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Πρώτες μέρες μετά τη διάγνωση του αυτισμού 

 

Είναι η στιγμή που κρατάτε στα χέρια σας το χαρτί από τα ΚΕΠΑ (Κέντρο 

Πιστοποίησης Αναπηρίας), ή η στιγμή που βγαίνετε από το γραφείο του 

αναπτυξιολόγου/παιδοψυχιάτρου. Οι λέξεις είναι σκληρές και τελεσίδικες. 

Διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, παιδικός αυτισμός, ΔΑΔ, σύνδρομο 

Asperger είναι μερικοί από τους όρους που περιέχονται στη διάγνωση. Οι 

περισσότεροι γονείς νιώθουν τον κόσμο να χάνεται κάτω από τα πόδια τους 

καθώς αντιλαμβάνονται ότι η ζωή τους δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.  

Βαθιές ανάσες!  

 

Το παιδί σας διαγνώστηκε με «Διαταραχή αυτιστικού φάσματος»;  

Τώρα ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι. Πολλοί γονείς αναφέρουν ότι μετά από μια 

μεγάλη περίοδο αναζήτησης εξηγήσεων, τώρα πια μπορούν να ξέρουν τι έχει το 

παιδί τους και πώς μπορούν να προχωρήσουν από εδώ και πέρα. 

Πολλοί νιώθουν ανάμεικτα συναισθήματα με την ανακοίνωση της διάγνωσης. 

Άλλοι νιώθουν θλίψη, ανακούφιση ή και άρνηση και θυμό. Όπως και κι αν 

αισθάνεστε, μην ξεχνάτε ότι δεν είστε μόνοι.  

 

Μετά τη διάγνωση, τι; 

Ποτέ κανείς δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τη διάγνωση του αυτισμού. Είναι ένα 

διαρκές και μακρύ ταξίδι καθώς το παιδί θα μεγαλώνει, μέσα από το οποίο και 

εσείς οι ίδιοι, μέρα με τη μέρα θα εξοικειώνεστε όλο και περισσότερο με τον 

αυτισμό. 

Είναι αναμενόμενο οι γονείς των παιδιών με αυτισμό να νιώσουν ποικίλα 

συναισθήματα μεγαλώνοντας ένα παιδί με αυτισμό. Τα στάδια του πένθους, 
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πολύ πιθανά να εμφανιστούν καθώς το παιδί σας θα μεγαλώνει και θα είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Άρνηση 

Είναι αρκετά συχνό το να αρνείστε τι συμβαίνει στο παιδί σας. Δεν επιλέγετε 

μόνοι σας αυτήν την αντίδραση, απλά συμβαίνει. Η άρνηση είναι ένδειξη ότι 

δυσκολεύεστε. Φροντίστε η ανάπτυξη του παιδιού να μην παρεμποδιστεί από τη 

δική σας δυσκολία να δεχτείτε τον αυτισμό. Κρατήστε απλά στο νου σας ότι οι 

ειδικοί που εμπλέκονται σε αυτό το στάδιο, προσπαθούν απλά να βοηθήσουν. 

2. Θυμός 

Σιγά σιγά, η άρνηση μπορεί να μετατραπεί σε θυμό. Θυμός που εκδηλώνεται 

προς τα άτομα της οικογένειάς σας, το άτομο με αυτισμό ή και προς τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Ο θυμός είναι ένα υγιές συναίσθημα, είναι μια αναμενόμενη 

αντίδραση ως προς την κατάσταση. Είναι ο τρόπος σας να πείτε στους γύρω 

σας ότι πληγωθήκατε και είστε θυμωμένοι με τη διάγνωση. 

3. Διαπραγμάτευση 

Η διαπραγμάτευση είναι το στάδιο στο οποίο αρχίζετε να βλέπετε την 

κατάσταση και να ανταποκρίνεστε σε αυτή με πιο υγιή τρόπο. Ψάχνετε 

απαντήσεις, αναζητάτε επιπλέον βοήθεια και καταλήγετε συχνά σε 

συμπεράσματα. 

4. Θλίψη 

Οι γονείς αναμένεται να θρηνήσουν για το παιδί που δεν θα έχουν ποτέ, για όλα 

τα όνειρα και τις ελπίδες που είχαν για το παιδί τους όταν αυτό θα μεγάλωνε. 

