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Φίλοι και φίλες  

 

Ονομάζομαι Θωμαή Μαυράκη ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι μητέρα 3 

ενήλικων παιδιών. Του Κων/νου που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας και λόγω των 

διάχυτων αναπτυξιακών του δυσκολιών ορίστηκα από το δικαστήριο να 

συμπαρίσταμαι. Του 26 χρονου Σταύρου και της 18 χρονης Μαρίνας η οποία έχει το 

σύνδρομο Asperger.  

Η αναφορά στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους γίνεται μόνο για τους 

λόγους που βρίσκομαι εδώ. Στη ζωή μου καθένας έχει μια ξεχωριστή θέση με 

όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα 

τους.  

 

Θα ήθελα κατ` αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της ημερίδας για την 

τιμή που μ` έκαναν  να παραβρεθώ σήμερα ανάμεσά σας, για να καταθέσω  την 

προσωπική μου εμπειρία και τις απόψεις μου σ` ένα πολύ σοβαρό θέμα. Στη 

διάκριση που υφίσταται με βάση το είδος των δυσκολιών της μια μεγάλη ομάδα 

ανθρώπων με αναπηρία.  

Οι άνθρωποι με νοητικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Με το πρόσχημα της 

«προστασίας», περιορίζονται παρά τη θέλησή τους σε δομές και σε μεθόδους 

υποστήριξης, εκπαίδευσης και διαβίωσης που αποστερεί την ελευθερία και την 

αξιοπρέπειά τους. Καταστρατηγώντας αυτά τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματά, οδηγούνται σε απομόνωση και στον πλήρη κοινωνικό τους 

αποκλεισμό. 

  

Μέσα από τους πολυδιάστατους ρόλους και τις ιδιότητες που αναγκάστηκα να 

αποκτήσω σαν γονιός ενός παιδιού με τις συγκεκριμένες δυσκολίες, έθεσα άπειρες 

φορές στον εαυτό μου το ερώτημα, πώς θα ήταν πραγματικά τα πράγματα για 

τον29χρονο πλέον  γιο μου, , αν από την γέννησή του είχε την κατάλληλη 

υποστήριξη και αντιμετώπιση από την πολιτεία και το περιβάλλον που ζει.  

- Αν στα προσχολικά χρόνια της ζωής του, όπου ο ρυθμός μάθησης και η 

ταχύτητα της ανάπτυξής του ανθρώπου βρίσκονται στο αποκορύφωμά, 

λάμβανε την κατάλληλη πρώιμη υποστήριξη… ώστε να 

ενεργοποιηθούν οι όποιες αντιληπτικές, συναισθηματικές, κινητικές και 

επικοινωνιακές του δεξιότητες? 

- Αν εγώ σαν γονιός και άμεσα εμπλεκόμενος, είχα την κατάλληλη καθοδήγηση 

και ενημέρωση να βάζω ως προτεραιότητα την αυτονομία και την 

ανεξαρτησία του αντί να χάνω πολύτιμο χρόνο από τον χρόνο του, 

προσπαθώντας απεγνωσμένα να «διορθώσω» τις «ατέλειές» του.  

- Αν εξ` αρχής οι πολιτικές σχεδιασμού για τα άτομα με αναπηρία 

συμπεριελάμβαναν και τις δικές του ανάγκες… 

- Αν ήταν προσαρμοσμένες να αντιμετωπίσουν τις δικές του δυσκολίες…  

- Αν από τον πρώτο σταθμό κοινωνικοποίησης του που είναι το σχολείο, 

γίνονταν αποδεκτός σαν όλα τα παιδιά και δεν αναγκάζονταν να 

μεταναστεύσει «για το καλό του» σε ένα ειδικό σχολείο, χωρίς να του δοθεί 

καν η ευκαιρία να γνωρίσει το περιβάλλον του, να αλληλεπιδράσει με τους 

συνομήλικούς του, να τους γνωρίσει και να γνωρίσουν και αυτοί την ύπαρξή 

του..  

