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 Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε από το 2008 την 2 Απριλίου ως 

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό. 

Ο Αυτισμός είναι μια δια βίου νευροψυχιατρική αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία 

οφείλεται σε γενετικά/βιολογικά αίτια. Η διαταραχή αυτή επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο με 

τον οποίο τα άτομα επικοινωνούν και σχετίζονται με το περιβάλλον τους, τα εμποδίζει να 

κατανούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις και την συμπεριφορά τους. Τα 

άτομα με Αυτισμό πρέπει να διδαχθούν, συχνά με αρκετή δυσκολία, φυσιολογικά πρότυπα λόγου 

και επικοινωνίας καθώς και κατάλληλους κοινωνικούς κανόνες για την ομαλότερη πλαισίωση 

τους στην κοινότητα.  

Ο Αυτισμός είναι ένας τρόπος ύπαρξης, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία κλινικής 

έκφρασης και αποτελεί ένα φάσμα διαταραχών. Η έννοια του φάσματος αντικατοπτρίζει το 

γεγονός ότι στην ίδια διαγνωστική κατηγορία συμπεριλαμβάνονται άτομα με χαμηλή νοημοσύνη 

και δεξιότητες που χρειάζονται υποστήριξη για όλη τους τη ζωή αλλά και άτομα με φυσιολογική 

ή και εξαιρετική νοημοσύνη των οποίων οι ικανότητες μπορούν να εξασφαλίσουν μια σχεδόν 

φυσιολογική ζωή με ενίοτε υψηλά επιτεύγματα στον επαγγελματικό τομέα (πχ. καθηγητής 

πανεπιστημίου). Αυτή η ανομοιογένεια και η συνύπαρξη ελλειμμάτων με δεξιότητες κάνουν τον 

αυτισμό ακόμα πιο δύσκολο να κατανοηθεί και να αντιμετωπιστεί. 

Ο Αυτισμός μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε οικογένεια, ανεξάρτητα από εθνική 

καταγωγή ή κοινωνική τάξη, και είναι τέσσερις φορές συχνότερος στους άντρες από ότι στις 

γυναίκες. Βάσει των πιο πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων, σήμερα γνωρίζουμε ότι ο 

Αυτισμός δεν είναι μια σπάνια κατάσταση, αλλά ότι, σύμφωνα με τους σύγχρονους ορισμούς, 1 

στα 100 άτομα εμφανίζουν διαταραχές που εμπίπτουν στο φάσμα του Αυτισμού. Αυτό σημαίνει 

ότι μόνο στην Ελλάδα περίπου 100.000 άτομα πάσχουν από Αυτισμό και συναφείς διαταραχές. 

Ο Αυτισμός δεν θεραπεύεται, αλλά βελτιώνεται ή χειροτερεύει. Η βελτίωση εξαρτάται 

από την σωστή, και όσο γίνεται πιο έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση, από τη σωστή και 
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εξατομικευμένη εκπαίδευση με κατάλληλους εκπαιδευτές, από τη σωστή φαρμακευτική 

παρέμβαση, όταν αυτή χρειάζεται, και από το βαθμό κατανόησης και αποδοχής του αυτιστικού 

ατόμου από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Στόχος είναι να αναπτύξει το 

αυτιστικό άτομο τις όποιες ικανότητές του ώστε να καταστεί όσο γίνεται πιο αυτόνομο και 

παραγωγικό και να ενταχθεί στην κοινότητα. Αν δεν αντιμετωπιστεί με τέτοιους τρόπους, η 

κατάσταση των αυτιστικών ατόμων μπορεί να γίνει προβληματική και να κάνει αφόρητη τόσο τη 

δική τους ζωή όσο και των οικογενειών τους. 

Τα άτομα με Αυτισμό, παρά την «διαφορετικότητά» τους, έχουν την ίδια ανθρώπινη αξία 

και οφείλουν να απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως άλλα άτομα με ή 

χωρίς αναπηρία. Η έλλειψη παροχής κατάλληλης και ολοκληρωμένης δια βίου εκπαίδευσης, 

φροντίδας και προστασίας, που επιτρέπει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους καθώς και την 

ανακούφιση των οικογενειών τους, συνιστά μορφή διάκρισης εναντίον τους. Σαν πρώτο βήμα 

στην υιοθέτηση θετικών δράσεων και πρακτικών για την κατάργηση των διακρίσεων και την 

διασφάλιση του δικαιώματος μιας αξιοπρεπούς ανθρώπινης διαβίωσης για άτομα με Αυτισμό, ο 

ΟΗΕ καλεί τα Κράτη Μέλη, με την βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, να πάρουν μέτρα 

στις 2 Απριλίου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον Αυτισμό. 

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα για τον Αυτισμό, η 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) και τα Παραρτήματά της, 

διοργανώνουν μια σειρά από εκδηλώσεις για ενημέρωση του κοινού. 

Στην Αθήνα η κύρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 στο 

Πολεμικό Μουσείο, Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη, ώρα 9:30-14:30. Η εκδήλωση απευθύνεται 

σε γονείς, σε επαγγελματίες στο χώρο του Αυτισμού και στο ευρύτερο κοινό και περιλαμβάνει 

χαιρετισμούς, ομιλίες από ειδικούς και συγγενείς αυτιστικών ατόμων, αλλά και προβολή video, 

ντοκιμαντέρ και μουσικά δρώμενα από άτομα με αυτισμό. Θα διατίθεται επίσης ενημερωτικό 

υλικό και βιβλία για τον Αυτισμό. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Επιπρόσθετα, το ίδιο απόγευμα, 2 Απριλίου και ώρα 19:00, η Ε.Ε.Π.Α.Α. και το Κέντρο 

Ημέρας «Σείριος» με την σημαντική υποστήριξη της ποδοσφαιρικής ακαδημίας Βασίλη Λάκη και 

του Nova Sport Fm θα διοργανώσει φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα στον οποίο θα συμμετέχουν 

γνωστοί διεθνείς ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες κα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα 

λάβει χώρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Campeon που βρίσκονται στο Μαρούσι στην 3η πάροδο 

Φραγκοκλησιάς. 

 

Για την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ηλίας Παρίσης     Θωμάς Καπέλος 


