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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εζηηάδεη ζηνλ ηνκέα ησλ αλαπεξηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ δνκψλ γηα ηελ αλαπεξία πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν. Βαζηθφο 

ηεο ζθνπφο είλαη λα δηαπηζησζεί κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή πσο νξηνζεηείηαη ζεζκηθά ε αλαπεξία 

αιιά θαη πσο θαζίζηαηαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο απφ ηηο ηνπηθέο δνκέο, ππεξεζίεο θαη ιηγφηεξν 

νξγαλσκέλεο δξάζεηο, θαζψο επίζεο θαη πνηεο ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ θνηλσλία θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζε κηα επαξρηαθή πφιε, κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηεί θαη λα εληαρζεί νκαιά θαη 

ζσζηά ε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε απηή κέζα ζηελ θνηλσληθή δνκή. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα. Σν έλα πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο, δειαδή ηελ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα αλαπεξίαο ηφζν ζε παγθφζκην, φζν θαη ζε 

εζληθφ επίπεδν. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ην εκπεηξηθφ θνκκάηη. ε απηφ ην κέξνο 

πεξηιακβάλεηαη ε θαηαγξαθή αιιά θαη ε ραξηνγξάθεζε, φισλ ηνλ δνκψλ πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν 

θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αλαπεξίαο θαζψο επίζεο θαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ 

αθνηινπζήζεθε. Σν κέξνο απηφ ζηεξίδεηαη ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα 

απφ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε επαγγεικαηίεο ή ζηειέρε ησλ δνκψλ. Οη ζπλεληεχμεηο απηέο, αθνχ 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ κεηέπεηηα αλαιχζεθαλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. 

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο απηήο απνηεινχλ ηα επξήκαηα πνπ βξέζεθαλ κέζα απφ ηελ 

εξεπλεηηθή απηή δνπιεηά. Σα επξήκαηα απηά έδσζαλ αξθεηά θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία κεηαμχ 

άιισλ έδεημαλ πσο ε αλαπεξία σο ιέμε πεξηιακβάλεη θαη ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο 

ηε ρξήζε ηεο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, θαζψο επίζεο θαη φηη θαηά βάζε ε αλαπεξία απνηειεί 

θνηλσληθή θαηαζθεπή, θαζψο αλ φια ήηαλ πξνζβάζηκα ζε φινπο αλεμαηξέησο, ηφηε δελ ζα ππήξρε ν 

ιφγνο λα δηαθξίλεηαη έλαο άλζξσπνο κε βάζε ηνπ εάλ είλαη αλάπεξνο ή φρη.  

Δπίζεο κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή θαλεξψζεθε πσο ηφζν νη ςπρηθέο αλαπεξίεο φζν θαη νη ρξφληεο 

παζήζεηο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο θνκκάηη ησλ αλαπεξηψλ θαη λα εληαρζνχλ κέζα ζε φιε ηελ έλλνηα 

ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο. Αθφκα, δηαηππψζεθε απφ ηε κηα πσο νη δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν 

βνεζνχλ αξθεηά ζηνλ απνζηηγκαηηζκφ ηεο αλαπεξίαο εηδηθά ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, θαη απφ ηελ 

άιιε ην γεγνλφο πσο ην Ρέζπκλν απνηειεί πφιε ζχκβνιν σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα πνπ 

πξνζθέξεη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, δίλνληαο ηνπο ην δηθαίσκα λα θηλνχληαη ειεχζεξα θαη άλεηα ζε 

νιφθιεξε ηελ πφιε ζηελ νπνία δνπλ ή ζηελ νπνία έρνπλ έξζεη γηα δηαθνπέο.  
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Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο νη δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν αλαπηχζζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη φρη έμσ απφ 

απηφλ, θαζψο επίζεο θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ηφζν κε άιιεο δνκέο (εληφο θαη εθηφο 

Ννκνχ, Κξήηεο, αιιά θαη Διιάδαο), φζν θαη κε ηνπηθνχο-θξαηηθνχο θνξείο. Σέινο, θάηη πνπ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί εδψ είλαη ην γεγνλφο φηη παξαηεξήζεθε πσο ππάξρεη ζεηηθή πιένλ αληηκεηψπηζε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο σο πξνο ηηο δνκέο αιιά θαη σο πξνο ηελ αλαπεξία γεληθφηεξα. 

Λέμεηο θιεηδηά: αλαπεξία, δνκέο, Ρέζπκλν, ζηίγκα, απνζηηγκαηηζκφο, επαγγεικαηίεο, θαηαγξαθή, άηνκα 

κε αλαπεξία, ραξηνγξάθεζε, ζπλεληεχμεηο, ηνπηθέο δνκέο, αλαπεξηθφ θίλεκα 
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ABSTRACT 

The topic of this dissertation focuses on the field of disabilities and specifically on the mapping of 

disability structures that exist in Rethymnon. Its main purpose is to find out through this research how 

disability is institutionally delimited but also how it is managed by local structures, services and less 

organized actions, as well as what strategies are developed in the society and especially in a provincial 

city, in order to address and integrate smoothly and correctly disability and people with it into the 

social structure. 

The present work is divided into two parts. One includes the theoretical part, i.e. the bibliographic 

review that refers to disability issues both globally and nationally. The second part includes the 

empirical part. This part includes the recording and mapping of all the structures that exist in 

Rethymnon and which are related to disability issues. as well as the research process that followed. 

This part is based on a qualitative research, which was conducted through semi-structured interviews 

with professionals or executives of the structures. These interviews, after being transcribed, later 

analyzed through the process of thematic analysis. 

An important part of this work are the findings found through this research work. These findings 

provided considerable and important evidence, which among other things showed that disability as a 

word includes both positive and negative attitudes towards its use by professionals, as well as that 

basically disability is a social construct, as if all were accessible to all without exception, then there 

would be no reason to distinguish a person on the basis of whether he is disabled or not. 

Also through this research it was revealed that both mental disabilities and chronic diseases can be 

seen as part of disabilities and be integrated within the whole concept of the disability movement. It 

was also stated on the one hand that the structures that exist in Rethymno help a lot in the 

destigmatization of disability especially compared to the past, and on the other hand the fact that 

Rethymno is a symbolic city in terms of accessibility it offers to people with disabilities, giving their 

right to move freely and comfortably throughout the city in which they live or to which they have 

come on holiday. 

Equally important is the fact that the structures that exist in Rethymno develop specific policies for the 

management of disability within the social web and not outside it, as well as the development of 

relationships and collaborations with other structures (inside and outside the Prefecture, Crete, but also 

of Greece), as well as with local-state bodies. Finally, something that is worth noting here is the fact 
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that it was observed that there is now a positive attitude of the local community in terms of structures 

but also in terms of disability in general. 

Key words: disability, structures, Rethymnon, stigma, destigmatization, professionals, record, people 

with disabilities, mapping, interviews, local structures, disability movement 
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Δπραξηζηίεο 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκφηεξεο 

επραξηζηίεο κνπ ζηα άηνκα θαη ηνπο θνξείο πνπ κε βνήζεζαλ λα πξνρσξήζσ ηφζν ζηελ εθπφλεζε φζν 

θαη ζηελ ζπγγξαθή απηήο. Αξρηθά, λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θαη επφπηε κνπ ζε απηή ηελ 

εξεπλεηηθή δνπιεηά, θ. Μαλφιε Σδαλάθε, ν νπνίνο ήηαλ παξφλ κε βνεζνχζε θαη κε θαηαηφπηδε 

πιήξσο ζε φηη πξνβιήκαηα αληηκεηψπηδα σο πξνο ηελ ζπγγξαθή θαη κεηέπεηηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο κνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, αθφκα θαη ζηηο δχζθνιεο πεξηφδνπο πνπ δήζακε 

ηφζν κε ηελ παλδεκία φζν θαη κε ηηο δχν θαξαληίλεο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζηνπο ππεπζχλνπο φισλ ησλ δνκψλ νη νπνίνη κνπ παξαρψξεζαλ ζπλέληεπμε. Δηδηθφηεξα 

απφ ηα άηνκα, ζηειέρε θαη εξγαδφκελνπο, πνπ δέρηεθαλ κε ραξά λα ζπκκεηάζρνπλ, θαη κνπ 

πξφζθεξαλ πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία. Ζ βνήζεηά ηνπο θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ ήηαλ 

πνιχηηκε, θαζψο ρσξίο απηήλ, ε εξγαζία κνπ δελ ζα είρε νινθιεξσζεί. Σέινο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ, φινπο ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ κε ηελ ζηήξημε ηνπο, αθφκα θαη ζε 

ζηηγκέο πνπ πίζηεπα πσο δελ ζα θαηαθέξσ λα νινθιεξψζσ ηελ δηπισκαηηθή κνπ.   
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Δηζαγωγή 

Ζ αλαπεξία σο θνηλσληθφ θαηλφκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα. Γχζθνια θαλείο ηελ 

θαηαλνεί θαη αθφκα πην δχζθνια κπνξεί λα ηελ νξίζεη. Δίλαη κηα πνιπκνξθηθή έλλνηα, ε νπνία κπνξεί 

λα εμεγεζεί απφ πνιιέο νπηηθέο θαη δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο, ελψ παξάιιεια πεξηιακβάλεη κέζα ηεο 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο, νη νπνίεο ηξνπνπνηνχληαη ηζηνξηθά. ε θάζε πεξίπησζε απνηειεί κηα 

θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλεη ηφζν ην ίδην ην άηνκν, φζν θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ, αιιά θαη ε ίδηα ε 

θνηλσλία. Πνιιέο θνξέο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, ζηηγκαηίδνληαη θαη 

πεξηζσξηνπνηνχληαη, ζεσξνχληαη ζαλ θάηη κηαξφ, ζαλ θάηη εμεπηειηζηηθφ, δαηκνληθφ, θάηη ην νπνίν 

απνηειεί θαθφ νησλφ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαη φζνλ θνξά απνθιεηζηηθά ηνλ ηνκέα ησλ αλαπεξηψλ, κέζα απφ αγψλεο θαη 

δηεθδηθήζεηο, ην αλαπεξηθφ θίλεκα, ηφζν ζε παγθφζκην, φζν θαη εζληθφ επίπεδν έρεη θαηαθέξεη 

βαζηθέο λίθεο. Σα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηεο ρψξαο, λννχληαη σο ίζα κε 

φινπο, ελψ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, δνκέο, νξγαλψζεηο θαη ζχιινγνη, νη νπνίνη δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα.  

Ζ εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην Ρέζπκλν, ην νπνίν ζεσξείηαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο, φπσο ζα δνχκε, φηη 

έρεη θάλεη βήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο απνδνρήο θαη ηεο έληαμεο ησλ ΑκεΑ,  θαη ζπληζηά κηα ζρεηηθά 

πξνζβάζηκε πφιε. Βαζηθφ θνκκάηη απηνχ απνηεινχλ νη δηάθνξνη ζχιινγνη, νξγαλψζεηο, ζσκαηεία, 

δνκέο κε ιίγα ιφγηα νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο ππνζηήξημεο ησλ αλαπήξσλ. κσο 

παξά ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ ζεσξείηαη φηη απηέο πξνζθέξνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, σο πξνο ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηφζν ηεο αλαπεξίαο φζν θαη ησλ ΑκεΑ, κέρξη ζήκεξα δελ 

ππάξρεη βηβιηνγξαθία πνπ λα πεξηιακβάλεη κέζα ηεο ηελ ραξηνγξάθεζε φισλ ησλ δνκψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απηέο παξέρνπλ. ε απηφ ην ζεκείν επηθεληξψλεηαη ε παξνχζα εξγαζία, ζηελ 

ραξηνγξάθεζε απηψλ ησλ δνκψλ, φζν θαη  ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ 

επαξρηαθή απηή πφιε. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ινηπφλ, ζα επηρεηξήζεη λα εζηηάζεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή έιιεηςε. 

Βαζηθφο ζηφρνο, βαζηθφο ζθνπφο, ηεο δηπισκαηηθήο απηήο είλαη αθελφο λα δηαπηζησζεί κέζα απφ ηελ 

έξεπλα πσο νξηνζεηείηαη ζεζκηθά ε αλαπεξία αιιά θαη πσο θαζίζηαηαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο απφ 

ηηο ηνπηθέο δνκέο, ππεξεζίεο θαη ιηγφηεξν νξγαλσκέλεο δξάζεηο, θαη αθεηέξνπ πνηεο ζηξαηεγηθέο 

αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλα ζε κηα επαξρηαθή πφιε κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηεί ε αλαπεξία. 

εκαληηθά είλαη επίζεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην πσο θαηαλνείηαη ε 

αλαπεξία ζην Ρέζπκλν απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλαπήξσλ, πνηεο ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνληαη ζε κηα επαξρηαθή πφιε γηα ηε 
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δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο, πνηεο ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνπλ νη επαγγεικαηίεο/ζηειέρε γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ αλαπεξία, ηη αιιειεπηδξάζεηο αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο θνξείο, αλάκεζα 

ζηνπο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία, αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά θαη 

αλάκεζα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαη πνηεο πξαθηηθέο αλαπηχζζνληαη κέζα 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο κε ζθνπφ απφ ηε κηα ηνλ απνζηηγκαηηζκφ ηεο αλαπεξίαο θαη απφ ηελ άιιε 

ηελ εμ’ νινθιήξνπ απντδξπκαηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Ζ εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε δχν ηκήκαηα, έλα ζεσξεηηθφ θαη έλα εκπεηξηθφ. ην πξψην δίλεηαη έκθαζε 

ζηνπο ηζηνξηθνχο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο, ζηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γχξσ 

απφ απηή θαζψο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηεο.  

πγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά ππνθεθάιαηα. ην πξψην ππνθεθάιαην, 

γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά σο πξνο ηελ ηζηνξία ηεο αλαπεξίαο θαη ην πέξαζκά ηεο κέζα ζηνλ 

ρξφλν, ζην δεχηεξν γίλεηαη αλαθνξά σο πξνο ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο, θαη ηέινο ην 

ηξίην ππνθεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζην δήηεκα ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ αλαπεξία.  

Σν ακέζσο επφκελν θεθάιαην, ην δεχηεξν δειαδή, επηθεληξψλεηαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο 

αλαπεξίαο θαη ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθά ππνθεθάιαηα. ην έλα αλαιχνληαη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο κε 

βάζε ηφζν ηελ ηαηξηθή φζν θαη ηελ θνηλσληθή νπηηθή, ελψ ζην άιιν ιακβάλεη ρψξα κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηηο ρξφληεο παζήζεηο θαη ζην εάλ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο αλαπεξίεο.  

Σν εκπεηξηθφ κέξνο, απνηειεί ην δεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο απηήο θαη πεξηιακβάλεη ην ηξίην, ην 

ηέηαξην θαη ην πέκπην θεθάιαην. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζην αλαπεξηθφ θίλεκα 

ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία φζνλ αθνξά ζηα άηνκα κε αλαπεξία. θαζψο επίζεο 

θαη ζηελ πξψηε ραξηνγξάθεζε ησλ δνκψλ γεληθά πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν. Καηαγξάθεηαη ελ 

ζπληνκία ε ηζηνξία ηνπο, πφηε δεκηνπξγήζεθαλ ηη θάλνπλ, ζε πνηα άηνκα απεπζχλνληαη, θιπ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην. αλαθέξεηαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζε εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο κε επαγγεικαηίεο ή ζηειέρε ησλ θνξέσλ ηνπ Ρεζχκλνπ. Οη ζπλεληεχμεηο απηέο 

αλαιχνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο.  

Σέινο, ην πέκπην είλαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο θαη πεξηιακβάλεη ηα επξήκαηα πνπ 

βγήθαλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ. 
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Ζ εξγαζία απηή νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ησλ 

φζσλ αλαθέξζεθαλ ελψ παξάιιεια ζπλνςίδεη ηελ απάληεζε ζηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα 

νπνία απαζρφιεζαλ ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δνπιεηά. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέξνο Πξώην : Θεωξεηηθό Πιαίζην
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Κεθάιαην 1
ν
 

Οξίδνληαο ηελ Αλαπεξία: Ση είλαη θαη ηη ζεκαίλεη Αλαπεξία
 

Ζ αλαπεξία απνηειεί έλα αίληγκα, κηα πεξίπινθε θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε αιιά δελ έρεη θαηαλνεζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ θαη απαξαίηεην ηξφπν. 

Απνηειεί σζηφζν κηα θαηάζηαζε, κηα εκπεηξία, ε νπνία είλαη ηαπηφρξνλα θαη ηδησηηθή, ηφζν γηα ην 

άηνκν πνπ ηελ έρεη φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά θαη δεκφζηα, γηα ηελ θνηλσλία πνπ ηελ 

βιέπεη θαη ηελ δηαρεηξίδεηαη. Δίλαη κηα νηθνπκεληθή θαηεγνξία ε νπνία «νξίδεηαη κέζα απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη ζεζκνχο, παγθφζκηνπ θχξνπο (φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο) θαη 

αληηπξνζσπεχεηαη πνηθηινηξφπσο απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ» (Υαηδνχιε, 2012: 59). 

Γηα πνιινχο αλζξψπνπο απνηειεί κηα πξνζσπηθή θαηαζηξνθή ηνπ αηφκνπ ε νπνία αλ ήηαλ δπλαηφ θαη 

εχθνιν ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί. Δίλαη κηα ληξνπηαζηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία νθείιεη λα 

παξακέλεη θξπκκέλε θαη απνξξηπηέα, θαη λα αληηκεησπίδεηαη εληφο ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ πξνζσπηθνχ 

ρψξνπ ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ έρεη.  Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

αλαπεξία, σο έλλνηα, σο θαηάζηαζε θαη σο πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί πεγή ππεξεθάλεηαο θαη 

ελδπλάκσζεο ηνπ αλάπεξνπ αηφκνπ. «Έλα ζχκβνιν ηεο εκπινπηηζκέλεο (απηφ) ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

απηναμίαο, θαη ηεο θεληξηθήο δχλακεο πνπ ζπλελψλεη κηα θνηλφηεηα πνπ πξνηίζεηαη λα εθδψζεη ηηο 

βαζηθέο αμίεο ηεο δσήο, ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηεο αγσγήο θαη κηα γηνξηή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο (δηαθνξάο)» (Albrecht, Sheelman & Bury, 2001: 11). 

Ζ αλαπεξία απνηειεί κηα πεξίπινθε θαη πνιχζεκε έλλνηα. Μηα ιέμε πνπ κπνξεί λα πεξηγξάςεη 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη εθδνρέο. Οη αλάπεξνη άλζξσπνη ζηηγκαηίδνληαλ ζπρλά σο κε 

αλεθηά πξφηππα γηα ηελ θνηλσλία, θαζψο επίζεο πνιιέο ήηαλ θαη νη θνξέο πνπ εάλ είραλ γελλεζεί κε 

θάπνηα εκθαλή αλαπεξία ζεσξνχληαλ ν θαθφο νησλφο, νπφηε θαη ζα έπξεπε ή λα εμαθαληζηνχλ ή λα 

ζαλαησζνχλ. Οπζηαζηηθά, ε αλαπεξία απνηεινχζε, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθφκα απνηειεί, 

ηακπνχ, ληξνπή θαη θάηη απερζέο γηα ηελ θνηλσλία αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν πνπ ηελ έρεη. 
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1.1. Ζ Ηζηνξία ηεο Αλαπεξίαο 

Ζ αλαπεξία σο έλλνηα, σο κνξθή, ππήξρε πάληα κέζα ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. Σνλ Μεζαίσλα ε 

εκθάληζε ησλ εθ γελεηήο αλαπεξηψλ θαη δπζκνξθηψλ πνπ κέρξη ηφηε θαηλφηαλ λα απνηειεί νησλφ γηα 

ηνλ εξρνκφ άζρεκσλ θαη αξλεηηθψλ γεγνλφησλ πέξαζε ζε άιιν επίπεδν, θαζψο δηάθνξεο κνξθέο ηεο 

αλαπεξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε λνεηηθή αλαπεξία, ε ςπρηθή αζζέλεηα, ε θψθσζε, ε ηχθισζε, ε 

επηιεςία θιπ, γίλνληαλ αληηιεπηέο κέζα απφ ηελ ππεξθπζηθή ή δαηκνλνινγηθή αηηηνινγία. Δπίζεο 

«ηελ επνρή απηή, ην αλάπεξν άηνκν είλαη αληηθείκελν, φρη κφλν θαζεκεξηλήο εθκεηάιιεπζεο, αιιά 

θαη ςπρηθήο εθηφλσζεο εθείλσλ πνπ επηδεηνχλ ηελ κεηαθπζηθή ηνπο δηθαίσζε. Δίλαη επίζεο γλσζηή ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ σο γεισηνπνηψλ» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 289).  

Καηά ηελ Πξψηκε χγρξνλε Πεξίνδν ηεο Δπξψπεο, ε νπνία ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ απφ ηνλ 16
ν
 κέρξη 

θαη ηνλ 18
ν
 αηψλα κ.Υ., νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία δελ είραλ 

μεθχγεη απφ ηελ πίζηε ζηε δαηκνλνινγηθή πξνέιεπζε απηήο. Χζηφζν, ηνλ 16
ν
 αηψλα εηζήρζεζαλ 

θάπνηεο θαηλνηνκίεο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ αηζζεηεξηαθψλ αλαπεξηψλ. Απφ ηε κηα, ν Girolamo 

Cardano εηζάγεη γηα πξψηε θνξά δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα άηνκα ηα νπνία 

έρνπλ αθνπζηηθέο ή/θαη νπηηθέο αλαπεξίεο, θαη απφ ηελ άιιε γίλεηαη ε αξρή κηαο πνιχ ζεκαληηθήο 

εμέιημεο ζηελ ηζηνξία ηεο αλαπεξίαο θαζψο αξρίδεη ζηγά-ζηγά λα γίλεηαη ην βήκα γηα ηελ έλαξμε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ θσθψλ ζηελ Ηζπαλία
1
 θαη ηελ Σνπξθηθή Οζσκαληθή Απιή. Σελ ίδηα πεξίνδν 

εκθαλίδεηαη θαη ν ζεζκφο ησλ ςπρηαηξηθψλ αζχισλ. 

Καηά ηνλ 18
ν
 αηψλα, παξαηεξείηαη κηα θακπή φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλαπεξηψλ. 

πγθεθξηκέλα, εκθαλίδεηαη κηα ζηαδηαθή αλάπηπμε  ζρνιείσλ – νηθνηξνθείσλ γηα θσθά θαη ηπθιά 

άηνκα. ρεηηθά κε ηα ζρνιεία γηα θσθά άηνκα (ρνιεία Κσθψλ) ζηελ Δπξψπε, λα αλαθεξζεί πσο 

εκθαλίζηεθαλ αξρηθά ζηελ Ηζπαλία, κεηέπεηηα ζηε Γαιιία κέζα απφ ην έξγν ηνπ Charles Michel deL’ 

Épée
2
θαη χζηεξα επεθηάζεθαλ θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαζψο θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 

                                           
1
 ηελ Ηζπαλία, ε δηδαζθαιία άξρηζε κε ηα θσθά παηδηά ηεο Αξηζηνθξαηίαο. Σα παηδηά απηά νη 

πινχζηεο νηθνγέλεηέο ηνπο ηα «έθξπβαλ» ζε κνλαζηήξηα θαη γπλαηθείεο κνλέο, θαη γη απηφ ε εθπαίδεπζή 

ηνπο γηλφηαλ απφ ηνπο κνλαρνχο κε ηνπο νπνίνπο έκελαλ. Σνλ 17
ν
 αηψλα, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

απηψλ ζηελ Ηζπαλία, λαη κελ αθφκα πεξηνξηδφηαλ ζηηο πινχζηεο ηάμεηο φκσο πιένλ μεπεξλνχζε ηα φξηα 

ησλ κνλαζηεξηψλ. Δπίζεο ζεκαληηθφ γεγνλφο φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ θσθψλ αηφκσλ 

απνηέιεζε ε δεκνζίεπζε ηεο πξψηεο πξαγκαηείαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θσθψλ, ζηε Μαδξίηε απφ 

ηνλ Juan Pablo Bonet, ελψ εμήληα ρξφληα αξγφηεξα, ν George Dalgarno δεκνζίεπζε ην πξψην 

δαρηπιηθφ αιθάβεην πνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλν απνθιεηζηηθά γηα άηνκα κε θψθσζε.  

2
 «Μπνξεί λα ζεσξεζεί ν παηέξαο ησλ θσθψλ. Δίηε έκκεζα είηε άκεζα είλαη ν ηδξπηήο φισλ ησλ 

ζρνιείσλ ησλ θσθψλ θαη παξάιιεια δεκηνχξγεζε ηελ κέζνδν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, αθηεξψλνληαο 

φιε ηε δσή ηνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θσθψλ» 

(Κνπξνπκπιήο, 2000: 299). 
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Γηα παξάδεηγκα άξρηζαλ λα ηδξχνληαη παξφκνηνπ ηχπνπ ζρνιεία ζην Δδηκβνχξγν ηεο θσηίαο, ην 

1760, απφ ηνλ Thomas Braidwood, ε ίδξπζε ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ θσθψλ ζηε Λεηςία ηεο Γεξκαλίαο, 

ην 1778, απφ ηνλ Samuel Heinicke, ν νπνίνο κάιηζηα «επλννχζε ηελ «θαζαξή πξνθνξηθή» κέζνδν 

ζεσξψληαο φηη πξνθεηκέλνπ ην θσθά άηνκα λα απνθηήζνπλ κηα ζεβαζηή ζέζε ζηελ θνηλσλία ήηαλ 

απαξαίηεηε ε άξζξσζε» (Braddock & Parish, 2019: 52-53), θαη ε ίδξπζε ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ γηα 

θσθνχο ζηε Ρψκε ηεο Ηηαιίαο, ην 1784 απφ ηνλ Abba Silvestri. Απφ ηελ άιιε ηα ζρνιεία γηα ηπθιά 

άηνκα είραλ δηαθνξεηηθή αλάπηπμε θαη εκθάληζε. Δλψ ε εθπαίδεπζε ησλ θσθψλ αηφκσλ είρε ήδε 

μεθηλήζεη ηνλ 16
ν
 αηψλα, ε εθπαίδεπζε γηα ηπθιά άηνκα άξρηζε παξάιιεια κε ηελ ίδξπζε ησλ 

ζρνιείσλ-νηθνηξνθείσλ γηα θσθνχο. Σνλ 18
ν
 αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1784, ν Valentin Hauy, 

ίδξπζε ζην Παξίζη, ην πξψην νηθνηξνθείν ηπθιψλ καζεηψλ ζηνλ θφζκν, θαη «αλέπηπμε ηελ πξψηε 

αλάγιπθε γξαθή, ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζε γηα λα δηδάμεη αλάγλσζε» (Albrecht, Sheelman & Bury, 

2001: 28).  

Σνλ 18
ν
 αηψλα ζεκεηψλεηαη επίζεο θαη κηα εμίζνπ ζεκαληηθή ηνκή, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο εζηθήο ζεξαπείαο, ε νπνία 

κεηέπεηηα έκειιε λα αληηθαηαζηαζεί
3
 απφ ηνλ εγθιεηζκφ θαη ηελ θπιάθηζε. Ζ εζηθή ζεξαπεία γηα 

πνιινχο γελλήζεθε απφ ηνλ γλσζηφ ςπρίαηξν Philippe Pinel
4
, φκσο απνηειεί έλαλ ζεζκφ ν νπνίνο 

εκθαληδφηαλ ήδε απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα. Απηφ πνπ ηζρχεη θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί εδψ είλαη ην 

γεγνλφο πσο ν Pinel βαζίζηεθε ζηνλ ζεζκφ απηφ κελ, αιιά ηνλ κεηαζρεκάηηζε θαζψο πξφηεηλε «κηα 

λένπ ηχπνπ αληηκεηψπηζε ησλ θξελνβιαβψλ, βαζηζκέλε ζηελ «εζηθή ζεξαπεία» [traitement moral], ε 

νπνία αληίθεηηαη ζηε «θπζηθή ζεξαπεία» [traitement physique], φπσο ε αθαίκαμε, νη ππνθιπζκνί, 

δηάθνξα θάξκαθα θιπ. Ζ εζηθή ζεξαπεία ζπλίζηαην ζηελ απιφρεξε ρξήζε κεζφδσλ πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηελ άκεζε δέζκεπζε ηνπ λνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πνπ θαηεπζχλνληαλ απεπζείαο ζην ζψκα ησλ εγθιείζησλ. Αλ θαη ε εζηθή 

ζεξαπεία απνηεινχζε κηα πξαθηηθή κε καθξά παξάδνζε, ν Pinel ηελ επηζηεκνληθνπνηεί, θαζηζηψληαο 

ηελ βαζηθφ ζεξαπεπηηθφ κέζν. Με ηε ζεξαπεπηηθή ηνπ πξφηαζε ν Pinel έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ 

ηαηξηθή πξνζέγγηζε ηεο ηξέιαο κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

                                           
3
 Ζ ππέξ-πιεξφηεηα, πνπ ραξαθηήξηδε ηα λνζνθνκεία ηεο επνρήο νδήγεζε ζηελ παξαθκή ηεο εζηθήο 

ζεξαπείαο. Σνλ 19
ν
 αηψλα, ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο εγθαηέιεηςαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 

θαη κεηαηξάπεθαλ ζε Άζπια εγθιεηζκνχ θαη απνκφλσζεο. Σα ηδξχκαηα γέκηζαλ, θαη θαηέζηεζαλ ηηο 

απφπεηξεο γηα εζηθή ζεξαπεία ησλ επαγγεικαηηψλ πξνο ηα άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο, άθαξπεο θαη 

αδχλαηεο, θαζψο ππεξίζρπζε ε αλάγθε γηα δηνίθεζε ησλ κεγάισλ ηδξπκάησλ θαη αληηθαηέζηεζε ηελ 

αλάγθε γηα εζηθή ζεξαπεία. Οπζηαζηηθά θαη κε ιίγα ιφγηα ε εζηθή ζεξαπεία αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

θπιάθηζε θαη ηελ θεδεκνληθή θξνληίδα ζηα κεγάια ηδξχκαηα.  

4
 Γελλήζεθε ζηε Γαιιία ηνλ 18

ν
 αηψλα, θαη έγξαςε ηζηνξία ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο κε ηηο 

επαλαζηαηηθέο γηα ηελ επνρή αλζξσπηζηηθέο ηνπ κεζφδνπο. 
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εγθιείζησλ, ελεξγνπνηψληαο ζην ρψξν ηεο ςπρηαηξηθήο κηα καθξά γαιιηθή ηαηξηθή παξάδνζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζψκα ηνπ αζζελνχο πξνζθέξεηαη ζην ηαηξηθφ βιέκκα θαηά ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν αληηθεηκελνπνηεκέλν. κσο ε αληηθεηκεληθφηεηα θαζεαπηή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ γηαηξνχ 

βαζηδφηαλ ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη κηα ζεξαπεπηηθή ζρέζε κε ην ζεξαπεπηή» 

(Σδαλάθεο, 2008: 27-29). Πέξα απφ ηνλ Pinel βέβαηα, ππήξραλ θαη πνιινί αθφκε ζεκαληηθνί 

ππνζηεξηθηέο ηεο εζηθήο ζεξαπείαο, φπσο είλαη ν  ςπρίαηξνο Joseph Guislain, o William Pargeter, 

θαζψο επίζεο θαη ν Tuke,  ν νπνίνο ην 1792 ίδξπζε έλα πξφηππν ίδξπκα ην Retreat, ζην York. 

Ο εξρνκφο ηνπ 19
νπ

 αηψλα έθεξε πνιιέο αιιαγέο θαη δηάθνξεο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία ηε 

αλαπεξίαο. Αξρηθά ππήξμε ηαρχηαηε αλάπηπμε νηθνηξνθείσλ γηα θσθά θαη ηπθιά άηνκα θαζψο θαη 

εκθάληζε ησλ πξψησλ ζρνιείσλ γηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Δπίζεο αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα θαη 

ν δηαρσξηζκφο ζε ηδξχκαηα ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα θαη λνεηηθή αλαπεξία. Δλψ φζνλ αθνξά 

ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο, ζεκεηψζεθε κηα εμέιημε ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξνχζε ηα πξνβιήκαηα ιφγνπ. 

Σνλ αηψλα απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαθάιπςε πνπ αθνξνχζε ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

ηχθισζε. Οπζηαζηηθά γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θψδηθα αλάγιπθσλ θνπθίδσλ
5
, ν νπνίνο 

ζπζηεκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Louis Braille. Δπίζεο, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηδξχεηαη ην 1858, ν 

Ακεξηθάληθνο Δθδνηηθφο Οίθνο Σπθιψλ (American Printing House of the Blind) ζην Λνχηζβηι ηνπ 

Κεληάθπ.   

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ γεγνλφο απηφλ ηνλ αηψλα, πνπ άιιαμε πνιιά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θψθσζε 

ήηαλ ε εκθάληζε ηεο δηακάρεο αλάκεζα ζηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ θσθψλ αηφκσλ, ηηο πξνθνξηθήο θαη ηε ρεηξνκνξθηθήο (λνεκαηηθήο γιψζζαο) κεζφδνπ, κε ηελ 

ζπληξηπηηθή λίθε γηα έλα δηάζηεκα ηεο πξνθνξηθήο. πγθεθξηκέλα, αξρηθά παξαηεξήζεθε  κηα άιιε 

θαη δηαθνξεηηθή ζηάζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε θψθσζε ζηελ Ηζπαλία. Μεηέπεηηα ε  

δηαθνξεηηθή απηή ζηάζε πήξε άιιεο δηαζηάζεηο θαη νδήγεζε ζην λα ππνζηεξηρηεί ε αλάγθε γηα 

θαηάξγεζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο
6
 θαη ε αληηθαηάζηαζε απηήο κε ηελ πξνθνξηθή κέζνδν. Λίγν 

                                           
5
 «Σν 1829, ν Louis Braille δεκνζίεπζε ηνλ θψδηθα αλάγιπθσλ θνπθίδσλ, ν νπνίνο βειηίσλε έλα 

ζχζηεκα πνπ είρε αλαπηχμεη ν Barbier ην 1808. Αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο ππήξραλ κέρξη 

ην 1932, φηαλ ακεξηθαληθέο θαη βξεηαληθέο επηηξνπέο ππέγξαςαλ κηα ζπκθσλία πηνζέηεζεο ηνπ 

πξφηππνπ Αγγιηθνχ Κψδηθα Braille (Standard English Braille) σο εληαίνπ ηχπνπ» (Braddock & Parish, 

2019: 54). 

6
 «Σν 1880, ζην δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Κσθψλ  (International Conference on 

Education of the Deaf) ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηηαιία, ςεθίζηεθε κηα απφθαζε πνπ 

απαγφξεπε ηε ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θσθψλ παηδηψλ». Απηή ε 

εθπαηδεπηηθή αιιαγή νδήγεζε ζηελ νξγάλσζε απφ ηα Κσθά άηνκα, ην 1880, ηνπ Δζληθνχ πιιφγνπ 

Κσθψλ. «Ζ νξγάλσζε απηή έγηλε ν θχξηνο ζχιινγνο πνπ πνιέκεζε ηνπο ππέξκαρνπο ηεο πξνθνξηθήο 

κεζφδνπ, πξνθξίλνληαο ηε ρεηξνκνξθηθή δηδαζθαιία γηα ηνπο Κσθνχο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο» 

(Braddock & Parish, 2019: 61).  
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αξγφηεξα θαη κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ απηνπξνάζπηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, δεκηνπξγείηαη ζηελ 

Βξεηαλία ν Βξεηαληθφο χιινγνο Κσθψλ θαη Βσβψλ
7
 (British Deaf and Dumb Association, BDDA). 