Αξίζει να αναφερθεί η διάκριση ανάμεσα στη θλίψη και την κατάθλιψη, καθώς η 

θλίψη είναι ένα αναμενόμενο συναίσθημα, ένα ακόμη στάδιο προς την αποδοχή 

της διάγνωσης. Αντίθετα, η κατάθλιψη σας εμποδίζει να προχωρήσετε. 

5. Αποδοχή 

Τέλος, έρχεται η στιγμή που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που βιώνει το παιδί δεν 

είναι μια φάση. Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες του παιδιού και προσπαθείτε να 
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το δεχτείτε όπως είναι. Το παιδί σας θα έχει πάντα αυτισμό. Θα έχει όμως και 

εσάς δίπλα του να το στηρίζετε σε κάθε του βήμα, ώστε να γίνει ο καλύτερος 

του εαυτός.  

Ορισμένοι γονείς δεν φτάνουν ποτέ στην αποδοχή. Μην στεναχωριέστε αν 

ανήκετε σε αυτούς. Προσπαθήστε να γίνετε οι καλύτεροι γονείς που μπορείτε. 

 

Οδηγίες προς ναυτιλομένους- Γονείς, παππούδες, αδέρφια 

Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποιες συμβουλές που πιθανά να σας φανούν 

χρήσιμες στην προσπάθεια να διαχειριστείτε τη νέα κατάσταση που επήλθε με 

τη διάγνωση του παιδιού. 

 

Συμβουλές προς τους γονείς 

1. Ενημερωθείτε και αναζητήστε όση περισσότερη βοήθεια μπορείτε από τους 

ειδικούς. 

2. Μην πιέζετε τα συναισθήματά σας. Μιλήστε για αυτά, αναγνωρίστε τα και 

εκτονώστε τα, προκειμένου να μπορείτε να βρείτε μια ισορροπία στη ζωή σας. 

3. Περάστε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά και το σύντροφο σας και φροντίστε 

ώστε ο αυτισμός να μην επηρεάζει κάθε λεπτό από τη ζωή σας. 

4. Εκτιμήστε κάθε μικρό βήμα ή προσπάθεια του παιδιού σας και ενισχύστε το. 

Η σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν θα βοηθήσει να δείτε το παιδί 

και να το αγαπήσετε για αυτό που πραγματικά είναι. 

5. Κάντε πράγματα για εσάς. Το να ενισχύσετε την δική σας ψυχική 

ανθεκτικότητα, μπορεί να σας μοιάζει αμελητέο, όμως αναλογιστείτε ότι ο 

αυτισμός είναι κάτι που δεν θα περάσει, χρειάζεται να έχετε δυνάμεις. Όσο πιο 

καλά νιώθετε με τον εαυτό σας, τόσο πιο πολύ μπορείτε να ανταποκριθείτε στις 

ανάγκες του παιδιού σας. 

 



 

 

 

 

5 

 

Συμβουλές προς τα αδέρφια 

1. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι. Κάθε οικογένεια 

αντιμετωπίζει διαφορετικά ζητήματα και υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες με 

παιδιά σαν και εσάς που έχουν ένα αδερφάκι με διαταραχή στο φάσμα του 

αυτισμού.  

2. Είναι εντάξει να νιώθεις διάφορα συναισθήματα για την ύπαρξη του αδερφού 

σου με τη διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού. Έχε όμως στο νου σου, πως οι 

γύρω μας, αλληλεπιδρούν μαζί μας με τον τρόπο που τους επιτρέπουμε.. Αν 

δηλαδή εμείς οι ίδιοι χειριζόμαστε άνετα την κατάσταση με τον αυτισμό και οι 

υπόλοιποι τείνουν να κάνουν το ίδιο.  

3. Είναι αναμενόμενο να νιώθεις αρνητικά συναισθήματα κάποιες φορές για την 

ύπαρξη του αδερφού σου με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού. Θυμήσου 

όμως ότι παρόμοια συναισθήματα μπορεί να νιώθουν και οι γονείς σου, αλλά 

προσπαθούν πολύ σκληρά για να είσαι εσύ όσο πιο ευτυχισμένος και 

χαρούμενος γίνεται.  

