολλά να µάθει από τον άλλο,  εφόσον αµφότεροι δεν 

φείδονται κόπου και χρόνου για να µιλήσουν, να ρωτήσουν, να ακούσουν 

και να παρατηρήσουν, σε µια χαλαρή και φιλική ατµόσφαιρα αµοιβαίου 

σεβασµού όσον αφορά την ανάµειξη και τις ικανότητες των 

εµπλεκοµένων. Η θεραπεία είναι ένα άκρως απαιτητικό εγχείρηµα, γιατί 

αντικείµενο της δεν είναι η αναπηρία αλλά το άτοµο µε αναπηρία, και 

κάθε νέα περίπτωση απαιτεί πρωτοπόρο πνεύµα. ∆υστυχώς, όµως,  
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ακόµα και οι καλύτεροι θεραπευτές καταδυναστεύονται µερικές φορές 

από την προσκόλλησή τους σε συγκεκριµένες µεθόδους όσο και από την 

εµµονή τους σε απτά κλινικά αποτελέσµατα.  

Επανειληµµένα  έχουµε διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει µια µέθοδος 

κατάλληλη για κάθε παιδί, ούτε ένας τρόπος προσέγγισης, γιατί το 

πρόβληµα  έχει όλα τα παράδοξα και απρόβλεπτα στοιχεία της ίδιας της 

ζωής και δεν µπορεί να περιχαρακωθεί µέσα σε αυστηρές προδιαγραφές. 

Το παιδί πρέπει να καταλάβει γιατί απαιτείται να κάνει µια συγκεκριµένη 

προσπάθεια και να αισθανθεί πως αυτό που του ζητούν είναι για το καλό 

του. Το καθήκον που έχουµε ως γονείς και θεραπευτές  είναι να 

βοηθήσουµε το παιδί να αντιµετωπίσει τη ζωή στο σύνολό της και έχει 

σηµασία να καταλάβουµε ότι αν τα µέλη της οικογένειας και οι κάθε 

είδους ειδικοί δεν συνδυάσουν τις προσπάθειες τους σε µια πολυφωνική 

συνεργασία, το παιδί θα διχαστεί και θα εξουθενωθεί.  

Η αποσπασµατική φροντίδα και θεραπεία καταστρέφουν την 

πληρότητα του παιδιού γιατί συχνά τα χέρια µπορούν να λύσουν ένα 

πρόβληµα το οποίο η ανθρώπινη διάνοια µάταια προσπάθησε να  

αντιµετωπίσει, αλλά πώς µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αν χέρια και πνεύµα 

ενταχθούν σε αυστηρά χρονοδιαγράµµατα και δρουν ανταγωνιστικά; 

Επίσης, η ανθρώπινη επικοινωνία είναι πράξη και επιλογή και όχι 

µια αυτοµατική και ασυναίσθητη λειτουργία και χωρίς την ανθρώπινη 

επικοινωνία δεν έχει νόηµα να οµιλούµε για θεραπεία. 

 

6. Ζω ή λειτουργώ 

 

Ίσως µπορούµε τώρα να σταθούµε για λίγο στο θέµα της  κλινικής 

εικόνας το οποίο, πολύ συχνά, αποτελεί σκόπελο τόσο για τους γονείς 

όσο και για τους θεραπευτές.  

Σε κάποια συνεδρία επαναξιολόγησης  συναντήσαµε την υπεύθυνη 

θεραπεύτρια στον διάδροµο τη στιγµή που φτάναµε µε το γιο µας «Α, 

γεια σας», µας είπε, «µπουσουλάει;». «Όχι, δεν µπουσουλάει», 

απαντήσαµε όλο ντροπή και για µια ακόµα νιώσαµε να παίρνει «κακό 

βαθµό». Καµία λειτουργική πρόοδος. «Όµως χαµογελά και γελά και 

επικοινωνεί και συµµετέχει και µαθαίνει και ζει», θέλαµε να φωνάξουµε. 

«Έτσι λειτουργεί». 

Βλέπουµε, λοιπόν,  ότι το εκπαιδευτικό στάδιο συνεχίζεται επ’ 

αόριστον για όλους εµάς και αυτό µας οδηγεί εύλογα στην ευρύτερη 

περιοχή της εκπαίδευσης, που παίζει  ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στο 

γενικότερο διάγραµµα εξέλιξης ενός παιδιού.  