«Ο BDDA νξγαλψζεθε αξρηθά ην 1890 σο άκεζε απάληεζε ζηελ απαγφξεπζε ηεο λνεκαηηθήο 

γιψζζαο απφ ην Γηεζλέο πλέδξην θαη ζηελ άπνςε φηη νη θσθνί δελ ρξεηάδεηαη λα εκπιέθνληαη ζε 

δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ» (Braddock & Parish, 2019: 62).  

Πξνο ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα εληάζεθε αξθεηά ε δηαθσλία αλάκεζα ζε απηνχο πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ 

πξνθνξηθή κέζνδν θαη ζε απηνχο πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ ρεηξνκνξθηθή κέζνδν. Γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο 

ηεο πξνθνξηθήο κεζφδνπ ηα άηνκα πνπ έθαλαλ ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο ήηαλ ιηγφηεξν 

εμειηγκέλα απφ ηα άηνκα ηα νπνία ήηαλ λαη κελ θσθά αιιά είραλ εθπαηδεπηεί λα κηινχλ. Ζ δηαθσλία 

απηή αλάκεζα ζηηο δχν κεζφδνπο δηδαζθαιίαο νδήγεζε ζηελ εμάιεηςε ηεο ρεηξνκνξθηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ πξνθνξηθή. Απηφ ζπλέρηζε λα ηζρχεη κέρξη θαη ηα 

κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, φπνπ επηθξάηεζε μαλά ε λνεκαηηθή γιψζζα (ρεηξνκνξθηθή κέζνδνο), θαη 

ζπλερίδεη λα ππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα, σο βαζηθή ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

επηθξάηεζε ηεο ρεηξνκνξθηθήο κεζφδνπ δηαδξακάηηζε ην Κίλεκα ησλ Κσθψλ, ην νπνίν αλαδχζεθε 

πεξίπνπ πξνο ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ζηηο ΖΠΑ κε βαζηθφ ηνπ ζθνπφ λα αγσληζηεί γηα ηελ αλάγθε 

ηεο ρξήζεο ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο, ελψ παξάιιεια εμέθξαδε θαη ηελ επηζπκία γηα αλεμαξηεζία θαη  

ηελ εμειηζζφκελε δέζκεπζε απέλαληη ζηελ αλάδπζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ θσθψλ.  

Ο 20
νο

 αηψλαο απνηειεί ζεκείν ηνκήο γηα ηελ ηζηνξία ηεο αλαπεξίαο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

θηλεκαηηθή δξάζε θαη νξγάλσζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε δξάζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο κε ηελ αλάδπζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. ζνλ αθνξά ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο γεληθά, βαζηθή γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο είλαη ε άλνδνο ηνπ θηλήκαηνο γηα απηφλνκε 

δηαβίσζε θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζηε ζεξαπεία. Ζ δεθαεηία ηνπ 1950 απνηειεί ην ζεκείν αξρήο γηα 

ηελ νξγάλσζε ησλ θηλεκάησλ ηεο αλαπεξίαο. πγθεθξηκέλα θίινη θαη γνλείο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, 

ηελ πεξίνδν απηή αξρίδνπλ ζηγά-ζηγά λα ζπληνλίδνληαη θαη λα νξγαλψλνληαη ζε πνιιά θαη δηάθνξα 

κέξε ηνπ θφζκνπ, κε βαζηθφ ηνπο ζθνπφ λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο. Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, δηάθνξεο εζληθέο νξγαλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

αλαπεξίαο ίδξπαλ ζρνιεία, θέληξα δξαζηεξηνηήησλ, δηεζλείο ζπιιφγνπο θιπ. εκαληηθή ηελ πεξίνδν 

                                           
7
 ήκεξα είλαη γλσζηφο σο «Βξεηαληθφο χιινγνο Κσθψλ» (British Association of the Deaf)  
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απηή είλαη θαη ε ίδξπζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηνπ «Δζληθνχ πιιφγνπ Καζπζηεξεκέλσλ Παηδηψλ 

(National Association of Retarded Children)
8
.  

Σν 1953, ηνπνζεηείηαη ε ίδξπζε ηνπ «πκβνπιίνπ ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηνπο Μεηνλεθηνχληεο 

Παγθφζκησλ Οξγαληζκψλ» (Council of World Organizations Interested in the Handicapped) , ην νπνίν 

ζήκεξα έρεη ηελ νλνκαζία «Γηεζλέο πκβνχιην γηα ηελ Αλαπεξία» (International Council on 

Disability). ην πκβνχιην απηφ, δελ πεξηιακβάλνληαλ ζε ζέζεηο κε ελεξγνχο ξφινπο άηνκα ηα νπνία 

είραλ θάπνην είδνο αλαπεξίαο. Απηφ νδήγεζε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950-1960, δηάθνξα άηνκα κε 

αλαπεξίεο απφ ηηο ΖΠΑ, λα ηδξχζνπλ νξγαλψζεηο, νη νπνίεο δηνηθνχληαλ απφ ηνπο ίδηνπο. ηε 

κεηέπεηηα πνξεία, ηδξχζεθαλ θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο
9
, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ε θάζε κηα ην ίδην 

είδνο αλαπεξίαο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηέο.  

ζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο γηα ηελ ηχθισζε δηαθέξνπλ, θαζψο είραλ ήδε νξγαλσζεί πξηλ απφ ην 

1946. πγθεθξηκέλα ην 1940, ζηηο ΖΠΑ, ηδξχεηαη ε Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιψλ (National Federation 

of the Blind), ε νπνία ελαληηψζεθε ζηε δηνίθεζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ηδξχκαηνο Σπθιψλ (American 

Foundation of the Blind) πνπ ηδξχζεθε ην 1921 απφ κε ηπθιά άηνκα. Σν 1946 έξρεηαη ε απνρψξεζε 

ηνπο απφ ην Παγθφζκην πκβνχιην Πξφλνηαο Σπθιψλ (World Council for the Welfare of Blind) θαη ε 

ζπγθξφηεζε κηαο δηθή ηνπο νξγάλσζεο. 

ηα δεηήκαηα ςπρήο πγείαο νη νξγαλψζεηο, ηα θηλήκαηα θαη ν δξφκνο πξνο ηελ θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή 

δηαθέξνπλ αξθεηά ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ Ακεξηθή έγηλε ην βήκα γηα 

ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηηο Κνηλνηηθέο Τπεξεζίεο πνιχ λσξίηεξα απφ φηη έγηλε ζηελ Δπξψπε. Σηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1950-60, παξαηεξήζεθε κηα αιιαγή σο πξνο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο γλψζεηο γηα ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ κέζα ζηα ηδξχκαηα γηα άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο. 

Ζ επίγλσζε ησλ αλζξψπσλ γηα ηηο άζιηεο θαη βάξβαξεο απηέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ, νδήγεζε 

θπξίσο ηε λνκηθή θνηλφηεηα λα αξρίζεη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηε ζεξαπεία ησλ ελνίθσλ 

πνπ δηέκελα ζηα ηδξχκαηα απηά. 

                                           
8
Ο χιινγνο απηφο ηδξχζεθε απφ γνλείο, νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ, κε 

βαζηθνχο ζθνπνχο ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο γηα ηα παηδηά ηνπο, ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζηα ηδξχκαηα 

θαη ηελ αλάπηπμε ζρνιείσλ θαη εξγαζηεξίσλ γηα ηα παηδηά απηά. ήκεξα ν ζχιινγνο απηφο είλαη 

γλσζηφο σο «ARC». 

 
9
Οη νξγαλψζεηο απηέο δηνηθνχληαλ απφ ηα άηνκα κε ηηο εθάζηνηε αλαπεξίεο πνπ πεξηιάκβαλε ε θάζε 

νξγάλσζε. Σέηνηα παξαδείγκαηα νξγαλψζεσλ είλαη ε Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Κσθψλ, ε Γηεζλήο 

Οκνζπνλδία Σπθιψλ, ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία ησλ Αθξσηεξηαζκέλσλ θαη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία ησλ 

Αθξσηεξηαζκέλσλ, ησλ Αδπλάησλ λα Δξγαζηνχλ θαη ησλ Αδχλακσλ Πνιηηψλ. 
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Μεηέπεηηα, ην 1966 ζηελ Ακεξηθή, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο αλαπεξίαο, ην δηθαζηήξην 

αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα γηα ζεξαπεία. πγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζηελ ππφζεζε Rouse ελαληίσλ 

Cameron, ε νπνία κάιηζηα απνηειεί θαη νξφζεκν γηα ηελ αλαπεξία γεληθφηεξα, φπνπ «ππνζηεξίρζεθε 

φηη αλ έλα άηνκν εηζήρζε αθνχζηα ζε έλα ίδξπκα, είρε θαη’ ειάρηζηνλ ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη 

ζεξαπεία, θαζψο ζθνπφο ηνπ πεξηνξηζκνχ ήηαλ ε ζεξαπεία θαη φρη ε ηηκσξία» (Braddock & Parish, 

2019: 74). Σν δηθαίσκα ζηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθά αζζελψλ, πήξε πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο θαηά ην 

1970, φπνπ θαη έγηλαλ ζπδεηήζεηο θαη δηεξεπλήζεθε ε πεξίπησζε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή θαη 

ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Βαζηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί θαη πάιη κηα ππφζεζε νξφζεκν, ε νπνία 

είλαη γλσζηή σο ππφζεζε Wyatt ελαληίσλ Stickney.  

Σελ δεθαεηία ηνπ 1970, επίζεο εθηφο απφ ηηο δηεθδηθήζεηο γηα δηθαίσκα ζηε ζεξαπεία ησλ αηφκσλ κε 

ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη λνεηηθή αλαπεξία, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην 

θίλεκα γηα Απηφλνκε Γηαβίσζε. Σν θίλεκα απηφ ελδπλακψζεθε θαη ζπζπεηξψζεθε απφ ηνλ αγψλα γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο δεκνζίεπζεο ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δλφηεηαο 504 ηεο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο πεξί 

Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο ηνπ 1973. «Απηή ε λνκνζεζία ήηαλ αλαγθαία, απφ ηελ άπνςε φηη ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο, ρξεηάδνληαλ ππνζηήξημε γηα λα δήζνπλ αλεμάξηεηα ζηελ θνηλφηεηά ηνπο, φρη 

κφλν εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο, αιιά θαη επεηδή ε θνηλσλία είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ απνθιείεη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο» (Braddock & Parish, 2019: 77).  

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ζχκθσλα κε ην θίλεκα απηφ ηα εκπφδηα ηα νπνία αληηκεηψπηδαλ ηα 

άηνκα κε δηάθνξεο αλαπεξίεο δε ζρεηίδνληαλ κε ηε βιάβε θαη ηελ έλλνηα απηήο, ηφζν πνιχ. Αιιά 

αληίζεηα ζρεηηδφηαλ κε ηηο θνηλσληθέο ζηάζεηο, ηηο εξκελείεο ηεο αλαπεξίαο, ηα αξρηηεθηνληθά 

εκπφδηα, ηα λνκηθά εκπφδηα θαζψο θαη ηα εθπαηδεπηηθά εκπφδηα. Παξάιιεια θεληξηθή ζέζε θαηέρεη 

«ε ηδέα φηη ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο πξέπεη λα ζέζνπλ ηελ αηδέληα ηεο εξεπλεηηθήο θαη 

πνιηηηθήο δξάζεο ζηελ πνιηηηθή ηεο αλαπεξίαο» (Braddock & Parish, 2019: 78).  

Σν θίλεκα απηφ ζηηο ΖΠΑ είρε απνηέιεζκα, θαζψο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο πνπ αλαδχζεθε, ηδξχεηαη 

ζην Μπέξθιευ ηεο Καιηθφξληα ην πξψην Κέληξν Απηφλνκεο Γηαβίσζεο, ην νπνίν κάιηζηα απνηέιεζε 

θαη κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ θέληξσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Σα θέληξα απηά 

πεξηιάκβαλαλ θαη παξείραλ έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε πκβνπιεπηηθή πλνκειίθσλ, 

νη Τπεξεζίεο Πξνάζπηζεο, ε Μεηαθίλεζε κε βαλ, ε Δθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο, 

ε Δπηδηφξζσζε ακαμηδίσλ, ε Παξαπνκπή ζε ππεξεζίεο ζηέγαζεο θαη ε Παξαπνκπή ζε ζπλνδφ 

θξνληίδαο.  
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εκαληηθή γηα ην θίλεκα ήηαλ επίζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ Ed Roberts ν νπνίνο πξνζδηφξηζε θαη έζεζε 

ηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο αξρέο ηεο Απηφλνκεο Γηαβίσζεο. χκθσλα κε ηνλ ίδην ινηπφλ, νη ηέζζεξεηο 

απηέο ζέζεηο είλαη ν Απηνπξνζδηνξηζκφο, ε Απηνεηθφλα θαη  Γεκφζηα Δθπαίδεπζε, ε Πξνάζπηζε θαη 

νη Τπεξεζίεο πξνο φινπο.  

Έηζη ινηπφλ ηε δεθαεηία απηή κε γλψκνλα ην Κίλεκα Απηφλνκεο Γηαβίσζεο, έρνπκε ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηελ ίδξπζε ηεο νξγάλσζεο πξνάζπηζεο, «Αλάπεξνη ελ Γξάζε» (Disabled in Action) απφ 

ηελ Judy Heumann, κε ζθνπφ ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. ηε 

ζπλέρεηα ην 1974, ζπγθξνηείηαη θαη πάιη ζηηο ΖΠΑ, ν Ακεξηθάληθνο πλαζπηζκφο ησλ Πνιηηψλ κε 

Αλαπεξίεο (American Coalition of Citizens with Disabilities), ελψ ην 1980 γηα πξψηε θνξά νη 

πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο αξρίδνπλ λα θιείλνπλ καδηθά ηα ηδξχκαηα.  

Ο 20
νο

 αηψλαο θέξλεη ηελ αλάδπζε ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο. «Ζ αλάπηπμή ηεο θνηλνηηθήο 

ςπρηαηξηθήο θαηαλνήζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ςπρηαηξηθνχ πεδίνπ, θαη σο λίθε ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

ζε αληίζεζε κε ηε κνλφπιεπξε ζεψξεζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο σο βηνινγηθνχ θαηλνκέλνπ. ηαδηαθά 

αλαδείρζεθε ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, θαζψο ην βαζηθφ επηρείξεκα ηεο 

θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο ζπλδέεηαη κε ηελ πξφηαζε ελφο ελαιιαθηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν ζα 

ππεξβαίλεη ην παξαδνζηαθφ ςπρηαηξηθφ άζπιν. ην λέν κνληέιν, ε ςπρηαηξηθή θξνληίδα 

αλαπηχζζεηαη ζην εζσηεξηθφ δηαθνξνπνηεκέλσλ δνκψλ, ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ηεο γεηηνληάο, θαη ε 

λνζνθνκεηαθή θξνληίδα δηαηεξείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ νμεία θάζε, πξνθεηκέλνπ ελ ηέιεη, ην 

πάζρνλ ππνθείκελν λα παξακείλεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ «θνηλσληθνχ ηζηνχ» » (Σδαλάθεο, 2008: 81).  

κσο ν δξφκνο γηα ηελ θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή δελ άλνημε απφ κφλνο ηνπ. Αξθεηά γεγνλφηα ζπλέβαιαλ 

ζηελ αλάδπζε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αξρηθά έξρεηαη ε εηζαγσγή ησλ 

αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ, δειαδή ε αλαθάιπςε ησλ ςπρσζηθψλ θαξκάθσλ θαη ησλ λεπξνιεπηηθψλ 

– αληηςπρσζηθψλ. Έλα δεχηεξν επίζεο ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν εμίζνπ βνήζεζε ζηνλ δξφκν πξνο 

ηελ θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή, ήηαλ θαη ε αιιαγή ηεο αληίιεςεο πνπ επηθξαηνχζε ηφζν γηα ηελ 

ςπρνπαζνινγία φζν θαη γηα ηνλ θνξέα ηεο. εκαληηθφ θαηλφκελν απνηέιεζε θαη ε δεκφζηα δέζκεπζε 

ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία θαη ηελ πξνζέγγηζε απηήο κέζα απφ ηελ πεπνίζεζε πσο απηή ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηελ θνηλφηεηα. Έηζη ινηπφλ, απφ ηε κηα ε αλαθάιπςε ησλ ςπρνθαξκάθσλ θαη ε εζηθή 

δέζκεπζε γηα θνηλνηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θαη απφ ηελ άιιε ε ρξήζε ηεο πεληθηιίλεο γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο ζχθηιεο θαζψο θαη ε λνκνζεηηθή πξάμε γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε πνπ ζεζπίζηεθε 

ην 1935 αιιά εθαξκφζηεθε ηελ πεξίνδν απηή, νδήγεζαλ ζην λα κεησζεί αξθεηά ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ πνπ έκελαλ ζηα ηδξχκαηα. κσο ηα γεγνλφηα απηά, δελ ήηαλ ηα κφλα ηα νπνία βνήζεζαλ. 

Πξηλ απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ ςπρνθαξκάθσλ ππήξμε κηα θξηηηθή πξνο ην αζπιηαθφ κνληέιν αιιά θαη 
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θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κέρξη ηφηε ζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο-πξνζέγγηζεο 

θαη θξνληίδαο. Γχν ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο είλαη απφ ηε 

κηα ε «Θεζκηθή Φπρνζεξαπεία» θαη απφ ηελ άιιε ε «Αλάπηπμε Θεξαπεπηηθψλ Κνηλνηήησλ». 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε ςπρηαηξηθή αιιάδεη, απφ εθεί πνπ ήηαλ ε κφλε θαη απνθιεηζηηθή 

πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ ςπρνπαζνινγία θαη ηνλ θνξέα απηήο, πιένλ κεηαηξέπεηαη ζε έλα 

αληηθείκελν γηα δηεξεχλεζε. Έηζη ινηπφλ έλα θχκα θξηηηθήο θαη ακθηζβήηεζεο πξνο ηελ ςπρηαηξηθή 

εκθαλίδεηαη θαη θνξπθψλεηαη κέζα ζηελ έληνλε θηλεκαηηθή δξάζε θαη πνιηηηζκηθή – επαλαζηαηηθή 

αλαηαξαρή πνπ έθεξε ν Μάεο ηνπ ’68.  Μέζα ινηπφλ ζε φιν απηφ ην θιίκα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

δχν πνιχ βαζηθά θηλήκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο αλαπεξίαο γεληθά θαη ηελ ηζηνξία ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο εηδηθά. Απηά είλαη, ην θίλεκα ηεο «Αληηςπρηαηξηθήο», ηνπ νπνίνπ ε αλάδπζε ηνπνζεηείηαη 

ζηε Μ. Βξεηαλία, θαη ην θίλεκα ηεο «Γεκνθξαηηθήο Φπρηαηξηθήο», ην νπνίνπ νη απαξρέο 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ηηαιίαο.   

Όζηεξα απφ αγψλεο, πξνζπάζεηεο θαη θηλήκαηα, ε θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή εγθαζίζηαηαη ζηελ θνηλσλία. 

Βέβαηα ζηελ θάζε ρψξα κπήθε θαη ελζσκαηψζεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οπζηαζηηθά, ην ηέινο ηνπ 

Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, έδσζε ζε πνιιέο ρψξεο ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε βαζηθφ θαη θχξην ζηφρν ηελ θαηάξξηςε ηνπ αζπιηαθνχ κνληέινπ 

θαη θπξίσο ηεο ηδξπκαηηθήο ινγηθήο. Απηή ε πξαθηηθή, γλσζηή σο Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε, έιαβε 

ρψξα κέζα απφ ην θιείζηκν ησλ κεγάισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ, λνζνθνκείσλ, ηδξπκάησλ θαη αζχισλ 

θαη απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηε δεκηνπξγία θνηλνηηθνχ ηχπνπ δνκψλ.  

Σν 1990, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ςεθίδεηαη ε Ννκνζεηηθή Πξάμε γηα ηνπο Ακεξηθάλνπο κε 

Αλαπεξίεο, πξάγκα πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ γεγνλφο φζνλ αθνξά ηα αλαπεξηθά δηθαηψκαηα ζε 

δηεζλέο επίπεδν. «Ο λφκνο απηφο αλαγλψξηδε φηη ην βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο ήηαλ ε ελαληίνλ ηνπο δηάθξηζε κε ηελ κνξθή ηεο ζθφπηκεο άληζεο αληηκεηψπηζεο θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ πξνηχπσλ ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ηεο απνκφλσζεο, θαη φρη νη αηνκηθέο ηνπο αλαπεξίεο».  

(Braddock & Parish, 2019: 79). χκθσλα κε ηελ Πξάμε απηή «ηα άηνκα κε αλαπεξίεο είραλ 

ππνβηβαζηεί ζε αλίζρπξεο ζέζεηο βάζεη ζηεξενηππηθψλ ππνζέζεσλ γηα ηηο αλαπεξίεο ηνπο. Γη απηφ θαη 

απνζάξξπλε ηε δηάθξηζε θαηά ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ απαζρφιεζε, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

ζηηο δεκφζηεο δηεπθνιχλζεηο θαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο» (Braddock & Parish, 2019: 79). εκαληηθφ λα 

πξνζηεζεί είλαη πσο δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πνπ έθαλε έλαο 

ζπλαζπηζκφο νκάδσλ, νη νπνίεο αγσλίδνληαλ θαη κάρνληαλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο φισλ ηνλ κνξθψλ (ςπρηθέο, θηλεηηθέο, λνεηηθέο θιπ). 
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Όζηεξα απφ απηή ηελ Ννκνζεηηθή Πξάμε ησλ ΖΠΑ, ζεηξά έρεη ε Βξεηαλία, φπνπ ην 1995, ςεθίζηεθε 

ε Ννκνζεηηθή Πξάμε πεξί Γηάθξηζεο ηεο Αλαπεξίαο (Disability Discrimination Act), ε νπνία 

πξνζηάηεπε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. «Απηφο ν λφκνο φξηδε ινγηθέο πξνζαξκνγέο 

ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηα θπζηθά πεξηβάιινληα ησλ εξγνδνηψλ πνπ απαζρνινχζαλ 20 ή πεξηζζφηεξνπο 

ππαιιήινπο, θαζηζηψληαο ππνρξεσηηθή ηελ απνκάθξπλζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο. Ο λφκνο φξηδε επίζεο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο»  (Braddock & 

Parish, 2019: 80). 

Σέινο ζε παγθφζκην επίπεδν, ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ πηνζέηεζε ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο, νη 

νπνίνη δελ είλαη λαη κελ λνκηθά εθαξκφζηκνη ζε δηεζλέο επίπεδν αιιά παξέρνπλ δηεζλή θξηηήξηα γηα 

πξνγξάκκαηα, λφκνπο θαη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαπεξία γεληθά θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

εηδηθά. Οη θαλφλεο απηνί πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ηελ πίεζε πνπ άζθεζαλ νη δηεζλείο νκάδεο 

αλαπεξηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ζηελ θνηλσλία. Απηή ε άπνςε δηαηππψζεθε κέζα απφ ηξείο δηαθνξεηηθέο δειψζεηο. Αξρηθά 

ην 1971, κέζα απφ ηε δήισζε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Ννεηηθά Καζπζηεξεκέλσλ Αηφκσλ, ζηε 

ζπλέρεηα ην 1975 ζηε δήισζε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, θαη ηέινο ην 1982 κέζα 

απφ ην Παγθφζκην Πξφγξακκα Γξάζεο Αλαθνξηθά κε ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο, ην νπνίν εζηίαδε ζηελ 

εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα απηά. εκαληηθφ επίζεο λα αλαθέξνπκε είλαη πσο ην 1996, θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε πιένλ πηνζεηεί θαη απηή δηάθνξεο θαη γεληθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο ζε γεληθέο 

γξακκέο έκνηαδαλ κε απηέο πνπ είρε ζεζπίζεη ην Παγθφζκην Πξφγξακκα Γξάζεο.  
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1.2.  Πωο νξίδεηαη ε αλαπεξία 

Ζ αλαπεξία απνηειεί κηα πεξίπινθε έλλνηα, δελ είλαη εχθνιν θαλείο λα ηελ νξίζεη κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν. χκθσλα κε ηνλ θνηλσληνιφγν Carol Thomas, ην εξψηεκα ηη είλαη θαη πσο νξίδεηαη ε αλαπεξία 

ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ιάβεη απάληεζε. «Ζ αλαπεξία είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ 

πξνζεγγίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία-κεηαμχ άιισλ ηεο ηαηξηθήο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

θνηλσληνινγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηνίθεζεο, ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θ.α. Δπηπξνζζέησο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη δελ ππάξρεη νπδέηεξε γιψζζα γηα ηε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλαπεξία, θαζψο 

νη πνηθίιεο εξεπλεηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αλαπεξίαο-κεηαμχ άιισλ, ηεο καξμηζηηθήο, 

ηεο θεκηληζηηθήο, ηεο κεηακνληέξλαο θαη ηεο κεηαδνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο, λνεκαηνδνηνχλ ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ νξηζκνχ [...] ε ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο θηλείηαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

άμνλεο κέζσ πνηθίιισλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ άιινηε εζηηάδνπλ ζηελ πνιηηηθή ησλ δνκψλ 

θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ηαπηφηεηαο θαη άιινηε θηλνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ βηνινγηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη βηνθνηλσληθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο βιάβεο» (Albrecht, Seelman & Bury, 2019: 9).  

Ζ αλαπεξία θαηά ηελ πάξνδν ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη αληηιεπηή σο «ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ κηαο δεδνκέλεο βιάβεο, ηεο εξκελείαο απηήο ηεο βιάβεο απφ 

ηελ θνηλσλία θαη ηνπ επξχηεξνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο αλαπεξίαο» (Braddock & 

Parish, 2019: 33-34). Έηζη ινηπφλ γελλάηαη κηα αληίζεζε κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο 

έλλνηαο ηεο βιάβεο, νδεγψληαο ζηελ ππφζεζε πσο «ε αλαπεξία ππάξρεη ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πιαίζην, ελψ ε βιάβε είλαη κηα βηνινγηθή θαηάζηαζε» (Braddock & Parish, 2019: 34). 

εκαληηθφ είλαη επίζεο πσο πέξα απφ ηελ βιάβε, ε αλαπεξία πνιχ ζπρλά ζπγρέεηαη θαη κε ηελ έλλνηα 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη «αληηιεπηή σο ε ελζπιάθσζε ηεο ‘ηαπηφηεηαο’ θαη ηεο 

‘δηαθνξάο’. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ‘αιιεινζπλδέεηαη’ κε άιιεο ηππηθά αλαγλσξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

ηαπηφηεηαο θχινπ, ειηθίαο, θνηλσληθήο ηάμεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλαπεξίαο. Ο φξνο 

‘δηαθνξεηηθφηεηα’ δηεξεπλά ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ ‘εαπηνχ’ θαη ηνπ ‘άιινπ’, θαη εηδηθφηεξα ηηο 

ζρέζεηο (ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο) πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ ‘εαπηνχ’ θαη ηνπ ‘άιινπ’». 

(Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ&Εψληνπ-ηδέξε, 2019: 11).  

ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο αλαπεξίαο νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη αλαπεξηθψλ 

ηαπηνηήησλ είλαη δηθνξνχκελεο θαη δηίζηαληαη. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηε Μεηακνληέξλα 

Πξνζέγγηζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο ππάξρνπλ θαη 

πνιιαπιέο αιιά θαη ξεπζηέο ηαπηφηεηεο, «ε αλαγλψξηζε ηεο αλαπεξηθήο ηαπηφηεηαο σο ‘δηαθνξάο’ 

δελ ππνλνκεχεη ηε ζπλνρή θαη ηελ αιιειεγγχε ηεο αλαπεξηθήο θνηλφηεηαο» (Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ & 
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Εψληνπ-ηδέξε, 2019: 11). Απφ ηελ άιιε ππάξρεη θαη ε άπνςε, ηεο νπνίαο νη ππνζηεξηθηέο βιέπνπλ 

ην δήηεκα ησλ αλαπεξηθψλ ηαπηνηήησλ κέζα απφ φξνπο πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ ηζρπξίδεηαη πσο 

«ε πνηθηινκνξθία ησλ ηαπηνηήησλ νδεγεί ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ αλαπήξσλ θαη ζηελ πνιηηηθή 

αδξάλεηα» (Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ & Εψληνπ-ηδέξε, 2019: 11-12).  

Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξηθή ηαπηφηεηα ηεο Πνιηηηζκηθή 

Πξνζέγγηζεο. χκθσλα κε απηή ε αλαπεξία απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή νκάδα απφ απηή 

ησλ κε αλαπήξσλ, ε νπνία βέβαηα έρεη θαη δηθή ηεο ηαπηφηεηα αιιά θαη θνπιηνχξα. χκθσλα κε ηελ 

άπνςε απηή ινηπφλ, γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο ηεο θνηλσλίαο, πξέπεη λα κάζεη λα θνηλσληθνπνηείηαη 

κέζα ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, λα έρεη θνηλφ ηξφπν δσήο θαη λα απνδέρεηαη ηνπο θαλφλεο ηνπ, νη 

νπνίνη αθνξνχλ θαη ην πνηνο ζεσξείηαη ‘θπζηνινγηθφο’ θαη πνηνο θαηεγνξηνπνηείηαη σο 

‘δηαθνξεηηθφο’» (Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ & Εψληνπ-ηδέξε, 2019:12). 

Έηζη «ε θαζνιηθή πξνζέγγηζε ηεο ‘δηαθνξάο’, πνπ εθθξάδεηαη απφ ηνλ φξν ‘δηαθνξεηηθφηεηα’, 

αληηκεησπίδεη ηελ αλαπεξία κε «νπδέηεξν ηξφπν», αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη 

θαη’ επέθηαζε ηεο  ‘αλαπεξηθήο νπδεηεξφηεηαο’, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλαο γεληθεπηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο, κηα κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη έλα κνληέιν κάζεζεο ηαηξηάδνπλ ζε φινπο ρσξίο 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο δηαθξίζεηο. Ζ ιέμε ‘δηαθνξεηηθφηεηα’ δεκηνπξγεί εζθαικέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ 

αλαπεξία, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα ζπγθερπκέλν κείγκα αληηθξνπφκελσλ ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ» (Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ & Εψληνπ-ηδέξε, 2019: 14). Ζ ρξήζε ηεο ιέμε 

απηήο ινηπφλ, ζηελ πξνζπάζεηα λα απεπζπλζνχκε ζε έλαλ άλζξσπν κε θάπνηα αλαπεξία, δειψλεη έλα 

ζχγρξνλν πνιηηηθά νξζφ φξν θαζψο ε απηή θάζε απηή ρξήζε ηεο ιέμεο «δελ δεζκεχεηαη κε ηηο 

πνιηηηθέο ηαπηφηεηαο, νχηε κε ηηο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηεο αλαπεξηθήο θνπιηνχξαο» 

(Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ & Εψληνπ-ηδέξε, 2019: 14).  

Ζ αλαπεξία μερσξηζηά απφ ηε βιάβε θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, απνηειεί κηα δχζθνιε θαη πνιπζχλζεηε 

έλλνηα, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε αδπλακία δηαηχπσζεο ελφο νξηζκνχ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαζνιηθφο θαη λα ηαπηίδεηαη αιιά θαη λα ηαηξηάδεη κε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη ηηο πεξηζηάζεηο. Ζ 

αλαπεξία νπζηαζηηθά απνηειεί κηα έλλνηα κε κεγάιε πνηθηινκνξθία ζην εζσηεξηθφ ηεο. Πεξηιακβάλεη 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ θαη λα νξηζηνχλ απφ έλαλ θαη 

κφλν νξηζκφ.  

Βέβαηα λα αλαθέξνπκε πσο έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο απφ δηάθνξεο νπηηθέο θαη πιεπξέο, φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ηα ζεσξεηηθά κνληέια, ηα ζρήκαηα ηαμηλφκεζεο, νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

κέηξεζεο θιπ., κε ζθνπφ λα θαηαθέξνπλ ηελ δηαηχπσζε ελφο γεληθνχ θαη νινθιεξσκέλνπ νξηζκνχ 
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ηεο αλαπεξίαο. κσο απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα θαιφ, θαζψο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο φιε απηή 

ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε «ζχγρπζε θαη ζηελ εζθαικέλε ρξήζε ησλ φξσλ θαη ησλ 

νξηζκψλ ηεο αλαπεξίαο, εηδηθά φηαλ νη ιεηηνπξγηθέο κεηξήζεηο ησλ αλαπεξηψλ εξκελεχνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο νξηζκνί» (Altman., 2019: 131). 

Ξεθηλψληαο κε ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ θαηά θαηξνχο έρεη πάξεη ε έλλνηα απηή θαιφ είλαη λα 

αλαθέξνπκε πξψηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία νξηζκψλ κέζα ζηελ 

θνηλσλία. Ζ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη χπαξμεο νξηζκψλ, έρεη πεξηγξαθεί πνιχ θαιά απφ ηνλ 

Michael Oliver, κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ «Αλαπεξία θαη Πνιηηηθή». Ο Oliver ινηπφλ αλαθέξζεθε ζε 

ηξείο παξάγνληεο νη νπνίνη δείρλνπλ ηελ αλάγθε απηή.  

Αξρηθά, ηζρπξίζηεθε πσο «ηα αλζξψπηλα φληα λνεκαηνδνηνχλ ηα αληηθείκελα ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζαλαηνιίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο απηά κε φξνπο πνπ πεγάδνπλ 

απφ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνπλ» (Oliver, 2009: 40). χκθσλα κε ηνλ W.I.Thomas, ε θξάζε ηνπ 

νπνίνπ κπνξεί λα εμεγήζεη αξθεηά θαιά ηελ παξαπάλσ νπηηθή, «αλ νη άλζξσπνη νξίδνπλ ηηο 

θαηαζηάζεηο σο πξαγκαηηθέο, ζα είλαη πξαγκαηηθέο θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπο». Ζ αλαπεξία γηα 

παξάδεηγκα, αλ απφ ηε κηα «ζεσξεζεί ηξαγσδία, νη αλάπεξνη  ζα δερζνχλ ηέηνηα κεηαρείξηζε ζαλ λα 

ήηαλ ηα ζχκαηα ελφο ηξαγηθνχ ζπκβάληνο ή κηαο ηξαγηθήο πεξίπησζεο. Απηή ε κεηαρείξηζε ζα ηνπο 

αθνινπζεί φρη κφλν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, αιιά ζα κεηαθξάδεηαη θαη ζε θνηλσληθέο πνιηηηθέο 

πνπ ζα επηρεηξνχλ λα απνδεκηψζνπλ ηα ζχκαηα γηα ηελ ηξαγσδία πνπ ππέζηεζαλ» (Oliver, 2009: 40). 

Αλ απφ ηελ άιιε πάιη εηδσζεί ζαλ θνηλσληθή θαηαπίεζε, «ηφηε νη αλάπεξνη ζα ζεσξεζνχλ κάιινλ 

ζπιιήβδελ σο ηα ζχκαηα κηαο θνηλσλίαο πνπ ηνπο παξακειεί θαη ηνπο αγλνεί, παξά σο ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ πέζεη ζχκαηα κηαο θαηάζηαζεο. Μηα ηέηνηα ζεψξεζε ζα κεηαθξαδφηαλ ζε θνηλσληθέο πνιηηηθέο 

πξνζαξκνζκέλεο λα αλαθνπθίδνπλ παξά λα απνδεκηψλνπλ άηνκα» (Oliver, 2009: 40).  

