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ρηΤης 
Λένας Κισσάβου 

Εκατοντάδες µαθητές µε αναπηρία και µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, του νοµού 
Λάρισας, οδηγούνται στο περιθώριο και 
απεµπολείται το δικαίωµά τους στην εκπαίδευση 

αλλά και στη ζωή, µε την κατάργηση 
του Κέντρου ∆ιαφοροδιάγνωσης ∆ιάγνωσης 
και Υποστήριξης Λάρισας (ΚΕ.∆.∆.Υ.) και όχι 
µόνο, σύµφωνα µε το νέο νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Παιδείας, που κατατίθεται προς 
ψήφιση. 
Αντιδρώντας, ουσιαστικά σε ένα έγκληµα που συντελείται 

εις βάρος των παιδιών µε ειδικές ανάγκες 
και αυτών που χρειάζονται στήριξη για να προχωρήσουν 

οµαλά στην κοινωνία, οι εργαζόµενοι του 
ΚΕ.∆.∆.Υ. Λάρισας πραγµατοποίησαν χθες στάση 
εργασίας, στο πλαίσιο µιας γενικότερης διαµαρτυρίας 

όλων των φορέων ειδικής αγωγής της χώρας, 
που οργάνωσαν παράσταση διαµαρτυρίας, χθες, 
έξω από το υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα. 

«Τα ΚΕ.∆.∆.Υ., είναι απ' τα καλύτερα επιτεύγµατα 
στον τοµέα της παιδείας στη χώρα µας. Αν καταργηθούν 

σηµαίνει ότι ισοπεδώσαµε τα πάντα στην εκπαίδευση. 

Ειδικά το ΚΕ.∆.∆.Υ. N. Λάρισας, αποτελείτο αρτιότερο 
ΚΕ.∆.∆.Υ. στην Ελλάδα από πλευράς στελέχωσης 

όλων των ειδικοτήτων που χρειάζονται για τις 
κατηγορίες των περιστατικών παιδιών που στρέφονται 

σε αυτό για στήριξη και βοήθεια, µε αποτέλεσµα 
να καλύπτει χρόνια τώρα και περιστατικά παιδιών 
από όλη τη Θεσσαλία, όταν τα υπόλοιπα ΚΕ.∆.∆.Υ., 
δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν», υποστηρίζει ο προϊστάµενος 

του ΚΕ∆∆Υ N. Λάρισας κ. ∆ηµήτριος Χουλιαρός, 
µιλώντας στην «E», ενώ αναφερόµενος στην 

παράλογη, όπως χαρακτήρισε, απόφαση του υπουργείου 
Παιδείας, να καταργήσει την Ειδική Αγωγή στη 

χώρα, τόνισε: «To νέο νοµοσχέδιο ρίχνει τα παιδιά 
µε ειδικές ανάγκες και εκπαιδευτικές ανάγκες στον 
Καιάδα. Οι προσπάθειες χρόνων, για να φτάσουµε 
σε ένα σηµείο, που να αγκαλιάζουµε όλα αυτά τα 
παιδιά, όπως αρµόζει σε µια πολιτισµένη κοινωνία..., 
εξανεµίζονται και ξαναγυρνάµε στο µηδέν. 

Ειδικά σε µια εποχή που οι ανάγκες, λόγω οικονοµικής 
κρίσης, αυξήθηκαν κατακόρυφα, καθώς οι 
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non συντελείται εις βάρος εκατοντάδων παιδιών στον νοµό Λάρισας και χιλιάδων στη χωρα µας 

γονείς αυτών των παιδιών δεν έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να πληρώνουν ιδιώτες για να τους προσφέρουν 

βοήθεια, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν και 
τα περιστατικά παιδιών που λόγω οικονοµικής κρίσης 
χρήζουν ψυχολογικής στήριξης, λόγω δυσκολιών 
που αντιµετωπίζουν στην οικογένειάτους (όπως περιπτώσεις 

απόπειρας αυτοκτονιών, παραβατικότητα, 
βία...), είναι τουλάχιστον έγκληµα στην κοινωνία η 
κατάργηση του ΚΕ.∆.∆.Υ.». 

Προκειµένου να αντιληφθούµε τη σηµαντικότητα 

του επιστηµονικού- εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου, 
που κάνει το ΚΕ.∆.∆.Υ. Λάρισας, προς όφελος 

όλων των µαθητών και των οικογενειών τους, αρκεί 
να παραθέσουµε µερικές από τις κατηγορίες περιστατικών 

µαθητών, που αντιµετωπίζει και στηρίζει 
όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του: αυτισµός, νοητική 

ανωριµότητα, δυσλεξία, σύνδροµα, προβλήµατα 
λόγου, βαρηκοΐας, σοβαρά προβλήµατα υγείας, µαθησιακά 

προβλήµατα, ψυχολογικά προβλήµατα, εκπαιδευτικές 
ελλείψεις κ.α. 

Όσον αφορά στον αριθµό των παιδιών που χρειάζονται 
σήµερα έναν τέτοιο φορέα, είναι ιδιαίτερα 

µεγάλος, αφού και µόνο από τον περασµένο Σεπτέµβριο 
µέχρι και στα τέλη του περασµένου µήνα (3ΙΙ-2012), 

αυτός ανήλθε στα 202 άτοµα, έκτων οποίων 
τα 103 αφορούσαν νέα περιστατικά. 

To προσωπικό του απαρτίζεται από ψυχολόγους, 
παιδοψυχίατρους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, 

φυσικοθεραπευτές και εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθµίδων. 
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