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ΥΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο όρος "αυτισμός", προέρχεται ετυμολογικά
από την ελληνική λέξη "εαυτός" και υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό
του. Ο αυτισμός είναι μια εκ γενετής, ισόβια,
αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία προκαλείται από
μια εγκεφαλική δυσλειτουργία.

έχουν τέσσερεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να

Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν ιδιαίτε-

μαντικά την αντιληπτικότητα, το δείκτη νοημοσύ-

ρα χαρακτηριστικά, όπως ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων με δυσκολία στη διαμόρφωση συναισθηματικών σχέσεων, ιδιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη με περιορισμένη ανάπτυξη λόγου,
στερεότυπη συμπεριφορά, όπως εμμονή στη διατήρηση της ίδιας αλληλουχίας κατά την εκτέλεση
ορισμένων δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Παρόλα αυτά, παρουσιάζουν ξεχωριστές ικα-
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νότητες, προσαρμόζονται στον αυτιστικό τρόπο
σκέψης και στην αυτιστική κουλτούρα και προοδεύουν με την παράδοξη "ευφυΐα" τους.
Υπολογίζεται

ότι

67

εκατομμύρια

άνθρωποι παγκοσμίως, είναι άτομα με αυτισμό. Ο αυτισμός, παρουσιάζεται σε όλες τις
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φυλετικές και κοινωνικές ομάδες, ενώ τα αγόρια

προσβληθούν από ότι τα κορίτσια.
Σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία, η πρώιμη
θεραπευτική και εκπαιδευτική παρέμβαση
κατά την παιδική ηλικία, μπορεί να βελτιώσει σηνης, την ικανότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και
επικοινωνίας του ατόμου.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης ή θεραπείας του
αυτισμού, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναπτυξιακή πορεία του ατόμου και η απόκτηση ικανοτήτων
μπορεί να είναι θεαματική, με αποτέλεσμα τα αυτιστικά άτομα να διαπρέπουν επαγγελματικά και
κοινωνικά.
Τα άτομα με αυτισμό, έχουν ανάγκη για
αποδοχή. Αν το φάσμα του αυτισμού γίνει
κατανοητό και αποδεκτό από την ευρύτερη κοινωνία, τα αυτιστικά άτομα θα έχουν τη στήριξη που
χρειάζονται, για να απολαμβάνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και να έχουν ίσες ευκαιρίες
κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης χωρίς διακρίσεις.

Ο κόσμος του είναι σαν μικρά κομμάτια
ενός πάζλ που μόνο η αποδοχή και η αγάπη

όλων μας μπορεί να τα ενώσει …
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