Ζ δεχηεξε νπηηθή πνπ αλαιχεη κε ζθνπφ λα δηαηππψζεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη νξηζκνί είλαη 

αλαγθαίνη, είλαη ε χπαξμε ηεο αλαγθαηφηεηαο λα πξνζδηνξηζηεί ε ηαπηφηεηα θαη κεηέπεηηα λα γίλεη ε 

ηαμηλφκεζε θαη ε δηάθξηζε ηνπ φιν θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ θησρψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηηο 

αζηηθέο πφιεηο. ε απηή ηε δηαδηθαζία ινηπφλ ε αλαπεξία απνηειεί έλα βαζηθφ θαη ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θησρψλ αηφκσλ πνπ αζηηθνπνηήζεθαλ. Οπζηαζηηθά ήηαλ εθείλε πνπ ζην φλνκά 

ηεο «πξνζέθεξε λφκηκε θνηλσληθή ζέζε ζ’ απηνχο πνπ νξίδνληαλ σο αλίθαλνη λα εξγαζηνχλ ζε 

αληίζεζε κε εθείλνπο πνπ ίζσο ηαμηλνκνχληαλ σο απξφζπκνη λα ην θάλνπλ» (Oliver, 2009: 41).  

Σέινο ε ηξίηε πιεπξά, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, δείρλεη ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο νξηζκψλ είλαη 

απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη σο ‘πνιηηηθή κεηνλνηήησλ’. «Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη δψζε,  […] άξρηζε 
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λα επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη εάλ ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα έπξεπε λα ιπζνχλ ή 

ηνπιάρηζηνλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε, ηφηε δελ ζα ήηαλ απαξαίηεην ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ κηα εθ βάζεσο επαλαδηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη 

έλαο αξηζκφο θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ πεξηιάκβαλε ηηο γπλαίθεο, ηνπο καχξνπο θαη ηνπο 

νκνθπιφθηινπο, έζεζε ππφ ακθηζβήηεζε ηνπο θπξηάξρνπο νξηζκνχο γηα ην ηη ζπγθξνηεί ην πξφβιεκα⸱ 

απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ θηλεκάησλ ήηαλ ε αλάδεημε ησλ ζεμηζηηθψλ θαη 

θπιεηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ θέξλεη ε γιψζζα θαηαζθεπάδνληαο ελ κέξεη ηνπο θπξίαξρνπο 

νξηζκνχο. Οη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θξφληηζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ απηή ηελ νξνινγία κε νξηζκνχο 

πνπ πξφβαιαλ κηα ζεηηθή εηθφλα (π.ρ. ε νκνθπινθηιία είλαη θαιή, ην καχξν είλαη φκνξθν θιπ). Οη 

αλάπεξνη, επίζεο, έρνπλ αληηιεθζεί φηη νη θπξίαξρνη νξηζκνί γηα ηελ αλαπεξία ζέηνπλ πξνβιήκαηα 

γηα ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή ηαπηφηεηα ηνπο θαη έρνπλ αξρίζεη λα ακθηζβεηνχλ ηε ρξήζε ηεο 

αλαπεξηθήο γιψζζαο πνπ αλαθέξεηαη ζε απηνχο. Έρνπλ ελαληησζεί ζηελ νξνινγία πνπ είλαη είηε 

πξνζβιεηηθή (ζαθάηεο, ζπαζηηθφο, Μνγγφινο θιπ.) είηε απιά απνπξνζσπνπνηεί (ν κεηνλεθηηθφο, ν 

απνθιίλσλ, ν ηπθιφο, ν θσθφο θ.α.) θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη νξγαλψζεηο ησλ αλαπήξσλ άξρηζαλ λα 

θαιιηεξγνχλ κηα αλαπηπζζφκελε νκαδηθή ζπλείδεζε θαη ηαπηφηεηα»  (Oliver, 2009: 41-42). 

Κάλνληαο ιφγν γηα ηνπο νξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο θαη ηελ ελδερφκελε αλαγθαηφηεηα λα νξηζηεί ζαλ 

θαηλφκελν κέζα απφ έλαλ θαζνιηθφ νξηζκφ λα πνχκε πσο ε αλαπεξία απνηειεί έλα ζπκβάλ, κηα 

θαηάζηαζε ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη λα αλαιπζεί κέζα απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

θαη πξνζεγγίζεηο. Σέηνηεο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηαηξηθή, ε νηθνλνκηθή, ε θνηλσληθνπνιηηηθή, ε 

δηνηθεηηθή. Σν γεγνλφο ινηπφλ φηη κπνξεί λα εμεγεζεί κέζα απφ πνιιέο θαη δηάθνξεο νπηηθέο νδεγεί 

πνιχ ζπρλά ζε ζχγρπζε θαη δείρλεη ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ηε ζέζπηζε ελφο φξνπ ν νπνίνο ζα 

είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νξίζεη ηελ έλλνηα απηή αιιά θαη λα πεξηγξάςεη ηελ δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία κηα κνξθή αλαπεξίαο κπνξεί λα απνθηεζεί. Ζ ζχγρπζε απηή θαζψο θαη ε έιιεηςε 

ζπλνρήο πνπ επηθξαηεί, γίλεηαη εκθαλήο κέζα απφ ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία απφ ηελ θάζε κηα νπηηθή. Απηφ ζα κπνξνχζακε λα ην εμεγήζνπκε παξαζέηνληαο έλα 

παξάδεηγκα⸱ «φηαλ έλα άηνκν ζεσξείηαη φηη έρεη αλαπεξία ζε έλα πιαίζην, αιιά φρη ζε έλα άιιν, κε 

απνηέιεζκα λα δέρεηαη ζεξαπείεο γηα ζνβαξέο βιάβεο, αιιά λα κελ πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξηθέο παξνρέο απφ ηνλ εξγνδφηε ή ην θξάηνο» (Altman, 2019: 132).  Απηφ ην 

παξάδεηγκα νπζηαζηηθά δείρλεη ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ πεδίσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αλαπεξία ηνπ αηφκνπ απηνχ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε πξνβιήκαηα θαη ζην ίδην ην άηνκν θαζψο ελψ 

ραξαθηεξίδεηαη σο άηνκν κε αλαπεξίεο ζε έλα πιαίζην, ζε έλα άιιν δελ αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνην. 
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Ζ αλαπεξία πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν θαη πην δηεμνδηθά ηφζν απφ ηνλ θιάδν ηεο 

ηαηξηθήο φζν θαη  απφ ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο. Απηή ε δηαδηθαζία φκσο θέξλεη σο απνηέιεζκα ε 

έλλνηα απηή λα αληηκεησπίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζαλ έλα ηαηξηθφ δήηεκα, ελψ νη εκπεηξίεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία λα αληηκεησπίδνληαη σο δήηεκα ηεο ςπρνινγίαο κέζα απφ ηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη. πγθεθξηκέλα ην ηαηξηθφ κνληέιν «πξνζεγγίδεη ηελ αλαπεξία κε βάζε ην είδνο θαη 

ηνλ βαζκφ ηεο βιάβεο. Τηνζεηεί ηνλ φξν impairment (βιάβε) θαη θαζηζηά θχξηα κεηαβιεηή ζηελ 

εμέιημε ηνπ αηφκνπ ην είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηεο αλαπεξίαο, πξναζπίδνληαο ηελ απζεληία ηεο 

ηαηξηθήο δηάγλσζεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ φινη νη ςεθηζκέλνη λφκνη ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα απφ ην 1981 έσο ζήκεξα, θαζψο, κε βάζε ηνλ βαζκφ θαη ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο, ξπζκίδνπλ ηα δεηήκαηα θνίηεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ ζηε 

γεληθή ή ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε (άξζξν 6, Ν.3699/2008)» (Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ & Εψληνπ-ηδέξε, 

2019: 12). Γηα λα κπνξέζεη ινηπφλ λα αληηκεησπηζηεί φιε απηή ε θπξηαξρία ησλ δχν επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ, είλαη αλαγθαίν λα ζπγθξνηεζεί κηα «θνηλσληθή ζεσξία ηεο αλαπεξίαο», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ζην βηβιίν ηνπ ν Michael Oliver. κσο γηα λα κπνξέζεη απηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη πξψηα απφ φια νη δηάθνξνη αθαδεκατθνί θιάδνη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

αλαπεξία νιηζηηθά, σο έλλνηα θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν κε αλαθνξά θαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ 

απηψλ.  

ζνη αλζξσπνιφγνη πξνζπάζεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ αλαπεξία ηελ είδαλ θαη ηελ αληηκεηψπηζαλ 

κέζα απφ ηελ πγεία θαη ηελ αξξψζηηα, νη νπνίεο θπξηαξρνχληαη απφ ην ηαηξηθφ κνληέιν. Αηηία απηνχ 

είλαη ην γεγνλφο πσο «νη πεξηζζφηεξνη αλζξσπνιφγνη έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηελ ζεσξία πεξί 

πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο ηεο αλαπεξίαο θαη γη’ απηφ αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαπεξία σο κηα κε 

πξνβιεκαηηθή  θαηεγνξία θαη φρη σο κηα θαηεγνξία πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθήο 

αλάιπζεο» (Oliver, 2009: 64). Βέβαηα εδψ είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε ηξείο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο αλζξσπνιφγνη εξεχλεζαλ ηελ αλαπεξία κέζα απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά απφ απηή πνπ παξάγεη 

ην ηαηξηθφ κνληέιν.  

Αξρηθά ην 1968, ν Farber αλαθέξζεθε ζην πεδίν ηεο λνεηηθήο βιάβεο θαη αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηνπ 

«πιενλάδνληνο πιεζπζκνχ» κε ζθνπφ λα εμεγήζεη ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθά 

πξνβιήκαηα, ηφζν ηζηνξηθά, φζν δηαπνιηηηζκηθά θαη ζπγρξνληθά. Έηζη ινηπφλ κέζα απφ ηελ έξεπλά 

ηνπ «θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επθαηξίεο ηεο δσήο γηα ηνπο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο είλαη 

θαζνξηζκέλεο θαη απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ ηελ εηηθέηα ηνπ απνθιίλνληα θαη απφ ηε δηθή ηνπο 

αληθαλφηεηα» (Oliver, 2009: 65). Σν 1967, ν αλζξσπνιφγνο Edgerton, κέζα απφ ηηο αλζξσπνινγηθέο 

ηνπ κεηξήζεηο εμέηαζε ηελ επηξξνή πνπ έρεη ην ζηίγκα ην νπνίν θνπβαιάλε ηα άηνκα κε δηαλνεηηθά 
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πξνβιήκαηα, ζπγθεθξηκέλα ζηελ θνηλσλία ηεο Ακεξηθήο. Κξίζηκν θαη βαζηθφ πξφβιεκα γη’ απηφλ δελ 

ήηαλ ην γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο, νη νπνίνη πνηθίινπλ, ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ κειέηεζε ησλ αηφκσλ κε δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα, 

αιιά ην γηαηί απηφ ζα έπξεπε λα είλαη έηζη. Υαξαθηεξηζηηθά θαη γηα λα κπνξέζσ λα εμεγήζσ ηνλ 

ζπιινγηζκφ ηνπ , ζα αλαθέξσ έλα απφζπαζκα ηνπ:  

«Σν πην ζρεηηθφ δήηεκα εδψ  δελ είλαη ε αηηία πνπ πξνθαιεί ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε-ή 

ηελ ηχθισζε ή φπνηα άιιε θπζηθή αλαπεξία-αιιά ην γηαηί θάπνηεο θνπιηνχξεο ην 

ζεσξνχλ πξαγκαηηθά ελνριεηηθφ θαη άιιεο φρη. Πάλσ ζ’ απηφ ην αληηθείκελν 

παξακέλνπκε ζρεδφλ νινθιεξσηηθά αδαείο» (Oliver, 2009.: 65-66) 

Σέινο ε Σξίηε εμαίξεζε αλζξσπνιφγσλ είλαη θαη νη πην ζεκαληηθή, θαζψο αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλεηζθνξά ησλ Hanks & Hanks, νη νπνίνη κέζα απφ ην έξγν ηνπο έδσζαλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπο ινηπφλ είλαη βαζηθή θαζψο απφ ηε κηα αλαγλσξίδνπλ φηη ε αλαπεξία θαη ε 

αξξψζηηα είλαη δχν έλλνηεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ θαη δελ γίλεηαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζαλ λα είλαη 

ην ίδην. Δλψ απφ ηελ άιιε απνδέρνληαη ηελ πνιηηηζκηθή θαη ζπγθπξηαθή ζρεηηθφηεηα πνπ έρνπλ ηφζν 

νη νξηζκνί φζν θαη νη εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή αλαπεξίαο. πσο αλαθέξεη ε 

Υαηδνχιε, θηλνχκελε ζε έλα παξφκνην εξκελεπηηθφ νξίδνληα: «Ζ αλαπεξία παξαπέκπεη ζε έλα 

ζχλνιν θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ‘πγεία’, ηελ ‘ηθαλφηεηα’, ηε ‘ιεηηνπξγηθφηεηα’, απφ πιεπξάο 

κηαο βηνταηξηθήο ηαμηλφκεζεο. πγρξφλσο φκσο παξαπέκπεη ζε κηα αλζξψπηλε θαηάζηαζε χπαξμεο, ε 

νπνία ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεσξνχκελεο αλεπάξθεηαο ηεο θνηλσλίαο λα 

αληαπεμέιζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Με άιια ιφγηα, ε ‘αλαπεξία’ ζήκεξα, 

ηδίσο ζηηο ρψξεο ηεο Γχζεο, δελ παξαπέκπεη κφλν ζηηο μερσξηζηέο βηνταηξηθέο θαηεγνξίεο θαη ζηα 

δηαθνξεηηθά ζψκαηα αιιά θαη ζηε δξάζε ησλ ‘αηφκσλ κε αλαπεξία’ -ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζληθφ 

επίπεδν- θαζψο θαη ζηελ έληνλε ελαζρφιεζε ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ κε 

ηα πεξί αλαπεξίαο δεηήκαηα» (Υαηδνχιε, 2012: 46). 

Ήδε απφ ην 1970, έγηλε αληηιεπηή κηα ζηξνθή φζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο. 

πγθεθξηκέλα, ε ζηξνθή απηή έρεη λα θάλεη «κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζεζκηθά αιιά θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ απμαλφκελε αθηηβηζηηθή δξάζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία» (Υαηδνχιε, 2012: 46). 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ αθηηβηζηηθή δξάζε ησλ αηφκσλ απηψλ, πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ θαη ηηο 

αλαδπφκελεο ‘απφ ηα θάησ’ πξνζεγγίζεηο, ε θνηλσλία είλαη εθείλε ε νπνία επζχλεηαη γηα ηελ πίζηε 

ζηελ «αληθαλφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, εμαηηίαο θάπνησλ θνηλσληθψλ θξαγκψλ» (Υαηδνχιε, 

2012: 47), πνπ ε ίδηα έρεη ζεζπίζεη. Απηνί νη θνηλσληθνί θξαγκνί νδεγνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα 

βηψλνπλ πσο δνπλ κέζα ζε κηα κφληκε κεηνλεθηηθή θνηλσληθή ζέζε, ελψ «παξάιιεια εληαηηθνπνηείηαη 
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ε πνιηηηθνπνίεζή ηνπο κέζα απφ ηνλ ρψξν ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη νη 

εθζηξαηείεο θαη νη πηέζεηο γηα ίζεο επθαηξίεο. Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, γηα κηα ζεηξά 

κεηαζρεκαηηζκψλ ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο αλαπεξίαο, θπξίσο αλαθνξηθά κε ην πψο ηα ίδηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ έκθαζε δίδεηαη ζηελ απφ-ηαηξηθνπνίεζε, ζηελ απηφ-

βνήζεηα, ζηελ απφ-ζεζκνπνίεζε, νδεγψληαο έηζη ηα άηνκα κε αλαπεξία ζε λέεο επθαηξίεο, αιιά 

δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηνλ θφβν κηαο πηζαλήο απνηπρίαο ζην πιαίζην ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ» (Υαηδνχιε, 2012: 47).  

εκαληηθή πηπρή γηα ηελ ζηξνθή απηή πξνο ην Κνηλσληθφ Μνληέιν απνηέιεζε θαη ην γεγνλφο πσο 

αξθεηνί εκπιεθφκελνη θνξείο, φπσο εηδηθνί γηαηξνί, επηζηήκνλεο, απνκαθξχλζεθαλ απφ ην βηνταηξηθφ 

κνληέιν, ην νπνίν «επηθεληξψλεηαη ζε αλαηνκηθά θαη παζνινγηθά θξηηήξηα θαη δεδνκέλα θαη ην νπνίν 

παξαπέκπεη ζε κηα αλαγσγή ζην ζσκαηηθφ επίπεδν. Ζ εζηίαζε ζην άηνκν (‘αηνκηθφ κνληέιν’) θαη ζην 

ζψκα ηνπ, σο πεγή ηεο ‘βιάβεο’ θαη σο ζηφρνο ηεο βηνταηξηθήο επέκβαζεο νδεγεί ζηε ζπζρέηηζε ηεο 

‘θαλνληθφηεηαο’ κε ηε βηνινγία, κε ηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα. Βάζεη ηνπ βηνταηξηθνχ θαη ηνπ αηνκηθνχ 

κνληέινπ, ηα πξφηππα θαλνληθφηεηαο νξίδνληαη ζην επίπεδν ηεο βηνινγίαο. Έηζη θαη ε αληίζηνηρε 

‘αληθαλφηεηα’ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζηελ αηηηαθή ηεο βηνινγηθή-ζσκαηηθή βάζε, κέζσ 

ηαηξηθψλ ζεξαπεηψλ θαη φρη κέζσ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θνηλσληθήο παξέκβαζεο, αθνχ ην πεξηβάιινλ 

αλαπαξίζηαηαη σο νπδέηεξν θαη φρη σο αηηία πνπ νδεγεί ζηελ αληθαλφηεηα. ην πιαίζην ινηπφλ ηνπ 

βηνταηξηθνχ κνληέινπ, φπνπ πξσηαξρηθφ ιφγν έρνπλ νη εηδηθνί, νη εκπεηξίεο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο έρνπλ κηθξφ βάξνο, αθνχ αλαπαξηζηψληαη σο άηνκα αδξαλή θαη εμαξηεκέλα απφ ηε 

‘θξνληίδα’ θαη ‘θηιαλζξσπία’ ησλ άιισλ, σζνχκελα λα ‘ζπκθηιησζνχλ’ κε ηελ αληθαλφηεηά ηνπο. Σν 

φπνην ‘κεηνλέθηεκα’ γίλεηαη αληηιεπηφ σο αηνκηθφ θαη φρη σο ζπιινγηθφ δήηεκα. ‘αλ παηδηά’, ηα 

άηνκα κε αλαπεξία ζεσξνχληαη αλίθαλα λα έρνπλ ιφγν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη θαινχληαη λα 

ππνηαρζνχλ ζηηο εθηηκήζεηο θαη ζηε ζηήξημε ησλ εηδηθψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα απνδερηνχλ ηε 

‘κε θαλνληθφηεηά’ ηνπο. Μέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο ζε έλαλ ‘αλάπεξν-αλίθαλν ξφιν’, 

θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ηξαγσδία κέζσ ηεο ππνηαγήο ηνπο ζηελ 

παξέκβαζε ησλ εηδηθψλ» (Υαηδνχιε, 2012: 48-49). Ο δξφκνο πξνο ην θνηλσληθφ κνληέιν, ζε 

αληίζεζε κε ην βηνταηξηθφ, «νδεγεί ζηαδηαθά ζε κηα ελλνηνιφγεζε ηεο αλαπεξίαο σο κηαο θαηάζηαζεο 

πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα πνιχ επξχ θάζκα πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ απφ απηφ πνπ 

ηεθκεξηψλεηαη ζην ζηελφ πιαίζην κηαο βηνταηξηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ ‘κε θαλνληθφηεηα’ ησλ αλζξψπσλ 

απηψλ αλαζεσξείηαη, ελψ ακθηζβεηείηαη σο ε βαζηθή αηηία ηεο ‘κε θαλνληθφηεηαο’ ην πξνβιεκαηηθφ 

ή απνθιίλνλ ή πάζρνλ ή ηξαπκαηηζκέλν ζψκα. ε αληίζεζε, ππνγξακκίδεηαη ε αληθαλφηεηα ηεο 

θνηλσλίαο λα ππνζηεξίμεη κε ηζφηηκν θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηα άηνκα απηά. Αλαπηχζζνληαη έηζη κηα 

ζεηξά θνηλσληθφ-θεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην πιαίζην κηαο ζπλνκηιίαο αλάκεζα ζε αθηηβηζηέο θαη 
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αθαδεκατθνχο. Με ηελ εκπινθή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ εηζάγνληαη νη παξάγνληεο ηεο 

πξνζσπηθήο εκπεηξίαο, ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζπκθξαδνκέλνπ. Ζ αλαπεξία 

πξνζεγγίδεηαη κε φξνπο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηνπ λνήκαηνο πνπ απνδίδεηαη 

ζηελ θάζε πεξίπησζε αζζέλεηαο, ρξφληαο πάζεζεο, δπζιεηηνπξγίαο θ.ν.θ. » (Υαηδνχιε, 2012: 49-50) 

πλερίδνληαο ζρεηηθά κε ηνπο νξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο, ζε πνιιά πεδία κειεηεηέο θαη αθηηβηζηέο 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ην λα δψζνπλ έλαλ δηθφ ηνπο νξηζκφ, κηα δηθή ηνπο ελλνηνιφγεζε ζρεηηθά κε 

απηφ ην ηδηαίηεξν αληηθείκελν. Έλα απφ ηα πεδία απηά είλαη θαη ε δηνηθεηηθή νπηηθή, ε νπνία 

αλαθεξφκελε ζηελ αλαπεξία, «δίλεη έκθαζε ζην άηνκν θαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ σο κέινπο ή 

κε κέινπο ηεο αλαπεξηθήο νκάδαο ή θαηεγνξίαο» (Altman, 2019: 132). Απφ ηελ άιιε ζχκθσλα κε 

ηελ πξνγξακκαηηθή δηνηθεηηθή νπηηθή, σο αλαπεξία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε κηα νξηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο ζηε δσή ελφο αηφκνπ, φπσο είλαη νη ηξαπκαηηζκνί, νη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ πγεία, δηάθνξεο ζσκαηηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο ην άηνκν, θαη λα δηαξθέζνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καη απφ ηελ άιιε 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε πξφζζεηνπο παξάγνληεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε, κε ηξαπκαηηζκνχο, κε ηελ επηηέιεζε επηθίλδπλσλ θαζεθφλησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

(US Social Security) γηα λα ζεσξεζεί έλα άηνκν σο αλάπεξν ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη: 

«αδπλακία ελαζρφιεζεο κε νπνηαδήπνηε νπζηψδε, επηθεξδή δξαζηεξηφηεηα εμαηηίαο 

νπνηαζδήπνηε ηαηξηθά θαζνξηδφκελεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο βιάβεο, ε νπνία αλακέλεηαη 

φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζάλαην ή λα δηαξθέζεη γηα κηα ζπλερή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 

12 κελψλ» (Altman, 2019: 133) 

ην πεδίν ησλ λνκηθψλ νξηζκψλ, ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία θαζψο εμαξηψληαη ηφζν απφ ηνλ ζθνπφ 

πνπ έρνπλ φζν θαη απφ ηνλ νξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαπηπμηαθή αλαπεξία ν νπνίνο «αλαθέξεηαη ζε 

κηα ζνβαξή ή ρξφληα θαηάζηαζε ε νπνία εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 22 εηψλ» (Altman, 2019: 

133). ζσλ αθνξά ηελ θιηληθή νπηηθή ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηαηξηθή θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο 

ηδηθνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο δηακνξθψλεηαη κηα άιιε αληηκεηψπηζε ηεο 

αλαπεξίαο. «Ζ θιηληθή θαηεγνξία, φπσο νξίδεηαη ή ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ ηαηξηθφ πάξνρν, γίλεηαη ε 

εηηθέηα θαη ε λνκηκνπνίεζε πνπ απαηηείηαη γηα λα ζεσξεζεί φηη έλαο αζζελήο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο ή πξφλνηαο. Οη θιηληθνί νξηζκνί ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παζνινγία πνπ νη επαγγεικαηίεο ηαηξνί εληνπίδνπλ εληφο ηνπ αηφκνπ, θαη κε ηελ πξφγλσζε πνπ 

αλακέλεη ν επαγγεικαηίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηεο θαηάζηαζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αζζελνχο» (Altman, 2019: 134). 
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Σν 1958, ε Δπηηξνπή Δθηίκεζεο ησλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ βιαβψλ ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ηαηξηθνχ 

πιιφγνπ  (Committee on the Rating of Mental and Physical Impairment of the American Medical 

Association) ελέθξηλε ηελ δεκνζίεπζε κηαο ζεηξάο ‘νδεγψλ’ κε ζθνπφ λα ηνληζηεί ε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηε κφληκε βιάβε θαη ηελ κφληκε αλαπεξία. Δπίζεο πξνζπάζεηεο εμήγεζεο ηεο αλαπεξίαο 

έρνπλ γίλεη θαη κέζα απφ ελλνηνινγηθά κνληέια ηαμηλφκεζεο. Μεξηθά απφ απηά ηα νπνία ζα 

αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά θαη παξαθάησ είλαη ην Μνληέιν ηνπ Nagi, ην Μνληέιν Verbrugge & Jette, νη 

δχν εθδνρέο ηνπ Μνληέινπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεζλή 

Σαμηλφκεζε βιαβψλ, αλαπεξηψλ θαη Μεηνλνηήησλ, ηα δχν Μνληέια ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ηαηξηθήο 

(National Institute of Medicine) γλσζηά σο Μνληέια ηνπ IOM, θαη ην Κνηλσληθφ Μνληέιν ην νπνίν 

έρεη πξνηαζεί απφ δηάθνξνπο ζεσξεηηθνχο ηεο αλαπεξίαο θπξίσο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. ια ηα 

κνληέια εθηφο απφ ην θνηλσληθφ, πεξηιακβάλνπλ πέληε ή έμη ζηνηρεία γηα λα θαηαιήμνπλ ζε έλαλ 

νινθιεξσκέλν νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο, νξηζκέλα απφ απηά είλαη ε παζνινγία, ε βιάβε, νη ιεηηνπξγηθνί 

πεξηνξηζκνί. Ξεθηλψληαο κε ην Μνληέιν ηνπ κNagi, λα πνχκε πσο αξρηθά φξηζε ηελ αλαπεξία σο 

«ηχπνο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηακνξθψλεηαη ζε θαηαζηάζεηο καθξνρξφλησλ ή ζπλερψλ βιαβψλ, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο» (Altman, 2019: 138). Σν 1965 μεθίλεζε ην 

κνληέιν ηνπ αλαθεξφκελνο ζηελ έλλνηα ηεο ελεξγφ παζνινγίαο, ελψ ζπλέρηζε ζπζρεηίδνληαο θαη 

πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ έλλνηα ηεο βιάβεο. Σν 1965 αλαθέξζεθε θαη ζηελ έλλνηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

πεξηνξηζκψλ νη νπνίνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην κνληέιν ηνπ δίλνληαο ηελ επνρή απηή ηνλ πξψην 

ηνπ νξηζκφ ζρεηηθά κε απηφ, ελψ ην 1977 ηνλ επεμεξγάζηεθε θαη ηνλ αλαδηακφξθσζε. 

Ο Nagi δηαθνξνπνηεί ηελ αλαπεξία απφ ηελ λφζν κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε βιάβε, ε 

νπνία πεξηνξίδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ. 

Καηά ηα άιια φκσο ππνζηεξίδεη πσο ηφζν ε αλαπεξία φζν θαη ε λφζνο κπνξεί λα επηθαιχπηνληαη. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην «ε αλαπεξία πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κε φξνπο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη κηα 

κεκνλσκέλε θαη ζηάζηκε θαηάζηαζε, αιιά κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ δηακνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα 

ησλ δηαληηδξάζεσλ ησλ ξφισλ» (Altman, 2019: 145). Οη ξφινη απηνί ζην κνληέιν ηνπ 

πξνζδηνξίδνληαη σο «νξγαλσκέλνη ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ δσήο». χκθσλα ινηπφλ κε ηελ εθδνρή ησλ 

ξφισλ ηζρπξίζηεθε πσο «ε αλαπεξία είλαη ε αδπλακία ή ν πεξηνξηζκφο ηεο επηηέιεζεο θνηλσληθά 

θαζνξηδφκελσλ ξφισλ θαη έξγσλ αλακελφκελσλ γηα έλα άηνκν ζην πιαίζην ελφο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο» (Altman, 2019: 145). Δζηηάδνληαο πιένλ ζηα 

πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ν Nagi, αληηθαζηζηά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ’65, κε «ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν είλαη ειεχζεξν ή επηβαξπκέλν κε θπζηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά εκπφδηα» (Altman, 2019: 

145). πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ φζνλ αθνξά ην κνληέιν απηφ θαη κε βάζε ηελ εμέιημε ηεο ηδέαο ηνπ 
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Nagi, ε αλαπεξία «είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ θαη ζρεηίδεηαη 

κε ηηο επθαηξίεο ξφισλ» (Altman, 2019: 145). 

ην κνληέιν ησλ Verbrugge & Jette, νξίδεηαη σο αλαπεξία «ε δπζθνιία επηηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ιφγσ πξνβιήκαηνο πγείαο ή ζσκαηηθνχ πξνβιήκαηνο» (Altman, 2019: 138). 

πσο θαη ζην πξνεγνχκελν κνληέιν έηζη θαη ζε απηφ μεθηλάλε κε ηελ παζνινγία, ε νπνία γη απηνχο 

«αλαθέξεηαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζηηο βηνρεκηθέο θαη θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο πνπ εληνπίδνληαη θαη 

ηαηξηθψο νλνκάδνληαη λφζνη, ηξαπκαηηζκνί  ή εθ’ γελεηήο ή αλαπηπμηαθέο θαηαζηάζεηο» (Altman, 

2019: 138), θαη ζπλερίδνπλ κε ηελ ελλνηνιφγεζε ηεο βιάβεο. χκθσλα κε ηνπ ίδηνπο, «νη βιάβεο 

αθνξνχλ δπζιεηηνπξγίεο θαη ζεκαληηθέο δνκηθέο αλσκαιίεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζσκαηηθά ζπζηήκαηα» 

(Altman, 2019: 140). ζνλ αθνξά ην ακέζσο επφκελν ζηνηρείν πνπ είλαη νη ιεηηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί, 

ν νξηζκφο πνπ δίλνπλ κνηάδεη αξθεηά κε απηφλ πνπ είρε δψζεη ν Nagi, θαζψο φπσο αλαθέξνπλ, είλαη 

νη «πεξηνξηζκνί ηεο επηηέιεζεο ζεκειησδψλ θηλεηηθψλ θαη λνεηηθψλ πξάμεσλ πνπ επηηεινχληαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή απφ ηελ αληίζηνηρε κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν νκάδα ηνπ αηφκνπ» (Altman, 2019: 

142). Αλαθεξφκελνη ζηα δχν κνληέια ηνπ IOM (Institute of Medicine), ε αλαπεξία εκθαλίδεηαη σο «ε 

έθθξαζε ελφο ζσκαηηθνχ ή ςπρηθνχ πεξηνξηζκνχ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. Αθνξά ην ράζκα κεηαμχ 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο» (Altman, 2019: 138).  Καη ζε 

απηά ηα κνληέια φπσο θαη ζηα δχν πξνεγνχκελα, αθεηεξία είλαη ε έλλνηα ηεο παζνινγίαο ηεο νπνίαο 

ν νξηζκφο είλαη ζρεδφλ ίδηνο κε απηφλ πνπ είρε δψζεη ν Nagi, ζην δηθφ ηνπ κνληέιν. ζνλ αθνξά ηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο ην αξρηθφ κνληέιν παξνπζίαζε έλαλ νξηζκφ, ν νπνίνο ήηαλ ίδηνο κε 

απηφλ «πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Nagiγηα ηελ πεξηγξαθή ησλ επηδξάζεσλ ζηελ επίδνζε ή ζηελ 

ηθαλφηεηα επηηέιεζεο ελεξγεηψλ ηνπ αηφκνπ ζπλνιηθά» (Altman, 2019: 142).  

Σν Μνληέια πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ή αιιηψο ηα Μνληέια ICIDH 

βιέπνπλ ηελ αλαπεξία κε κηα άιιε κνξθή. «ην πιαίζην ηεο εκπεηξηθήο αληίιεςεο ηεο πγείαο, θάζε 

πεξηνξηζκφο ή έιιεηςε (εμαηηίαο βιάβεο) ηθαλφηεηαο επηηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο κε έλαλ ηξφπν 

ή ζην πιαίζην πνπ ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ γηα ηνλ άλζξσπν» (Altman, 2019: 138) είλαη ε αλαπεξία γηα 

ηα κνληέια απηά. Σα κνληέια απηά δηαθνξνπνηήζεθαλ ζην επφκελν ζηνηρείν θαζψο έθεξα κηα λέα 

νπηηθή. Σν πξψην κνληέιν ρξεζηκνπνίεζε ηελ έλλνηα λφζνο γηα λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαθεξζεί ζην 

ηαηξηθφ κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη σο αηηηνινγία παζνινγία θαη εθδήισζε. Σν δεχηεξν κνληέιν 

αληίζεηα, αλαθέξζεθε ζηελ έλλνηα ηεο δηαηαξαρήο θαη ηεο λφζνπ κε ζθνπφ λα απνθχγεη ηπρφλ 

παξεξκελείεο πνπ είραλ πξνθιεζεί απφ ηελ ελλνηνιφγεζε πνπ είρε δψζεη ην πξψην κνληέιν.  
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Πεξλψληαο κεηέπεηηα ζηελ έλλνηα ηεο βιάβεο, παξαηεξείηαη άιιε κηα δηαθνξνπνίεζε ηφζν απφ ηνλ 

νξηζκφ πνπ είραλ δψζεη ηα πξνεγνχκελα κνληέια φζν θαη απφ ηνλ νξηζκφ πνπ δίλνπλ κεηαμχ ηνπο ηα 

δχν κνληέια ηνπ IOM. ην αξρηθφ κνληέιν, σο βιάβε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ζσκαηηθή 

ιεηηνπξγία θαη δνκή, νξίδεηαη, «θάζε απψιεηα ή αλσκαιία κηαο ςπρνινγηθήο, θπζηνινγηθήο ή 

αλαηνκηθήο δνκήο ή ιεηηνπξγίαο» (Altman, 2019: 140). Αληίζεηα ζην δεχηεξν, νξίδεηαη σο 

«πξνβιήκαηα ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία ή δνκή κε ηε κνξθή κηαο ζεκαληηθήο απφθιηζεο ή απψιεηαο» 

(Altman, 2019: 141). Σέινο φζνλ αθνξά ηνπο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο, ην πξψην, ηνπο είδε ζε 

επίπεδν ζπζηήκαηνο θαη φρη αηφκνπ, ελψ ην δεχηεξν ηζρπξίζηεθε πσο είλαη «ε επηηέιεζε ελφο έξγνπ ή 

κηαο πξάμεο απφ έλα άηνκν» (Altman, 2019: 143), δειαδή θαηά πφζν κπνξεί ή φρη ην άηνκν απηφ λα 

αληαπεμέιζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη απιέο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο.  

Σν Κνηλσληθφ κνληέιν αλαθέξζεθε ζηελ αλαπεξία σο ν «πεξηνξηζκφο ή απψιεηα επθαηξηψλ 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλνηηθή δσή εμαηηίαο θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ εκπνδίσλ» (Altman, 2019: 138). 