Τα παιδιά εκπαιδεύονται όχι µόνο από όσα λένε και πράττουν οι 

άλλοι γύρω τους, αλλά και από αυτό που πράγµατι είναι. Βασικά, η ζωή 

της οικογένειας στην οποία ζει ένα παιδί διαµορφώνει την 

προσωπικότητά του. Αλλά και οι δάσκαλοι είναι πολύ σηµαντικός 

παράγοντας. Λόγω της στενής επαφής και του εκτεταµένου σχολικού 

χρόνου, η προσωπικότητα του δασκάλου θα  επηρεάσει άµεσα την 
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εξέλιξη του παιδιού. Οι δάσκαλοι πρέπει να επαγρυπνούν συνεχώς για 

σηµάδια εξάντλησης του και να είναι έτοιµοι να αναγνωρίσουν 

οποιαδήποτε σηµεία προόδου, γιατί αν η προσπάθεια που καταβάλλει 

µένει χωρίς αναγνώριση, πιθανόν να µην ξαναπροσπαθήσει. 

Τα παιδιά µε αναπηρία σκέφτονται ευτυχώς λιγότερο ορθολογικά 

από εµάς τους υπόλοιπους. Πρέπει να επινοήσουν ορθόδοξους ή 

ανορθόδοξους τρόπους για να ξεπεράσουν τις φυσικές δυσκολίες τους, 

πρέπει να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, για να µην παγιδευτούν µέσα 

στις εκπαιδευτικές συµβάσεις και συχνά κάνουν ασυναίσθητη και 

πράγµατι ιδιοφυή χρήση των περιορισµένων µέσων που έχουν στη 

διάθεσή τους. Πρέπει να ενθαρρύνουµε, να συνδράµουµε και να 

υποβοηθήσουµε αυτή την ικανότητά τους και όχι να  την καταπνίξουµε 

µε τον συνήθη ορθολογισµό και την ακαµψία  του ενήλικα.  

Γι αυτό το λόγο ας προσέξουµε ιδιαίτερα το ζήτηµα της 

«αντιληπτικής ικανότητας» -γιατί κάθε παιδί έχει  µόνιµα κάποιον πάνω 

από το κεφάλι του, που του απευθύνει το αιώνιο ερώτηµα «Κατάλαβες;» 

∆υστυχώς,  ζούµε ακόµα σε ένα κόσµο όπου αν δεν καταλαβαίνουµε 

έναν άνθρωπο, τον θεωρούµε χαζό.  Όµως αν τα παιδιά µε ειδικές 

ανάγκες συντριβούν ανάµεσα στις συµπληγάδες που δηµιουργούν από τη 

µια η  έλλειψη κατανόησης από µέρους µας, και από την άλλη η 

αµφιβολία που επικρέµαται πάνω από την αντιληπτική τους ικανότητα, 

τότε καταδικάζονται σε µια κατάσταση όπου θα πάψουν βαθµιαία να 

πιστεύουν στην νοηµοσύνη τους και αυτό θα είναι πράγµατι τροµερό.  

 

7. Κοινωνία: φίλος ή εχθρός 
 

Η ιστορία µας  αρχίζει επιτέλους να τοποθετείται σε ένα καθολικό 

πλαίσιο, καθώς το παιδί συνυπολογίζεται πλέον ως µέλος της κοινωνίας. 

Με τη ζεστή του την καρδιά το παιδί που πάσχει από εγκεφαλική 

παράλυση είναι έτοιµο να κάνει φίλους, όµως µέχρι ποιο σηµείο η 

κοινωνία το δέχεται ως φίλο; Κι εδώ φτάνουµε στο πιο ακανθώδες 

ζήτηµα. Σε αυτό το σηµείο οι περισσότερες οικογένειες µοιράζονται 

αναµφίβολα κοινό πεδίο εµπειριών.  

Πέρα από τις εύλογες περιπλοκές που δηµιουργούν οι καθηµερινές 

πρακτικές δυσκολίες  ενός παιδιού  µε αναπηρία στην προσωπική και 

οικογενειακή µας ζωή, έχουµε όλοι µας πληγωθεί από την έλλειψη τακτ 

και την αδιακρισία καθώς και από την απληροφόρητη κοινή γνώµη που 

βρίσκεται στο επίπεδο της αδαηµοσύνης και της αδιαφορίας. Έχουµε 

όλοι µας αντιµετωπίσει εσφαλµένες αντιλήψεις  και προκαταλήψεις 

βαθιά ριζωµένες και µια ανάλγητη στάση υπεκφυγής απέναντι σε ό,τι 

παρεκκλίνει από το φυσιολογικό.  Έχουµε όλοι µας αποθαρρυνθεί από 

την κοινωνία που µοιάζει να στέκεται σαν απαρασάλευτο εµπόδιο στο 

δρόµο µας, φράζοντας κάθε πρόσβαση, κάθε διαφυγή και κάθε 

προοπτική. Οι σπαραξικάρδιοι στίχοι του Σαίξπηρ έρχονται αυτόµατα 

στο µυαλό: 
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«…εγώ ο κολοβωµένος απ’ αυτή 

την ωραία χάρη, που µε γέλασε στα µέτρα 

η υποκρίτρα η φύση, παραµορφωµένος, 

µισερός, πριν την ώρα µου σταλµένος σ’ τούτ’ τον κόσµο 

ούτε µισοφτιαγµένος καν,  σακάτης και παράταιρος,  

που  µε γαβγίζουν τα σκυλιά καθώς περνάω κουτσαίνοντας». 