- Αν υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της αναπηρίας 

απαλλαγμένος από στερεότυπα και προκαταλήψεις, ικανός να εστιάζει στον 

ίδιο τον άνθρωπο σαν ολότητα και στην προσωπική του ανάπτυξη και 

στόχο  να αμβλύνει τα καθημερινά εμπόδια που δεν του επιτρέπουν να 
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αναπτύξει τις δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή 

του. 

- Αν όλα αυτά τα χρόνια λάμβανε ουσιαστική ποιοτική και εξατομικευμένη 

υποστήριξη στις ειδικές διευθετήσεις εκπαίδευσης που υποτίθεται ότι 

δημιουργήθηκαν και υπάρχουν γι` αυτόν τον λόγο, έτσι ώστε στοιχειωδώς να 

είναι σε θέση να διαχειριστεί ζητήματα της καθημερινότητάς του, να αποκτήσει 

δεξιότητες που να ευνοούν την αυτονομία του, παροτρύνοντάς τον  να κάνει 

επιλογές, να λαμβάνει αποφάσεις (έστω και τις πιο απλές) και να 

αναλαμβάνει την ευθύνη αυτών .  

- Αν υπήρχε η ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση της οικογένειας, η οποία 

έρχεται αντιμέτωπη με όλα αυτά τα προβλήματα και συγχρόνως 

καλείται πέρα από τους προσωπικούς της περιορισμούς, να παρέχει 

φροντίδα και υποστήριξη σε μία μακρόχρονη επίπονη διαδικασία 

αντιμετωπίζοντας ολομόναχη τα ιατρικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά του 

προβλήματα.  

Από τις εμπειρίες που αποκόμισα όλα αυτά τα χρόνια είμαι πλέον πεπεισμένη 

ότι η στέρηση των δικαιωμάτων που υφίσταται ένα παιδί με αναπηρία, η 

ένταξή και απομόνωσή του σε ειδικές συνθήκες διαβίωσης, εκπαίδευσης, 

απασχόλησης, ψυχαγωγίας και οτιδήποτε άλλο του στερεί την παρουσία και 

τη ενεργή συμμετοχή του στην κοινότητα, προηγείται, συμβάλλει και παγιώνει 

τον κοινωνικό του αποκλεισμό ως ενηλίκου με αναπηρία.  

Το γεγονός αυτό έρχεται να ενισχύσει η αναχρονιστική νομοθεσία που δεν 

εξειδικεύεται σε τέτοια ζητήματα και τα χειρίζεται ακαδημαϊκά. Ενώ θεωρητικά τα 

άτομα με νοητικές και/ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες δεν θεωρούνται από το 

νόμο αντικείμενα προστασίας αλλά ισότιμα με τους άλλους υποκείμενα και 

φορείς δικαιωμάτων, η ίδια νομοθεσία δια μέσου του θεσμού της «δικαστικής 

συμπαράστασης», με τον τρόπο που λειτουργεί και βασισμένη στη λογική ότι 

«η διάγνωση ισούται με λειτουργική ανικανότητα και ότι η λειτουργική 

ανικανότητα ισούται με δικαιοπρακτική ανικανότητα» έρχεται να ακυρώσει όλα 

τα παραπάνω. 

Αφ` ενός μεν δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο 

κοινωνικές υπηρεσίες και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, για να κατοχυρώσουν την 

«προστασία» του συμπαραστατούμενου, αφετέρου δε, ο «διεκπεραιωτικός» και 

πρόχειρος τρόπος που εκδικάζει ένα δικαστήριο τις υποθέσεις συμπαράστασης, από 

λειτούργημα μετατρέπεται τις περισσότερες φορές σε μια κερδοφόρα επαγγελματική 

συναλλαγή.  