Σν κνληέιν απηφ, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε, «είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ θνηλσληθή θαηαπίεζε σο 

πεγή ηεο εκπεηξίαο ηεο αλαπεξίαο» (Altman, 2012: 139). ε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα κνληέια, ζηα 

νπνία ε λφζνο ή ε παζνινγία απνηειεί αηηηψδεο πξνεγνχκελν ηεο αλαπεξίαο, ζην θνηλσληθφ κνληέιν 

ππνζηεξίδεηαη πσο «ε αηηία ηεο αλαπεξίαο βξίζθεηαη εληφο ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ αηφκνπ απφ απηήλ⸱ νχηε ε έλλνηα ηεο παζνινγίαο νχηε ε έλλνηα ηεο 

λφζνπ έρνπλ ζέζε ζε απηφ ην κνληέιν. Αληηζέησο ην πξψην ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεηαη εδψ είλαη ε 

βιάβε» (Altman, 2019: 139). 

Σν θνηλσληθφ κνληέιν, ή αιιηψο νη θνηλσληθφ-θεληξηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηνχλ είηε απφ έλα θαηλνκελνινγηθφ βάζνο, είηε λα βαζηζηνχλ ζε πνιιαπιά λνήκαηα, φκσο 

βαζηθφ είλαη πσο «εζηηάδνπλ ζηε ζπκβνιηθή θαη πιηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο θαη 

ζηηο εξκελεπηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα θαηαζθεπάδνπλ ην λφεκα κέζσ ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπο. Έρνπκε λα θάλνπκε δειαδή κε κηα απνκάθξπλζε απφ ην κεκνλσκέλν άηνκν θαη ηε βηνταηξηθή 

ηνπ αλαπαξάζηαζε, πξνο ηε λνεκαηνδνηηθή δηάζηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ θαη θνηλσλίαο. ην 

πιαίζην απηψλ ησλ ζπλνκηιηψλ ακθηιεγφκελεο έλλνηεο, φπσο απηέο ηεο ‘εμάξηεζεο’ θαη ηεο 

‘απηνλνκίαο’ έξρνληαη ζην επίθεληξν» (Υαηδνχιε, 2012: 51).  

ην κνληέιν απηφ, ππάξρνπλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ ην δηαρσξίδνπλ απφ ηε κηα ζε απηνχο πνπ 

«δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ δηακνξθσηηθφ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη κηθξφηεξε ζε κηα βηνινγηθή ζσκαηηθή αηηηφηεηα» ππνζηεξίδνληαο πσο «ε εμάξηεζε 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δελ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζσκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο, αιιά απφ 

εμσγελείο δπλάκεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εμάξηεζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ‘αλαπεξία’ γίλεηαη 



 
33 

αληηιεπηή κε φξνπο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο»(Υαηδνχιε, 2012, ζει.: 52). εκαληηθφ παξάδεηγκα 

απηήο ηεο άπνςεο απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ Βξεηαληθνχ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ
10

. Καη απφ ηελ άιιε 

ζε απηνχο ‘πνπ αθνινπζνχλ κηα κέζε νδφ’ θαη «ππνζηεξίδνπλ φηη φρη κφλν ε ζσκαηηθή εμάξηεζε 

αιιά θαη ε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή εμάξηεζε κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ηελ αζζέλεηα ή ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ ζψκαηνο» (Υαηδνχιε, 2012: 52). Με ιίγα ιφγηα ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

άπνςεο απηήο, «νπνηνζδήπνηε είλαη πηζαλφ λα απνθηήζεη θάπνηα αλαπεξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ θαη λα βηψζεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε κε πνηθίινπο ηξφπνπο» (Υαηδνχιε, 2012: 52). 

εκαληηθφ είλαη νινθιεξψλνληαο λα αλαθέξνπκε πσο παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ππάξρνπλ κέζα ζην θνηλσληθφ κνληέιν, ην βαζηθφ είλαη πσο έρνπλ κηα θνηλή βάζε, κηα θνηλή πνξεία. 

Γειαδή, «φια απηά ηα κνληέια ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απφξξηςε κηαο αηνκηζηηθήο αληίιεςεο ηεο 

αλαπεξίαο, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ην θαζέλα. Τπνζηεξίδνπλ δε ηελ πηνζέηεζε κηαο βαζηθήο πνιηηηθήο 

δέζκεπζεο κε ζηφρν ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, κέζσ ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

έληαμεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη ππαίηηα ηεο αλεκπνξηάο, ηεο 

αληθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ζ πξνζνρή ζηξέθεηαη ζηε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη ζηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζε ζπλάξηεζε φκσο κε ην εθάζηνηε 

θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην» (Υαηδνχιε, 2012, ζει.: 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
10

 Σν κνληέιν απηφ έρεη κηα «έληνλε παξνπζία κέζα ζηνλ αλαπεξηθφ πνιηηηθφ ιφγν» , εζηηάδεη «ζηηο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη φρη ζηνλ ζσκαηηθφ παξάγνληα» θαη κεηαηξάπεθε «ζε έλα ζθιεξφ θαη 

άθακπην ηδενινγηθφ ζρήκα κε βαζηθφ ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ εμσηεξηθψλ, θαηαπηεζηηθψλ θαη 

πεξηνξηζηηθψλ εκπνδίσλ». Ζ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο 

αξθεηά αθξαίαο πξνζέγγηζεο θαζψο κέζα απφ απηφ γίλεηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο 

αλαπεξίαο κέζα απφ ηνπο φξνπο ηεο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Άμην 

αλαθνξάο είλαη πσο ζχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ην 1981 ηδξχεηαη ε νξγάλσζε, DPI (Disabled 

People’s International), ηεο νπνίαο ην θαηαζηαηηθφ βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξγάλσζεο απηήο είλαη «ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηεο βιάβεο θαη ηεο 

αληθαλφηεηαο-αλεκπνξηάο, βάζεη ηεο νπνίαο αλ ην θνηλσληθφ κνληέιν ζπκβνιίδεη ηελ ηδενινγία ηνπ 

αλαπεξηθνχ αθηηβηζκνχ θαη ηελ ελλνηνιφγεζε ηεο αλαπεξίαο κε φξνπο θαηαπίεζεο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ην ηαηξηθφ κνληέιν ζπκβνιίδεη ηελ ηαηξηθνπνίεζε θαη ηηο αξλεηηθέο ηεο ζπλέπεηεο, 

θαζψο θαη ηνλ κε ζπλππνινγηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ παξάγνληα –ησλ θνηλσληθψλ πεξηνξηζκψλ- ζηελ 

ελλνηνιφγεζε ηεο αλαπεξίαο» (Υαηδνχιε, 2012: 53-54) 
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1.3. Ο ζηηγκαηηζκόο ηεο αλαπεξίαο 

Σν παξφλ θεθάιαην εζηηάδεη νιφθιεξν ζε έλα γεληθφ πιαίζην ηζηνξηθφηεηαο, νξηζκνχ, αληηκεηψπηζεο  

ηεο αλαπεξίαο, σο έλλνηαο θαη σο κνξθήο. Με βάζε ινηπφλ απηφ, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί ε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην θνκκάηη ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ πνπ ππάξρεη κέζα ζηηο θνηλσλίεο. 

Σν ζηίγκα απνηεινχζε θαη απνηειεί βεβαίσο, έλα ππαξθηφ θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο, ηφζν ζην παξειζφλ 

φζν θαη ζην παξφλ. Οη άλζξσπνη είραλ θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα ζηηγκαηίδνπλ, λα απνκνλψλνπλ θαη λα 

απνξξίπηνπλ θαζεηί δηαθνξεηηθφ απφ απηνχο.  Έλαο άλζξσπνο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, έλαο 

άλζξσπνο πξφζθαηα απνθπιαθηζκέλνο, έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ μέλε ρψξα, έλαο 

άλζξσπνο κε δηαθνξεηηθέο ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο, έλαο άλζξσπνο κε αλαπεξία, φια ηα 

πξναλαθεξφκελα θαη πφζα αθφκα πνπ δελ έρνπλ αλαθεξζεί ραξαθηεξίδνληαη σο απνθιείζεηο, σο 

κηάζκαηα, σο ζηηγκαηηζκέλνη, φκσο φινη έρνπλ έλα θνηλφ, είλαη άλζξσπνη. Οη θνηλσλίεο φκσο ηείλνπλ 

λα μερλνχλ ην βαζηθφ απηφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηνπο ηαμηλνκνχλ κε βάζε ην μερσξηζηφ, κε 

θπζηνινγηθφ γηα ην γεληθφ ζχλνιν, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνπο θάλεη λα μερσξίδνπλ. Απηή ινηπφλ ε 

δηαθνξεηηθφηεηα, απηή ε ηδηφηεηα πνπ θάλεη ηα άηνκα λα μερσξίδνπλ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. «Ζ δηαθνξεηηθφηεηα είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Καζεκεξηλά 

εξρφκαζηε ζε επαθή κε αλζξψπνπο πνπ θέξνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηνπο δηαθνξνπνηνχλ 

απφ ηνλ ιεγφκελν ‘θπζηνινγηθφ κέζν φξν’». (http://www.metavasi.gr/?page_id=1609
11

). Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα απηή, παξά  ην γεγνλφο πσο εξρφκαζηε θαζεκεξηλά ζε επαθή καδί ηεο, έρεη γίλεη 

επξέσο γλσζηή κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ. «Ζ ιέμε ‘ηίγκα’ είλαη 

εμέιημε ηεο ιαηηληθήο stigmat, πνπ ζήκαηλε ‘ζεκάδεκα’, θαη ε ξίδα ηεο είλαη πξνεξρφκελε απφ ηελ 

ειιεληθή ιέμε ‘ζηίδεηλ’, ε νπνία έθεξε παξφκνηα κε ην ‘ζεκάδεκα’ έλλνηα. ηελ επνρή καο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ζχλνιν απφ αξλεηηθέο, θαη ζπρλά άδηθεο ή ςεπδείο, 

πεπνηζήζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε θνηλσλία ή κηα νκάδα αλζξψπσλ γηα θάπνηα θαηάζηαζε» 

(https://svinoumetostigma.gr/ti-einai-stigma/12). 

Ηζηνξηθά ην ζηίγκα, φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ Erving Goffman (2001) ζην νπνίν 

αλεπξίζθνληαη νη ξίδεο ηεο ζχγρξνλεο έλλνηαο ηνπ ζηίγκαηνο, ππήξρε απφ ηελ αξραηφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην «νη Έιιελεο, νη νπνίνη, απφ φ, ηη θαίλεηαη, έδηλαλ κεγάιε 

ζεκαζία ζηα νπηηθά βνεζήκαηα, έθηηαμαλ ηνλ φξν ζηίγκα γηα λα αλαθεξζνχλ ζε ζεκάδηα ηνπ 

ζψκαηνο ζρεδηαζκέλα λα θαλεξψλνπλ θάηη ην αζπλήζηζην θαη ην θαθφ φζνλ αθνξά ηελ εζηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θνξέα ηνπο. Σα ζεκεία απηά ήηαλ νπιέο ή θαςίκαηα πνπ γίλνληαλ ζην ζψκα θαη 
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 http://www.metavasi.gr/?page_id=1609 πξφζβαζε ζηηο 9/9/2021 
12

 https://svinoumetostigma.gr/ti-einai-stigma/ πξφζβαζε ζηηο 9/9/2021 
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δεκνζηνπνηνχζαλ φηη ν θνξέαο ηνπο ήηαλ δνχινο, εγθιεκαηίαο ή πξνδφηεο – έλα θειηδσκέλν 

πξφζσπν, ηειεηνπξγηθά κνιπζκέλν, έλα άηνκν πξνο απνθπγήλ, ηδηαίηεξα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. 

Αξγφηεξα, θαηά ηνπο ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο δχν επίπεδα κεηαθνξάο πξνζηέζεθαλ ζηνλ φξν: ην πξψην 

αθνξνχζε ζσκαηηθά ζεκάδηα ηεξήο ράξεο πνπ έπαηξλαλ ηε κνξθή εμαλζεκάησλ ηνπ δέξκαηνο⸱  ην 

δεχηεξν – κηα ηαηξηθή αλαθνξά ζ’ απηή ηε ζξεζθεπηηθή αλαθνξά- αθνξνχζε ζσκαηηθά ζεκάδηα 

νξγαληθήο δηαηαξαρήο. ήκεξα, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηεξα ιίγν-πνιχ κε ηελ αξρηθή 

θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ, αιιά αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ ίδηα ηελ αηίκσζε παξά ηε ζσκαηηθή 

απφδεημή ηεο. Δπηπιένλ, έρνπλ επέιζεη κεηαηνπίζεηο ζηνπο ηχπνπο ηεο αηίκσζεο πνπ εγείξνπλ ην 

ελδηαθέξνλ» (Goffman, 2001: 63). 

Σν ζηίγκα, σο έλλνηα, σο ππαξθηή κνξθή, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θαη ηζρπξφ θαηλφκελν ησλ 

θνηλσληψλ θαζψο αζθεί, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ηζρπξέο θαη κεγάιεο επηδξάζεηο ζηα άηνκα πνπ 

ζηνρνπνηεί.  Σν θαηλφκελν απηφ, πνιιέο θνξέο «έρεη ζπλδεζεί κε ηε θησρή/θαθή ςπρηθή πγεία, κε ηε 

θπζηθή/ζσκαηηθή αζζέλεηα, κε ηελ αθαδεκατθή απνηπρία, κε ηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα, κε ηε ρακειή 

θνηλσληθή ζέζε, κε ηε θηψρεηα θαη κε ηε κεησκέλε πξφζβαζε ζε ζηέγαζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο» (Major & O’ Brien, 2005: 394). 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν Goffman, απνηειεί ηνλ βαζηθφ θαη πην ζεκαληηθφ αλαιπηή ηεο έλλνηαο ηνπ 

ζηίγκαηνο, κέζα απφ ην κεγάιν έξγν ηνπ, κπνξεί θαλείο λα βξεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηίγκαηνο θαζψο επίζεο 

θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηελ εμέιημε, ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ εγθαζίδξπζε απηνχ κέζα 

ζηηο θνηλσλίεο θαη ηηο δηάθνξεο θνπιηνχξεο. κσο πξηλ αλαιπζεί ην ζηίγκα κέζα απφ ηελ καηηά ηνπ 

Goffman, ζθφπηκν είλαη εδψ λα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά θαη νη αλαθνξέο άιισλ κειεηεηψλ πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ην ηδηαίηεξν απηφ θαηλφκελν.  

Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε θάπνηνπο κειεηεηέο, «ν ζηηγκαηηζκφο πξνθχπηεη φηαλ έλα άηνκν 

δηαζέηεη (ή πηζηεχεηαη φηη δηαζέηεη) θάπνην γλψξηζκα ή ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν εθθξάδεη κηα 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα ε νπνία είλαη ππνηηκεκέλε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην» (Major & 

O’ Brien, 2005: 394-395). Με βάζε απηή ηελ απνδνρή ινηπφλ, νη ζηηγκαηηζκέλνη άλζξσπνη έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ηνπο θάλεη δηαθνξεηηθνχο θαη ηνπο ππνηηκά ζηα κάηηα ησλ 

ππνινίπσλ. «Σα ζεκάδηα ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, κπνξεί λα είλαη νξαηά ή αφξαηα, ειεγρφκελα ή κε 

ειεγρφκελα, θαη ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε (π.ρ. θπζηθή παξακφξθσζε), ηε ζπκπεξηθνξά (π.ρ.  

βηαζηήο παηδηψλ), ή κέιε νκάδαο (π.ρ. Αθξνακεξηθάλνη). εκαληηθφ είλαη, πσο ην ζηίγκα είλαη ζρέζε 

θαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην⸱ δελ ελππάξρεη ζην άηνκν αιιά ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην» (Major & O’ 

Brien, 2005: 395). 
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Δπίζεο, γηα πνιινχο κειεηεηέο, φπσο θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ Goffman, ην ζηίγκα απνηειεί κηα θνηλσληθή 

θαηαζθεπή, ε νπνία νπζηαζηηθά δηακνξθψλεηαη κέζα απφ κηα ηακπέια ή εηηθέηα πνπ πξνζάπηεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν απφ ηελ θνηλσλία. Με βάζε απηφ, νη κειεηεηέο γηα παξάδεηγκα ηνπ εμειηθηηζκνχ, 

δίλνπλ βάζε ζηελ χπαξμε ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

θνπιηνχξεο θαη ζηηο νπνίεο ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχληαη 

ζηηγκαηηζκέλα, θαη ηζρπξίδνληαη πσο «πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη πηζαλέο παγίδεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ νκάδα πνπ δνπλ, νη άλζξσπνη έρνπλ αλαπηχμεη γλσζηηθέο πξνζαξκνγέο πνπ ηνπο 

πξνθαινχλ λα απνθιείζνπλ (ζηηγκαηίζνπλ) αλζξψπνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ (ή πηζηεχεηαη φηη 

δηαζέηνπλ) νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά» (Major & O’ Brien, 2005: 395). 

Γηα ηνλ ίδην ηνλ Goffman, λαη κελ ην ζηίγκα απνηειεί κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, φκσο ηα πξάγκαηα 

είλαη ιίγν πην πεξίπινθα φζνλ αθνξά ην έξγν ηνπ. πσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ηνλ πην βαζηθφ 

κειεηεηή ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, θαζψο ε κειέηε θαη ην έξγν ηνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά ζεκέιηα ηεο 

αλάιπζεο ηνπ ζηίγκαηνο. Με βάζε απηφ ινηπφλ, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί απφ απηφ ην 

ππνθεθάιαην,  κηα ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηνλ Goffman θαη ηελ αλάιπζε ηνπ σο πξνο ην ζηίγκα θαη ηνπο 

ζηηγκαηηζκέλνπο.  

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ηνπ Goffman, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ζην ηίγκα, ν ίδηνο, 

«αλαθέξεηαη ζην ζηηγκαηηζκέλν ππνθείκελν, θαη κάιηζηα ζηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο θζαξκέλεο 

ηαπηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ κε ‘θπζηνινγηθνχο’. Σν κέιεκα γηα ηε 

θζαξκέλε ηαπηφηεηα θαζηζηά ην ηίγκα κηα πξαγκαηεία γηα ηε δηαρείξηζε απαμησηηθψλ γηα ηνλ εαπηφ 

πιεξνθνξηψλ, δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη φζα άηνκα έρνπλ δπζθνιία λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ηζρχνπζεο θνηλσληθέο πξνβιέςεηο θαη πξνζδνθίεο επεηδή αθξηβψο εκπίπηνπλ ζε ζηηγκαηηζηηθέο 

θαηεγνξίεο. Ζ αδπλακία επηβεβαίσζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ εξκελεχεηαη ζηελ νπζία σο 

θαηαπάηεζε ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλσληθήο ζπλάληεζεο. Φνβνχκελν ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα 

έρεη θάηη ηέηνην ην ππνθείκελν επηλνεί θαη πηνζεηεί ηερλάζκαηα απνζηψπεζεο ή ζπγθάιπςεο ησλ 

ζεσξνχκελσλ απαμησηηθψλ γλσξηζκάησλ» (Goffman, 2001: 13).   

χκθσλα κε ηνλ Goffman,  ν φξνο ζηίγκα είλαη «γλσξίζκαηα βαζηά απαμησηηθά θαη εμεπηειηζηηθά – 

πάληα ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θνηλσληθά θξηηήξηα-, ζε αλεπηζχκεηεο κνξθέο δηαθνξεηηθφηεηαο ηφζν 

θαζνξηζηηθέο γηα ην είδνο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζην άηνκν ψζηε απηφ λα 

θαζίζηαηαη ‘κε αλζξψπηλν’» (Goffman, 2001: 15-16). Δλψ σο ζηηγκαηηζκέλνπο, ζεσξεί θαη 

ρξεζηκνπνηεί έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ θαη νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πνιχ δπζρεξήο θαη 

κεηνλεθηηθέο ζέζεηο. Έηζη ινηπφλ γη’ απηφλ κηιψληαο γηα ζηηγκαηηζκέλνπο, «πξφθεηηαη γηα άηνκα κε 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, δχζκνξθνχο, παξακνξθσκέλνπο, ρξφληα πάζρνληεο (φπσο άηνκα κε δηαβήηε, 
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καζηεθηνκή, θνινζηνκία), πξψελ ςπραζζελείο, πξψελ θαηάδηθνπο, αιθννιηθνχο, λαξθνκαλείο, 

νκνθπιφθηινπο, πφξλεο, πξναγσγνχο, αγξάκκαηνπο, κέιε εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ, 

φπσο νη καχξνη θαη νη Δβξαίνη, άηνκα ρακειψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, άηνκα κε αθξαία πνιηηηθή 

ζπκπεξηθνξά, άηνκα κε ηδηάδνπζα πξνθνξά» (Goffman, 2001: 16). ινη απηνί, δελ έρνπλ ηίπνηα 

θνηλφ κεηαμχ ηνπο, φκσο ζεσξνχληαη ζηηγκαηηζκέλνη θαζψο φινη παξεθθιίλνπλ θνηλσληθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα «παξά ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, θαηαπαηνχλ ηα ηζρχνληα θπξίαξρα θαλνληζηηθά 

πξφηππα πεξί ηαπηφηεηαο θαη αλαηξέπνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ ππφινηπσλ κεηερφλησλ ζηε 

αιιειεπίδξαζε σο πξνο ηα γλσξίζκαηα πνπ ζα έπξεπε λα θαηέρνπλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε παξέθθιηζε 

ζπληζηά ηε βαζηθή αηηηνινγία γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο πεξηζσξηνπνίεζε, ηε ζπξξίθλσζε ηεο 

αλζξψπηλεο ηδηφηεηάο ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ ηεο δσήο ηνπο» (Goffman, 2001: 16).  

Γηα ηνλ ίδην φπσο πνιιέο θνξέο αλαθέξζεθε, ην ζηίγκα απνηειεί κηα θνηλσληθά δνζκέλε ηδηφηεηα. 

Γειαδή ε εθάζηνηε θνηλσλία, «θαζηεξψλεη ηα κέζα θαηεγνξηνπνίεζεο αλζξψπσλ θαη ην ζχλνιν ησλ 

γλσξηζκάησλ πνπ ζεσξνχληαη ζπλεζηζκέλα θαη θπζηνινγηθά γηα ηα κέιε θαζεκίαο απ’ απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο. Κάζε θνηλσληθφο πεξίγπξνο θαζηεξψλεη ηηο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα 

ζπλαληήζεη θαλείο ζε απηφλ» (Goffman, 2001: 64). ηαλ φκσο εκθαλίδεηαη έλαο μέλνο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηφηε ηα άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ απηνχ πιαηζίνπ, πξνεμνθινχλ ηφζν 

ηηο θαηεγνξίεο φζν θαη ηα γλσξίζκαηα απηνχ ηνπ μέλνπ δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ έλλνηα ηεο 

‘θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο’. ηαλ φκσο ν μέλνο απηφο, δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα δηαθνξεηηθφ (είηε 

νξαηφ είηε κε νξαηφ) ραξαθηεξηζηηθφ ή γλψξηζκα «απφ άιινπο ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζα κπνξνχζε λα είλαη, θαη κάιηζηα ιηγφηεξν επηζπκεηφ, ζε αθξαία κνξθή, έλα πξφζσπν εληειψο θαθφ 

ή επηθίλδπλν ή αδχλακν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππνβηβάδεηαη ζην λνπ καο απφ νινθιεξσκέλν θαη 

ζπλεζηζκέλν άηνκν ζε κηαξφ θαη αλππφιεπην. Έλα ηέηνην γλψξηζκα απνηειεί ζηίγκα, ηδηαίηεξα φηαλ 

νη απαμησηηθέο ηνπ επηπηψζεηο είλαη πνιχ εθηεηακέλεο. Μεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη θαη ειάηησκα, 

αδπλακία, κεηνλέθηεκα»  (Goffman, 2001: 65).  

Γηα ηνλ Goffman, ν φξνο ζηίγκα θαζψο θαη ηα παξάγσγα αιιά θαη ηα ζπλψλπκά ηνπ, κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ δχν βαζηθέο πηπρέο, δχν βαζηθά ελδερφκελα. Απφ ηε κηα ην πξψην είλαη εθείλν ηνπ 

απαμησκέλνπ (discredited),  φπνπ ην «ζηηγκαηηζκέλν άηνκν ππνζέηεη φηη ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ είλαη 

ήδε γλσζηή ή γίλεηαη θαλεξή επηηφπνπ» (Goffman, 2001: 66). ε απηή ηελ  πξψηε πεξίπησζε ην 

ζηίγκα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα είδε απηά ραξαθηεξίδνπλ ην πάζρνλ 

ζψκα θαη είλαη ηα εμήο:  

- Δμσηεξηθή εκθάληζε (απνθξνπζηηθά θπζηθά ζεκάδηα, δηάθνξεο ζσκαηηθέο δπζκνξθίεο θιπ) 

- Δζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο (θπζηθέο θαη λνεηηθέο) 
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- Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θάηνρνο ηνπ δηαζέηεη ην πάζρνλ ζψκα θαη ην ρξεζηκνπνηεί (π.ρ. 

ζπιινγηθά ζηίγκαηα θπιήο, έζλνπο ηα νπνία γίλνληαη εκθαλή κέζσ ηεο θαηαγσγήο θιπ.) 

«Παξά ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, φια θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηα πνηθίια θνηλσληθά ζηεξεφηππα  απφ 

ηα νπνία απηφ απνθιίλεη. Έηζη, κηα αλαπεξία δειψλεη ηελ θαηαπάηεζε ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ 

πεξί αξηηκέιεηαο θαη ηελ πζηέξεζε απέλαληη ζε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα δεμηφηεηαο. Μηα αζζέλεηα, αλ 

είλαη λνεηηθή, απεηιεί ηνπο θαλφλεο ηνπ θφζκνπ ηεο ινγηθήο  θαη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ή, αλ είλαη 

ζσκαηηθή, ηνπο θαλφλεο ηεο θχζεο, φπσο απηνί ζπλνςίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο πγείαο. Ζ έληαμε ζε κηα 

εζληθή ή ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα ή ζηε καχξε θπιή θαλεξψλεη ηελ απφθιηζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηα 

θαλνληζηηθά πξφηππα πνπ ζέηεη ε θπξίαξρε εζλφηεηα, ζξεζθεία ή θπιή» (Goffman, 2001: 38).  

Απφ ηελ άιιε, ην δεχηεξν ελδερφκελν αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ απαμηψζηκνπ (discreditable). 

χκθσλα κε ηελ έλλνηα απηή, φζνλ αθνξά ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, ην ζηηγκαηηζκέλν άηνκν 

«ππνζέηεη φηη νχηε είλαη γλσζηή ζηνπο παξφληεο νχηε φηη γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή απφ απηνχο» 

(Goffman, 2001: 66). Έηζη ινηπφλ απαμησκέλν άηνκν είλαη «φηαλ ε αηέιεηα ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα 

γίλεη αληηιεπηή απιψο θαη κφλν κε ην λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε απηφ» (Goffman, 2001: 80), 

ελψ απαμηψζηκν άηνκν είλαη «φηαλ απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ είλαη άκεζα εκθαλήο θαη δελ είλαη 

γλσζηή εθ’ ησλ πξνηέξσλ» (Goffman, 2001: 111). 

Σν ζηίγκα θαη ε δηαρείξηζή ηνπ απνηεινχλ θνκκάηη θαη γεληθφ γλψξηζκα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. 

Οπζηαζηηθά κηιάκε δειαδή γηα κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, θαζψο «ε δηαρείξηζε ηνπ ζηίγκαηνο είλαη 

έλα γεληθφ γλψξηζκα ηεο θνηλσλίαο, κηα δηαδηθαζία πνπ εκθαλίδεηαη φπνπ ππάξρνπλ θαλνληζηηθά 

πξφηππα ηαπηφηεηαο» (Goffman, 2001: 213). Έηζη ινηπφλ ν Goffman, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο 

«φινη καο, ζηελ πξάμε δηακεζνιαβνχκε θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο παξαηεξψληαο, εμεηάδνληαο θαη 

αμηνινγψληαο κεκνλσκέλα άηνκα ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαλνληζηηθά πξφηππα θαη κε βάζε ηα 

άκεζα νξαηά γλσξίζκαηα ηνπο» (Goffman, 2001: 17-18). 

κσο, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο νπζηαζηηθά φινη καο απνηεινχκε θαη ελ δπλάκεη 

ζηηγκαηηζκέλα άηνκα. πσο ηζρπξίδεηαη ν Goffman, ππάξρνπλ νη ξφινη ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη νη ξφινη 

ηνπ ζηηγκαηηζκέλνπ, φκσο θαη ηα δχν απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ζπκπιέγκαηνο. Μηιάκε δειαδή 

γηα κηα δηάρπηε θαηεγνξία δηπιψλ ξφισλ, φπνπ φινη καο ιακβάλνπκε κέξνο, θαη ζηελ νπνία θαη νη 

δχν ξφινη κπνξνχλ λα πεξηπιερηνχλ.  «ια ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο […], είλαη παίθηεο ζην παηρλίδη 

ηνπ ζηίγκαηνο⸱ θαζέλαο καο έρεη ην δηθφ ηνπ ζηίγκα θαη ην κφλν πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ θάπνηνλ 

άιιν είλαη ην είδνο ηνπ ζηίγκαηνο πνπ έρεη βηψζεη πξνζσπηθά. ινη, αθφκα θαη νη πην ηπρεξνί 

θπζηνινγηθνί, έρνπλ βξεζεί ζε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο αιιειεπίδξαζεο, φπνπ δελ κπνξνχζαλ λα 
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αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηα ηζρχνληα θαλνληζηηθά πξφηππα, κε απνηέιεζκα λα ληψζνπλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη θαη ζηηγκαηηζκέλνη- απηή είλαη θαη ε έλλνηα ηνπ ‘θπζηνινγηθνχ παξεθθιίλνληα’ ή 

ηνπ ‘ζπλήζνπο παξαβάηε’» (Goffman, 2001: 18-19): 

«Δμππαθνχεηαη ινηπφλ φηη, γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηε δηαθνξεηηθφηεηά καο, ζα πξέπεη 

λα εμεηάζεη φρη ην δηαθνξεηηθφ αιιά ην ζπλεζηζκέλν. Σν δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ 

θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ είλαη ζίγνπξα θεληξηθφ, αιιά απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ίζσο 

ιηγφηεξν νη ζπάληεο απνθιίζεηο απφ ην ζπλεζηζκέλν απ’ φηη νη ζπλεζηζκέλεο απνθιίζεηο 

απφ ην θνηλφ» (Goffman, 2001, ζει.: 210) 

Σν ζηίγκα έρεη ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηελ αλαπεξία. Απνηειεί κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ 

απνκνλψλεη άηνκα, νκάδεο θιπ, κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά ησλ ππνινίπσλ 

«ππνηηζέκελα θπζηνινγηθψλ». Ζ αλαπεξία, είηε απηή είλαη ζσκαηηθή είηε λνεηηθή, φπσο θαη ε ςπρηθή 

αλαπεξία, απνηειεί βαζηθφ είδνο ζηηγκαηηζκνχ. Πνιιέο είλαη νη θνξέο πνπ νη άλζξσπνη νη νπνίνη ζα 

ζηηγκαηηζηνχλ ζα ζεσξεζνχλ ληξνπή γηα ηελ θνηλσλία. Δηδηθά ζηελ Διιάδα ηα πεξηζζφηεξα θηήξηα 

κέρξη ην θνληηλφ παξειζφλ ηνπιάρηζηνλ δελ έδηλαλ πξφζβαζε ζηα άηνκα κε θηλεηηθέο ή 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, θπξίσο ηχθισζε. Σα άηνκα κε ςπρηθά πξνβιήκαηα θαηαηάζζνληαη σο 

ηξεινί, θαη ηνπο θνηηάλε κε ηξφκν, θφβν θαη αεδία, θαη εηδηθά ζε απηφ έρεη παίμεη κεγάιν ξφιν θαη ε 

ηειεφξαζε  θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, θαζψο πιένλ γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα βίαην θαη απνηξφπαην 

θαηεγνξείηαη ε ςπρηθή αζζέλεηα σο ππαίηηα. ια απηά απνηεινχλ παξαδείγκαηα ζηηγκαηηζκνχ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ηα νπνία αθφκα θαη ζήκεξα δελ έρνπλ εμαιεθζεί πιήξσο απφ ηελ θνηλσλία. 
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Κεθάιαην 2
ν
 

Πωο εκθαλίδεηαη ε αλαπεξία: Οη δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο αλαπεξίαο 

Ζ αλαπεξία ζε έλαλ άλζξσπν κπνξεί λα είλαη είηε εθ’ γελεηήο είηε κπνξεί λα απνθηεζεί ζηε κεηέπεηηα 

πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο θαηά κηα έλλνηα είλαη ιίγν 

πην πεξίπινθε γηα ην άηνκν πνπ βηψλεη απηή ηελ θαηάζηαζε θαζψο ζα πξέπεη λα κάζεη λα δεη αιιηψο, 

λα αιιάμεη νιφθιεξν ηνλ θφζκν ηνπ θαη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλήζεηεο. Θα πξέπεη απφ ηε κηα ην ίδην 

ην άηνκν λα κάζεη θαη λα ζπλεζίζεη λα δεη καδί κε ηελ αλαπεξία ηνπ, θαη απφ ηελ άιιε ε νηθνγέλεηά 

ηνπ λα κάζεη λα δεη κε ηελ αλαπεξία ζηελ δσή ηνπο.  

Ζ αλαπεξία κπνξεί λα εκθαληζηεί κέζα απφ πνιιέο κνξθέο θαη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα νη δπζκνξθίεο, ε θψθσζε, ν απηηζκφο, ην ζχλδξνκν Down, ε παξαπιεγία, ε απψιεηα 

ελφο άθξνπ ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ. Έηζη ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε πσο δελ απνηειεί κηα κνξθή αιιά 

κηα έλλνηα κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο. Μηα έλλνηα ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί ηφζν κέζα 

απφ ην Ηαηξηθφ Μνληέιν, ην νπνίν πξσηίζησο είλαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά εθθξάδεη θαη αλαιχεη ηελ 

παζνινγία θαζψο θαη ηα ηαηξηθά γλσξίζκαηα ηεο θάζε κνξθήο, φζν θαη απφ ην Κνηλσληθφ Μνληέιν, 

ην νπνίν βέβαηα εθθξάδεη ηελ ζεζκηθή θαη θνηλσληθή πιεπξά ηεο αλαπεξίαο γεληθά θαη ηνπ εθάζηνηε 

είδνπο εηδηθά.  

εκαληηθφ είλαη επίζεο πσο νη κνξθέο ηεο αλαπεξίαο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ είηε καδί είηε κφλεο 

ηνπο, είηε θαη αθφκα λα πεξηιακβάλεη ε κηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άιιεο. Δπίζεο ε αλαπεξία κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί θαη κέζα απφ ηελ εκθάληζε θάπνηαο ρξφληα πάζεζεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

θιήξπλζε Καηά Πιάθαο ή ε Μεζνγεηαθή Αλαηκία.  
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2.1. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο 

Ζ αλαπεξία φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξεί λα εκθαληζηεί κέζα απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο. 