(Ο βασιλιάς Ριχάρδος Γ΄, Σκηνή Α΄, Πράξη 1. Μετάφραση Βασίλη Ρώτα, 

Εκδόσεις Επικαιρότητα, Χρόνος ανατύπωσης, Φεβρουάριος 1997). 

 

«…Το µερτικό από την οµορφιά 

µου το ’κλεψε η άτιµη η φύση 

παραµορφωµένος και µισός, πριν από την ώρα µου 

σ’ αυτόν  τον κόσµο ήρθα, εγώ, έργο µισοτελειωµένο 

σακάτης και παράταιρος 

που όταν περνώ κουτσαίνοντας και τα σκυλιά γαβγίζουν». 

(Η δική µου εκδοχή). 

 

Αιώνες πέρασαν από την κραυγή αυτή της απελπισίας. Τέσσερις 

αιώνες από την εποχή του Σαίξπηρ και πέντε από την εποχή του ίδιου του 

Ριχάρδου, και ακόµα πολλοί γονείς  αισθάνονται ίσως ότι τα σκυλιά 

γαβγίζουν ακόµα.  

Ωστόσο η κοινωνία είναι ο ευρύτερος κόσµος κάθε παιδιού, ο 

κόσµος πέρα από τον οικογενειακό παράδεισο, όπου πρέπει να βρει τη 

θέση που δικαιωµατικά του ανήκει. Σε έρευνα που διενήργησε η Εταιρία 

Προστασίας Σπαστικών, 22% των γονιών πιστεύουν ακόµα ότι το παιδί 

τους έχει απορριφθεί από την κοινωνία και άλλοι 21% δεν µπόρεσαν να 

δώσουν απάντηση, κάτι που υποδηλώνει πως δεν ξέρουν πραγµατικά τι 

σηµαίνει κοινωνική αποδοχή.  Πρόκειται για µια σκληρή αλήθεια.  

 

8. Ένας κόσµος γεµάτος εµπόδια  

 

Και το πρόβληµα δεν εξαντλείται εκεί. Στο µυθιστόρηµα του 

Λιούις Κάρολ «η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων» που δηµοσιεύτηκε το 

1867, διαβάζουµε τις παρακάτω αράδες: «Η Αλίκη άνοιξε την πόρτα και 

διαπίστωσε πως οδηγούσε σε ένα στενό πέρασµα… Γονάτισε και κοίταξε 

µέσα από το πέρασµα τον πιο υπέροχο κήπο που είχε δει ποτέ. Πόσο 

λαχταρούσε να  βγει από τον σκοτεινό διάδροµο και να περιπλανηθεί 

ανάµεσα σε αυτά τα παρτέρια µε τα ζωηρά λουλούδια και σε εκείνα τα 

δροσερά σιντριβάνια, αλλά δεν µπορούσε να βγάλει το κεφάλι της από την 

πόρτα· «ακόµα και αν το κεφάλι µου χωρούσε», σκέφτηκε η άµοιρη Αλίκη, 

«δεν θα είχε νόηµα, αφού αµέσως µετά θα εµποδίζονταν οι ώµοι µου». 

Φαίνεται σχεδόν περιττό να πούµε κάτι περισσότερο για τις 

απογοητεύσεις που προκαλεί το απρόσιτο.  Ο Λιούις Κάρολ τα είπε όλα. 

Ας δούµε τις εικόνες που παρουσιάζονται εδώ: το στενό πέρασµα, ο 
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σκοτεινός διάδροµος, η µικρή πόρτα, το µεγάλο αδέξιο κεφάλι, και οι 

ακόµα πιο αδέξιοι ώµοι. Και πιο πέρα; Ο πιο θαυµαστός κήπος που έχει 

δει ποτέ ανθρώπου µάτι –τα ζωηρά λουλούδια, τα δροσερά σιντριβάνια– 

και είναι απροσπέλαστος.  

Το απρόσιτο έχει να κάνει µε ανεκπλήρωτες επιθυµίες και όνειρα. 