Και αν υποθέσουμε ότι ο συγκεκριμένος θεσμός λειτουργεί προστατευτικά και 

με τις «καλύτερες» προθέσεις, πώς εξηγείται να μην παρέχει στον 

συμπαραστατούμενο την υποστήριξη που χρειάζεται για να εκφράσει τη 

γνώμη και τις επιθυμίες του, όταν μάλιστα μέσου αμφιβόλων μαρτύρων (ίδιος 

μάρτυρας σε 10 υποθέσεις δικαστική συμπαράστασης) τίθεται σε 

αμφισβήτηση η ανθρώπινη υπόστασή του ή όταν δεν του δίνεται το δικαίωμα 

και η δυνατότητα προσφυγής ή ακόμα και άρσης αυτών των αποφάσεων που 

θα τον συνοδεύουν «δια βίου»?  

Ποια δικαιώματά, ποιες ευκαιρίες και εγγυήσεις παρέχονται όταν εξ` αιτίας της 

δικαιοπρακτικής του «ανικανότητας» και τον προσβλητικό χαρακτηρισμό του ως 

«ανίκανου» στερείται και βάση νόμου το δικαίωμα στην απασχόληση, στην ποιοτική 

εκπαίδευση, στο τρόπο διαβίωσης που ο ίδιος επιλέγει? ΄Όταν η απολαβή 

οποιασδήποτε παροχής (σε είδος και υπηρεσίες όπως π.χ. το προνοιακό επίδομα) 
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συνεπάγεται με την αξιολόγησή του σε IQ και με την πλήρη αποστέρηση των 

ελευθεριών του? ΄Όταν η προσωπικότητά του συγχωνεύεται στην 

προσωπικότητα ενός άλλου ανθρώπου που αποφασίζει και πράττει για 

λογαριασμό του ωστόσο τις περισσότερες φορές εν αγνοία του?  

Οι αρνητικές πλευρές που περικλείει το καθεστώς της δικαστικής απαγόρευσης στην 

ζωή ενός ανθρώπου με τη συγκεκριμένη αναπηρία είναι πολύπλευρες, και τις 

αντιλαμβάνεται κανείς μόνο όταν τις βιώνει στο πετσί του...και τις βιώνει πιστέψτε με, 

σε όποια κατάσταση και αν είναι. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο ζωής αυτών 

των ανθρώπων πίσω από τις κλειστές πόρτες των ιδρυμάτων ή ακόμα όταν τα 

αγαπημένα τους πρόσωπα δεν είναι σε θέση ή δεν υπάρχουν για να τον 

υποστηρίξουν.  

Βίωσα τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης του παιδιού μου ως μια 

από τις χειρότερες εμπειρίες στη ζωή μου. Δεν γνώριζα ούτε τις συνέπειες 

ούτε τις προεκτάσεις της. Πίστευα ότι αυτός ο τρόπος θα του διασφάλιζε 

μεγαλύτερη προστασία. ΄Ότι θα επιλύονταν τα χίλια όσα προβλήματα που 

έκαναν την εμφάνισή τους αμέσως μετά την  ενηλικίωσή του από τις δημόσιες 

υπηρεσίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, τις υπηρεσίες «πρόνοιας»,  οι 

οποίες έθεταν ως όρο συνέχισης του επιδόματός του να τεθεί υπό δικαστική 

απαγόρευση.  

Δεν φανταζόμουν την εξευτελιστική διαδικασία των «κεκλεισμένων θυρών» του 

δικαστηρίου που έπρεπε να υποστεί ο γιος μου με τη δική μου συναίνεση. Να 

παρακολουθεί σιωπηλός και αμέτοχος αποφάσεις που καταργούν την 

ανθρώπινη οντότητά του και καθορίζουν τον τρόπο που θα περάσει την 

υπόλοιπη ζωή του. Να ακούει από τους μάρτυρες που εγώ επέλεξα να 

βρίσκονται εκεί, πόσο καλή μητέρα είμαι. Τόσο καλή που τελικά το δικαστήριο 

αποφάσισε να είμαι εγώ αυτή που θα όριζε τη ζωή του και μετά από εμένα 

κάποιος άλλος, ΠΟΤΕ όμως ο ΙΔΙΟΣ.  

