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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε. 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΥΤΙΣΜΟ 

 

 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 ισόβια νευροψυχιατρική διαταραχή, που οφείλεται σε πολλαπλά 

και όχι πλήρως κατανοητά βιολογικά αίτια, η οποία παρεµποδίζει την φυσιολογική ανάπτυξη και 

λειτουργία του εγκεφάλου. Η αναπηρία αυτή επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο µε τον οποίο τα 

άτοµα επικοινωνούν και σχετίζονται µε το περιβάλλον τους, τα εµποδίζει να κατανοούν 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 µάθουν, µε πολύ µεγάλο κόπο, φυσιολογικά πρότυπα λόγου και επικοινωνίας 

και σωστούς τρόπους να συνδέονται µε ανθρώπους, αντικείµενα και γεγονότα.  

Ο Αυτισµός παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία κλινικής έκφρασης και αποτελεί ένα φάσµα 

διαταραχών. Αν και µερικές φορές αναγνωρίζεται σε πολύ µικρή ηλικία, εντούτοις, η διάγνωση 

ότι ένα παιδί πάσχει από αυτισµό ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή αυτιστικού τύπου τίθεται 

στην προσχολική ηλικία ή και αργότερα. Άτοµα µε Αυτισµό µπορεί να διαφέρουν πολύ στη 

νοηµοσύνη και στην ικανότητα οµιλίας, αλλά όλα σχεδόν έχουν µια κυριολεκτική αντίληψη για 

τον κόσµο και περιορισµένα ενδιαφέροντα, ενώ αδυνατούν να σκεφτούν µε τον τρόπο που εµείς 

οι λοιποί θεωρούµε λογικό ή να έχουν τις κατάλληλες συναισθηµατικές αντιδράσεις. Πολλά 

έχουν ειδικές δεξιότητες, όπως πολύ ισχυρή µνήµη, ενώ λίγα έχουν πολύ υψηλή νοηµοσύνη ή 

«ιδιοφυία» για ορισµένα γνωστικά αντικείµενα, όπως µαθηµατικά.  

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 πρόσφατων επιστηµονικών δεδοµένων, σήµερα γνωρίζουµε ότι ο Αυτισµός 

δεν είναι µια σπάνια κατάσταση, αλλά ότι 6 στα 1000 άτοµα εµφανίζουν διαταραχές που 

εµπίπτουν στο φάσµα του Αυτισµού. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο στην Ελλάδα περίπου 60.000 

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 

εξατοµικευµένη εκπαίδευση µε κατάλληλους εκπαιδευτές, από τη σωστή φαρµακευτική 

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

οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Αν δεν αντιµετωπιστεί µε τέτοιους τρόπους, η 

κατάσταση των αυτιστικών ατόµων χειροτερεύει, κάνοντας προβληµατική και συχνά αφόρητη 

τη ζωή τους και τη ζωή των οικογενειών τους, ενώ η προοπτική του µέλλοντος όταν οι γονείς ή 

κηδεµόνες τους παύουν να ζουν, είναι εφιαλτική.  

Λόγω της πολυπλοκότητάς του, ο Αυτισµός είναι µια από τις πιο οδυνηρές ανάµεσα σε 

όλες τις µειονεκτικές καταστάσεις. Άτοµα µε Αυτισµό έχουν την ίδια ανθρώπινη αξία και 

οφείλουν να απολαµβάνουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώµατα όπως άλλα άτοµα µε 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 ∆ιάκρισης 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 για το πρόβληµα του 

Αυτισµού. 

Στα πλαίσια του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Ενηµέρωσης και 

Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισµό, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων 

(Ε.Ε.Π.Α.Α.) διοργανώνει µια σειρά από εκδηλώσεις. Για ενηµέρωση του κοινού, θα 

πραγµατοποιηθεί µία εκδήλωση στις 12 Απριλίου 2009 στο Πολεµικό Μουσείο, Βασιλίσσης 

Σοφίας και Ριζάρη, ώρα 10:00-16:00, η οποία περιλαµβάνει χαιρετισµούς, οµιλίες, προβολή 

video και ταινίας, καθώς και διάθεση ενηµερωτικού υλικού και βιβλίων για τον Αυτισµό. Η 

είσοδος θα είναι ελεύθερη. 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) ιδρύθηκε το 

1992 και σήµερα αριθµεί πάνω από 1.000 µέλη, γονείς ή αδέλφια ατόµων µε Αυτισµό, καθώς 

και επιστήµονες που ασχολούνται µε τον Αυτισµό. Σκοπός της Εταιρίας είναι η προάσπιση των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων µε Αυτισµό. Ως Πανελλήνιος Φορέας, η Ε.Ε.Π.Α.Α. έχει 

παραρτήµατα στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Χίο, Βόλο και Πειραιά και έχει συνδεδεµένα 

µέλη της άλλους µικρότερους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων ατόµων µε Αυτισµό στην 

Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα. Συµµετέχει επίσης στην Ε.Σ.Α.µε.Α. και 

σε ∆ιεθνείς Οργανώσεις, όπως η Autism Europe και η World Autism Organization.  

Οι δράσεις της Ε.Ε.Π.Α.Α. περιλαµβάνουν: 

Οργάνωση διαλέξεων, ηµερίδων και διηµερίδων για τον Αυτισµό για γονείς και ειδικούς 

∆ιοργάνωση ενός Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για τον Αυτισµό το 1995 

∆ιεξαγωγή 2 Σεµιναρίων Εξειδίκευσης Ειδικών στον Αυτισµό, το ένα διάρκειας 600 

ωρών 

∆ηµιουργία µοναδικής βιβλιοθήκης, άνω των 20 βιβλίων, για τον Αυτισµό στα Ελληνικά 

Νοµική κατοχύρωση, µε δική της παρέµβαση και αγώνες, των δικαιωµάτων των ατόµων 

µε αυτισµό στην υγεία-πρόνοια και στην εκπαίδευση και συνεχιζόµενος αγώνας για την 

εφαρµογή των σχετικών διεθνών συµβάσεων που το ελληνικό κράτος έχει υπογράψει  

Λειτουργία ενός πρότυπου ξενώνα διαβίωσης για 12 ενήλικα άτοµα µε Αυτισµό στη 

Ζίτσα Ιωαννίνων, µε την επωνυµία Στέγη Αυτιστικών Ατόµων «Ελένη Γύρα», µε κρατική 

επιχορήγηση (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και σχεδιασµός  λειτουργίας 

ενός Κέντρου Ηµέρας για Ενήλικες στον Γέρακα Αττικής. 

Μελέτη ανέγερσης και λειτουργίας 3 ακόµα Κέντρων Υποστήριξης Ατόµων µε Αυτισµό, 

στους νοµούς Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης και Αττικής, µε επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Λειτουργία οµάδων στήριξης γονέων και διοργάνωση ψυχαγωγικών Σαββατοκύριακων 

Συµµετοχή στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.µε.Α. 

∆ιοργάνωση 2 Φεστιβάλ για Άτοµα µε Αυτισµό στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας 