Στην περίπτωση των αναπήρων δεν έχουµε να κάνουµε µε µη 

ρεαλιστικές επιθυµίες, αλλά αποκλειστικά µε την δικαιολογηµένη 

ανάγκη να  ζήσει κανείς µια φυσιολογική και ανεξάρτητη ζωή,  ως 

ολοκληρωµένο άτοµο της ανθρώπινης κοινότητας,  χωρίς να πλεονεκτεί 

ή να µειονεκτεί έναντι των άλλων, χωρίς να προβαίνει σε διακρίσεις αλλά 

ούτε και να υφίσταται διακρίσεις.  

Η ζωή είναι γεµάτη απογοητεύσεις, καθώς το ένα ανθρώπινο 

πλάσµα διαψεύδει τις προσδοκίες του  άλλου από στενοµυαλιά, άγνοια ή 

αδιαφορία. Αλλά όταν είµαστε υποχρεωµένοι να αντιµετωπίσουµε 

απρόσωπα εµπόδια και φραγµούς στην καθηµερινή µας ζωή, δεν είναι 

παράξενο που η φτωχή Αλίκη συµβιβάζεται µε το γεγονός ότι πρέπει να 

εγκαταλείψει κάθε απόπειρα να φτάσει στον υπέροχο κήπο.  Ο κήπος δεν 

είναι για εκείνη, επειδή µειονεκτεί εξαιτίας της σωµατικής της αδυναµίας 

να περάσει το κεφάλι και τους ώµους µέσα από την πόρτα – καθώς δεν 

συµµορφώνεται πλήρως µε τις προδιαγραφές µεγέθους και σχήµατος.  

«∆εν είσαι καν κορίτσι», της λέει παρακάτω στο βιβλίο ένα από τα ζώα. 

«Παραείσαι µεγάλη». Έτσι ακόµα και η ιδιότητά της ως ανθρώπινου 

πλάσµατος τίθεται υπό αµφισβήτηση.  

∆εν της φτάνει η ανικανότητα της να περάσει µέσα από την πόρτα,  

δεν της φτάνει η απογοήτευση  και η θλίψη που της προξενεί το γεγονός 

ότι ποτέ δεν θα φτάσει στον υπέροχο κήπο, δεν της φτάνει η αµηχανία, το 

εξωφρενικό  της µέγεθος και η αδεξιότητά της, υποχρεώνεται επίσης να 

αισθάνεται ανόητη και ένοχη, σαν όλο αυτό να ήταν δικό της φταίξιµο.  

  Πολλοί άνθρωποι µε αναπηρίες έχουν σίγουρα αισθανθεί 

παρόµοια. Τα εν λόγω συναισθήµατα τους είναι τόσο οικεία ώστε πολύ 

συχνά εγκαταλείπονται σε αυτά και πείθονται µε κάποιο τρόπο ότι το 

φταίξιµο είναι δικό τους.  Αυτοί είναι που αποτελούν ενόχληση και 

δηµόσια πληγή µε τα αναπηρικά τους καροτσάκια, τα δεκανίκια τους και 

τα µπαστούνια τους,  και όσο λιγότερο γίνονται φόρτωµα στους άλλους 

κυκλοφορώντας σε δηµόσιους χώρους, τραβώντας την προσοχή και 

ίσως-ίσως ζητώντας κάποια βοήθεια, τόσο το καλύτερο.  

Πρόκειται για µια θλιβερή κατάσταση διότι η ύπαρξη ενός 

µεγάλου αριθµού ανθρώπων, που ζουν ανάµεσά µας, καταλήγει να 

αγνοείται από τον πολύ κόσµο και ως αποτέλεσµα του αυθαίρετου αυτού 

αποκλεισµού, η τελική κοινωνική αποδοχή τους αναβάλλεται επ’ 

αόριστον. Αν οι ανάπηροι δεν κυκλοφορούν ανάµεσά µας, διότι δεν έχει 

ληφθεί η απαραίτητη µέριµνα γι αυτούς, δεν υπάρχει κάτι που να θυµίζει 

στον πολύ κόσµο την ύπαρξή τους.  Επίσης  και οι ίδιοι αποφεύγουν όσο 

γίνεται να κυκλοφορούν, καθώς έτσι αισθάνονται λιγότερο εξαρτηµένοι 

και υποχρεωµένοι στους άλλους.   
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Τι φταίει, λοιπόν, στ’ αλήθεια σε αυτό τον φαύλο κύκλο της 