Οη δηαθνξεηηθέο ινηπφλ εθδνρέο ηεο, έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ αλαπεξίεο κε ίδηα γλσξίζκαηα. Παξαθάησ ζα 

αλαθέξνπκε θαη ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο δχν βαζηθέο ειιεληθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη ε κηα απφ ηελ ΔΑκεΑ
13

 θαη ε άιιε απφ ηελ ΔΟΣ
14

. εκαληηθφ είλαη πσο ελψ ζα 

αλαθεξζνχλ θαη νη δχν απηέο νπηηθέο, ζηελ εξγαζία γηα λα αλαιπζνχλ φιεο νη κνξθέο ζα γίλεη κηα 

απφπεηξα ζπλδπαζκνχ ησλ δχν απηψλ  θαηεγνξηνπνηήζεσλ. Να αλαθεξζεί επίζεο πσο ελψ ζηελ 

πξψηε θαηεγνξία, απηή ηεο ΔΑκεΑ δειαδή, νη πνιιαπιέο αλαπεξίεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ άιισλ αλαπεξηψλ, ζηε δεχηεξε απνηεινχλ μερσξηζηφ είδνο, θαζψο θαη ην γεγνλφο πσο ζηελ 

πξψηε δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ νη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο, ελψ ζηε δεχηεξε θαη πάιη απνηεινχλ 

μερσξηζηή θαηεγνξία. 

Πεξλψληαο ηψξα ζηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ΔΑκεΑ, νη αλαπεξίεο ρσξίδνληαη σο εμήο: 

- Κηλεηηθή Αλαπεξία (π.ρ. εγθεθαιηθή παξάιπζε, ηεηξαπιεγία, παξαπιεγία θιπ)  

- Αηζζεηεξηαθή Αλαπεξία (Κψθσζε, ηχθισζε θιπ) 

- Φπρηθή Αλαπεξία (π.ρ. καληνθαηάζιηςε, ζρηδνθξέλεηα θιπ) 

- Ννεηηθή Αλαπεξία (π.ρ. απηηζκφο, ζχλδξνκν Down, λνεηηθή αλαπεξία θιπ) 

- Άιιεο Αλαπεξίεο (π.ρ. βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο θιπ) 

(https://www.esamea.gr/did-you-know?tmpl=component 15) 

Απφ ηελ άιιε, θαη ζε αληίζεζε κε ηελ ΔΑκεΑ,  ζχκθσλα κε ηελ ΔΟΣ, «ν φξνο ‘αλαπεξία’ είλαη 

ηφζν επξχο φζν θαη ν φξνο ‘ηθαλφηεηα’. [..] ‘Οη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο έρνπλ θάπνηα ζσκαηηθή ή 

δηαλνεηηθή δπζιεηηνπξγία, πνπ επηθέξεη έλα, ζεκαληηθήο βαξχηεηαο θαη καθξνρξφληα αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα, ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ απιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο’. 

‘εκαληηθήο βαξχηεηαο’ ζεκαίλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηθξφ ή επνπζηψδεο, ελψ ‘καθξνρξφληα’ 

ζεκαίλεη δψδεθα (12) κήλεο ή πεξηζζφηεξν. Μία αθφκε ζεκαληηθή πηπρή ηνπ νξηζκνχ είλαη, φηη 

ελδέρεηαη λα αθνξά κηα θαηάζηαζε, πνπ επηδεηλψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη άλζξσπνη κε 

ρξφληεο παζήζεηο, κπνξνχλ λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Απφ ηελ άιιε, ν νξηζκφο, 

φπσο δηαηππψλεηαη ζηνλ Νφκν ‘Πεξί Ηζφηεηαο’ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ηνπ 2010, ζπκπεξηιακβάλεη 

                                           
13

 Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία. 
14

 Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιψλ. 
15

 https://www.esamea.gr/did-you-know?tmpl=component πξφζβαζε ζηηο 14/4/2021 
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θαη άηνκα κε δηάγλσζε HIV, θαξθίλνπ ή ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο επηδείλσζεο, 

πνπ παξνπζηάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη παζήζεηο απηέο, ζηελ εθηέιεζε θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα άηνκα, πνπ θέξνπλ παξφκνηεο δηαγλψζεηο» (http://www.eoty.gr/main/text.asp 

16).  Με βάζε απηφ, ε ΔΟΣ, πξνηείλεη ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε:  

- Αηζζεηεξηαθέο Αλαπεξίεο 

- Κηλεηηθέο Αλαπεξίεο  

- Γλσζηηθέο Γηαηαξαρέο  

- Γηαηαξαρέο Φπρηθήο Τγείαο  

- Πνιιαπιέο Αλαπεξίεο 

(http://www.eoty.gr/main/text.asp 17) 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε, εκθαλίδεηαη θαη έλαο αθφκα φξνο ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη κέζα ηνπ έλαλ γεληθφ ζπλδπαζκφ απφ δηάθνξεο αλαπεξίεο ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

θαη είλαη γλσζηφο σο ‘πνιιαπιέο αλαπεξίεο’. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ΔΟΣ, «ηα άηνκα κε πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο απνηεινχλ έλαλ εηεξνγελή πιεζπζκφ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κεγάιν εχξνο δπζθνιηψλ 

κάζεζεο θαη άιιεο δπζθνιίεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο είλαη ε 

ζπλχπαξμε πνιιψλ θαη ζνβαξψλ θπζηθψλ ειιεηκκάησλ ζηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ αληίιεςε, ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή. Σα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο 

δελ αληηκεησπίδνληαη κε εηδηθά πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο, πνπ απεπζχλνληαη ζηε κηα κφλν απφ ηηο 

αλαπεξίεο, αιιά ρξεηάδνληαη εθηελή ππνζηήξημε ζε έλα επξχ πεδίν δεμηνηήησλ» 

(http://www.eoty.gr/main/text.asp 18).  

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ν πιένλ απνδεθηφο φξνο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο είλαη ΑκεΑ, θαη 

πεξηιακβάλεη κέζα ηνπ δηάθνξεο κνξθέο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη νη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο νη νπνίεο 

φκσο ραξαθηεξίδνληαη σο θηλεηηθέο, νη αηζζεηεξηαθέο θαη νη αηζζεζηνθηλεηηθέο, ε λνεηηθή πζηέξεζε, 

ν απηηζκφο, νη Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (ΓΑΓ), νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

Σέινο άμην αλαθνξάο, ζε απηφ ην ζεκείν, σο πξνο ηελ θνηλσληθή νπηηθή θπξίσο, είλαη θαη ε ειιεληθή 

θηλεκαηηθή αιιά θαη θξαηηθή κέξηκλα απέλαληη ζηα ΑκεΑ. πγθεθξηκέλα, ν ιφγνο γίλεηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ΔΑκεΑ, πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, θαη ηνπ ΟΠΔΚΑ
19

. ζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ 

πξψηε, απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ειιεληθή «νξγάλσζε εθπξνζψπεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζηελ ειιεληθή πνιηηεία θαη θνηλσλία» (https://www.esamea.gr/about-us/mission20), ελψ ζεκαληηθφ 

                                           
16

 http://www.eoty.gr/main/text.asp πξφζβαζε ζηηο 14/4/2021 
17

 http://www.eoty.gr/main/text.asp πξφζβαζε ζηηο 14/4/2021 
18

 http://www.eoty.gr/main/text.asp πξφζβαζε ζηηο 14/4/2021 
19

 Οξγαληζκφο Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο   
20

 https://www.esamea.gr/about-us/mission πξφζβαζε ζηηο 14/4/2021 
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είλαη πσο, δηνηθείηαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αιιά θαη απφ γνλείο φζσλ αηφκσλ δελ 

κπνξνχλ νη ίδηνη λα εθπξνζσπήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ ΔΑκεΑ, ιεηηνπξγεί θαη πξάηηεη κε βάζε ηελ 

θχξηα απνζηνιή ηεο πνπ είλαη ε «θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

ρξφληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ε πξνψζεζε, πξνζηαζία θαη απφιαπζε ησλ 

αλζξσπίλσλ θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπο» (https://www.esamea.gr/about-

us/mission21). ζνλ αθνξά ηψξα ηε δεχηεξε πεξίπησζε, «κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ΟΠΔΚΑ άλνημε 

ζειίδα ζηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή 

ηνπο. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε θαηάξγεζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ε 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαπήξσλ κε αμηνπξέπεηα θαη ε ηζφηηκε  κεηαρείξηζε φισλ ησλ πνιηηψλ απηήο ηεο 

ρψξαο απνηεινχλ θεληξηθέο πξνηεξαηφηεηεο» (https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/ 
22

). 

Αηζζεηεξηαθέο Αλαπεξίεο 

Ξεθηλψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ αλαπεξίαο, ην πξψην είδνο πνπ ζα 

αλαθεξζεί θαη ζα αλαιπζεί είλαη νη Αηζζεηεξηαθέο Αλαπεξίεο. Πξηλ φκσο ηελ επεμήγεζε ησλ 

Αηζζεηεξηαθψλ Αλαπεξηψλ ζθφπηκν είλαη λα δνζεί έλα ππφβαζξν ζρεηηθά κε ην ηη είλαη θαη ηη 

πεξηιακβάλνπλ απηέο. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε κηιψληαο γη’ απηφ ην είδνο αλαπεξηψλ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή νπηηθή, πσο «αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο»  είλαη νη δηαηαξαρέο ή βιάβεο πνπ 

πξνθαινχληαη ζηηο αηζζεηεξηαθέο – αηζζεζηνθηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ. Οη αλαπεξίεο απηέο 

θπξίσο αλαθέξνληαη ζε πξνβιήκαηα αθνήο, δειαδή θψθσζε θαη βαξεθνΐα, θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

φξαζεο, γηα παξάδεηγκα κεξηθή ή νιηθή ηχθισζε, θαηαξξάθηεο, ακβιπσπία. Σν είδνο ησλ αλαπεξηψλ 

απηψλ κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη κε δπζιεηηνπξγίεο ή απνπζία θαη ηεο αθνήο θαη ηεο φξαζεο 

ηαπηφρξνλα θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πνιπαηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο ή αιιηψο ηπθινθψθσζε φπσο είλαη 

πεξηζζφηεξν γλσζηέο νη αλαπεξίεο απηέο.  

Πξνβιήκαηα ζηελ Αθνή 

χκθσλα κε ηελ ηαηξηθή πξνζέγγηζε, ζηα πξνβιήκαηα αθνήο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, ππάξρνπλ δχν βαζηθέο δπζιεηηνπξγίεο, απηέο είλαη ε θψθσζε θαη ε 

βαξεθνΐα. «Ζ θψθσζε είλαη ε αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα ζπιιάβεη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, ελψ 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αιαιία, θαζψο ε γιψζζα θαηαθηάηαη δηακέζνπ ηεο αθνήο. Οη ζπλέπεηεο ηεο 

θψθσζεο ζπλδένληαη άκεζα κε ην ρξφλν εκθάληζεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο ςπρνπλεπκαηηθήο εμέιημεο ησλ εθγελεηήο θσθψλ θαη εθείλσλ, ζηνπο νπνίνπο ε θψθσζε 

επήιζε ζε ειηθία ηέηνηα, ψζηε λα έρνπλ ήδε απνθηεζεί βαζηθέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο» (ηεθαλίδεο, 
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 https://www.esamea.gr/about-us/mission πξφζβαζε ζηηο 14/4/2021 
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 https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/ πξφζβαζε ζηηο 28/4/2021 
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2004: 36). Με βάζε απηφ ινηπφλ ηα άηνκα κε απηά ηα πξνβιήκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθξίζεηο, ησλ Κσθψλ  θαη ησλ Βαξήθνσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηχπν ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο πνπ εκθαλίδνπλ. πγθεθξηκέλα:  

- Κσθνί: «Δίλαη ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε αίζζεζε ηεο αθνήο δπζιεηηνπξγεί. Ζ γεληθή απηή νκάδα 

ΑκεΑ, απνηειείηαη απφ δχν ππφ-νκάδεο πνπ δηαθξίλνληαη κε θξηηήξην ην ρξφλν απψιεηαο ηεο 

αίζζεζεο ηεο αθνήο. Απηέο είλαη: α) νη εθ γελεηήο θσθνί, δειαδή ηα άηνκα πνπ γελλήζεθαλ κε 

θψθσζε ή έραζαλ ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο κέρξη ην 2
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαη β) ηα άηνκα κε 

επίθηεηε θψθσζε, ηα νπνία γελλήζεθαλ κε θπζηνινγηθή αθνή, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θάπνηα ειηθία 

έραζαλ ηελ αθνή ηνπο ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο» (ηεθαλίδεο, 2004: 36-37).  

 

- Βαξήθννη: «Δίλαη ηα άηνκα κε αζζελή αθνπζηηθή αίζζεζε. Ζ κεησκέλε αθνπζηηθή νμχηεηα ησλ 

βαξήθνσλ κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηε βνήζεηα αθνπζηηθνχ. Ο βαζκφο απψιεηαο ηεο αθνήο 

θαζνξίδεηαη κε ην αθνπφκεηξν θαη βάζεη ηνπ δηεζλψο θαζηεξσκέλνπ θξηηεξίνπ ΗSO (International 

Standard Organization)» (ηεθαλίδεο, 2004: 36-37).  

χκθσλα σζηφζν κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη πηνζεηεζεί κέζα απφ ηε ζπλάληεζε πνπ έγηλε ην 1974 

κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ θσθψλ ηεο Ακεξηθήο δίλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε φζνλ 

αθνξά ην δήηεκα απηφ. Ο νξηζκφο ινηπφλ ιέεη πσο «θσθφ είλαη ην άηνκν ην νπνίν εμαηηίαο ηεο 

απψιεηαο ηεο αθνήο ηνπ (ν βαζκφο απψιεηαο ηεο αθνήο είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξνο απφ 70 dB ζηηο 

βαζηθέο θαη ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο) παξεκπνδίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο νκηιίαο κέζσ ηνπ 

αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ή κε αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ή άιια ηερληθά βνεζήκαηα» 

(Κνπξκπέηεο, 2007: 9). Καη βαξήθνν είλαη ην άηνκν ην νπνίν εμαηηίαο ηεο απψιεηαο ηεο αθνήο ηνπ (ν 

βαζκφο απψιεηαο ηεο αθνήο ηνπ θπκαίλεηαη ζπλήζσο ζηα 25 - 69 dB ζε φιεο ηηο ζπρλφηεηεο) 

δπζθνιεχεηαη αιιά δελ παξεκπνδίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο νκηιίαο κέζσ ηνπ αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο ή κε αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ή άιια ηερληθά βνεζήκαηα» (Κνπξκπέηεο, 2007: 9).   

Με βάζε ηελ ηαηξηθή νπηηθή πνπ πξναλαθέξακε, νη θσθνί θπξίσο άλζξσπνη, απνηεινχλ άηνκα ηα 

νπνία νπζηαζηηθά δελ αθνχλε. κσο ζε αληίζεζε κε ηελ νπηηθή απηή, ην θνηλσληθφ κνληέιν, ε 

θνηλσληθή πιεπξά δειαδή, βιέπεη κε άιινλ ηξφπν ηνπο θσθνχο ζπλαλζξψπνπο καο. χκθσλα κε ηελ 

νπηηθή απηή, «νη θσθνί δελ είλαη άλζξσπνη πνπ δελ αθνχλε αιιά άλζξσπνη πνπ βιέπνπλ θαη 

απνηεινχλ κηα δηαθνξνπνηεκέλε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα» (Κνπξκπέηεο, 2007: 5).  

Οη άλζξσπνη απηνί, νη νπνίνη είηε δελ αθνχλε θαιά, είλαη δειαδή βαξήθννη, είηε δελ αθνχλε θαζφινπ, 

είλαη δειαδή θσθνί, ζεσξεηηθά θαη κε βάζε ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
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αλαπήξσλ, είηε βαξηάο είηε ειαθξηάο κνξθήο, φκσο νη ππφινηπεο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπο είλαη 

θπζηνινγηθέο. Γειαδή αλ ην δνχκε απφ ηελ θνηλσληθή νπηηθή, ηα άηνκα απηά κπνξνχλ λα δνπλ, λα 

επηθνηλσλήζνπλ κέζσ ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο, ή αθφκα θαη ηεο πξνθνξηθήο κεζφδνπ εάλ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί πάλσ ζε απηή, θαζψο θαη λα επηηειέζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο 

καο, κέζα απφ ηελ φξαζε ηνπο απφ ηε κηα, αιιά θαη απφ ηηο ζσκαηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο απφ ηελ άιιε. 

Με βάζε ινηπφλ απηή ηελ νπηηθή,  «νη θσθνί απνηεινχλ κηα νκάδα  κε θνηλά πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ βαζίδνληαη ζην φηη είλαη άηνκα πνπ «βιέπνπλ». Ζ πξφζβαζε ηνπο ζηνλ θφζκν 

γίλεηαη κέζα απφ ηελ δπλαηφηεηα ηεο «φξαζεο» θαη βξίζθεηαη ζε απφιπηε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο 

πνπ ζέινπλ ηελ «έιιεηςε αθνήο» σο θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. Απηή ηνπο ε ηδηφηεηα θαη ν 

επηηπρεκέλνο ηξφπνο ζπλδηαιιαγήο ηνπο κε ηα πξάγκαηα δελ ζπκθσλνχλ θαζφινπ κε ηελ 

πεξηνξηζηηθή ζεψξεζε ηεο «θψθσζεο» (Κνπξκπέηεο, 2007: 6). 

ηελ Διιάδα, ν πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ κε θψθσζε ή βαξεθνΐα έρεη ζσκαηεία θαη νξγαλψζεηο ζηηο 

νπνίεο κπνξνχλ απεπζπλζνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, θαζψο επίζεο θαη λα ιάβνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ νκαιή χπαξμε θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Σα 

πεξηζζφηεξα ζσκαηεία ηεο Διιάδαο είλαη ελζσκαησκέλα κέζα ζηελ ΟΜΚΔ
23

. Ζ ΟΜΚΔ, ε νπνία 

είλαη κε θεξδνζθνπηθή δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε, ηδξχζεθε ην 2018, απφ, ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο, νξγαλψζεηο θσθψλ θαη βαξήθνσλ, θαη «είλαη κέινο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ), ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Κσθψλ (EUD), ηεο Παγθνζκίαο 

Οκνζπνλδίαο Κσθψλ (W.F.D.) θαη ηεο Δπξσπατθήο Οξγάλσζεο Βαξήθνσλ αηφκσλ (EFHOH)» 

(https://www.omke.gr/wp-content/uploads/Katastatiko-OMKE.pdf 24). Οπζηαζηηθά ε ΟΜΚΔ, είλαη 

απηφο ν ζεζκφο, ν νπνίνο ζηεξίδεη θαη βνεζάεη ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ησλ θσθψλ θαη βαξήθνσλ 

αηφκσλ.  

Δπίζεο ζεκαληηθφ ζεζκηθφ θνκκάηη ην νπνίν πξνήιζε κέζα απφ ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ ειιεληθνχ 

θηλήκαηνο ησλ θσθψλ, θαη θαηά ηελ δηθή κνπ γλψκε είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί εδψ, κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο είλαη ε κε απνκφλσζε ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ην δηθαίσκα ζηα αγαζά ηεο ελεκέξσζεο 

θαζψο θαη ηεο ςπραγσγίαο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνκαη ζην γεγνλφο πσο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ε 

απνγεπκαηηλή ελεκέξσζε ησλ εηδήζεσλ ζηελ ηειεφξαζε πεξηιακβάλεη ην δειηίν θαη ζηε λνεκαηηθή. 

Γειαδή καδί κε ηελ ελεκέξσζε γηα αθνχνληεο αλζξψπνπο, έρεη θαη έλα παξαζπξάθη ζπλήζσο θάησ 

ρακειά κε έλαλ άλζξσπν πνπ κεηαθξάδεη νηηδήπνηε εηπσζεί, ζηε λνεκαηηθή γιψζζα. Μεηέπεηηα θαη 

ην ηειεπηαίν δηάζηεκα απηφ επεθηάζεθε θαη ζε ζεκαληηθά δηαγγέικαηα ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, 

ελψ πιένλ ζε πνιιά θαλάιηα ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο ζε δηάθνξεο ηαηλίεο θαη ζεηξέο ζηηο νπνίεο 
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 Οκνζπνλδία Κσθψλ Διιάδνο 
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κηινχλ ειιεληθά, απφ θάησ ππάξρνπλ ππφηηηινη πνπ κεηαθξάδνπλ νηηδήπνηε εηπσζεί ή νηηδήπνηε 

αθνπζηεί ζε απηή, κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ςπραγσγεζνχλ θαη νη άλζξσπνη 

κε πξνβιήκαηα αθνήο.  

Αθφκα, ηα άηνκα κε θψθσζε ή βαξεθνΐα κπνξνχλ, ιφγσ ηνπ φηη θαη έρνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

φξαζεο, βιέπνπλ δειαδή, θαζψο θαη νη ππφινηπεο θηλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο είλαη θπζηνινγηθέο, λα 

δήζνπλ θαη ρσξίο θάπνηα ζπλερή παξνπζία, βνήζεηα θαη ζηήξημε απφ θάπνην άιιν άηνκν. Βέβαηα, λα 

αλαθεξζεί εδψ πσο, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε έιιεηςε αθνήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην λα δεη 

θάπνην άηνκν απηφλνκα θαη κφλν ηνπ, ελέρεη θηλδχλνπο, ιφγσ ηνπ φηη, αλ ζπκβεί γηα παξάδεηγκα 

θάπνηα ππξθαγηά ή αθφκα θαη θάπνηα πεξίπησζε θινπήο, ην άηνκν απηφ θηλδπλεχεη λα κελ αληηιεθζεί 

θάηη ιφγσ ηεο έιιεηςεο πνπ έρεη. κσο, απηφ δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά θαζψο φινη νη 

άλζξσπνη θαη δε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο-εηδηθέο αλάγθεο, έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηφλνκεο θαη 

αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο κέζα ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. Μηα ιχζε γηα λα δεη απηφλνκα θαη 

αλεμάξηεηα έλα άηνκν κε πξνβιήκαηα θψθσζεο είλαη γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε ελφο ζθχινπ ν νπνίνο 

ζα είλαη εθπαηδεπκέλνο λα ελεκεξψλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ γηα ηελ χπαξμε θηλδχλνπ κέζα απφ ην 

ζθνχληεκα ή ην ηξάβεγκα ηνπ ξνχρνπ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ.  

Σέινο φζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ θνκκάηη ησλ πξνβιεκάησλ αθνήο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη πσο 

αλάινγα κε ην πνζνζηφ θψθσζεο ή βαξεθνΐαο θξίλεηαη θαη ην εάλ έλα άηνκν ζα ιάβεη ή φρη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν επίδνκα. πγθεθξηκέλα κέζα απφ ηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο, παξνπζηάδεηαη ην 

εμήο:   

Γηθαηνχρνη Δπηδφκαηνο Κσθαιαιίαο: 

- Άηνκα κε θψθσζε - βαξεθνΐα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ, ειηθίαο κέρξη θαη 18 

εηψλ, θαζψο θαη νη κεγαιχηεξνη ησλ 65 εηψλ. 

- Άηνκα κε θψθσζε - βαξεθνΐα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ, ειηθίαο 19-65 εηψλ, 

πνπ πάζρνπλ ηαπηφρξνλα κε ηελ θψθσζε - βαξεθνΐα θαη απφ άιιε ρξφληα ζσκαηηθή, 

πλεπκαηηθή ή ςπρηθή πάζεζε ή βιάβε. 

-  Άηνκα κε θψθσζε - βαξεθνΐα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67 % θαη άλσ, απφ 19 έσο 25 

εηψλ,  πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία, θαηψηεξεο, κέζεο ή αλψηεξεο ηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο 

ζρνιέο ή ζε ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ ή ζε αλψηεξα ή αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή ζε κνλάδεο 

επαγγεικαηηθήο θαηαξηίζεσο θιπ. 

- Οη θσθάιαινη ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, θαη αλ αλήθνπλ ζπγρξφλσο ζηηο παξαθάησ 

εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο: 



 
47 

- Οη επαλαπαηξηδφκελνη νκνγελείο θσθάιαινη άζρεηα αλ έρνπλ ζηεξεζεί ή φρη ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα. 

- Οη θσθάιαινη ππήθννη ησλ θξαηψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θπξσκέλε κε ην Ν.Γ. 

4017/59 (ΦΔΚ Α/246/59) Δπξσπατθή ζχκβαζε θαη θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα. 

- Οη θσθάιαινη πνπ έρνπλ θξηζεί αλίθαλνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ηνπο, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4051/60 θαη ηνπ Β.Γ. 669/61. 

- Οη θσθάιαινη πνπ δηθαηνχληαη ην επίδνκα, πνπ πξνβιέπεη ην Ν.Γ. 1153/72 «πεξί 

πξνζηαζίαο πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ δηά ηεο παξνρήο νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ" (ΦΔΚ 

Α/76/72). 

- Οη Κχπξηνη ππήθννη ειιεληθήο θαηαγσγήο, εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα. 

(άξζξν 3 ΚΤΑ Γ4/Φ.112/νηθ. 1929/28.7.1982 (ΦΔΚ 724/30.9.1982 ηεχρνο Β').  

(https://www.minoapediadas.gr/e-services/koinwnikhyphresia/kofwshs-allowance.html25) 

Γηα λα πάξνπλ φκσο επίδνκα ηα πξναλαθεξζέληα άηνκα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο ιφγσ θψθσζεο ή βαξεθνΐαο  απνθαζίδεηαη 

ζηα ΚΔΠΑ, φπνπ ε απφθαζε απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζην αθνπφγξακκα ηνπ αηφκνπ πνπ δεηάεη ην 

επίδνκα. Δθφζνλ θξηζεί φηη ε αλαπεξία ηνπο αλέξρεηαη απφ 67% θαη άλσ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην 

«λα κελ ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ ίδηα αηηία απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή, ίζε ή 

κεγαιχηεξε ηεο εθάζηνηε πξνβιεπνκέλεο, θαη λα κελ απνπζηάδνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ. (https://amea-care.gr/νηθνλνκηθή-ελίζρπζε-θθψλ-θαη-

βαξήθν/26). Σν επίδνκα πνπ ζα ιάβνπλ φζνη θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλέξρεηαη ζε 362 επξψ 

κεληαίσο. 

Πξνβιήκαηα ζηελ Όξαζε 

Πεξλψληαο ηψξα ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα πσ πσο, ελψ ζα αλαθεξζεί 

ζαλ κηα κνξθή, ζαλ κηα θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο, ζην Ρέζπκλν, πνπ νπζηαζηηθά είλαη ν λνκφο 

πνπ αθνξά ηελ εξγαζία απηή, δελ ππάξρεη, αθφκα ηνπιάρηζηνλ, θάπνηα δνκή πνπ λα αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε άηνκα ή παηδηά ηα νπνία έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. Ξεθηλψληαο ινηπφλ κε ηελ 

θαηεγνξία απηή, θαη εδψ ππάξρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεπθξηλήζεηο θαη θαηεγνξίεο πνπ ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. Αξρηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ δηαηαξαρέο 

ζηελ νπηηθή ιεηηνπξγία ή έρνπλ κεησκέλε ή θαη θαζφινπ φξαζε, θάλνπκε ιφγσ γηα δπζιεηηνπξγίεο 

«πνπ αθνξνχλ ηελ αληίιεςε ηνπ θσηφο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ζρήκαηνο, ρξψκαηνο θαηκεγέζνπο ηνπ 

                                           
25

  https://www.minoapediadas.gr/e-services/koinwnikhyphresia/kofwshs-allowance.html πξφζβαζε 

ζηηο 20/4/2021  
26

 https://amea-care.gr/νηθνλνκηθή-ελίζρπζε-θθψλ-θαη-βαξήθν/ πξφζβαζε ζηηο 20/4/2021 
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νπηηθνχ εξεζίζκαηνο. ηελ θαηεγνξία απηήπεξηιακβάλνληαη δηαηαξαρέο πνπ αθνξνχλ ηελ νπηηθή 

νμχηεηα, ηε κνλφθζαικε θαη δηφθζαικε φξαζε, ην νπηηθφ πεδίν, ηελ αίζζεζε ηνπ θσηφο θαη ην 

ρξψκα, ηελ θεληξηθή θαη πεξηθεξηαθή φξαζε, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο νπηηθήο εηθφλαο» 

(ηεθαλίδεο, 2009: 27). 

Ζ ‘νπηηθή αλαπεξία’ (vision impairment)  ή αιιηψο ‘αλαπεξία φξαζεο’ είλαη έλα απνηέιεζκα ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απψιεηαο ηεο φξαζεο θαη φρη νθζαικνινγηθή δηαηαξαρή, ε νπνία θέξλεη απψιεηα είηε 

απηή είλαη κεξηθή είηε νιηθή. «Ο φξνο ‘άηνκν κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο’ ή ‘άηνκν κε αλαπεξία 

φξαζεο’  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θαηάζηαζε ηεο απψιεηαο φξαζεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ 

είλαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ‘νιηθή απψιεηα φξαζεο’ ή ‘κεξηθή απψιεηα 

φξαζεο’. [..] Μεησκέλε φξαζε νξίδεηαη, φηαλ ε νπηηθή νμχηεηα ηνπ αηφκνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 6/18, 

αιιά ίζε ή θαιχηεξε απφ 3/60 θαη ηχθισζε φηαλ ε νπηηθή νμχηεηα είλαη κηθξφηεξε απφ 3/60» 

(Παπαδαθείξε, 2018: 37). 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ν λνκηθφο/ηαηξηθφο νξηζκφο πνπ έρεη ζεζπηζηεί νξίδεη πσο 

«λνκηθά ηπθιφ λνείηαη παλ πξφζσπν, ην νπνίνλ ζηεξείηαη παληειψο θαη ηεο αληηιήςεσο ηνπ θσηφο ή 

ηνπ νπνίνπ ε νπηηθή νμχηεο είλαη κηθξνηέξα ηνπ 1/20 ηεο θπζηνινγηθήο ηνηαχηεο (Ν. 958/ΦΔΚ 191/η. 

Α’ /14-8-1979 άξζξν 1)» (Παπαδαθείξε, 2018: 37-38). Καζψο επίζεο θαη «λνκηθά ηπθιφ ζεσξείηαη ην 

άηνκν πνπ αθφκα θη αλ έρεη νπηηθή νμχηεηα, ε πεξηθεξηθή ηνπ φξαζε είλαη πεξηνξηζκέλε ζηηο 10 

κνίξεο θεληξηθά ή ιηγφηεξν» (Παπαδαθείξε, 2018: 37-38). 

Ζ ηχθισζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «ε αδπλακία ηνπ νπηηθνχ νξγάλνπ λα ζπιιάβεη νπηηθά 

εξεζίζκαηα θαη ε έιιεηςε νπηηθψλ παξαζηάζεσλ. Οπζηαζηηθά ζεσξνχληαη ηπθινί νη άλζξσπνη πνπ 

εμαηηίαο θάπνηαο βιάβεο ηνπ νπηηθνχ νξγάλνπ έρνπλ ράζεη ζε ηέηνην βαζκφ ηελ φξαζε ηνπο, ψζηε λα 

αδπλαηνχλ, ρσξίο μέλε βνήζεηα, λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζ' έλα άγλσζην πεξηβάιινλ. [...] Γηα ηελ 

απηφλνκε κεηαθίλεζε ηνπο θάλνπλ ρξήζε κπαζηνπληνχ ή εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ ζθχισλ. 

Αλαγλσξίδνπλ ηνλ ρψξν κε ηα άθξα ηνπο θαη ηελ αθνή, δηεπθνιχλνληαη απφ θαηεπζπληήξηνπο 

δηαδξφκνπο π.ρ. κε θπβφιηζνπο, εηδηθνχο ρεηξνιηζζήξεο κε αξρή θαη ηέινο, πηλαθίδεο κε ην εηδηθφ 

ζχζηεκα BRAILLE, δάπεδα κε ερναπνξξνθεηηθά γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο άιινπο απφ ηνλ 

βεκαηηζκφ ηνπο, επθξηλή ερεηηθή ζήκαλζε θαη ρψξνπο πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ αληήρεζε (Νηαξάξα, 

2012: 8-9). εκαληηθφ είλαη επίζεο πσο ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ αθνή, ηα άηνκα 

κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε θαη θπξίσο ηα άηνκα ηα νπνία δελ βιέπνπλ, έρνπλ δειαδή ή κεξηθή ή 

νιηθή ηχθισζε, είλαη θάπσο δχζθνιν λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ απηφλνκα γη απηφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ρξεηάδνληαη ζηήξημε θαη βνήζεηα είηε απφ θάπνην άιιν άηνκν, είηε απφ έλαλ ζθχιν νδεγφ πνπ 
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είλαη ζπλέρεηα θαη κφληκα καδί ηνπο θαη έρεη εθπαηδεπηεί λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηα άηνκα απηά θαη λα 

ηα θαζνδεγεί.   

Ζ ηχθισζε ή αιιηψο ε αλαπεξία ηεο φξαζεο, κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο θιεξνλνκηθή πνπ είλαη 

κάιηζηα θαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο αλαπεξίαο ηεο φξαζεο, θαζψο θαη σο εθ’ γελεηήο ή 

επίθηεηε. «Ζ βαξχηεηα ησλ δηαηαξαρψλ ηεο φξαζεο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε κείσζε ηεο νμχηεηαο 

απφ ειαθξηάο κνξθήο σο ηελ πιήξε απψιεηα ηεο φξαζεο. Οη δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο επίζεο κπνξεί λα 

είλαη ζπγγελείο ή επίθηεηεο θαη λα νθείινληαη ηφζν ζε νξγαληθνχο φζν θαη ζε πεξηβαιινληηθνχο – 

κεραληθνχο παξάγνληεο» (ηεθαλίδεο, 2009: 31).  

πσο ζπκβαίλεη θαη ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ αθνή, αιιά θαη ζε φιεο ηηο κνξθέο αλαπεξηψλ, 

ηα άηνκα κε ηχθισζε δηθαηνχληαη θάπνην επίδνκα απφ ην θξάηνο. πγθεθξηκέλα, «ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1 ηεο ΚΤΑ Γ29α/Φ.32/Γ.Π.νηθ.10806/529 (ΦΔΚ 1189/15.05.2013, ηεπρ. Β) ηζρχεη εθεμήο σο 

αθνινχζσο: «Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ ζε ηπθιά άηνκα θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ γηα ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα θάλνπλ δεθηέο γλσκαηεχζεηο 

ησλ ΚΔΠΑ πνπ πηζηνπνηνχλ νπηηθή αλαπεξία – αλαπεξία φξαζεο απφ 80% θαη άλσ» 

(https://www.fte.org.gr/index.php/el/2014-02-03-13-55-42/2014-02-03-14-00-2328). Δπίζεο εμίζνπ 

ζεκαληηθφ , είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ηφζν ηα άηνκα κε ηχθισζε, φπσο βέβαηα θαη φια ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, δηθαηνχληαη θαη θάξηα αλεξγίαο, ε νπνία 

εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ, θαη ε νπνία ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο αλέξγνπο, δελ αλαλεψλεηαη 

θάζε κήλα. 

Σέινο ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, έρνπλ θαη εθείλνη ηε δηθηά ηνπο νξγάλσζε, ε νπνία βνεζάεη, 

ζηεξίδεη θαη δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα ησλ ηπθιψλ ή κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε, ζπκπνιηηψλ καο. Ζ 

νξγάλσζε απηή, είλαη ε Δ.Ο.Σ, ε αιιηψο ε Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιψλ, ε νπνία κάιηζηα είλαη θαη 

κέινο ηεο ΔΑκεΑ. Ηδξχζεθε απφ νξγαλψζεηο ηπθιψλ αηφκσλ θαη αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο, 

απφ νξγαλψζεηο γνλέσλ, θεδεκφλσλ αλήιηθσλ ηπθιψλ παηδηψλ θαη παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο, 

θαζψο θαη απφ  νξγαλψζεηο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηπθιά άηνκα κε βαξηέο θαη 

πξφζζεηεο αλαπεξίεο, θαη είλαη θνηλσληθνζπλδηθαιηζηηθή κε θεξδνζθνπηθή δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε.  
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Κηλεηηθέο (σκαηηθέο) Αλαπεξίεο 

Δξρφκελνη ζηελ ακέζσο επφκελε θαηεγνξία αλαπεξηψλ, ζα γίλεη ιφγνο γηα ηηο ζσκαηηθέο ή αιιηψο 

φπσο είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηέο, γηα ηηο θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Ζ θαηεγνξία απηή ησλ αλαπεξηψλ ιφγσ 

ηεο πνιππινθφηεηαο θαη βαζηθά ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο ηεο έρεη ρσξηζηεί ζε νξηζκέλεο 

βαζηθέο πεξηπηψζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε θαηεγνξηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε 

δχν ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίεο:  

- Κηλεηηθά αλάπεξα άηνκα απφ ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο ιφγσ θάπνηαο γελεηηθήο αλσκαιίαο 

πνπ κπνξεί λα εθδειψλεηαη παξάιιεια κε άιια κηθξά ή κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα.  