4. Πέρνα ποιοτικό χρόνο με τους γονείς σου, χωρίς τον αδερφό σου, ώστε να 

δεθείτε και να μπορείς και εσύ να απολαύσεις την προσοχή τους. Είναι 

αναμενόμενο να ζηλεύεις την προσοχή που δίνουν οι γονείς σου στον αδερφό 

σου, οπότε βρες τρόπο να αισθάνεσαι και εσύ ότι γεμίζεις από εκείνους. 

5. Βρες τα κοινά που έχεις με τον αδερφό σου και πέρνα δημιουργικό και 

ευχάριστο χρόνο μαζί του. Σίγουρα εσύ θα περάσεις καλά και ο αδερφός σου 

θα ανυπομονεί μέχρι να ξανακάνετε την αγαπημένη σας δραστηριότητα. Στο 

τέλος της ημέρας, θα έχετε έρθει πιο κοντά και ίσως καταλάβεις καλύτερα τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και σκέφτεται ο αδερφός σου.  
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Συμβουλές προς τους παππούδες ή το υπόλοιπο υποστηρικτικό δίκτυο 

1. Τα μέλη της οικογένειας στηρίζουν και βοηθούν το ένα το άλλο. Είναι 

σημαντικό οι γονείς να καταλάβουν ότι είστε δίπλα τους και στηρίζετε την 

προσπάθεια τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Ένα τρόπος 

για να το καταλάβουν είναι να προθυμοποιηθείτε να κρατήσετε το παιδί με 

αυτισμό κάποια στιγμή ώστε το ζευγάρι να περάσει χρόνο μόνο του, ή να 

βοηθήσετε στην πληρωμή των θεραπειών του. 

2. Αν δείτε ότι χρειάζεστε και εσείς στήριξη, μην ντραπείτε να τη ζητήσετε. 

Κανείς δεν γεννήθηκε γνωρίζοντας πώς να χειριστεί ένα παιδί με αυτισμό. Είναι 

λογικό να χρειαστεί να μιλήσετε και εσείς για να δείτε με ποιον τρόπο μπορείτε 

να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ανάγκες του εγγονού με αυτισμό. Σίγουρα θα 

το εκτιμήσουν και οι γονείς του παιδιού. 

3. Σεβαστείτε τις αποφάσεις των γονέων του παιδιού και σκεφτείτε ότι 

προσπαθούν να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν για το παιδί τους. Η σύγκριση 

του τυπικού παιδιού με το παιδί με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού δεν θα 

βοηθήσει κανένα από τα δύο παιδιά.  

4. Ενημερωθείτε όσο πιο πολύ μπορείτε για τον αυτισμό, για να είστε σε θέση 

να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού με αυτισμό.  

5. Περάστε χρόνο με τα εγγόνια σας. Μπορεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

να ασχολούνται με τις στερεοτυπίες τους, όμως αν κάνετε συστηματικά κάποιες 

δραστηριότητες μαζί, τα παιδιά μπορεί να μάθουν τι χρειάζεται να κάνουν και 

να τους είναι κάθε φορά πιο εύκολο και οικείο. 
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Συμπερασματικά, η πορεία προς την αποδοχή της διάγνωσης δεν είναι 

γραμμική. Θα έχει σκαμπανεβάσματα, πολλές χαρές και πολλές λύπες, στιγμές 

περηφάνιας και ντροπής. Η ιστορία όμως έχει δείξει πως προσπαθώντας 

σκληρά και έχοντας στο νου το παιδί και την μέγιστη δυνατή ανάπτυξή του, 

ενστικτωδώς θα προσπαθήσετε να το βοηθήσετε να μεγαλώσει όσο καλύτερα 

μπορεί. Αναγνωρίστε στον εαυτό σας την προσπάθεια και κρατήστε το γεγονός 

ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, μπορείτε όμως να ελέγξετε τον τρόπο με 

τον οποίο θα χειριστείτε τη ζωή σας και του παιδιού σας. 

Το υλικό αντλήθηκε από την ιστοσελίδα https://www.autismspeaks.org/  

 

https://www.autismspeaks.org/