δυσαρέσκειας; Φταίει ο άνθρωπος µε την αναπηρία που επιµένει στο 

δικαίωµά του να φτάσει στον υπέροχο κήπο; Είναι οι αρτιµελείς 

συνάνθρωποί του που παρά τις καλές τους προθέσεις µοιάζουν να κάνουν 

αγγαρεία ή είναι τόσο πιεσµένοι από την έλλειψη χρόνου ώστε δεν 

σκέφτονται  να τείνουν χείρα βοηθείας; Ή είναι απλά η πόρτα τόσο 

µικρή, το πέρασµα τόσο στενό και ο διάδροµος τόσο σκοτεινός;  

 

9. Μαθαίνοντας να αγαπάς τον εαυτό σου 

 

Κι όµως δεν είναι απαραίτητα έτσι. Πέρα από τον άµεσο 

οικογενειακό κύκλο το παιδί µας έκανε φίλους που ήταν αποκλειστικά 

δικοί του. Οι θεραπευτές του και οι δάσκαλοί του ήταν σηµαντικοί γι’ 

αυτόν αλλά το ίδιο σηµαντικός ήταν και ο οδηγός του σχολικού µε τον 

οποίο µοιραζόταν ένα ωραίο αστείο, ο µανάβης της γειτονιάς που πάντα 

τον περιποιόταν, ο καπετάνιος του πλοίου που τον άφησε να κρατήσει το 

πηδάλιο, οι ηλικιωµένες κυρίες που τον φώναζαν µε το όνοµά του όποτε 

περνούσε από µπροστά τους,  οι ξένοι που τον βοηθούσαν να κινηθεί µε 

το καροτσάκι του,  τα µεγάλα παιδιά που τον έπαιρναν να κολυµπήσουν 

µαζί στη θάλασσα και έπαιζαν στα κύµατα, τα κορίτσια που τους άρεσε 

να τον ντύνουν και να του χτενίζουν τα µαλλιά µε αστείο τρόπο, οι 

άνθρωποι από άλλες χώρες που δεν ήξεραν τη  γλώσσα του, αλλά 

µάθαιναν τις λέξεις που ήξερε εκείνος, έτσι ώστε να µπορέσουν να 

συνεννοηθούν µαζί του·  ένας ολόκληρος κόσµος από διαφορετικούς 

ανθρώπους, στο σχολείο, στο πάρκο, στους δρόµους, ήταν όλοι φίλοι 

του.  

Τo οµαλά ενταγµένο παιδί µε εγκεφαλική παράλυση µπορεί να 

κάνει και να διατηρήσει πολλούς φίλους, γιατί τόσοι και τόσοι άνθρωποι 

επηρεάζουν τη ζωή του µε πολλούς και σηµαίνοντες τρόπους. Μπορεί να 

πρόκειται απλώς για ένα χαµόγελο αλλά αυτό είναι εντέλει η φιλία. 

Ζεστασιά και αγάπη, εµπιστοσύνη και ελπίδα,  αυτά περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη  συγκεκριµένη µέθοδο θεραπείας ή εκπαίδευσης είναι 

τα ζωτικά στοιχεία για το λουλούδι που µεγαλώνει,  την ψυχή του 

παιδιού που µέλλει να ανθίσει.  Και όλοι γνωρίζουµε πως δεν είναι πάντα 

ο δάσκαλος που διδάσκει και το παιδί που διδάσκεται. Κοντά στο 

ιδιαίτερο παιδί µας είµαστε εµείς πιο συχνά που διδασκόµαστε, που 

βρίσκουµε βοήθεια και γιατρειά. Αυτό είναι το ανεκτίµητο δώρο ενός 

εξαιρετικού ανθρώπινου πλάσµατος.  

Ας ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα.  Οι γονείς και η οικογένεια ενός 

παιδιού µε αναπηρία δεν κατέχουν το αλάθητο. Γνωρίζουµε πως δεν 

υπάρχει ανθρώπινη πρόβλεψη ή σοφία, που να µπορεί να δώσει δια  

παντός κατεύθυνση στη ζωή µας, παρά µόνο σε µικρές διαδροµές στο 

ταξίδι µας. Πρέπει να ταξιδέψουµε όσο καλύτερα µπορούµε. ∆εν είµαστε 

ηρωικά πλάσµατα και δεν χρειάζεται να γίνουµε στην πορεία. ∆εν 

µπορούµε να ξέρουµε τι είναι το καλύτερο, δεν θα κρίνουµε πάντα 
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σωστά, συχνά θα νιώθουµε κουρασµένοι, απογοητευµένοι και λυπηµένοι,  

αλλά αυτές οι φυσιολογικές αδυναµίες δεν θα βλάψουν το παιδί µας. 