΄Ενιωσα ΝΤΡΟΠΗ και αμηχανία να αντικρίσω το παιδί μου  κατάματα όταν 

προσπαθούσα να φανταστώ ότι αντί γ` αυτόν ήμουν εγώ στη θέση του. Η πρώτη 

φορά που ο Κωστής κατάλαβε ότι κάποια πράγματα δεν θα ήταν όπως πρώτα ήταν 

η μέρα  των βουλευτικών εκλογών. Είχε ψηφίσει  για πρώτη φορά λίγο πριν την 

δικαστική του απαγόρευση. ΄Ηταν πολύ χαρούμενος και περήφανος που συμμετείχε 

μαζί με τους άλλους  σ` ένα τέτοιο γεγονός και εννοείται ότι είχε ήδη κάνει τις δικές 

του επιλογές για το ποιον θα ψηφίσει με την βοήθεια του δικαστικού αντιπροσώπου. 

Τ` όνομά του όμως δεν βρέθηκε στους εκλογικούς καταλόγους…Ο Κώστας 

«άστραψε και βρόντηξε» κι επειδή είχαμε διαφορετικές απόψεις για το ποιον θα 

ψηφίσουμε, θεώρησε ότι εγώ ήμουν υπαίτια που δεν τον αφήνουν να ψηφίσει. 

Μακαρίζω τον ύψιστο, που στη θέση του δικαστικού βρέθηκε ένας πολύ 

ευαισθητοποιημένος άνθρωπος που κατανόησε πλήρως το πρόβλημα και μπήκε στη 

διαδικασία να συνοδέψει τον Κώστα πίσω από το «παραβάν» για να ψηφίσει 

«εικονικά». 

Από τότε βέβαια ακολούθησαν και άλλες εκλογές,  για τις οποίες κάθε φορά 

καλούμαι να απαντώ στο ίδιο ερώτημα: Γιατί να μην συμμετέχει. Και επειδή 

πραγματικά δεν μπορώ ούτε η ίδια να δικαιολογήσω την στέρηση αυτού του 

δικαιώματός, λες και όλοι συνειδητά ξέρουν τι ψηφίζουν,  αποφάσισα να μην 

ψηφίζω ούτε εγώ, λέγοντάς του κάθε φορά που έθετε τον ίδιο προβληματισμό 

… «τι τα θες Κωστή μου ούτως ή άλλος και χωρίς τη δική μας συμμετοχή θα βγουν 

αυτοί που είναι να βγουν…» προσπαθώντας να απομυθοποιήσω την όλη διαδικασία.   
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Η εκλογές βέβαια μπορεί από κάποιους να θεωρηθούν πταίσμα μπροστά στα 

σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν. Ωστόσο ΚΑΙ μέσα και από αυτήν την 

διαδικασία η πολιτεία δείχνει έμπρακτα ότι δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του 

«συναποφασίζω» και «συμμετέχω» στα άτομα με νοητικές και ψυχοκοινωνικές 

δυσκολίες, θεωρώντας τα «ΑΝΙΚΑΝΑ». Τη στιγμή μάλιστα που η ίδια με όλα τα 

προσόντα, το δυναμικό  και τους μηχανισμούς που διαθέτει, είναι ανεπαρκής 

για να μην πω ΑΝΙΚΑΝΗ να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις ανάγκες και αυτής 

της ομάδας των πολιτών της.  

Χρησιμοποιώντας την πλέον διαδεδομένη πρακτική όταν αδυνατούμε ή όταν δεν 

θέλουμε να επιλύσουμε κάποιο πρόβλημα να το καταργούμε. Με τον ίδιον τρόπο 

καταργούνται και τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, παραβιάζοντας κατ` 

επανάληψη τις βασικότερες διατάξεις της Διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες, την οποία υπέγραψε και κύρωσε στη 

συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής στις 10 Απριλίου 2012, καθώς και το 

Προαιρετικό της Πρωτόκολλο.   

Είναι σαφές το άρθρο 12 που απαιτεί:   την αναγνώριση της αρχής ότι τα άτομα 

με αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με νοητικές και 

ψυχοκοινωνικές αναπηρίες ) απολαμβάνουν ικανότητα προς δικαιοπραξία σε 

ίση βάση με τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι τα 

κράτη δεν πρέπει να αρνούνται την ικανότητα προς δικαιοπραξία,  ΑΛΛΑ 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ πρέπει να παρέχουν στα ΑμεΑ πρόσβαση στην υποστήριξη που 

χρειάζονται  για την εξασκήσουν. 