- Άηνκα πνπ επήιζαλ ζε απηήλ ηε θαηάζηαζε έπεηηα απφ θάπνην αηχρεκα, είηε απηνθηλεηηζηηθφ, είηε 

εξγαηηθφ. 

(θινκπνλάθε, 2007: 18) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δεχηεξε πεξίπησζε θαηεγνξηνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζην δηαρσξηζκφ ησλ 

θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ κε βάζε ηελ αηηηνινγία ηνπο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζε ηξείο  

ππνθαηεγνξίεο σο εμήο:  

- Κηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ βιάβε ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. 

- Κηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ βιάβε νξζνπεδηθήο θχζεο  

- Παξακνξθψζεηο θαη δπζκνξθίεο 

 (θινκπνλάθε, 2007: 18-19) 

Σέινο ζηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία πεξίπησζε θαηεγνξηνπνίεζεο νη ππνθαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

είλαη δχν. ε απηή ινηπφλ ηελ πεξίπησζε νη θηλεηηθέο αλαπεξίεο ρσξίδνληαη σο εμήο:  

- Κηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ νθείινληαη ζε θάπνην είδνο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ή θάπνηαο 

λεπξνινγηθήο θχζεσο δπζιεηηνπξγίαο 

- Κηλεηηθέο αλαπεξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη νξζνπεδηθήο 

θχζεσο θη είλαη είηε εθ’ γελεηήο είηε επίθηεηα. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα πηνζεηεζεί ε ηξίηε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζα γίλεη ιφγνο γη’ απηέο ηηο δχν 

βαζηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Έηζη ινηπφλ, απφ ηε κηα ζα αλαιπζνχλ νη αλαπεξίεο, νη νπνίεο νθείινληαη 

ζε βιάβεο ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα, θαη απφ ηελ άιιε νη αλαπεξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα νξζνπεδηθήο θχζεσο ηα νπνία είλαη είηε εθ’ γελεηήο είηε επίθηεηα ζηε κεηέπεηηα 

πνξεία ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ.  
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εκαληηθφ, ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξηλ απφ ηελ αλάιπζε, είλαη λα αλαθεξζεί έλαο πεξηεθηηθφο 

ηαηξηθφο νξηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο θηλεηηθέο αλαπεξίεο. χκθσλα κε απηφλ νη αλαπεξίεο απηέο 

αλαθέξνληαη ζε «φιεο εθείλεο ηηο θιηληθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη θηλήζεηο (αδξέο ή ιεπηέο) 

παξεκπνδίδνληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζηελ νξζή ηνπο εθηέιεζε, ή πεξηνξίδνληαη θαηά ηξφπν 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζνβαξφ, θαζψο θαη ζε απηέο πνπ απνθηήζεθαλ κε θαζπζηέξεζε ή δελ 

απνθηήζεθαλ θαζφινπ» (Παπαδαθείξε, 2018: 52). Οη θηλεηηθέο αλαπεξίεο ινηπφλ αλαθέξνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο βιάβεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη δνκηθέο, λεπξνινγηθέο ή αθφκα θαη απνηειέζκαηα 

ελφο ζνβαξνχ ηξαχκαηνο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ αηφκνπ. Οη βιάβεο απηέο νπζηαζηηθά «επεξεάδνπλ ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ κπψλ, ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία ησλ άθξσλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ην 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα» (Παπαδαθείξε, 2018: 52). 

ηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα θηλεηηθέο αλαπεξίεο νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο αλαθεξφκαζηε ζε βιάβεο ή ειιηπή αλάπηπμε απηνχ. Πην  

ζπγθεθξηκέλα ζε απηή ηελ θαηεγνξία «ε θηλεηηθή αλαπεξία νθείιεηαη ζε ειιηπή αλάπηπμε ή βιάβε 

ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία). Ο εγθέθαινο πνπ απνηειεί ην 

θεληξηθφ φξγαλν ειέγρνπ ηεο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

δπζιεηηνπξγεί, επεξεάδνληαο δηάθνξεο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο» (εκεηψζεηο Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ). 

Μεηαμχ ησλ πην ζεκαληηθψλ κνξθψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο:  

- Ζ Δγθεθαιηθή Παξάιπζε 

- Ζ Δπηιεςία  

- Ζ Γηζρηδήο Ράρε 

Απφ ηελ άιιε, ζηελ θαηεγνξία ησλ θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα 

κεηαμχ άιισλ  ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

- Γηάθνξνη ηξαπκαηηζκνί ζην λσηηαίν κπειφ (Καθψζεηο Νσηηαίνπ Μπεινχ) 

- Νεπξνκπτθέο Παζήζεηο (Μπτθή Γπζηξνθία)  

- Αξζξίηηδα  

- Γηάθνξνη αθξσηεξηαζκνί είηε άλσ είηε θάησ άθξσλ 

πσο παξαηεξήζεθε, νη θηλεηηθέο αλαπεξίεο είλαη κηα πεξίπινθε θαη πνιπκεξήο θαηεγνξία. 

Πεξηιακβάλεη κέζα ηεο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη εθδνρέο, ε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ζέιεη 

θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο. κσο ζεκαληηθφ είλαη φηη ν εξρνκφο ηνπο ζηε δσή ελφο 

αλζξψπνπ θέξλεη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Μηιψληαο γηα ηηο επίθηεηεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, νη 

νπνίεο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα επέιζνπλ χζηεξα απφ έλαλ ηξαπκαηηζκφ, θαη κε ηελ θαηάιιειε 
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ζεξαπεία κπνξεί θαη λα είλαη παξνδηθέο, θέξλνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζηε δσή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ φζν θαη ησλ αηφκσλ γχξσ ηνπ.  

πγθεθξηκέλα ππάξρεη ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ πνπ ήξζε αληηκέησπνο κε κηα αλαπεξία, 

θαζψο πιένλ πξέπεη λα κάζεη λα δεη αιιηψο. Πξέπεη κέρξη ηνπιάρηζηνλ λα κάζεη λα θηλείηαη θαη λα δεη 

απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα, λα εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπ γχξσ ηνπ. Πνιιέο είλαη νη θνξέο πνπ 

άηνκα κε επίθηεηε αλαπεξία αηζζάλνληαη πσο είλαη βάξνο πιένλ γηα ηα άηνκα γχξσ ηνπο, αηζζάλνληαη 

ληξνπή γη’ απηφ πνπ ηνπο ζπλέβε. Πέξα φκσο απφ ην ςπρνινγηθφ βάξνο, ζηηο επίθηεηεο θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο, πξέπεη ην άηνκν λα βηψζεη κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. Θα 

πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν γηα λα κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο πξφβιεκα, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηελ εξγαζία ηνπ. Γεληθά θαη κε ιίγα ιφγηα ζα πξέπεη λα αιιάμεη νιφθιεξε 

ε θαζεκεξηλφηεηά ηφζν ε δηθηά ηνπ φζν θαη ηεο ίδηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, κε ζθνπφ λα πξνζαξκνζηνχλ 

φινη ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ. ε θάπνηεο κνξθέο ησλ θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

αθξσηεξηαζκνί ησλ θάησ άθξσλ ή ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ή θάπνηνη ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί, 

αλαγθάδνληαη ηα άηνκα λα είλαη θαζεισκέλα πάλσ ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα. Γη απηφ ην ιφγν ε 

θνηλσλία γχξσ καο είλαη ππνρξεσκέλε λα δέρεηαη, λα ζέβεηαη θαη λα είλαη ηζφηηκε απέλαληη ζηα άηνκα 

απηά. ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζπγθεθξηκέλα έρνπλ γίλεη πνιιέο αιιαγέο φζνλ αθνξά απηφ ην 

θνκκάηη. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε πνιιά ζεκεία ξάκπεο αλαπήξσλ, επίζεο ππάξρνπλ πάξθηλγθ θαη 

ζέζεηο γηα ΑκεΑ, ελψ πιένλ, ζην Ρέζπκλν γηα ηελ αθξίβεηα, πνπ είλαη θαη ν λνκφο γηα ηνλ νπνίν ζα 

γίλεη ιφγνο ζηελ παξνχζα εξγαζία, νη ΑκεΑ ζπλάλζξσπνί καο κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ θαη ηελ 

ζάιαζζα, κέζα απφ ηηο ξάκπεο ζαιάζζεο ή αιιηψο  seatrack, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο παξαιίεο. 

ζνλ αθνξά ην εάλ έλα άηνκν κε θηλεηηθή αλαπεξία ρξήδεη ή φρη ζπλερνχο θαη ζπζηεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο έρεη λα θάλεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο. Βέβαηα λα αλαθεξζεί 

εδψ, πσο θαηά ηε δηθή κνπ πξνζσπηθή γλψκε, φινη νη ΑκεΑ ζπλάλζξσπνί καο έρνπλ ην δηθαίσκα 

ζηελ απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε δηαβίσζε, φκσο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα είλαη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, πνπ απηφ δελ είλαη ηφζν εθηθηφ. Έηζη ινηπφλ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα θηλεζεί θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθέο πξνζσπηθέο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζσκαηηθή πγηεηλή, ε επηβίσζε θαη ε εχθνιε κεηαθίλεζε, ηφηε 

ζαθψο θαη κπνξεί λα δήζεη απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα. κσο ζε πεξηπηψζεηο γηα παξάδεηγκα 

εγθεθαιηθήο παξάιπζεο πνπ έλα άηνκν δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη νχηε απιέο ιεηηνπξγίεο, ηφηε 

ε απηφλνκε δηαβίσζε δελ είλαη εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί.  
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Με βάζε ηελ παξαπάλσ πξνζσπηθή δηάθξηζε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, ηειεηψλνληαο κε ην θνκκάηη 

ησλ θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ, ην γεγνλφο πσο ν ΟΠΔΚΑ, παξαρσξεί θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία θάπνηα 

αλαπεξηθά επηδφκαηα. πγθεθξηκέλα:  

Δπίδνκα θίλεζεο 

«Σν επίδνκα θίλεζεο ρνξεγείηαη ζε αλαζθάιηζηνπο θαη αζθαιηζκέλνπο εθφζνλ θξηζνχλ απφ ηελ 

αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή φηη έρνπλ: 

- αθξσηεξηαζκφ θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο  80% θαη άλσ 

- αθξσηεξηαζκφ θαη ησλ δχν άλσ άθξσλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ 

- παξάιπζε ησλ δχν θάησ άθξσλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη  άλσαλεμάξηεηα απφ ην αλ 

είλαη θχξηνη, λνκείο, θάηνρνη ή ρξήζηεο ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθνχ νρήκαηνο.Δπηζεκαίλνπκε 

φηη, ζχκθσλα κε απφθαζε αξηζ.12, ηεο 221εο/25-6-2009 νινκέιεηαο ηνπ ΚΔ..Τ (Κεληξηθφ 

πκβνχιην Τγείαο), παξαπιεγία-παξαπάξεζε, κε ΠΑ 80% θαη άλσ θαζψο θαη ηεηξαπιεγία- 

ηεηξαπάξεζε, κε ΠΑ 80% θαη άλσ, αληηζηνηρνχλ κε ηνλ φξν παξάιπζε ησλ δχν θάησ άθξσλ 

κε ΠΑ 80% , φπσο δηαηππψλεηαη ζην Ν. 3627/2007 (ΦΔΚ 292/24-12-2007, άξζ. 7)» 

(https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/
29

). Γηθαηνχρνη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηδφκαηνο είλαη ηα αλαζθάιηζηα άηνκα, ηα άκεζα ή έκκεζα αζθαιηζκέλα 

άηνκα θαη νη ζπληαμηνχρνη αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ.  

Σν πνζνζηφ ηνπ επηδφκαηνο αλέξρεηαη ζε 165 επξψ κεληαίσο, ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ε εξγαζία. 

κσο γηα λα ιάβνπλ ην επίδνκα απηφ φζνη ην δηθαηνχληαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη:  

- Να κελ πεξηζάιπνληαη, κε δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, σο εζσηεξηθνί αζζελείο ή ηξφθηκνη ζε 

Γεκφζηα Ννζειεπηηθά ή Πξνλνηαθά Ηδξχκαηα, αληίζηνηρα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν 

ηνπ ηξηκήλνπ. 

- Να κε ιακβάλνπλ επίδνκα θίλεζεο απφ άιινλ θνξέα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.  

- Να κελ απνπζηάδνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ κελψλ. 

Σν πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο παξαπιεγηθψλ – ηεηξαπιεγηθψλ θαη αθξσηεξηαζκέλσλ 

αλαζθάιηζησλ θαη αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ. ην πξφγξακκα απηφ ην ρξεκαηηθφ πνζφ αλέξρεηαη 

ζε 771 επξψ κεληαίσο, φκσο ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ κνλφ αθξσηεξηαζκφ δηθαηνχληαη κφλν 330,40 
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επξψ κεληαίσο. «Γηθαηνχρνη είλαη ηα άηνκα πνπ θξίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή φηη 

πάζρνπλ απφ : 

- Παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ. 

- Αζζέλεηεο πνπ έρνπλ επηθέξεη αλαπεξία ηνπ ίδηνπ βαζκνχ (67% θαη άλσ) θαη ηεο ίδηαο κνξθήο 

(ηεηξαπιεγία, παξαπιεγία) ιφγσ κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ή ησλ ξηδψλ ή 

ησλ λεχξσλ ή ησλ κπψλ.  

- Αθξσηεξηαζκέλνη κε παζνινγναλαηνκηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, πξνεξρφκελν 

απφ αθξσηεξηαζκφ, αλεμαξηήησο ηνπ ζεκείνπ ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ή ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αθξσηεξηαζκέλσλ κειψλ. 

Καη κπνξνχλ λα ην ιάβνπλ:  

- Οη αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη πνπ θξίζεθαλ απφ ηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

κε δηθαηνχρνη ηνπ εμσηδξπκαηηθνχ βνεζήκαηνο ελίζρπζεο (αξ. 42 ηνπ λ. 1140/81), γηαηί 

δελ είραλ ηηο αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνπο νξγαληζκνχ.  

- Σεηξαπιεγηθνί - παξαπιεγηθνί θαη αθξσηεξηαζκέλνη πνπ παίξλνπλ ζχληαμε 

Αλαζθάιηζηνπ Τπεξήιηθα απφ ηνλ ΟΠΔΚΑ (λ.1296/1982 ΦΔΚ Α128, φπσο ηζρχεη).  

- πληαμηνχρνη ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ (Ν.Α.Σ.), αζθαιηζκέλνη ζηνλ Οίθν 

Ναχηνπ θαζψο θαη ζε άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, νη νπνίνη είλαη ηεηξαπιεγηθνί ή παξαπιεγηθνί, θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα αλαπεξία.  

- Γεκφζηνη ππάιιεινη, δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, ζηξαηησηηθνί, φξγαλα σκάησλ Αζθαιείαο,  

ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνη, δηθαηνχρνη ζχληαμεο ηνπ Γεκνζίνπ απφ κεηαβίβαζε, πνπ 

είλαη ηεηξαπιεγηθνί ή παξαπιεγηθνί, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ έρνπλ 

ηελ ίδηα αλαπεξία. Χο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ππαιιήισλ θαη ζπληαμηνχρσλ ζεσξνχληαη 

ν/ε ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα απηψλ (νηθνγέλεηα ζε ζηελή έλλνηα), φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξ. 

7 ηεο 59015/1578/1984 (ΦΔΚ 460, η.B΄). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ην δηθαηνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΑ, νη δηθαηνχρνη επηδφκαηνο παξαπιεγίαο-

ηεηξαπιεγίαο πνπ ππεξεηνχλ ζε ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη ΟΣΑ. Ζ δαπάλε γηα ηνπο αλσηέξσ δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαιχπηεηαη απφ ηνλ θνξέα πνπ ππεξεηνχλ» 

(https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/  
30

).  

πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, έηζη θαη εδψ, γηα λα ην ιάβνπλ νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ΟΠΔΚΑ γηα λα ιάβνπλ ην 

επίδνκα απηφ ζα πξέπεη:  

- Να κε ιακβάλνπλ, ιφγσ ηεο ηεηξαπιεγίαο ή ηεο παξαπιεγίαο, άιινπ είδνπο νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, κεγαιχηεξε ή ίζε ηεο 
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εθάζηνηε πξνβιεπνκέλεο. ε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

κηθξφηεξε ηεο εθάζηνηε πξνβιεπνκέλεο, ζα παξέρεηαη ην ήκηζπ ηνπ επηδφκαηνο. 

- Οη δηθαηνχρνη ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, θαζψο θαη νη αθξσηεξηαζκέλνη αλαζθάιηζηνη, 

εθφζνλ πεξηζάιπνληαη ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή θιηληθέο ή πξνλνηαθέο δνκέο αλνηθηήο 

θξνληίδαο, ιακβάλνπλ νιφθιεξν ην πνζφ (771 επξψ). ε πεξίπησζε πνπ πεξηζάιπνληαη ζε 

πξνλνηαθέο δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο, ιακβάλνπλ ην ήκηζπ (385,50 επξψ). 

(https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/ 31 ) 

Πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο  αηφκσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε  

Σέινο, ζην επίδνκα απηφ, «δηθαηνχρνη είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 0-18 εηώλ, είηε είλαη αζθαιηζκέλα είηε 

είλαη αλαζθάιηζηα, πνπ θξίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή φηη έρνπλ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε» (https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/
32

).  Σν πνζφ πνπ 

ιακβάλνπλ αλέξρεηαη ζε 697 επξψ κεληαίσο, θαη γηα λα ην πάξνπλ ζα πξέπεη:  

- Να κε ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε σο ηεηξαπιεγηθνί - παξαπιεγηθνί, βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ λ.1140/1981 (Α΄68) θαη λ.1284/1982 (Α 114).  

- Να κε ιακβάλνπλ, νχηε νη ίδηνη νχηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, απφ νπνηνλδήπνηε 

θνξέα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, πξνλνηαθή παξνρή ζε ρξήκα ή ζχληαμε ιφγσ 

εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ίζε ή κεγαιχηεξε ηεο πξνβιεπνκέλεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ιακβάλνπλ κηθξφηεξε, θαηαβάιιεηαη ζε απηνχο ε δηαθνξά. 

- Να κελ πεξηζάιπνληαη σο εζσηεξηθνί ζε λνκίκσο αδεηνδνηνχκελα ηδξχκαηα (ΝΠΓΓ, 

ΝΠΗΓ θ.ιπ.) θαη ηε δαπάλε ηεο πεξίζαιςήο ηνπο θαηαβάιιεη ην Κξάηνο ή Αζθαιηζηηθφο 

Οξγαληζκφο ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ θ.ιπ. επηρνξεγνχκελν απφ ην Κξάηνο. Αλ ηε δαπάλε έρεη 

αλαιάβεη εμ’ νινθιήξνπ ε νηθνγέλεηά ηνπο, ηφηε ρνξεγείηαη νιφθιεξν ην πνζφ ηεο 

πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο.  

- Να κελ απνπζηάδνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ . 

(https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/ 33 ) 

Ννεηηθέο Αλαπεξίεο 

Οη Ννεηηθέο Αλαπεξίεο νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζε απηφ ην ζεκείν, απνηεινχλ έλα αξθεηά ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ζηνλ ηνκέα ησλ αλαπεξηψλ γεληθφηεξα. πσο θαη ζηηο θηλεηηθέο έηζη θαη ζηηο λνεηηθέο 

αλαπεξίεο ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηινκνξθία σο πξνο ηα είδε πνπ ππάξρνπλ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1960, ν Zigler ζπζηεκαηνπνίεζε απηφ πνπ νλνκαδφηαλ «Αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε ηεο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο» θαη κέζα απφ έξεπλεο θαη ηελ δηαηξηβή ηνπ θαηέιεμε ζε κεξηθά ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο λνεηηθέο αλαπεξίεο θαη ηα άηνκα κε λνεηηθή ζηέξεζε. Παξαηήξεζε πσο ππάξρνπλ 

πνιιέο κνξθέο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη φρη κφλν κηα θαη πσο φινη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ λνεηηθή 
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ζηέξεζε δελ είλαη φκνηνη. Καηέιεμε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρνπλ δχν κνξθέο λνεηηθήο 

ζηέξεζεο. «Ζ πξψηε κνξθή ζπλίζηαηαη ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κε κηα ή δχν ζπγθεθξηκέλεο 

νξγαληθέο-ιεηηνπξγηθέο αηηίεο. Οη αηηίεο πνπ εκθαλίδνληαη πξνγελλεηηθά πεξηιακβάλνπλ γελεηηθέο 

βιάβεο, έθζεζε ζηε ζαιηδνκίδε, εξπζξά θαη ελδνκήηξηα αηπρήκαηα. Οη πεξηγελλεηηθέο αηηίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξφσξν ηνθεηφ θαη ηελ πεξηγελλεηηθή αλνμία θαη νη κεηαγελλεηηθέο αηηίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο θαη ηε κεληγγίηηδα- κεηαμχ πνιιψλ άιισλ» (Hodapp, 

2005: 47-48). Απφ ηελ άιιε ζχκθσλα κε ηνλ Zigler, «ε δεχηεξε κνξθή λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο δελ 

έρεη εκθαλή νξγαληθή αηηία. Σα άηνκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο δείρλνπλ θπζηνινγηθά φζνλ αθνξά ηελ 

πγεία, ηελ εκθάληζε θαη ηελ  αλάπηπμε, κε κφλε δηαθνξά ηα ρακειφηεξα επίπεδα λνεκνζχλεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ» (Hodapp, 2005: 48).  

Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ θάπνην είδνο λνεηηθήο πζηέξεζεο-αλαπεξίαο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ρξεηάδνληαη ζπρλή θαη δηαξθή ηαηξηθή πεξίζαιςε, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα θαζψο ζχκθσλα θαη κε 

ζηνηρεία πνπ πάξζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε λνεηηθή ζηέξεζε ζπλνδεχεηαη 

θαη απφ άιιεο αλαπεξίεο ή πξνβιήκαηα πγείαο. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δηαηαξάζζεηαη θαη λα αιιάδεη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ε ξνπηίλα πνπ απηά ηα 

άηνκα έρνπλ θαζψο απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηπινθέο θαη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ. Ζ λνεηηθή 

αλαπεξία ινηπφλ κε ιίγα ιφγηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απνηειεί κηα θαηάζηαζε ε νπνία 

παξαπέκπεη ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα. Δπίζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ λνεκνζχλε θαη κπνξεί λα 

εκθαληζηεί είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, ηεο γέλλαο δειαδή, 

είηε αθφκα θαη κεηά ηε γέλλεζε έσο θαη ηελ ελειηθίσζε ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ. Οη αηηίεο πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ έλα έκβξπν ζηελ λνεηηθή πζηέξεζε πνηθίινπλ θαη ρσξίδνληαη είηε πην γεληθά ζε δχν 

βαζηθέο πιεπξέο, ηα γελεηηθά θαη ηα κε γελεηηθά αίηηα, είηε πην εηδηθά ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο, 

ζηε λνεηηθή αλαπεξία πνπ ζπλδέεηαη κε ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο, ζηε λνεηηθή αλαπεξία ε νπνία 

απνδίδεηαη ζε δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ  θαη ζηε λνεηηθή αλαπεξία πνπ παξαπέκπεη ζε 

παζνγελείο αηηίεο πνπ πξνμελεί ην πεξηβάιινλ. Οη αηηίεο απηέο αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηνλ νπνίν 

εκθαλίδνληαη κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηα πξνγελλεηηθά αίηηα, ζηα 

πεξηγελλεηηθά αίηηα θαη ζηα κεηαγελλεηηθά αίηηα. ζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία κέζα ζε απηήλ 

πεξηιακβάλνληαη:  

- Υξσκνζσκηθέο Αλσκαιίεο-Γηαηαξαρέο 

- Αλσκαιίεο Μεηαβνιηζκνχ (Μεηαβνιηθέο Γηαηαξαρέο) 

ηα πεξηγελλεηηθά αίηηα απφ ηελ άιιε πεξηιακβάλνληαη πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπήζεσο ή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Έηζη ινηπφλ ρσξίδνληαη ζηα εμήο:  
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- Καηά ηελ πεξίνδν ηεο θπήζεσο: ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη αηηίεο εκθάληζεο 

λνεηηθήο ζηέξεζεο πνπ νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.  

- Καηά ηνλ ηνθεηφ: ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ θαη ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε λνεηηθή ζηέξεζε ην λενγέλλεην.  

Σέινο θαη φζνλ αθνξά ηα κεηαγελλεηηθά αίηηα ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζηε κεηέπεηηα πνξεία δσήο ηνπ κσξνχ. Δπίζεο ζεκαληηθφ λα 

ηνλίζνπκε, κηαο θαη αλαθεξζήθακε κηιψληαο γηα ηα πεξηγελλεηηθά αίηηα ζηα ζχλδξνκα, είλαη ην 

γεγνλφο πσο «ε λνεηηθή αλαπεξία απνηειεί θνηλφ ζπλνδεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνηθίιισλ 

ζπλδξνκψλ, νπφηε κπνξνχκε λα αλαθεξφκαζηε ζε εθδνρέο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο. Ο φξνο 

«ζχλδξνκν» ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί έλα ζχκπιεγκα απφ ηαπηφρξνλεο ελδείμεηο 

θαη ζπκπηψκαηα, ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή δηαηαξαρή ηνπ 

νξγαληζκνχ. Κάζε ζχλδξνκν έρεη ηε δηθή ηνπ ηππνινγία, δηαζέηεη δειαδή, ζπγθεθξηκέλα ζσκαηηθά, 

γλσζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ κπνξεί λα πξνθχςεη ηφζν απφ γελεηηθά φζν θαη 

απφ πεξηβαιινληηθά αίηηα ή κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη νη δχν νκάδεο» (νχιεο, 2020: 43-44). 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά ζηε λνεηηθή ζηέξεζε ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί θαη έλαο 

νξηζκφο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη θαη πσο πξνζδηνξίδεηαη. «Έλαο νξηζκφο πνπ έρεη γίλεη επξχηεξα 

απνδεθηφο είλαη ν νξηζκφο ηνπ Ακεξηθάληθνπ πλδέζκνπ γηα ηε Ννεηηθή Τζηέξεζε (American 

Association on Mental Retardation) απφ ην 1983. H λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαθέξεηαη σο κία 

ζεκαληηθή - θάησ απφ ην κέζν φξν - γεληθή λνεηηθή δπζιεηηνπξγία, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αλεπάξθεηεο 

ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά (απηνεμππεξέηεζε, δσή κέζα ζην ζπίηη, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

απηφ-θαζνδήγεζε, ιεηηνπξγηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ςπραγσγία, πγεία-αζθάιεηα, ρξήζε 

ππεξεζηψλ / πφξσλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, εξγαζία, επηθνηλσλία) θαη εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ (0-18 εηψλ)» 

(https://www.noesi.gr/book/syndrome/mentalretardation35). Ζ λνεηηθή ζηέξεζε κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί 

είηε αλάινγα κε ηελ βαξχηεηά ηεο είηε αλάινγα κε βάζε ην επίπεδν ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα 

άηνκν. ζνλ αθνξά ην πξψην κέξνο ρσξίδεηαη ζε νξηαθή λνεηηθή πζηέξεζε (δείθηεο λνεκνζχλεο 70-

80), ήπηα ή ειαθξηά λνεηηθή πζηέξεζε (δείθηεο λνεκνζχλεο απφ 50-55 έσο θαη 70), κέηξηα λνεηηθή 

πζηέξεζε (δείθηεο λνεκνζχλεο απφ 35-40 έσο 50-55), ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε (δείθηεο 

λνεκνζχλεο απφ 20-25 έσο θαη 35-40) θαη βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε (δείθηεο λνεκνζχλεο θάησ απφ 20 

ή 25). Απφ ηελ άιιε φζνλ αθνξά ηε δεχηεξε θαηεγνξία ε ηαμηλφκεζε έρεη σο εμήο, 

«Γηαιιεηκκαηηθφ επίπεδν ππνζηήξημεο  (φπνηε ρξεηάδεηαη), Πεξηνξηζκέλν επίπεδν 
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ππνζηήξημεο (δηαξθείαο, αιιά κηθξήο έθηαζεο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ), 

Δθηεηακέλν επίπεδν ππνζηήξημεο, θαη Γηάρπην επίπεδν ππνζηήξημεο (γηα φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη 

κε ηελ κφληκε παξνπζία ηξίηνπ πξνζψπνπ, εληαηηθήο ππνζηήξημεο πνπ εθηείλεηαη απφ ην 

πεξηνξηζκέλν έσο ην εθηεηακέλν επίπεδν αλάινγα ηνλ ηνκέα ππνζηήξημεο)» 

(https://www.noesi.gr/book/syndrome/mentalretardation 
36

).  

Με βάζε απηφ, ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πσο, ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, κέζα 

απφ ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ν ΟΠΔΚΑ, φπσο θαη παξαπάλσ έηζη θαη εδψ, έρεη δψζεη ην δηθαίσκα 

άηνκα κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε λα δηθαηνχληαη θαη λα παίξλνπλ έλα επίδνκα. Έηζη ινηπφλ γηα ην 

πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αηφκσλ κε βαξηά αλαπεξία, κπνξνχλ λα είλαη δηθαηνχρνη 

αλαζθάιηζηα ή έκκεζα αζθαιηζκέλα άηνκα ηα νπνία έρνπλ θξηζεί κέζα απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα 

πγεηνλνκηθή επηηξνπή φηη έρνπλ:  

- νβαξή ή Βαξηά Ννεηηθή Τζηέξεζε, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ίζν κε 80% θαη άλσ (Π.Α. > 80%) 

θαη δείθηε λνεκνζχλεο ίζν κε 34 θαη θάησ (Γ.Ν. < 34) 

- χλδξνκν Down ή άιια γελεηηθά ζχλδξνκα ηνπ ρξσκνζψκαηνο, κε ζπλνδφ ζνβαξή ή βαξηά 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ίζν κε 80% θαη άλσ (Π.Α. > 80%) 

- Γηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο ή δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ή απηηζκφ ή ζχλδξνκν 

Asperger, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ίζν κε 80% θαη άλσ (Π.Α. > 80%). 

(https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/  
37

) 

κσο γηα λα πάξνπλ, ην εθάζηνηε επίδνκα, ην νπνίν λα αλαθεξζεί εδψ είλαη 527 επξψ κεληαίσο,  νη 

πξναλαθεξζέληεο δηθαηνχρνη, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. χκθσλα ινηπφλ κε 

ηνλ ΟΠΔΚΑ, ηα άηνκα απηά ζα πξέπεη:  

- Να κε ιακβάλνπλ γηα ηελ ίδηα αηηία, άκεζα ή έκκεζα, θακία νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή (ζχληαμε, νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή άιινπ είδνπο παξνρή) απφ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα ή άιιν θνξέα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, κεγαιχηεξν απφ ην πιήξεο πνζφ ηνπ 

κεληαίνπ επηδφκαηνο(360 επξψ) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ λ. 4387/2016 (ΦΔΚ Α85).  

- Να κε λνζειεχνληαη ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή θιηληθέο ή παξακέλνπλ σο εζσηεξηθνί ζε 

ηδξχκαηα (ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θ.ιπ.) ή ηδησηηθνχο θνξείο, θαη ε δαπάλε λνζειείαο ή πεξίζαιςήο ηνπο 

βαξχλεη ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα. 

- Να κελ απνπζηάδνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ. 

(https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/ 38 ) 
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ηα ειιεληθά δεδνκέλα ε έλλνηα ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο σο έλλνηα θαη σο εθπαηδεπηηθφ κέξνο ησλ 

εθάζηνηε δνκψλ, θαη πην εηδηθά ησλ δνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνεηηθή αλαπεξία, ππάξρεη. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν, θαη νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, ε 

Απηφλνκε Γηαβίσζε απνηειεί εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Γειαδή νη εηδηθνί, εθπαηδεχνπλ θαη 

καζαίλνπλ ηνπο σθεινχκελνπο ηνπο λα κπνξνχλ λα δήζνπλ αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα, κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηε καγεηξηθή, ζηελ πξνζσπηθή πγηεηλή, ζηελ θαζαξηφηεηα. κσο ε Απηφλνκε 

Γηαβίσζε ζηελ πξάμε δελ πθίζηαηαη. Γηα ηελ ηαηξηθή νπηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην εάλ έλα άηνκν 

κε λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάδεηαη ή φρη ζπλερή θαη κφληκε ππνζηήξημε φπσο είδακε ππάξρεη ν 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ βαξχηεηα ή ην επίπεδν ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο αλαπεξίεο 

δειψλνληαο έηζη πνηα άηνκα ρξεηάδνληαη ή φρη ππνζηήξημε. κσο γηα ηε θνηλσληθή νπηηθή, ε λνεηηθή 

αλαπεξία γίλεηαη αληηιεπηή κέζα απφ φξνπο ιεηηνπξγηθνηήησλ θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο.  

Ζ ηαηξηθή πξνζέγγηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην ςπρνινγηθφ κνληέιν, γηα λα κηιήζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο 

λνεηηθέο αλαπεξίεο, «επηθεληξψλεηαη ζηε λνεκνζχλε θαη ηε κέηξεζή ηεο» (νχιεο, 2020: 92), 

αληίζεηα ην θνηλσληθφ κνληέιν «θαηαλνεί ηε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Δπηρεηξεί, δειαδή, λα ηελ πξνζδηνξίζεη κε θνηλσληθνχο φξνπο ζην πιαίζην κηαο ζπλδηαιιαγήο θαη 

ζπλεμάξηεζεο κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλφηεηαο. πγθεθξηκέλα, θάπνην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη σο άηνκν 

κε ή δίρσο λνεηηθή αλαπεξία κε θξηηήξην ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο παξαπέκπεη ζε έλα ζχλνιν απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη 

λα δηαζέηεη ην άηνκν, ψζηε λα ηελ επηηπγράλεη. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπ θαη νη δεμηφηεηεο 

πξαθηηθήο θχζεσο δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ, παξαδείγκαηνο ράξε, ζπληεινχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαπξαγκάηεπζή ηνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ζηε ζεηηθή παξνπζία ηνπ 

ζηελ εθάζηνηε θνηλσληθή νκάδα πνπ είλαη εληαγκέλν βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπ, φπσο αξρηθά ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζηε ζπλέρεηα ζην ζρνιείν, θαη αξγφηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή νκάδα θιπ. Με άιια ιφγηα, 

ε λνεηηθή αλαπεξία πξνζδηνξίδεηαη σο έιιεηκκα θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη απνπζία αλακελφκελεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ θνηλσληθή πξνζαξκνζηηθφηεηα πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη 

κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία. ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ην άηνκν είλαη αθελφο 

θνηλσληθά αλεμάξηεην θαη αθεηέξνπ θνηλσληθά ππεχζπλν. ζν βαξχηεξεο κνξθήο είλαη ε λνεηηθή  

αλαπεξία ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε θνηλσληθή εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ θαη κηθξφηεξε ε θνηλσληθή 

επζχλε ηνπ» (νχιεο, 2020: 92-93). εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο, ηφζν ε θνηλσληθνπνίεζε, φζν 

θαη ε θνηλσληθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, δελ είλαη θαη δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα 

απνηειέζνπλ εθ γελεηήο ραξαθηεξηζηηθά. Σν εθάζηνηε άηνκν φκσο «εμαξηάηαη θαη θαζνξίδεηαη ζε 
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κεγάιν βαζκφ απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν γελληέηαη θαη αλαπηχζζεηαη» (νχιεο, 2020: 

93). πλνςίδνληαο ινηπφλ, ην θνηλσληθφ κνληέιν, «αλ θαη αλαγλσξίδεη ηε ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ 

λνεκνζχλεο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ζεσξεί φηη ε θνηλσληθή πξνζαξκνζηηθφηεηα, 

δηαζέηνληαο απηνηειή ραξαθηεξηζηηθά, απνηειεί νπζηψδεο θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ άιινπ 

σο άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά παξαπέκπνπλ ζηνλ άλζξσπν σο θνηλσληθφ 

νλ θαη ε θνηλσληθή πξνζαξκνζηηθφηεηα απνηειεί έθθξαζε ηεο θνηλσληθφηεηαο ηνπ» (νχιεο, 2020: 

95).  