Γιατί στο βαθµό που καταφέρνουµε να αντιµετωπίζουµε µε καθαρό 

µυαλό τις αρετές και τα ελαττώµατά µας, η στάση αυτή 

αντικατοπτρίζεται στο παιδί µας, βοηθώντας το να γίνεται πιο 

ανθρώπινο. Είναι, άλλωστε, µέρος της διαδικασίας της ανάπτυξης να 

αναγνωρίζουµε ότι οι συγκρούσεις και τα παράδοξα της ζωής αποτελούν 

µέρος της δικής µας πραγµατικότητας. Το παιδί µας, το κάθε παιδί, δεν 

πρέπει να στερηθεί αυτή την εµπειρία· αντίθετα οφείλει να συµµετέχει σε 

αυτή την καταπληκτική διαδικασία µάθησης, που βρίθει από τα 

σπέρµατα του απρόβλεπτου.  

 

10. Το µέλλον 

 

Και το πιο απρόβλεπτο από όλα είναι το µέλλον. Η προέκταση της 

ζωής µέσα στις µακριές αλέες του χρόνου είναι µια τροµακτική σκέψη 

όταν έρχεται στο µυαλό του γονιού που έχει ένα παιδί µε εγκεφαλική 

παράλυση. Έστω και χωρίς την συνδροµή της πείρας,  αλλά µε µεγάλη 

προσπάθεια και αγάπη νιώθουµε ότι φροντίσαµε για το παρόν όσο 

καλύτερα µπορούσαµε.  Τι γίνεται όµως µε το µέλλον; Το παιδί µας 

αναπόφευκτα θα µεγαλώσει, θα πάψει να είναι παιδί και θα 

αντιµετωπίσει τον κόσµο από µια καινούργια οπτική γωνία µε τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες του ενήλικα. Τι θα γίνει αν δεν είµαστε δίπλα 

του να το βοηθήσουµε; Ποιος θα µας διαδεχθεί; Κάπου βαθιά µέσα µας  

γνωρίζουµε ότι κάθε ζωντανό στοιχείο αλλάζει και αν οραµατιζόµαστε 

µια αληθινή ζωή για το παιδί µας, πρέπει να του επιτρέψουµε να 

µεγαλώσει και να  αλλάξει, να επιλέξει και να απορρίψει, ακριβώς όπως 

όλοι εµείς µάθαµε να µεγαλώνουµε και να αλλάζουµε δίπλα του. ∆εν 

υπάρχει άλλος τρόπος.  

Αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες του παιδιού µας, πιθανόν να 

προσπαθήσουµε να το προστατεύσουµε από τον έξω κόσµο, αλλά πρέπει 

να θυµόµαστε ότι είναι σαν ένα µικρό πουλί που δοκιµάζει τα φτερά του 

και αυτές οι πρώτες, άτολµες, διστακτικές απόπειρες να 

ανεξαρτητοποιηθεί δεν πρέπει να υπονοµευθούν από ενδεχόµενη 

υπερπροστασία. Περαιτέρω, πιθανόν να αναγνωρίσουµε ότι το πρόβληµά 

µας συνδέεται µε τα µείζονα κοινωνικά προβλήµατα και το ευρύτερο 

πλαίσιο της  σύγχρονης συνείδησης. Ίσως εκεί βρίσκεται η διάδοχη 

κατάσταση, αλλά φυσικά δεν γνωρίζουµε την απάντηση σε αυτό το 

ερώτηµα που αφορά το µέλλον µε µια καθολική έννοια. Προσωπικά την 

απάντηση την πήρα από το ίδιο µου το παιδί, που όταν το έβαζα τα 

βράδια στο κρεβάτι, µε κοίταζε µε µάτια χαµογελαστά και µου έλεγε: 

«Αύριο θα είναι µια όµορφη µέρα». 
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11.Αγάπη δίχως όρους 
 

Όλες οι παραπάνω µαρτυρίες αποδεικνύουν  ότι ο κόσµος µας 

προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες για ανθρώπινη αγάπη και φαντάζει 

άδειος µόνο για εκείνον που δεν ξέρει πώς να κατευθύνει την αγάπη του 

σε πρόσωπα και πράγµατα και να τους δώσει ζωντάνια και οµορφιά. Το 

παιδί µας έκανε τον κόσµο γύρω του να φαίνεται ωραίος και 

ολοζώντανος και η συνεισφορά του ξεπερνούσε τα όρια της κίνησης και 

του λόγου.  

Σωµατικά συνέχισε να παρουσιάζει σοβαρή αναπηρία σε όλη του 

τη ζωή, αλλά ήταν γενναίος και αποφασισµένος και εξελίχθηκε σε ένα 

ζωηρό και αξιαγάπητο ανθρώπινο πλάσµα.  Πάνω απ’ όλα υπήρξε ένα 

εξαιρετικά ευτυχισµένο παιδί και αυτό µου δίνει να καταλάβω την 

σηµασία της ευτυχίας ως µείζονος συστατικού σε όλη την σωµατική, 

πνευµατική και ψυχική ανάπτυξη.  

