
Μαηί- Σφνδεςμοσ ςυγγενών  και  φίλων ατόμων με Αυτιςμό  Τ.Θ.24096, 1701 Λευκωςία τθλ 96904717  

Email: mazi4autism@gmail.com   www.mazi4autism.com 

                                          Λευκωςία 06.06.2020 

 

 

 

                           

 

 

                     

        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ωσ Σφνδεςμοσ Συγγενϊν και Φίλων Ατόμων με Αυτιςμό ‘’ΜΑΖΙ’’, από τθν πρϊτθ εγκφκλιο του 

Υπουργείου Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ, ζχουμε ταχκεί ξεκάκαρα εναντίον κάθε 

μορφισ διάκριςθσ προσ τα παιδιά με αναπθρία, είτε αυτά φοιτοφν ςε ειδικζσ μονάδεσ, είτε ςτα ειδικά 

ςχολεία. Η περαιτζρω ταφτιςθ των παιδιϊν με αναπθρία ςε παιδιά που ανικουν είτε ςε ‘’ευπακείσ’’ 

ομάδεσ’’ είτε αντιμετωπίηουν ‘’προβλιματα προςαρμογισ’’, αλλά κυρίωσ θ ταφτιςθ τθσ αναπθρίασ με 

τθν αςκζνεια covid 19, ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τισ αρχζσ και αξίεσ τισ οποίεσ πρεςβεφει ο 

Σφνδεςμόσ μασ.  

  

Η ανακοίνωςθ θμερομθνίασ 6 Ιουνίου 2020 εκ μζρουσ τθσ Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α., που είδε το φωσ τθσ 

δθμοςιότθτασ, μασ βρίςκει κάκετα αντίκετουσ. Είναι αδιανόθτο να επωμίηονται οι γονείσ με το 

επιπρόςκετο βάροσ να προςκομίςουν ‘’ζντυπο αίτθςθσ για φοίτθςθ ςε Δθμόςιο Σχολείο’’ και μετά να 

ςτοχοποιοφνται οι ίδιοι οι γονείσ ότι τάχα αυτοί εμποδίηουν τθ φοίτθςθ των παιδιϊν τουσ ςτα ςχολεία, 

με το να μθν υπογράφουν το ‘’ειδικό ζντυπο αξιολόγθςθσ’’, από τθ ςτιγμι μάλιςτα που αυτι θ 

πρακτικι εκ μζρουσ του ΥΠΠΑΝ, ζχει ςτθλιτευτεί από τισ Επιτρόπουσ Προςταςίασ Δικαιωμάτων του 

Παιδιοφ και Διοικιςεωσ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, χαρακτθρίηοντασ τθν ωσ ‘’παρωχθμζνα 

επικίνδυνο ιατρικό μοντζλο’’, αλλά και ωσ ‘’διάκριςθ θ οποία οδθγεί ςε ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ των 

παιδιϊν με αναπθρία ςτθν εκπαίδευςθ, που όχι μόνο δεν ζπρεπε να ζχουν επιπλζον βάροσ για τθν 

προςζλευςθ τουσ ςτο ςχολείο, αλλά θα ζπρεπε να τφχουν ευνοικότερθσ μεταχείριςθσ, ώςτε να 

βρίςκονται ςε ιςότιμθ βάςθ με τα υπόλοιπα παιδια’’. Τα παραπάνω αποτελοφν μζροσ των 

ανακοινϊςεων των εν λόγω Επιτρόπων. Περαιτζρω όμωσ , υποτιμά και υποβακμίηει τουσ γονείσ των 

παιδιϊν με αναπθρία, οι οποίοι γνωρίηουν καλφτερα από τον κακζνα τα παιδιά τουσ και αν πρζπει να 

επιςτρζψουν ι όχι ςτο ςχολείο. 
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