Γλσζηηθέο Γηαηαξαρέο 

ην ζεκείν απηφ θαη πεξλψληαο ζηελ επφκελε θαηεγνξία αλαπεξηψλ, ζα γίλεη ιφγνο γηα ηηο γλσζηηθέο 

δηαηαξαρέο. κσο ζθφπηκν είλαη αξρηθά λα γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζρεηηθά κε ην πνηεο είλαη νη 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηη ζθνπνχο επηηεινχλ. Έηζη ινηπφλ, είλαη ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη λνεηηθέο εθείλεο ιεηηνπξγίεο-δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζην εθάζηνηε άηνκν 

λα θαηαλνεί ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ θαη λα πξάηηεη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. ε απηέο ινηπφλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο γλσζηηθέο, ε πξνζνρή, ε κλήκε, νη εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ε νκηιία θαζψο θαη νη νπηηθνρσξηθέο θαη νπηηθναληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ή αιιηψο γλσζηηθά ειιείκκαηα ζε θάπνηα ή ζε 

πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξακε, πξάγκα πνπ νδεγεί ηελ ζπδήηεζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

γλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ. ηηο δηαηαξαρέο απηέο ινηπφλ πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα πξνβιήκαηα 

κλήκεο γλσζηά θαη σο Γηαηαξαρέο Μλήκεο. Οη δηαηαξαρέο απηέο ηνπ κπαινχ, είλαη εθείλεο πνπ 

πξνζβάιινπλ ηελ γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζην εθάζηνηε άηνκν πνπ 

εκθαλίδεη θάπνηα απφ απηέο. ηηο Γηαηαξαρέο Μλήκεο ζπγθαηαιέγνληαη ηα Αλντθά χλδξνκα θαη ηα 

Ακλεζηαθά χλδξνκα. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη θπξίσο ε Άλνηα
39

, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ απψιεηα ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ, είλαη κηα εθθπιηζηηθή λεπξνινγηθή αζζέλεηα 

πνπ νδεγεί ζηελ δπζιεηηνπξγία θαη κεηέπεηηα ζηελ θαηαζηξνθή ησλ λεπξψλσλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε πεξηιακβάλνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη 

ακλεζίαο
40

, νη νπνίνη κπνξεί λα πξνθιεζνχλ είηε απφ ηξαπκαηηζκνχο είηε απφ θάπνηα αζζέλεηα θαη 

κπνξεί λα είλαη κφληκεο ή παξνδηθέο. Σέινο ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ζε απηφ ην ζεκείν πσο θαη νη 

                                           
39

 Ζ Άλνηα είλαη ε αηηία γηα ηελ εκθάληζε πνιιψλ λεπξνεθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ, νη νπνίεο  

πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηνλ φξν Αλντθά χλδξνκα. Ζ πην ζπρλή θαη έληνλε κνξθή είλαη ε 

επνλνκαδφκελε, λφζνο ηνπ Alzheimer, ή απιά γλσζηή θαη σο Αιηζρατκεξ.  

 
40

 ηα Ακλεζηαθά χλδξνκα ζπγθαηαιέγνληαη αλάινγα κε ηελ ρξνληθή έθηαζε ε Πξφδξνκε θαη ε 

Αλαδξνκηθή Ακλεζία, ε Παξνδηθή, νη Μφληκεο – Ακηγείο Μνξθέο θαη ε Φπρνγελήο.  
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Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Γπζιεμία, ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ 

θνκκάηη ησλ Γλσζηηθψλ Γηαηαξαρψλ θαζψο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη ειιείκκαηα ζε αξθεηέο 

απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο φζσλ αθνξά ηα 

άηνκα ηα νπνία πάζρνπλ απφ θάπνην Αλντθφ χλδξνκν ζηα ειιεληθά δεδνκέλα ππάξρνπλ δνκέο θαη 

ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηα άηνκα απηά. πγθεθξηκέλα «νη δνκέο θαη 

ππεξεζίεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα απνηεινχλ πξσηνβνπιία ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ ζσκαηείσλ, ησλ 

Δηαηξεηψλ Alzheimer. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη δνκέο γηα ηελ άλνηα θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο, 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαη επηβιέπνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα 

«ΦΤΥΑΡΓΧ». Σν πξφγξακκα ΦΤΥΑΡΓΧ αθνξά ζηελ αλάπηπμε δνκψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

Φπρηθή Τγεία ζε φιε ηε ρψξα πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία, ηελ 

πεξίζαιςε, ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε θαζψο θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 

ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη κε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ίδηνπο πφξνπο ησλ Δηαηξεηψλ Alzheimer. Δηδηθφηεξα, νη πθηζηάκελεο δνκέο γηα ηελ άλνηα 

πεξηιακβάλνπλ ηε ιεηηνπξγία Ηαηξείσλ Μλήκεο, Κέληξσλ Ζκέξαο, πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ γηα ηελ 

άλνηα, πξνγξακκάησλ Φξνληίδαο ζην ζπίηη, θιηληθψλ βξαρείαο λνζειείαο» (αθθά θ.α., ρσξίο ρξφλν: 

29). 

Φπρηθέο αλαπεξίεο; (Γηαηαξαρέο Φπρηθήο Τγείαο) 

ην ππνθεθάιαην απηφ, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί ην ηδηαίηεξν θνκκάηη αλαπεξηψλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο Φπρηθέο Αζζέλεηεο-Γηαηαξαρέο. Θα κπνξνχζε θαλείο βέβαηα λα ηζρπξηζηεί εδψ πσο 

νη Φπρηθέο Παζήζεηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ θνκκάηη ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, θαζψο ηα άηνκα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ δελ 

έρνπλ εκθαλή ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηζζεηεξηαθψλ ή ησλ θηλεηηθψλ 

αλαπεξηψλ. κσο απηφο ν ηζρπξηζκφο ζα ήηαλ θαηά κηα έλλνηα αβάζηκνο, θαζψο κπνξεί λαη κελ ηα 

άηνκα απηά λα κελ εκθαλίδνπλ αλαπεξίεο ζην ζψκα, αιιά εκθαλίδνπλ άιινπ είδνπο «πξνβιήκαηα», 

ηα νπνία βέβαηα θαη ζεσξνχληαη ζεζκηθά σο κέξνο ησλ αλαπεξηψλ.  

Μηα δηάζηαζε απηψλ, πνπ καο ελδηαθέξεη, είλαη νη Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (Γ.Α.Γ) 

[Pervasive Developmental Disorders]. Μηιψληαο γηα ηηο Γ.Α.Γ. λα πνχκε πσο πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχλνιν δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο έρνπλ θνηλά ζηνηρεία φπσο θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, λεπξνςπρνινγηθά 

ειιείκκαηα, θνηλή γελεηηθή πξνέιεπζε, θαη είλαη γλσζηά θαη σο Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο (Autism Spectrum Disorders), θαζψο ε βαζηθή θαη πξσηφηππε δηαηαξαρή είλαη ν Απηηζκφο. 

Πέξα απφ απηφλ ζηηο Γ.Α.Γ. ζπγθαηαιέγνληαη ην χλδξνκν Asperger, νη Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο 
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Γηαηαξαρέο κε θαζνξηδφκελεο αιιηψο, ν Άηππνο Απηηζκφο, ην χλδξνκν Rett, ε Παηδηθή 

Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή θαη ε Γηαηαξαρή Τπεξδξαζηεξηφηεηαο ζρεηηδφκελε κε λνεηηθή ζηέξεζε 

θαη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο. ην παξφλ θείκελν φκσο ζα αζρνιεζψ θπξίσο κε ηνλ Απηηζκφ θαη ην 

χλδξνκν εθείλν ην νπνίν έρεη πνιιέο θνξέο ηαπηηζηεί καδί ηνπ θαη είλαη γλσζηφ σο Asperger. 

Ο απηηζκφο απνηειεί φπσο θαη αλαθέξακε παξαπάλσ ηε βαζηθή ηδέα πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθαλ 

θαη φιεο νη ππφινηπεο Γ.Α.Γ. «Γίλεηαη αληηιεπηφο σο έλα Φάζκα δηαηαξαρψλ, κε θνηλή βάζε (ηα 

ειιείκκαηα ζηελ ηξηάδα), αιιά κε δηαθνξεηηθή έληαζε ζηηο θιηληθέο εθδειψζεηο θαη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πάζρνληα» (http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/epimorfwtiko-uliko-

autismos/Autismos_2.pdf: 3
41

). Ζ θνηλή βάζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζκνχ, νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη 

ζε ειιείκκαηα ζηελ ηξηάδα κε βάζε ην ζρήκα ηεο Wing. Έηζη ινηπφλ ηα ειιείκκαηα έρνπλ ζρέζε κε 

ηε Μεηνλεθηνχζα Κνηλσληθή Αιιειεπίδξαζε, ηε Μεηνλεθηνχζα Κνηλσληθή Δπηθνηλσλία θαη ηα 

Πεξηνξηζκέλα Δπαλαιεπηηθά Δλδηαθέξνληα θαη Γξαζηεξηφηεηεο. ζνλ αθνξά ην πξψην θνκκάηη, ηα 

άηνκα κε απηηζκφ νπζηαζηηθά δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο θαη πηνζεηνχλ 

έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξεηο ηχπνπο ηεο θνηλσληθήο αλαπεξίαο. Οη ηχπνη απηνί είλαη ε απνηξαβεγκέλε 

νκάδα, ε παζεηηθή νκάδα, ε ελεξγά ηδηφξξπζκε θνηλσληθή νκάδα θαη ε ππεξβνιηθά ηππηθή, 

δχζθακπηε νκάδα. Δλ ζπλερεία ζρεηηθά κε ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηα άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, θαη εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ ιφγν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε ηνπ 

θαη ζηελ θαηαλφεζή ηνπ θαζψο θαη δπζθνιίεο ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Σέινο ζηελ ηξίηε 

πεξίπησζε ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ απηηζκφ θάλνπλ πεξίπινθεο επαλαιακβαλφκελεο ξνπηίλεο θαη 

επαλαιακβαλφκελεο ή παζνινγηθέο θηλήζεηο. Δπίζεο «θάπνηα άηνκα εκθαλίδνπλ κνξθέο 

απηνηξαπκαηηζκνχ σο απάληεζε ζε άγρνο, ζπκφ ή καηαίσζε. Μπνξνχλ λα ρηππήζνπλ ην θεθάιη ηνπο, 

λα δαγθσζνχλ ή λα γξαηζνπληζηνχλ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδειψζνπλ έληνλε ιεθηηθή ή ζσκαηηθή 

επηζεηηθφηεηα πξνο ηνπο άιινπο, ζπρλά κε αζήκαληε (γηα εκάο) αθνξκή» 

(http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/epimorfwtiko-ulikoautismos/Autis mos_2. pdf: 12-13
42

).  

Σν χλδξνκν Asperger απφ ηελ άιιε απνηειεί κηα δηαηαξαρή ε νπνία επεξεάδεη ην άηνκν πνπ ην έρεη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεμεξγάδεηαη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξά κε ηα ππφινηπα άηνκα γχξσ 

ηνπ. εκαληηθφ είλαη πσο ελψ έρεη αξθεηά θνηλά ζεκεία κε ηνλ Απηηζκφ, θαη πνιιέο θνξέο έρεη 

κπιερηεί θαη έρεη νξηζηεί σο ηέηνηνο, ην χλδξνκν απηφ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Οπζηαζηηθά ππάξρνπλ 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηά ηα δχν πνπ δείρλνπλ πσο λαη κελ αλήθεη θη απηφ ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνχ 
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αιιά δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηνλ Απηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα ην χλδξνκν απηφ ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Απηηζκφ, έρεη έγθαηξε αλάπηπμε θαιψλ ηππηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηα άηνκα πνπ ην έρνπλ παξνπζηάδνπλ 

ζπλήζσο θπζηνινγηθή λνεκνζχλε (IQ>70), ζχκθσλα κε ηα αλάινγα ηεζη.  

Σα άηνκα κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο δηεθδηθνχλ ζπρλά ην δηθαίσκα πέξα απφ ην λα δνπλ θαη λα 

ζπλππάξρνπλ εμίζνπ κε φια ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο, λα εξγάδνληαη. Απηφ είλαη εθηθηφ 

κέζα απφ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ πλεηαηξηζκνχ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή 

αιιηψο ΚνηΠΔ, φπσο είλαη γλσζηφο. «θνπφο ηνπ είλαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε 

ησλ αηφκσλ κε ςπρηθά πξνβιήκαηα θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσλία, 

ζπκβάιινληαο ζηελ ζεξαπεία, ζηελ θαηά ην δπλαηφλ νηθνλνκηθή ηνπο απηάξθεηα θαη ζηνλ 

απνζηηγκαηηζκφ ηεο ςπρηθήο πάζεζεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ν ΚνηΠΔ 

αλαπηχζζεη δξάζεηο θαη δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο ψζηε λα απαζρνιεί ηα παξαπάλσ άηνκα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα παξέρνπλ εξγαζία ζηνπο ΚΟΗΠΔ θαη λα ακείβνληαη αλάινγα κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη ην ρξφλν ηεο εξγαζίαο ηνπο ρσξίο λα ράλνπλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

ζχληαμε, λνζήιην ή παξνρή ιακβάλνπλ απφ ην θξάηνο» (http://www.koispereth.gr/istoriko.html43 ). 

εκαληηθφ είλαη ινηπφλ πσο παλειιαδηθά πιένλ, πέξα απφ ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο λα παξακέλνπλ ζηελ θνηλσλία θαη λα  απεπζχλνληαη ζηα θνληηλφηεξα ΚΦΤ, κπνξνχλ 

λα εξγαζηνχλ θαη λα είλαη παξαγσγηθνί θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη ΚνηΠΔ θάλνπλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο.  

Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη πσο πέξα απφ ην δηθαίσκά ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο λα εξγαζηνχλ, 

ην ειιεληθφ θξάηνο ηνπο δίλεη θαη ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο ζην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο αηφκσλ κε βαξηά αλαπεξία. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ΟΠΔΚΑ, δηθαηνχρνη είλαη ηα άηνκα ηα 

νπνία θξίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή φηη έρνπλ:  

- σκαηηθή, λνεηηθή ή ςπρηθή αζζέλεηα ή αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ,  

- Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη πνζνζηφ αλαπεξίαο  απφ 80% θαη άλσ, 

αλεμαξηήησο ηνπ δηαηξνθηθνχ επηδφκαηνο 

- Γηαβήηε ηχπνπ 1 ηλζνπιηλνεμαξηψκελνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 50% θαη άλσ. 

ην πξφγξακκα απηφ, ινηπφλ δηθαηνχρα πξφζσπα, ηα νπνία αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο είλαη νη ζπληαμηνχρνη αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ηα αλαζθάιηζηα ή έκκεζα αζθαιηζκέλα 

άηνκα θαη ηα άκεζα αζθαιηζκέλα άηνκα κε αλαπεξία, ηα νπνία φκσο:  
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- Γελ αζθνχλ επάγγεικα θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Μεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ ή έρνπλ δηαθφςεη ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο πνπ αζθνχζαλ θαη δελ δηθαηνχληαη ζχληαμε ή επίδνκα ή νπνηαδήπνηε 

άιιε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπο, επεηδή δελ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο 

νξγαληζκνχ.  

- πκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο απηναπαζρφιεζεο ή / θαη εξγάδνληαη ζε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ λ. 

4019/2011 (Κνηλ..Δπ.) 

- Έρνπλ αλαπεξία, ε νπνία νθείιεηαη ζε ςπρηθή πάζεζε ή λνεηηθή πζηέξεζε ή ζπκπαζνινγία 

ςπρηθήο πάζεζεο θαη λνεηηθήο πζηέξεζεο, κε πνζνζηφ 50% θαη άλσ ζηηο αλσηέξσ παζήζεηο, θαη 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ 67% θαη άλσ πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία, εθφζνλ ε αλάιεςε κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο ή ε απηναπαζρφιεζε ελδείθλπηαη γηα ιφγνπο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη 

θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη ε θξίζε απηή πηζηνπνηείηαη κε γλσκάηεπζε κνλάδαο ςπρηθήο πγείαο, 

ε νπνία ζα ηζρχεη γηα ηξία (3) έηε, ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην λ. 2716/1999 (Α΄ 96). Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηα άηνκα πνπ 

αλαιακβάλνπλ κφληκε ή κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ εξγαζία. 

- Γελ έρνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε απφ ην Σακείν ηνπο. 

(https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/ 44 ) 

Βέβαηα, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο αλαπεξίεο, έηζη θαη εδψ, φζα άηνκα είλαη δηθαηνχρνη θαη κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ην ζπγθεθξηκέλν επίδνκα, ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα 313 επξψ κεληαίσο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 

θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ΟΠΔΚΑ, φζνη δηθαηνχληαη ην επίδνκα απηφ 

ζα πξέπεη:  

- Να κελ εκπίπηνπλ ζε άιιν εηδηθφ πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία.  

- Να κε ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνλ ίδην ιφγν απφ ην Γεκφζην ή νπνηαδήπνηε άιιε 

πεγή (αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ηακείν θ.ιπ.), ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη, 313€ κεληαίσο. 

- Να κελ πεξηζάιπνληαη, κε δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, σο εζσηεξηθνί αζζελείο ή ηξφθηκνη ζε δεκφζηα 

λνζειεπηηθά ή πξνλνηαθά ηδξχκαηα, αληίζηνηρα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ηξηκήλνπ. 

- Να κελ απνπζηάδνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ. 

(https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/  
45

) 
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Πνιιαπιέο Αλαπεξίεο 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, πέξα απφ ηα γλσζηά είδε, ηηο γλσζηέο δειαδή 

κνξθέο αλαπεξηψλ, ππάξρεη θαη έλα αθφκα είδνο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ην νπνίν κε απιά ιφγηα 

πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ δχν ή θαη παξαπάλσ κνξθψλ, θαη είλαη γλσζηφ σο πνιιαπιέο αλαπεξίεο. 

Βέβαηα, ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη πσο γηα λα πεξηγξάςεη θαλείο ηνλ πιεζπζκφ πνπ αλήθεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, δελ ππάξρεη κφλν ε ρξήζε ηνπ φξνπ «πνιιαπιέο αλαπεξίεο», ππάξρνπλ θαη 

δηάθνξνη άιινη φξνη, φπσο γηα παξάδεηγκα, «ζνβαξέο αλαπεξίεο»
46

, «πνιχ ζνβαξή θαηάζηαζε 

αλαπεξίαο» θιπ.  

«Με ηνλ φξν ‘πνιιαπιέο αλαπεξίεο’ αλαθεξφκαζηε ζε άηνκα, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο αλαπεξίεο θαη πνπ ε ζπλχπαξμε ησλ αλαπεξηψλ έρεη επηπηψζεηο ζηε θαζεκεξηλή 

δηαβίσζε θαη δεκηνπξγεί εμαηξεηηθέο αλάγθεο γηα δηεπηζηεκνληθά ζρέδηα θαη εμαηνκηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. χκθσλα κε ηνλ Οκνζπνλδηαθφ Νφκν γηα 

ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Individuals with Disabilities Education Act ή IDEA), πνπ 

ςεθίζηεθε ην 2004 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, νη πνιιαπιέο αλαπεξίεο απνηεινχλ 

ζαθψο κία δηαθξηηή θαηεγνξία αλαπεξίαο. O φξνο ‘πνιιαπιέο αλαπεξίεο’ λνείηαη, ζχκθσλα κε απηφ 

ην λφκν, σο ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε δχν ή πεξηζζφηεξσλ αλαπεξηψλ ζην ίδην άηνκν (φπσο π.ρ. 

λνεηηθή αλαπεξία θαη ηχθισζε, λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα θ.ιπ.)»  

(Παπαδαθείξε, 2018: 44). χκθσλα κε ηελ ΔΑκεΑ, σο άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο, νξίδεη ηα 

«άηνκα πνπ έρνπλ κηα βαξηά αλαπεξία (λνεηηθή, λεπξνςπρηθή ή θηλεηηθή), ε νπνία ζπλνδεχεηαη θαη 

απφ άιιεο αλαπεξίεο (π.ρ. ηπθιφηεηα, θψθσζε). Ζ ζπλχπαξμε απηψλ ησλ αλαπεξηψλ επηθέξεη 

δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, εμάξηεζε απ’ ηνπο άιινπο γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε ηνπ αηφκνπ, ε 

νπνία πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο απηνλφκεζεο, δεκηνπξγεί ζνβαξέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο 

δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ λα 

αθνξά απνθιεηζηηθά κηα απφ ηηο αλαπεξίεο πνπ ην άηνκν έρεη» (Παπαδαθείξε, 2017: 45).  

Οη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, γεληθά πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ 

θαη θπζηθψλ αλαπεξηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία φκσο ιφγσ ζπληνκίαο ζα αλαθεξζεί ελδεηθηηθά ην 

                                           
46«χκθσλα κε ηελ Έλσζε γηα ηα Άηνκα κε νβαξέο Αλαπεξίεο, σο άηνκα κε «ζνβαξέο αλαπεξίεο», 

νξίδνληαη ηα άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ, ηα νπνία ρξεηάδνληαη απμεκέλε ζπλερή ππνζηήξημε ζε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο, φπσο ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζηελ επηθνηλσλία, ζηε 

κάζεζε, ζηνπο ηνκείο πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηνπο φξνπο γηα ηελ απηφλνκε δηαβίσζε, ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ζηελ πξνζσπηθή απηάξθεηα. Δπίζεο, ν φξνο «ζνβαξέο αλαπεξίεο» αλαθέξεηαη ζε 

άηνκα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε λνεηηθή, ζσκαηηθή ή/θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαζψο θαη ζε άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη ηπθινθψθσζε» (Παπαδαθείξε, 

2018: 44). 
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παξάδεηγκα ηεο ηπθινθψθσζεο, ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη κηα αξθεηά ζεκαληηθή 

«πνιπαηζζεηεξηαθή» ή «δηπιή αηζζεηεξηαθή αλαπεξία» φπσο είλαη γλσζηή. Ζ ηπθινθψθσζε ινηπφλ, 

απνηειεί κηα αξθεηά ηδηαίηεξε θαη πνιχπινθε αλαπεξία. «Δίλαη έλα είδνο αλαπεξίαο πνπ ζπλδπάδεη 

δχν βαζηθέο αλαπεξίεο, ηελ ηχθισζε θαη ηελ θψθσζε, σζηφζν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ 

πξφθεηηαη γηα νιηθή αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αθνχζεη θαη λα δεη. πλήζσο πξφθεηηαη γηα ην 

ζπλδπαζκφ βιαβψλ θαη κεησκέλσλ ηθαλνηήησλ ζηα δχν απηά δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο. Ζ 

ηπθινθψθσζε είλαη κηα κνλαδηθή αλαπεξία, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλνδεχεηαη απφ 

πξφζζεηεο αλαπεξίεο, είηε ζσκαηηθέο είηε λνεηηθέο-γλσζηηθέο. Χζηφζν, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ηπθινθσθψλ αηφκσλ είλαη ηειείσο θσθά θαη ηειείσο ηπθιά» https://www.amea-care.gr/ 

%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%84% 

CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-% 

CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%C%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%C 

F%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/47 ). 

Τπάξρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κε αθξίβεηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλαπεξίαο. Οξηζκνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο, ηνπο ηαηξηθνχο θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο. χκθσλα κε ηελ πξψηε θαηεγνξία, ηελ ηαηξηθή 

δειαδή πιεπξά, νη νξηζκνί είλαη «κε βάζε αθνπζηηθά θαη νπηηθά θξηηήξηα» (Παπαδαθείξε, 2018: 56), 

ελψ ζηε δεχηεξε «βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο απψιεηαο 

φξαζεο θαη ηεο απψιεηαο αθνήο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ θάζε αηφκνπ ζηελ θνηλσλία» (Παπαδαθείξε, 2018: 56).Σέινο, ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη πσο 

«ηα παηδηά κε ηπθινθψθσζε κπνξεί λα έρνπλ: α. απψιεηα αθνήο θαη απψιεηα φξαζεο, φπνπ ε απψιεηα 

αθνήο είλαη ε πξσηαξρηθή αλαπεξία, β. απψιεηα φξαζεο θαη απψιεηα αθνήο, φπνπ ε απψιεηα φξαζεο 

είλαη ε πξσηαξρηθή αλαπεξία, γ. απψιεηα αθνήο θαη νιηθή ηχθισζε, δ. απψιεηα φξαζεο θαη θψθσζε 

θαη ε. ηπθινθψθσζε. Ζ νιηθή απψιεηα φξαζεο θαη θψθσζε είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα. Αξθεηά ζπρλά, 

ηα παηδηά κε ηπθινθψθσζε έρνπλ θαη άιιεο αλαπεξίεο. Απηέο κπνξεί λα είλαη ζπλνδέο θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο, λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή άιινη ηχπνη αλαπεξηψλ» (Παπαδαθείξε, 2018: 58). 
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 https://www.amea-care.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1 %CE%B9-

%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%C 

F%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%C%BD%CE%B1 -

%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/ πξφζβαζε ζηηο 9/12/2020 

https://www.amea-care.gr/%20%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%25%20CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%25%20CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%25C%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%25C%20F%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/
https://www.amea-care.gr/%20%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%25%20CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%25%20CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%25C%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%25C%20F%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/
https://www.amea-care.gr/%20%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%25%20CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%25%20CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%25C%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%25C%20F%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/
https://www.amea-care.gr/%20%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%25%20CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%25%20CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%25C%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%25C%20F%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/
https://www.amea-care.gr/%20%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%25%20CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%25%20CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%25C%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%25C%20F%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/
https://www.amea-care.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%20%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%25C%20F%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%25C%BD%CE%B1%20-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/
https://www.amea-care.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%20%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%25C%20F%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%25C%BD%CE%B1%20-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/
https://www.amea-care.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%20%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%25C%20F%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%25C%BD%CE%B1%20-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/
https://www.amea-care.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%20%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%25C%20F%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%25C%BD%CE%B1%20-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF/
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2.2. Υξόληεο παζήζεηο θαη αλαπεξία 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ πέξα απφ ηηο γλσζηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο αλαπεξηψλ πνπ 

αλαιχζεθαλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο κνξθέο πνπ είλαη γλσζηέο θαη σο άιιεο αλαπεξίεο. ε απηέο 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζπγθαηαιέγνληαη θάπνηεο κνξθέο νη νπνίεο άιινηε κπνξνχλ λα εηδσζνχλ 

σο αλαπεξίεο θαη άιινηε φρη, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη Υξφληεο Παζήζεηο-Αζζέλεηεο. Πνιιέο 

είλαη νη θνξέο πνπ έρεη εηπσζεί πσο νη Υξφληεο Παζήζεηο δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ θαη λα εηδσζνχλ 

σο θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο. κσο ηα ηειεπηαία ρξφληα φπσο παξαηεξήζεθε θαη κέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο, θαίλεηαη πσο ην θξάηνο  ηηο έρεη ιάβεη σο ηέηνηεο θαζψο πιένλ αξθεηά άηνκα κε 

Υξφληεο Παζήζεηο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ θάπνην επίδνκα αλαπεξίαο, θαη αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ηνπο λα ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε απφ ηηο επηηξνπέο ηνπ ΗΚΑ.  

Με βάζε απηφ θαη νινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο 

αλαπεξίαο, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί θαη ε αλαθνξά ζηηο  άιιεο αλαπεξίεο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο Υξφληεο Παζήζεηο-Αζζέλεηεο. ε απηέο ζπγθαηαιέγεηαη κηα επξεία πνηθηιία παζήζεσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ν Καξθίλνο, νη Νεθξνπάζεηεο, ν αθραξψδεο Γηαβήηεο, νη Ρεπκαηνπάζεηεο, ε θιήξπλζε 

θαηά Πιάθαο, ε Νφζνο Parkinson, ε Νφζνο ηνπ Huntington. κσο ράξε ζπληνκίαο, ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ζα γίλεη ελδεηθηηθά αλαθνξά ζε ηξείο βαζηθέο  πεξηπηψζεηο απφ ηηο πνιιέο πνπ ππάξρνπλ, νη 

νπνίεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο νδεγνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε θάπνην είδνο αλαπεξίαο είηε απηφ 

είλαη εκθαλέο δειαδή ζσκαηηθφ, είηε φρη. 

θιήξπλζε θαηά Πιάθαο 

Ζ πξψηε ρξφληα πάζεζε πνπ ζα αλαθεξζεί είλαη ε θιήξπλζε θαηά Πιάθαο, ε νπνία απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή θαη ρξφληα αζζέλεηα ηεο επνρήο καο. Χο ρξφληα πάζεζε ε θΠ
48

, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

θαηαιήγεη ζε θάπνην βαζκφ αλαπεξίαο. Γελ κπνξεί λαη κελ λα ραξαθηεξηζηεί σο αλαπεξία θαζεαπηφ 

αιιά σο κηα αζζέλεηα ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν πνπ ηελ έρεη ζε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο, 

είηε απηή είλαη κηθξή ή κεγάιε, ειαθξηά ή βαξηά. «Ζ θΠ δελ είλαη κεηαδνηηθή λφζνο, δελ είλαη 

θιεξνλνκηθή πάζεζε, νχηε ςπρηθή δηαηαξαρή» (http://msassociationhellas.org/
49

). «Ζ θιήξπλζε 

θαηά Πιάθαο (θΠ) ή πνιιαπιή ζθιήξπλζε είλαη κηα κε θιεγκνλψδεο απνκπειηλσηηθή λφζνο ηνπ 

Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (ΚΝ), ε νπνία απνηειεί ηελ ηξίηε-θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο-αηηία 

ζνβαξήο αλαπεξίαο ζηηο ειηθίεο 20-40 εηψλ» (Πνιπθαλδξηψηε & Κπξίηζε, 2006: 208). Οη ιφγνη θαη 

νη αηηίεο πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη έλα άηνκν θΠ είλαη άγλσζηα κέρξη ζηηγκήο, φκσο νη επηζηήκνλεο 

ζεσξνχλ πσο επζχλνληαη νξηζκέλνη «απηνάλνζνη θαη θιεγκνλψδεηο κεραληζκνί, πνπ νδεγνχλ ζην 
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 θΠ = θιήξπλζε θαηά Πιάθαο  
49

 http://msassociationhellas.org/  πξφζβαζε ζηηο 13/6/2021 

http://msassociationhellas.org/
http://msassociationhellas.org/
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ζρεκαηηζκφ πιαθψλ απνκπειίλσζεο ηνπ ΚΝ
50

» (Πνιπθαλδξηψηε & Κπξίηζε, 2006: 208). 

Οπζηαζηηθά ν ζρεκαηηζκφο ησλ πιαθψλ απηψλ πνπ νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο κπειίλεο, θέξλεη αμνληθή 

δπζιεηηνπξγία ζην άηνκν πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο. Έηζη ινηπφλ ηα 

ζπρλφηεξα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε άηνκα κε θΠ, είλαη νη νπηηθέο θαη θηλεηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνβιήκαηα ζηνλ ζπληνληζκφ ηνπ απηφλνκνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. Σέινο ηα 

άηνκα κε θΠ παξνπζηάδνπλ «δηαηαξαρέο ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζηελ 

φξαζε, ζηε δηάζεζε, ζηελ αλνζνεπάξθεηα θαη γεληθά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζ’ φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, κε άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή 

θαη θνηλσληθή δσή» (Πνιπθαλδξηψηε& Κπξίηζε, 2006, ζει.: 209).  

Λφγσ ηνπ φηη ε θΠ, φπσο αλαθέξζεθε, εθδειψλεηαη κέζα απφ κηα κεγάιε πνηθηιία ζπκπησκάησλ 

αιιά θαη ιεηηνπξγηθψλ ειιεηκκάησλ, ηα νπνία βέβαηα ζπλήζσο νδεγνχλ ζε εμαζζέλεζε θαη αλαπεξία 

ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ απηή, «ζπκβάιινπλ ζηελ απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο, πεξηνξίδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπρλά είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζπλερή κείσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ απηψλ» (Πνιπθαλδξηψηε & Κπξίηζε, 2006: 207).  Οη πάζρνληεο, 

αλαγθάδνληαη λα «αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο θαη λα εμαξηψληαη ζε πνηθίιν βαζκφ απφ 

άιια άηνκα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Δπίζεο, νη αζζελείο απηνί ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη 

άγρνπο, θαζψο έρνπλ ράζεη έλα κέξνο ηεο απηνλνκίαο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απηνεθηίκεζήο 

ηνπο» ( Πνιπθαλδξηψηε & Κπξίηζε, 2006: 209). Σέινο, νη αζζελείο κε θΠ, έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ 

ην θξάηνο σο άηνκα κε αλαπεξία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δηθαηνχληαη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο παξνρέο. 

Γηα παξάδεηγκα, φζνη απνδεδεηγκέλα έρνπλ θΠ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη πάλσ, 

δηθαηνχληαη θαη κπνξνχλ λα πάξνπλ αλαπεξηθή ζχληαμε. Δπίζεο, ζε φζα άηνκα ε θΠ, «έρεη επηθέξεη 

παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3232/2004 αξ. 5, 

παξ.2. Οη αζθαιηζκέλνη πνπ δηθαηνχληαη ην αληίζηνηρν επίδνκα παξα/ηεηξαπιεγίαο ή εμσηδξπκαηηθφ, 

ζα πξέπεη λα απνηαζνχλ ζηνλ θνξέα αζθάιηζεο ηνπο ελψ νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη νη 

αλαζθάιηζηνη κπνξνχλ λα απνηαζνχλ ζηελ Πξφλνηα» (http://msassociationhellas.org/wp-

content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%

91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%9

5%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf 51). 
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 ΚΝ= Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα 
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 http://msassociationhellas.org/wp-

content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%

91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%9

5%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf πξφζβαζε ζηηο 13/6/2021  

http://msassociationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf
http://msassociationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf
http://msassociationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf
http://msassociationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf
http://msassociationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf
http://msassociationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf
http://msassociationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf
http://msassociationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97-MAR15.pdf
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Θαιαζζαηκία (Μεζνγεηαθή Αλαηκία) 

Μηα επίζεο ζεκαληηθή Υξφληα Πάζεζε ε νπνία αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ είλαη ε Μεζνγεηαθή Αλαηκία. 