∆εν χωρά αµφιβολία ότι στο µέτρο του ανθρωπίνως δυνατού 

κάναµε ό,τι περνούσε από το χέρι µας για να εξασφαλίσουµε στο Θέµο 

µια ευτυχισµένη ζωή και ένα περιβάλλον στο οποίο το χαρισµατικό 

µυαλό και η καρδιά του θα άνθιζαν ελεύθερα. Ήµασταν µια πολύ καλή 

οµάδα και προσπαθήσαµε να του εµφυσήσουµε αυτοπεποίθηση και 

ελπίδα,  αλλά για να βρει κανείς την ευτυχία πρέπει να το θέλει, και ο 

Θέµος είχε την απαιτούµενη διάθεση.  Ήταν ένα ανενδοίαστα πρόσχαρο 

πλάσµα και το γέλιο δεν έλειψε ποτέ από τα χείλη του, κάνοντάς τον 

αγαπητό σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι ακόµα και σήµερα 

χαµογελούν όταν τον θυµούνται. Στον καθένα από αυτούς πρόσφερε κάτι 

από τον εαυτό του και δεν έχασε ποτέ την ευκαιρία να επικοινωνήσει µε 

το γέλιο ή µε ένα χαµόγελο. Θα ήθελα, στο σηµείο αυτό, να τονίσω την 

ζωογόνα δύναµη της ευτυχίας. Πολύ συχνά χαραµίζουµε αυτή τη 

δύναµη, υποτιµώντας την αξία της και ο πουριτανισµός µας σπεύδει να 

την αποδοκιµάσει.  Ο Θέµος κατάφερε να απολαµβάνει σχεδόν το καθετί 

και µας δίδαξε ότι η σωµατική αναπηρία δεν στέκεται εµπόδιο στην 

ευτυχία.  

Πάνω απ’ όλα, εµείς που είχαµε την τύχη να ζήσουµε µε ένα τόσο 

ιδιαίτερο παιδί µάθαµε την αγάπη από το ίδιο και του χρωστάµε αιώνια 

ευγνωµοσύνη για αυτό το µάθηµα.  

Αγάπη δίχως όρους, αγάπη ως αµοιβαία ανάγκη.  

Πιστεύω πως το παιδί µας δεν µας ρωτά: «Πώς µπορώ να γίνω 

ίδιος µε σένα;» Αυτό που µας ρωτά είναι: «Θα µου δώσεις το χέρι σου και 

θα έρθεις να ταξιδέψεις µαζί µου;» 

Και πρέπει να πάρουµε το χέρι του και να ταξιδέψουµε µαζί του 

µέχρι το τέλος του δρόµου· και να αντιληφθούµε αυτό που είπε ο 

Γιουνγκ: «Τα σοβαρά προβλήµατα δεν λύνονται ποτέ στ’ αλήθεια. Και αν 

φαίνεται πως έχουν λυθεί, είναι ένα σίγουρο σηµάδι πως κάτι έχει χαθεί». 

∆εν µπορούµε να ελπίζουµε πως θα λύσουµε κάθε πρόβληµα, αλλά 
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µπορούµε να µάθουµε από αυτό το µακρύ ταξίδι.  Όπως και στο υπέροχο 

ποίηµα της Κριστιάνα  Ροσέτι «Ανηφοριά», που δηµοσιεύτηκε το 1861, 

πιθανόν συχνά να αναρωτιόµαστε αν το ταξίδι «θα κρατήσει όλη µέρα. 

Από το πρωί ως το βράδυ, φίλε µου;» Θα διαρκέσει µια ζωή, αλλά ο 

σκοπός και η ανταµοιβή βρίσκονται στο ταξίδι, όχι στην Ιθάκη.  

 

12. Η ύστατη εµπειρία 

 

Μερικοί γονείς έχουν ζήσει την ύστατη εµπειρία της απώλειας του 

ιδιαίτερου παιδιού τους, για την οποία δεν υπάρχει αντίδοτο. 