Ο τύπος και η έκταση της βοήθειας που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για να πάρει 

αποφάσεις και να προβεί σε επιλογές διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και από 

το είδος της βοήθειας που χρειάζεται. Είναι  προφανές ότι χρειαζόμαστε γύρω μας 

ανθρώπους που θα εμπλουτίσουν τις πληροφορίες μας  με τις γνώσεις και την 

τεχνογνωσία τους έτσι ώστε να κάνουμε την όσο το δυνατόν σωστότερη επιλογή. 

Π.χ. όταν θέλω να αγοράσω ένα σπίτι χρειάζομαι την υποστήριξη ενός οικονομικού 

συμβούλου, του δικηγόρου, του  συμβολαιογράφου, του  κτηματομεσίτη κλπ.). Θα 

ακούσω τις συμβουλές τους διατηρώντας το δικαίωμά μου να τις ενστερνιστώ ή να 

τις απορρίψω. Το είδος εμπιστοσύνης και υποστήριξης στη λήψη της απόφασής μου, 

βασίζεται στην αρχή ότι σαν άνθρωπος έχω το δικαίωμα να παίρνω ρίσκα και 

αποφάσεις που ενδεχομένως μπορεί να είναι και λανθασμένες.  

Η θεσμός της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων στους ανθρώπους με 

νοητικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες μπορεί να έχει διάφορες μορφές, 

ωστόσο δεν διαφέρει στην φιλοσοφία και στις αρχές της από το παράδειγμα 

που σας προανέφερα.   

Αυτοί που υποστηρίζουν ένα άτομο μ` αυτές τις δυσκολίες  μπορεί να μεταφέρουν σε 

άλλους τις προθέσεις του, ή να το βοηθούν να κατανοήσει τις διάφορες εναλλακτικές 

επιλογές. Μπορεί να βοηθούν τους άλλους να συνειδητοποιήσουν ότι ένα άτομο με 

σοβαρή αναπηρία είναι ένα άτομο που έχει μια προσωπικότητα, ενδιαφέροντα και 

σκοπούς στη ζωή του και μπορεί να ασκήσει τη δικαιοπρακτική του ικανότητα. 
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Οι υποστηρικτές στην υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων προέρχονται από 

τον κύκλο των ανθρώπων που ο άνθρωπος με τη συγκεκριμένη αναπηρία 

αγαπά, συμπαθεί ή γνωρίζει. Δεν διορίζονται όπως ο συμπαραστάτης αλλά 

επιλέγονται ελεύθερα από το άτομο που τους χρειάζεται. 

Για να εξασφαλισθεί ότι η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων θα εφαρμοσθεί σωστά 

και αποτελεσματικά, θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά από μέτρα και να 

παρασχεθούν όλες αυτές οι εγγυήσεις που θα αποτρέψουν τυχόν σωματικές, 

ψυχολογικές ή οικονομικές προσβολές καθώς και καταστρατηγήσεις και 

αμέλειες. Οι εν λόγω εγγυήσεις δεν θα πρέπει να υπερπροστατεύουν τα άτομα 

με αναπηρία ΑΛΛΑ να σέβονται την αξιοπρέπεια, την αυτονομία, την ελευθερία 

επιλογών και την ανεξαρτησία τους. 

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης διευκόλυνσης της υποστήριξης για τα άτομα με 

αναπηρίες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ρυθμίσουν νομοθετικά μεταξύ άλλων  και 

τη δημιουργία νομοθετικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για την παροχή 

υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων και το καθήκον όλων των εμπλεκόμενων 

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να προσφέρουν εύλογες προσαρμογές στα 

άτομα με αναπηρίες για  την υποστήριξή τους στη λήψη αποφάσεων 

 

 

Σας ευχαριστώ  

 

 

 

      
 


