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   «Παιδιά με ειδικές ανάγκες – ΑΜΕΑ» 

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. 

Παυλόπουλου, η «ηλιαχτίδα» - Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου, Άπορου 

Παιδιού και Οικογένειας πραγματοποίησε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 

ημερίδα με θέμα «Παιδιά με ειδικές ανάγκες – ΑΜΕΑ». 

 Η φύση της ημερίδας ήταν ενημερωτική και ο σκοπός της, ήταν να 

δείξει την ελληνική πραγματικότητα πάνω στο θέμα, να προβληματίσει 

και να οδηγήσει σε περαιτέρω δράσεις (όπως ενημέρωση σε σχολεία 

κλπ). 

 Στην ημερίδα, υπήρξε εκπροσώπηση από όλους τους σημαντικούς 

χώρους που σχετίζονται με το θέμα! Τον ιατρικό χώρο, τον 

εκπαιδευτικό χώρο, το χώρο της ψυχολογίας και κυρίως το χώρο της 

μαθητικής κοινότητας.  

 Από τον ιατρικό κλάδο είχαμε την τιμή ,να έχουμε μαζί μας τον κ. 

Σπυρίδωνα Ράμμο, Παιδίατρο, Παιδοκαρδιολόγο, Νοσοκομείο 

«Ωνάσειο», Διδάκτωρ Ιατρικής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Dusseldorf . 

Την κ. Ελένη Κώτση, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, Παιδική γαστρεντερολογία- διατροφή, PGPN BOSTON 

UNIVERSITY. 

 Τον εκπαιδευτικό κλάδο εκπροσώπησε ο κ. Γεώργιος Γουρναρόπουλος, 

Δ/ντης 7ου Δημ. Σχολείου Νέας Σμύρνης, Med & Dr Εκπαιδευτικής 

Διοίκησης. 

 Τέλος, από τον κλάδο της ψυχολογίας, είχαμε μαζί μας τη ψυχολόγο 

του Συλλόγου μας, κ. Κατερίνα Τσιάμη, ψυχολόγος – ειδική 

παιδαγωγός. 



 Φυσικά, την παράσταση έκλεψε η εκπροσώπηση της μαθητικής 

κοινότητας. Σε αυτή μας την προσπάθεια είχαμε συνοδοιπόρους  και 

πέντε μαθητές, από διάφορα Σχολεία της Αττικής, οι οποίοι μίλησαν για 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μέσα από τη δική τους ματιά, τα δικά 

τους βιώματα, τα δικά τους συναισθήματα! 

Η Μαριάντα Γκότση (Στ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου «Χρυσόστομος 

Σμύρνης» - Λεόντειος) , ο Πέτρος Κωστούρος (Στ’ τάξη Δημοτικού 

Σχολείου, «Εκπαιδευτήρια Χουρδάκη»), ο Μάνος Χαμπίδης (Α’ τάξη 7ου 

Γυμνάσιου Νέας Σμύρνης), η Χριστίνα Αφεντούλη (Β’ τάξη Γυμνασίου 

«Κολλέγιο Ψυχικού») και η Πηνελόπη Κολυδά (Α’ τάξη Λυκείου «Pierce 

College»), ήταν οι μαθητές που έδωσαν ξεχωριστή χροιά στην ημερίδα!  

  Η δημοσιογράφος κ. Νατάσα Κρητικού, Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει η ημερίδα 

και η Πρόεδρος του Συλλόγου «ηλιαχτίδα» - κ. Ντόρα Κασιμέρη- αφού 

καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, εξήγησε τη σημαντικότητα του 

θέματος που θα ακολουθούσε! 

 Το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι του επιστημονικού χώρου.  

Από ιατρικής άποψης, δόθηκαν ορισμοί, πληροφορίες ιατρικές και 

δεδομένα για τη σημερινή εικόνα των παιδιών με αναπηρία – ΑΜΕΑ. 

Μάθαμε για την κατάσταση που επικρατεί στον εκπαιδευτικό χώρο, την 

εξέλιξη που έχει ως σήμερα η ένταξη και η ενσωμάτωση των παιδιών με 

αναπηρία στις σχολικές τάξεις και τέλος αναφέρθηκαν οι ελλείψεις  που 

υπάρχουν στα σχολεία, ελλείψεις που σχετίζονται με την διαβίωση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες στο χώρο. 

Από την πλευρά της ψυχολογίας, τονίστηκε πως βιώνουν τα παιδιά με 

τυπική ανάπτυξη τη συνύπαρξη τους στο σχολικό χώρο, με τα παιδιά 

που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, κάποια αναπηρία.  



 Πως σκέφτονται για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες; Πως τους 

συμπεριφέρονται; Τι γνωρίζουν για αυτά;  

Διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα – αν όχι όλα – τα παιδιά, δεν 

γνωρίζουν τι είναι η «ιδιαιτερότητα» του συμμαθητή τους, από που 

προέρχεται και πως επηρεάζει τον ίδιο και τους γύρω τους.  

Για αυτό και τους συμπεριφέρονται χωρίς ευγένεια, χωρίς σεβασμό και 

πολλές φορές χωρίς ανθρωπιά …  

Αν τα παιδιά όμως γνωρίσουν, μάθουν, ενημερωθούν, δεν θα υπάρξει 

αλλαγή;  

Θα υπάρξει! Αυτό πιστεύει και προσπαθεί χρόνια τώρα η «ηλιαχτίδα», 

πασχίζοντας  να ενημερώνει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, μέσω 

διάφορων δράσεων της! 

  Ο λόγος και οι απόψεις των παιδιών, στάθηκαν καθοριστικές για την 

εξέλιξη της ημερίδας.  

Ακούστηκαν προσωπικά βιώματα, προσωπικές αλήθειες και σκέψεις. 

 Το σημαντικότερο από όλα όμως, ήταν ότι τα ίδια τα παιδιά 

υπογράμμισαν τη σημασία που είχε η ενημέρωση για τη στάση τους στα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες – ΑΜΕΑ.  

Τελειώνοντας την ημερίδα και γνωρίζοντας ότι το θέμα προκάλεσε 

δυσάρεστα συναισθήματα και προβληματισμούς, θέλαμε να 

αντιστρέψουμε λίγο το κλίμα και να αφήσουμε το κοινό με μια νότα 

αισιοδοξίας και χαράς.  

Αυτόν το στόχο, ανάλαβε να πραγματοποιήσει η χορωδία  

«Μελίσματα» - Παιδική χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου 

Ασπρασπιτιωτών Ολυμπίας. 



 Οι μελωδικές φωνές των παιδιών, μαζί με τη δασκάλα τους, κ. Ειρήνη 

Φλωροπούλου Λιάβαρη, μας ταξίδεψαν για λίγο μακριά από τα 

προβλήματα, λέγοντας μας δυο υπέροχα τραγούδια! 

 Η ημερίδα έκλεισε με την κ. Ντόρα Κασιμέρη να τονίζει ότι στο χώρο 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ΑΜΕΑ, μπορεί να υπάρξει ακόμα 

μεγαλύτερη βελτίωση, αρκεί να υπάρξει ενημέρωση! 

Είδαμε ότι τα παιδιά που είχαμε κοντά μας, ήταν ευαίσθητα ως προς το 

θέμα και ταυτόχρονα ήταν πρόθυμα να αλλάξουν την κατάσταση που 

επικρατεί. 

Ας δώσουμε αυτήν την ευκαιρία και στα παιδιά όλων των σχολείων … 

ενημερώνοντας τα !! 

 

  