Ο Θέµος µας πέθανε στην ηλικία των δεκαεφτά ετών.  Η γενναία, 

υπέροχη καρδιά του έπαψε να κτυπά στον ύπνο του και εκείνος συνέχισε 

έκτοτε να κοιµάται. Είχε περάσει µια ευτυχισµένη µέρα µε τον αδερφό 

και την αδερφή του και ήταν γεµάτος σχέδια για την επόµενη. Ξαφνικά 

από οικογένεια µε ανάπηρο παιδί, γίναµε  οικογένεια χωρίς το ανάπηρο 

παιδί της, βαθύτατα στερηµένοι από τον θάνατο του πιο προσφιλούς 

µέλους της.  ∆εν υπάρχει πιο σκληρό πράγµα.  

Ο θάνατος ενός παιδιού είναι πάντα κάτι εξωφρενικό αλλά στην 

περίπτωση ενός παιδιού µε αναπηρία τίθενται επιπρόσθετα βασανιστικά 

ερωτήµατα: Πού βρίσκεται τώρα; Ποιος τον φροντίζει; Είναι µόνος; 

Φοβάται; Ξέρει πόσο πολύ µας λείπει;  Και άλλοτε: Θα πενθήσουν οι 

άλλοι τον θάνατό του, ή θα σκεφτούν πως «είναι καλύτερα έτσι;» 

Όσος καιρός κι αν περάσει, θα είναι πάντα πολύ πρώιµο για να 

συγκεντρώσω τη σκέψη µου και να µιλήσω για το κενό που µου άφησε. 

Ούτε  µπορώ να µιλήσω εξ ονόµατος άλλων, µια και αυτή είναι η πιο 

προσωπική εµπειρία από όλες. Μας πήρε αρκετό καιρό για να 

ξαναβρούµε την ισορροπία µας ως οικογένεια, γιατί η ιδέα ότι ο χρόνος 

είναι ο καλύτερος γιατρός είναι εντελώς λανθασµένη. Αντίθετα κάθε 

µέρα που περνά,  η λαχτάρα γίνεται µεγαλύτερη και η απουσία  πιο 

δυσβάστακτη. Στο τέλος βρήκαµε λίγη γαλήνη – δώρο ίσως από τον ίδιο 

τον Θέµο. Ποιος ξέρει; Η ζωή συνεχίζεται. 

Αυτή τη στιγµή, το µόνο που µπορώ να πω είναι ότι το παιδί µας, 

µε την έµφυτη αγάπη του για ζωή, αδηµονούσε πάντα και έκανε σχέδια 

για το µέλλον. Ίσως να µπορούσαµε να ικετεύσουµε το χρόνο να σταθεί 

για λίγο, µόνο γι αυτόν, αλλά εκείνος δεν θα επέλεγε να ζήσει µια ζωή 

στάσιµη, στα απόνερα του χρόνου. 

Μέσα στη δική µας απώλεια ανακαλύψαµε ότι τα πιο βασανιστικά 

ερωτήµατα φαίνεται να αφορούν τις παρυφές της µνήµης και, για µια 

ακόµα φορά, το µέλλον. «Τι θα γίνει αν δεν είµαι πια εκεί για να τον 

θυµάµαι;» 

Στο µυθιστόρηµα του Θόρντον Ουάιλντερ «Η γέφυρα του Σαν 

Λούις Ρέυ», που δηµοσιεύτηκε το 1927 υπάρχει, νοµίζω, µια ωραία 

απάντηση σε αυτό το ερώτηµα: «Όλες αυτές οι παρορµήσεις αγάπης 

επιστρέφουν στην αγάπη που τις προκάλεσε. Ακόµα και η ανάµνηση δεν 

είναι απαραίτητη για την αγάπη. Υπάρχει η χώρα των ζωντανών και η 
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χώρα των νεκρών και η γέφυρα είναι η αγάπη, η µόνη που επιβιώνει, η 

µόνη που έχει σηµασία». 

Το βέβαιο είναι ότι χρωστάµε αιώνια ευγνωµοσύνη σε Αυτόν που 

µας έστειλε τον Θέµο µας, για να µείνει µαζί µας δεκαεφτά ολόκληρα 

χρόνια. Βέβαιο επίσης είναι ότι αγαπήθηκε πολύ και µέσα από την 

αγάπη, που ρέει ακόµα ανάµεσά µας, δεν µπορεί ποτέ να βρίσκεται πολύ 

µακριά και θα παραµείνει πάντα ένα ανεξίτηλο κοµµάτι της ζωής µας, 

ένα σηµείο συσπείρωσης, από το οποίο αντλούµε ακόµα δύναµη και 

παρηγοριά. Όταν µιλώ γι αυτόν, υµνώ τη ζωή του και τον ευχαριστώ εκ 

µέρους όλων µας για ό,τι µας πρόσφερε και µας δίδαξε. Το κείµενο αυτό 

είναι αφιερωµένο στη µνήµη του.  

 

∆άφνη Οικονόµου 

Αθήνα, 2004 