πσο θαη ε πξνεγνχκελε έηζη θη απηή είλαη άμηα παξαηήξεζεο γηα ηνλ δηθφ ηεο ζεκαληηθφ ιφγν, θαη 

δελ είλαη άιινο απφ ην γεγνλφο πσο  είλαη ε αζζέλεηα εθείλε γχξσ απφ ηελ νπνία έρνπλ ζπζπεηξσζεί 

θαη νξγαλσζεί δηάθνξα αλαπεξηθά θηλήκαηα γηα ηα άηνκα κε ηε λφζν απηή ζε κεγάιε θιίκαθα ηφζν 

παγθφζκηα φζν θαη εζληθή. Ζ Θαιαζζαηκία είλαη γλσζηή σο Μεζνγεηαθή Αλαηκία ή Νφζνο ηνπ 

Cooley
52

. Δίλαη κηα «θιεξνλνκηθή – γελεηηθή θαη ρξφληα πάζεζε», ε νπνία έκεηλε γλσζηή σο 

Μεζνγεηαθή Αλαηκία ιφγσ ηνπ φηη ε ζπρλφηεξε θαη κεγαιχηεξε εκθάληζή ηεο είλαη ζηηο ρψξεο νη 

νπνίεο βξίζθνληαη γχξσ απφ ηε Μεζφγεην Θάιαζζα. «Ζ Μεζνγεηαθή Αλαηκία ή Θαιαζζαηκία 

ζεσξείηαη ζήκεξα κηα απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο κνλνγνληδηαθέο ππνιεηπφκελεο παζήζεηο. Ζ θχζε ηεο 

πάζεζεο ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεηίδνληαη κε ην αιινησκέλν 

γελεηηθφ πιηθφ. Αλ θαη ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ησλ γελεηηθά πξνθαινχκελσλ παζήζεσλ νη 

κνλνγνληδηαθέο ζεσξνχληαη ζπάληεο, επεξεάδνπλ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο παγθνζκίσο. Οη 

‘ζαιαζζαηκίεο’ ή ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή νξνινγία, ‘ηα ζχλδξνκα κεζνγεηαθήο αλαηκίαο’ 

ραξαθηεξίδνληαη σο εθείλα ηα εηεξνγελή θιηληθά ζχλδξνκα πνπ νθείινληαη ζε γελεηηθέο βιάβεο θαη ηα 

νπνία νδεγνχλ ζε αλαηκία, ιφγσ ηεο κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηνιήο ηεο ζχλζεζεο ησλ αιπζίδσλ ησλ 

θπζηνινγηθψλ αηκνζθαηξηλψλ, κηαο πξσηεΐλεο πνπ ππάξρεη ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. Κάζε εξπζξφ 

αηκνζθαίξην κπνξεί λα πεξηέρεη απφ 240 έσο θαη 300 εθαηνκκχξηα κφξηα αηκνζθαηξίλεο. Έλα κφξην 

αηκνζθαηξίλεο απνηειείηαη απφ ηα ππνκέξε α θαη β πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε κεηαθνξά νμπγφλνπ 

κεηαμχ ησλ πλεπκφλσλ θαη ησλ ηζηψλ ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Ζ έιιεηςε ηνπ α ή β 

ζπζηαηηθνχ κέξνπο ηεο αηκνζθαηξίλεο θαζνξίδεη ηνπο δχν βαζηθνχο ηχπνπο ζαιαζζαηκίαο: α- θαη β- 

ζαιαζζαηκία, αληίζηνηρα» (Υαηδνχιε Α., 2012: 17-18). Ζ εκθάληζε ηεο λφζνπ απηήο ζε έλα άηνκν 

κπνξεί λα είλαη είηε βαξηάο κνξθήο είηε ειαθξηάο. Απηφ κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηηο εθάζηνηε 

κεηαιιάμεηο φζν θαη απφ ηηο  αιιειεπηδξάζεηο πνπ πθίζηαληαη ηα γνλίδηα ηα νπνία εκπιέθνληαη. πσο 

είπακε είλαη κηα θιεξνλνκηθή – γελεηηθή πάζεζε, φκσο ην εάλ έλα παηδί ζα γελλεζεί θαη ζα είλαη είηε 

θνξέαο είηε ζα εθθξάζεη παζνινγία εμαξηάηαη απφ νξηζκέλα δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα απηά έρνπλ λα 

θάλνπλ θαη πάιη κε ηα γνλίδηα ηα νπνία θιεξνλνκεί. Γειαδή απφ ηε κηα εάλ ην έκβξπν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο πάξεη θαη απφ ηνπο δχν ηνπ γνλείο ηα ιαλζαζκέλα ρξσκνζψκαηα, απηά δειαδή 

πνπ ιφγσ ηεο πάζεζεο απηήο έρνπλ κεηαιιαρηεί, ηφηε ην άηνκν απηφ ζα εθθξάζεη παζνινγία θαη ζα 

έρεη Μεζνγεηαθή Αλαηκία. Δλψ απφ ηελ άιιε ζα είλαη κφλν θνξέαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έκβξπν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θιεξνλνκήζεη ην ιαλζαζκέλν γνλίδην κφλν απφ ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν 
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 Πήξε ην φλνκα Νφζνο ηνπ Cooley, απφ ηνλ γηαηξφ Thomas Cooley, ν νπνίνο ην 1924  έθαλε ηελ 

πξψηε θαηαγξαθή ηεο λφζνπ απηήο.  
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γνλείο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ θαη νη δχν γνλείο ηνπ εκβξχνπ είλαη κφλν θνξείο θαη φρη άηνκα κε 

Μεζνγεηαθή Αλαηκία, ην έκβξπν είλαη πνιχ πηζαλφ λα εθθξάζεη παζνινγία θαη λα είλαη άηνκν κε 

Μεζνγεηαθή Αλαηκία.   

Ζ Θαιαζζαηκία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξείο βαζηθέο θαη πην ζπρλέο θαηεγνξίεο-κνξθέο, ηελ α-

ζαιαζζαηκία, ε νπνία εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο, ηελ β-ζαιαζζαηκία, ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζηηο ρψξεο ηηο Μεζνγείνπ, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αζίαο, θαη ηελ Hbe ζαιαζζαηκία. 

Δλψ πην ζπάληα κπνξεί λα εκθαληζηεί ε κνξθή ηεο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

πιεζπζκνχο πνπ δνπλ ή πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο.  

Σειεηψλνληαο λα πνχκε ραξαθηεξηζηηθά πσο «ζηελ πεξίπησζε ηεο β- ζαιαζζαηκίαο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ‘βαξηά θιηληθή εηθφλα’, νη βαζηθφηεξεο θιηληθέο εθδειψζεηο είλαη ε αλαηκία, ε 

δηφγθσζε ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ ζπιελφο, νη νζηηθέο αιινηψζεηο, ε αηκνζηδήξσζε θαη ε θαζπζηέξεζε 

ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο. Ζ βαξχηεηα ηεο θαηάζηαζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ρακειφηεξν απφ ηνλ 

θαλνληθφ δείθηε αηκνζθαηξίλεο, πνπ ζεκαίλεη θαηαξρήλ ηελ αλάγθε ηαθηηθψλ κεηαγγίζεσλ αίκαηνο. 

Ζ έιιεηςε κεηαγγηζηνζεξαπείαο κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. Ρηδηθή ζεξαπεία δελ ππάξρεη, εθηφο απφ 

ζρεηηθά ιίγεο πεξηπηψζεηο κεηακφζρεπζεο κπεινχ θαη κφλν ζε ρψξεο κε αλεπηπγκέλα ζπζηήκαηα 

πγείαο. Ζ αληηκεηψπηζε πνπ ππάξρεη αλάγεηαη νπζηαζηηθά ζε ρξφληα ζεξαπεπηηθή παξαθνινχζεζε θαη 

βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη ζηελ απνζηδήξσζε» (Υαηδνχιε, 2012: 21-

22). 

Με βάζε ηελ θνηλσληθή πιεπξά, «ηα άηνκα κε κεζνγεηαθή αλαηκία-ζαιαζζαηκία θηλνχληαη ζε 

πνιιαπιά πεδία-ην ηαηξηθφ-επηζηεκνληθφ, ην νηθνγελεηαθφ, ην επαγγεικαηηθφ, ην ζεζκηθφ, ην ηνπηθφ, 

ην παγθφζκην, ην θαληαζηαθφ-ηα νπνία δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο, αιιειεπηδξνχλ θαη 

αιιεινδηακνξθψλνληαη. Μέζα απφ ηε δηαπινθή απηή θαηαζθεπάδνληαη βαζηθνί ελλνηνινγηθνί ηφπνη 

πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε δξάζε θαη ηνλ ιφγν ησλ αηφκσλ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπο» (Υαηδνχιε, 2012: 24). Έηζη ινηπφλ «ηφζν ν βηνταηξηθφο ιφγνο , φζν θαη άιινη ιφγνη, 

θπξίαξρνη ή κε, πνπ πιαηζηψλνπλ ζεκαληηθά ηα ππνθείκελα, αιιά θαη νη ηαπηφηεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ 

απνηεινχλ πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο» (Υαηδνχιε, 2012: 24). ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα, ζπγθεθξηκέλα «ζην ζεζκηθφ επίπεδν, ηα ‘άηνκα κε ζαιαζζαηκία’  ζεσξνχληαη ‘άηνκα κε 

αλαπεξία’ θαη ε ‘ζαιαζζαηκία’ είλαη επηζήκσο αλαγλσξηζκέλε σο ‘αλαπεξία’. ην πιαίζην απηήο ηεο 

θνηλσληθήο ηεξάξρεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ‘ηα άηνκα κε αλαπεξία’ παξαπέκπνπλ ζε κηα ηδηαίηεξε 

θνηλσληθή θαηεγνξία πνπ αθνξά θαη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, ‘ηα άηνκα κε ζαιαζζαηκία’ απνηεινχλ 

ππνθαηεγνξία ηεο. Δπίζεο ε νξγαλσκέλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ησλ ζαιαζζαηκηθψλ ζπλέβαιε 

νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ηεο ρψξαο απφ ηε δεθαεηία 
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ηνπ 1980 θαη χζηεξα. ήκεξα, ε ζπιινγηθή δξάζε ησλ ζαιαζζαηκηθψλ αθνινπζεί πιένλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο αλαπεξίαο, ν νπνίνο, κε 

ηε ζεηξά ηνπ, ζπλνκηιεί κε αλάινγνπο δηεζλείο θνξείο» (Υαηδνχιε, 2012: 45). 

πσο είπακε ε Μεζνγεηαθή Αλαηκία είλαη κηα πιήξσο αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο κνξθή 

αλαπεξίαο. Με βάζε απηφ ινηπφλ, ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ απηή δηθαηνχληαη  θαη θάπνηεο 

θνηλσληθέο παξνρέο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΠΔΚΑ παξάιιεια κε ηα άηνκα κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αιιά θαη δηαβήηε, ην ίδην επίδνκα κε ηηο ίδηεο βέβαηα 

πξνυπνζέζεηο, δηθαηνχληαη θαη ηα άηνκα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία. Σν επίδνκα απηφ αλαθέξεηαη ζην 

πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αηφκσλ κε βαξηά αλαπεξία, ην νπνίν αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  

Νόζνο ηνπ Parkinson 

Ζ Νφζνο ηνπ Parkinson, ή Ηδηνπαζήο – Πξσηνπαζήο Παξθηλζνληζκφο ή Σξνκψδεο Παξάιπζε ή 

Παξθηλζνληθφ χλδξνκν, είλαη ε ηξίηε θαη ηειεπηαία πάζεζε πνπ ζα αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. Ζ αλαθνξά ηεο είλαη ζεκαληηθή θαζψο ε παξνπζία ηεο ζε έλαλ άλζξσπν νδεγεί ζε κνξθέο 

θηλεηηθψλ κελ θπξίσο, αιιά φρη κφλν, αλαπεξηψλ. Ζ Νφζνο ηνπ Parkinson απνηειεί κηα 

λεπξνεθθπιηζηηθή λφζν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κηα λεπξνεθθπιηζηηθή ρξφληα αζζέλεηα πνπ πξνζβάιεη 

ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία ε λφζνο απηή 

θαηαγξάθεθε απφ ηνλ Άγγιν γηαηξφ James Parkinson, απφ ηνλ νπνίν κεηαγελέζηεξα πήξε ην φλνκά 

ηεο. Ζ Parkinson κέρξη ηφηε νλνκαδφηαλ Σξνκψδεο Παξάιπζε φπσο πξναλαθέξακε, φκσο αξγφηεξα ν 

Γάιινο γηαηξφο Jean Marton Charcot, πξνο ηηκήλ ηνπ Parkinson πνπ ηελ είρε πξσην πεξηγξάςεη ηεο 

έδσζε ηελ νλνκαζία λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ. Ζ λφζνο απηή εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε άηνκα κεγάιεο 

ειηθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ειηθίεο 60 θαη άλσ, φκσο ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ αηφκσλ κπνξεί λα 

εκθαληζηεί θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο , δειαδή απφ 50 θαη θάησ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κηιάκε 

γηα Νεαληθή Parkinson. 

Ζ ληνπακίλε, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο είλαη ε πην βαζηθή αηηία εκθάληζεο ηεο λφζνπ, απνηειεί κηα νπζία 

ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηηο θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οπζηαζηηθά κεηά απφ κηα αλαθάιπςε ην 1957, απφ 

ηνλ Arvid Carlsson, παξαηεξήζεθε πσο «ε ληνπακίλε είλαη έλαο λεπξνδηαβηβαζηήο ζηνλ εγθέθαιν θαη 

φρη απιφο πξφδξνκνο ηεο λνξεπηλεθίλεο, ελψ παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε βξίζθεηαη ζηα βαζηθά γαγγιία ηνπ εγθεθάινπ» (Βαιαζάθε, 2020: 54). Ζ απψιεηα απηήο 

ηεο νπζίαο απφ ην ζψκα ηνπ εθάζηνηε αζζελνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ειέγρνπ ησλ 

θηλήζεσλ πξάγκα πνπ παξαπέκπεη ζηα εκθαλή ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ. Σν 1969, ε 

αλαθάιπςε ηεο L-DOPA έθεξε έλα θχκα αηζηνδνμίαο θαζψο εθηφο ηνπ φηη απφ απηή παξάρζεθαλ θαη 
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άιια θάξκαθα, είλαη ε κφλε απνηειεζκαηηθή θαη θαηλνηφκα ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. Ζ ζεξαπεία 

απηή έρεη σο ζηφρν ηελ ρνξήγεζε ηεο L-DOPA ζηνπο Παξθηλζνληθνχο κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηνλ νξγαληζκφ σο βαζηθφ ππνθαηάζηαην ηεο ληνπακίλεο πνπ ιείπεη.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά ζηε λφζν Πάξθηλζνλ, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ην γεγνλφο 

πσο θαη νη αζζελείο κε Πάξθηλζνλ, φπσο θαη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

παζήζεηο, δηθαηνχληαη θάπνηεο θξαηηθέο παξνρέο. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε Πάξθηλζνλ ελψ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί σο άηνκα κε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο, εηδηθέο παξνρέο γηα ηε λφζν ηνπο δελ έρνπλ, 

φκσο εληάζζνληαη ζηε γεληθή θαηεγνξία ΑκεΑ θαη έρνπλ γεληθέο παξνρέο νη νπνίεο δίδνληαη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο γεληθά. Οη παξνρέο απηέο «αθνξνχλ αζζελείο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη 

άλσ» (https://www.parkinsonofficial.gr/δηθαηψκαηα-παξνρέο53) θαη ελδεηθηηθά κεηαμχ άιισλ 

αλαθέξνληαη ζηηο θνξνινγηθέο απαιιαγέο, ζηελ έληαμε ζην θνηλσληθφ ηηκνιφγην ΔΤΑΘ, ζηελ παξνρή 

δειηίνπ ζηάζκεπζεο ΑκεΑ αιιά θαη ζηελ ζέζε ζηάζκεπζεο ΑκεΑ, ζην επίδνκα απφιπηεο αλαπεξίαο, 

ζην επίδνκα βαξηάο αλαπεξίαο, ζην επίδνκα θίλεζεο, ζην επίδνκα παξαπιεγίαο-ηεηξαπιεγίαο, ζηε 

ζχληαμε ιφγσ αλαπεξίαο θιπ. 

πσο παξαηεξήζεθε, νη ελδεηθηηθέο ρξφληεο παζήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ εθηφο απφ ην γεγνλφο πσο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγνχλ ζε θάπνην είδνο αλαπεξίαο, είηε ςπρηθήο είηε ζσκαηηθήο, έρνπλ ιάβεη 

θαη έλα είδνο αλαγλψξηζεο απφ ηελ θξαηηθή πιεπξά κέζα απφ ηελ παξαρψξεζε επηδνκάησλ ή 

δηαθφξσλ παξνρψλ πνπ δίδνληαη ζηνπο ΑκεΑ ζπλαλζξψπνπο καο. κσο, ε εξψηεζε παξακέλεη, 

κπνξνχλ νη ρξφληεο παζήζεηο  λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ θνκκάηη θαη κέξνο ησλ αλαπεξηψλ; 

Καηά ηελ  πξνζσπηθή κνπ άπνςε θαη αλαιχνληαο ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ηηο δηάθνξεο 

δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν, θπζηθά θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θνκκάηη ηεο αλαπεξίαο. 

κσο απηφ είλαη θάπσο πνιχπινθν ζην λα πξνζδηνξηζηεί. Οη ρξφληεο παζήζεηο ζπλήζσο δελ έρνπλ 

απφιπηε ζεξαπεία,  νπφηε κε βάζε απηφ ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ γηα παξάδεηγκα είηε απφ θιήξπλζε 

θαηά Πιάθαο, είηε απφ Μεζνγεηαθή Αλαηκία κπνξνχλ λα απνηεινχλ ελ δπλάκε άηνκα κε αλαπεξία, ην 

ίδην κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη έλαο θαξθηλνπαζήο, εδψ φκσο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά. ε 

πεξίπησζε πνπ ην άηνκν κε θαξθίλν ζεξαπεπηεί, παχεη πιένλ λα λνζεί, θαη θαη’ επέθηαζε παχεη λα 

ζεσξείηαη πάζρνλ ππνθείκελν. Σν άηνκν απηφ ινηπφλ κεηά ηε ζεξαπεία ηνπ, είλαη πγηέο, δελ λνζεί, 

νπφηε κε βάζε απηφ, παχεη πιένλ θαη λα απνηειεί θνκκάηη ησλ ΑκεΑ. χκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή, 

γεληθά ηα άηνκα κε Υξφληεο Παζήζεηο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο άηνκα κε αλαπεξίεο, φζν φκσο 

δηαξθεί ε πάζεζε απηή. Γειαδή, εάλ δελ ζεξαπεπηεί πνηέ, ηφηε ην άηνκν ζα είλαη γηα πάληα άηνκν κε 

αλαπεξία, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δερηεί ζεξαπεία θαη μεπεξάζεη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ θέξλεη ε 

                                           
53

 https://www.parkinsonofficial.gr/δηθαηψκαηα-παξνρέο   πξφζβαζε ζηηο 14/6/2021  
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εθάζηνηε πάζεζε, ηφηε ζα ζηακαηήζεη λα απνηειεί ΑκεΑ. Σν ίδην αθξηβψο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

πσο ηζρχεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ, νη νπνίεο έρνπλ πξνέιζεη απφ θάπνηνλ 

ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ θαη είλαη παξνδηθέο, θαη κέζα ζην επφκελν δηάζηεκα ην άηνκν ελδέρεηαη λα 

επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζή ηνπ.  

Με νπνηαδήπνηε νπηηθή, είηε απηή είλαη ε ηαηξηθή είηε ε θνηλσληθή, ην δνχκε νη ρξφληεο παζήζεηο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο σο δπλάκεη αλαπεξίεο. Μπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηέηνηεο θαη λα 

ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε ζεζκηθή ππνζηήξημε κέζα απφ ηελ παξνρή αθφκα θαη δσξεάλ θαξκάθσλ, 

δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Δπίζεο σο άηνκα κε αλαπεξίεο, φζνη πάζρνπλ απφ θάπνηα 

ρξφληα πάζεζε, ζπρλά νξγαλψλνληαη θαη δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα έρνπλ 

θάλεη κε κεγάιε θαη ζεκαληηθή, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, επηηπρία, ηα άηνκα κε 

Μεζνγεηαθή Αλαηκία. 
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Κεθάιαην 3
ν
 

Υαξηνγξάθεζε δνκώλ ζην Ννκό Ρεζύκλνπ 

3.1.  Ζ αλαπεξία ζηελ Διιάδα 

ην παξφλ θεθάιαην πξφθεηηαη λα γίλεη ε αλαιπηηθή ραξηνγξάθεζε ησλ δνκψλ εθείλσλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην Ρέζπκλν θαη νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζε άηνκα κε αλαπεξίεο, είηε ελήιηθεο είηε 

παηδηά. κσο πξηλ γίλεη απηή ε ραξηνγξάθεζε, ζθφπηκν ζα ήηαλ λα γίλεη κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά 

ηφζν ζηελ ηζηνξία ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία ηνπ 

Διιεληθνχ πληάγκαηνο, πνπ αθνξά ηελ ηζφηεηα, ηηο δηεπθνιχλζεηο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο, απέλαληη ζηνπο ΑκεΑ ζπλαλζξψπνπο καο.  

Ξεθηλψληαο ινηπφλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ Αλαπεξηθνχ Κηλήκαηνο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ζα πάκε 

ιίγν πίζσ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ επνρή πνπ θπβεξλήηεο ηεο ρψξαο ήηαλ ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο. Δπί 

Καπνδίζηξηα ινηπφλ έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαδπζεί κηα κνξθή, ε πξψηε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα πεη, θνηλσληθήο πξφλνηαο. Ζ απφπεηξα απηή μεθίλεζε κέζα απφ ηελ ίδξπζε 

λνζνθνκείσλ θαη νξθαλνηξνθείσλ. Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ απηνχ απνηέιεζε ηνλ πξψην λφκν πνπ 

ςεθίζηεθε απφ ην πξφζθαηα δεκηνπξγεκέλν Διιεληθφ Κξάηνο, θαη απνηέιεζε ζεκαληηθφ θνκκάηη 

θαζψο κέρξη ηφηε, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ε πιεηνςεθία δειαδή απηψλ, «δνπλ θάησ απφ 

εμεπηειηζηηθέο ζπλζήθεο, ζπληεξψληαο θαη ηξνθνδνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεο δσήο ηνπο, ηηο θάζε 

είδνπο θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 301). εκαληηθή νπηηθή 

απηνχ πνπ αλαθέξζεθε απνηειεί θαη ε έξεπλα-εξγαζία ηνπ ηφηε βνπιεπηή Α. Παιαηηαλνχ, ε νπνία 

αλαθεξφηαλ ζηελ αλάγθε λα παξέρεη ην Διιεληθφ Κξάηνο εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ηα ηπθιά θαη θσθά 

άηνκα ηεο επηθξάηεηαο. Ζ εξγαζία ηνπ απηή, απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηα αλαπεξηθά δηθαηψκαηα 

θαζψο, γηα πξψηε θνξά γίλεηαη ιφγνο «γηα ζηνηρεηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, γηα ηελ ηεξάζηηα επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη 

ζ’ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 303-304).  

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ηνπνζεηείηαη ε «αλάπηπμε ηεο πξψηεο πξνζπάζεηαο 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ πξνζψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, απαγθίζηξσζήο ηνπο απφ ηελ θαηαζιηπηηθή 

πξνζηαζία ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ακθηζβήηεζεο ηνπ ξφινπ ηεο. Δίλαη κηα επνρή πνπ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία δέρνληαη ηηο επηδξάζεηο ησλ κεγάισλ αγψλσλ θαη δηεθδηθήζεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο» 

(Κνπξνπκπιήο, 2000: 304). Με βάζε απηφ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ νξηζκέλα ζεκαληηθά γεγνλφηα 

πνπ έιαβαλ ρψξα ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θαη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

βνήζεζαλ αιιά θαη νδήγεζαλ πξνο ην ειιεληθφ αλαπεξηθφ θίλεκα: 
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- 1906: Ίδξπζε ηνπ «Οίθνπ Σπθιψλ» 

- 1919: Ίδξπζε ηνπ ΠΗΚΠΑ 

- 1922: Ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

- 1932: Ίδξπζε ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Σπθιψλ
54

.  

- 1934: εκεηψζεθε ε πξψηε δπλακηθή δηεθδίθεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. πγθεθξηκέλα ε 

δηεθδίθεζε απηή αλαθέξεηαη ζην ζπκβάλ
55

 φπνπ, «κηα νκάδα ηπθιψλ, εμαληιψληαο θάζε 

πεξηζψξην αλνρήο ελφο εμεπηειηζηηθνχ ηξφπνπ δσήο κέζα ζηελ επαηηεία θαη ηνλ παξαζηηηζκφ, 

απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη λένπο ηξφπνπο γηα ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ ζηε δσή» 

(Κνπξνπκπιήο, 2000: 305).  

- 1936: Ίδξπζε ηνπ πξψηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ. Σελ ρξνληά απηή «ηδξχεηαη ην πξψην εηδηθφ ζρνιείν 

ζηελ Καηζαξηαλή γηα παηδηά κε λνεηηθά πξνβιήκαηα απφ ηνπο νχια Ηκβξηψηε, Κψζηα Καιαηδή 

θαη άιινπο. Δίλαη κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία νξηζκέλσλ δαζθάισλ πνπ έξημαλ ην ζπφξν ηεο 

εηδηθήο αγσγήο [..]» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 307). 

- 1937: Ίδξπζε πνιιψλ θαη δηάθνξσλ θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηα άηνκα κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ΔΛΔΠΑΑΠ, ε Δηαηξεία παζηηθψλ.  

- 1938: Ίδξπζε ηεο ρνιήο Κσθψλ ζηελ Αζήλα, κε βαζηθφ κέιεκα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

απηψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αιιά θαη ηνπ Διιεληθνχ Δκθπιίνπ πνπ αθνινχζεζε, 

ην ειιεληθφ αλαπεξηθφ θίλεκα έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα. πγθεθξηκέλα, «ην αλαπεξηθφ θίλεκα 

πξηλ αθφκε πάξεη νξγαλσκέλε κνξθή μεθηλά απφ ηα λνζνθνκεία ησλ ηξαπκαηηψλ πνιέκνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Αληίζηαζεο ην 1940. Οη αλάπεξνη πνιέκνπ θαζεισκέλνη ζηα λνζνθνκεία, θαζψο δελ 

ππήξρε δπλαηφηεηα πεξίζαιςεο ζηα ζπίηηα ηνπο, νξγαλψλνπλ λνζνθνκεηαθέο επηηξνπέο θαη 

δηεθδηθνχλ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη θαιχηεξε δηαηξνθή παξάιιεια µε ηελ αληηζηαζηαθή ηνπο δξάζε. 

Οη αλάπεξνη ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηαδειψζεηο, ηελ νξγάλσζή ηνπο 

θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπο» (Κνπξηέζε, 2013: 41). 

                                           
54

 Απνηειεί ην «πξψην σκαηείν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ ηπθινχο θαη δηνηθείηαη απ’ 

απηνχο. Γίθαηα κπνξεί λα ζεσξεζεί νξηαθφ γεγνλφο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο, γηαηί 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ κηα νκάδα ηπθιψλ, μεπεξλψληαο  ηνλ παζεηηθφ ηξφπν δηαβίσζεο ηεο, παίξλεη 

ηελ πξσηνβνπιία λα απηννξγαλσζεί θαηαπηεδφκελε απφ ηηο ζπλζήθεο ηηο δσήο ηεο. Δίλαη ε πξψηε 

θνξά πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη πξέπεη λα απηελεξγήζνπλ, λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα θαηαθηήζνπλ ηε 

δσή. Δίλαη έλα θαηλφκελν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ αξρή ηεο ακθηζβήηεζεο ζηε ζρέζε πξνζηάηε θαη 

πξνζηαηεπφκελνπ αληαλαθιψληαο ηε βνχιεζε ηνπ δεχηεξνπ γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

πξψηνπ»(Κνπξνπκπιήο, 2000,: 305).  

 
55

«Κάησ απφ ηελ  θαζνδήγεζε ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Σπθιψλ, νη ηπθινί πέθηνπλ ζηηο γξακκέο 

ησλ ηξακ εθείλεο ηεο επνρήο ζηελ νδφ Βαζηιίζζεο νθίαο, έμσ απφ ην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ Π. Σζαιδάξε, δεηψληαο κέηξα θνηλσληθά» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 305). 
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Όζηεξα απφ ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαη ηελ πξναλαθεξζείζα αλαπεξηθή δξάζε θαηά 

ηελ πεξίνδν απηνχ, άξρηζαλ λα κπαίλνπλ πην έληνλα ν βάζεηο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ Αλαπεξηθνχ 

Κηλήκαηνο ζηελ Διιάδα. εκαληηθφ ξφιν θαη πάιη έπαημε κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα:  

- 1947: Ίδξπζε ηνπ «Φάξνπ ηπθιψλ Διιάδαο». 

- 1948: Ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο Κηλεηηθά Αλαπήξσλ. 

- 1950: Ίδξπζε ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο ρνιήο ηπθιψλ Βφξεηαο Διιάδαο
56

.  

- 1951: Φήθηζε ηνπ πξψηνπ Νφκνπ «ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ επζχλε εθπαίδεπζεο ησλ ηπθιψλ απφ 

ην θξάηνο θαη ηε ρνξήγεζε εηδηθνχ επηδφκαηνο» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 325). 

- 1952: Σξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ 1849/39 «πεξί Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα 

πξψηε θνξά νη ηπθινί δχλαηαη λα θνηηνχλ ζηα θνηλά Γπκλάζηα, ελψ κέρξη ηφηε, φζνη κπνξνχζαλ 

λα ζπλερίζνπλ Γπκλαζηαθέο ζπνπδέο εδηδάζθνλην θαη’ νίθνλ» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 325).  

- 1955: Έληαμε πνιιψλ ηπθιψλ απφθνηησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

- 1955: Σελ ίδηα ρξνληά, «ηδξχεηαη ην δεχηεξν ζσκαηείν αλαπήξσλ απφ απφθνηηνπο ηνπ Κέληξνπ 

Απνθαηάζηαζεο Κηλεηηθά Αλαπήξσλ» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 325). Παξάιιεια κε απηφ 

αλαδχνληαη θαη άιια παξφκνηνπ ηχπνπ ζσκαηεία γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα, ε Έλσζε Κσθψλ Διιάδνο, νη χιινγνη Πνιηνκπειηηηθψλ, ν Παλειιήληνο χιινγνο 

Παξαπιεγηθψλ, ην Παλειιήλην Αλαπεξηθφ Κίλεκα θ.α. 

εκαληηθφ θνκκάηη ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο απνηέιεζε θαη ε δξάζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1960, θάλνπλ, γηα πξψηε θνξά ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα, ηελ εκθάληζή ηνπο δηάθνξνη ζχιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο. «Σν Γνλετθφ Αλαπεξηθφ Κίλεκα μεθηλάεη ηε δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ κεξηθνί Γνλείο θαη 

Κεδεκφλεο ΑµεΑ, µελ κπνξψληαο λα δερζνχλ ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ Πνιηηεία γηα ηα 

αλάπεξα παηδηά ηνπο, απνθάζηζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο» (Κνπξηέζε, 2013: 45).  

«Σν 1960 ηδξχεηαη ε Π.Δ.Γ.Κ.Α.Α.Π., ε πξψηε δειαδή νξγάλσζε γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Δίλαη απνθαζηζηηθφ βήκα ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο πνπ γηα πξψηε θνξά αλαιακβάλεη 

ηηο ηεξάζηηεο επζχλεο ηνπ, πεξηνξίδνληαο ηελ αζχδνηε δξάζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο θηιαλζξσπίαο 

πάλσ ζηηο ηχρεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Δίλαη ίζσο ε πξψηε θνξά πνπ άξρηζε λα ζπλεηδνπνηείηαη απφ ηνπο 

γνλείο φηη δελ πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα μεθνξηψλνληαη κε θάζε ηξφπν ηελ ηχρε ελφο παηδηνχ κε 

εηδηθέο αλάγθεο παξαδίδνληαο ην ζηηο βνπιήζεηο ηεο ςεπηνθηιαλζξσπίαο» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 326).  
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 εκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη πσο ε ίδξπζε απηψλ ησλ δνκψλ δελ αθνξά «κφλν πξνλνηαθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο γηα ηα ηπθιά άηνκα αιιά θπξίσο ρψξνπο ζπλεχξεζεο φπνπ παξάγνληαη, 

δπκψλνληαη θαη δηαθηλνχληαη ηδέεο» (Κνπξηέζε, 2013: 41). 
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Σν παξάδεηγκα ηεο Π.Δ.Γ.Κ.Α.Α.Π., αθνινχζεζαλ θη άιινη γνλετθνί ζχιινγνη κε απνηέιεζκα, αξρηθά 

ηε δεθαεηία απηή λα είλαη κφιηο ηξείο, ελψ ηελ επφκελε πεξηζζφηεξνη απφ έληεθα. «ηηο αξρέο ηνπ 

1980, νη χιινγνη απηνί δηαπίζησζαλ φηη βαζηθά θαη ζεµαληηθά πξνβιήκαηα ησλ ΑµεΑ παξέκελαλ 

άιπηα ή ηθαλνπνηνχληαλ πεξηζηαζηαθά, µε απνηέιεζκα λα µελ απνθέξνπλ επαξθή νθέιε. Έηζη 

απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ίδξπζε ελφο δεπηεξνβάζκηνπ Παλειιαδηθνχ θνηλσληθν-

ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα, µε ζηφρν ηε ζπζπείξσζε ησλ δπλάκεψλ ηνπο πνπ ζα έθαλαλ ην θίλεκα  

ηζρπξφηεξν θαη εληέιεη πην απνηειεζκαηηθφ. Σν 1982, ζπζηάζεθε ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Γνλέσλ 

θαη Κεδεκφλσλ Αλαπήξσλ Σέθλσλ (ΠΟΓΚΑΣ). Σε ζεκεξηλή ηεο νλνκαζία, Παλειιήληα 

Οκνζπνλδία σκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΓΚΑµεΑ) πήξε κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ην 2002. Ζ ίδξπζε ηεο Οκνζπνλδίαο έρεη ηεξάζηηα ζπνπδαηφηεηα 

ηφζν γηα ην γνλετθφ αιιά θαη ην γεληθφηεξν αλαπεξηθφ θίλεκα. ηε δχλακή ηεο αλήθνπλ 230 

πξσηνβάζκηα σκαηεία ηα νπνία ππεξαζπίδνληαη θαη δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηα 200.000 παηδηψλ πνπ 

πάζρνπλ θπξίσο απφ Ννεηηθή Τζηέξεζε, Απηηζµφ, Φπρνζσµαηηθέο, Κηλεηηθέο θαη Πνιιαπιέο 

Αλαπεξίεο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ, πξνλνηαθά επηδφκαηα, 

ζηέγεο δηαβίσζεο γηα άηνκα µε αλαπεξία, επηρνξεγήζεηο ζσκαηείσλ ΑΜΔΑ. ήµεξα ε ΠΟΓΚΑµεΑ 

εθηφο απφ βαζηθφ µέινο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ µε Αλαπεξία (ΔΑµεΑ), είλαη θαη 

µέινο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ INCLUSION EUROPE θαη INCLUSION INTERNATIONAL» 

(Κνπξηέζε, 2013: 45-46). 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα, ην αλαπεξηθφ θίλεκα ηεο Διιάδαο απέθηεζε έληνλε θηλεκαηηθή 

θαη ζπκκεηνρηθή δξάζε. Αξρηθά, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρνχληαο αιιά θαη ζηε κεηαπνιίηεπζε, ε 

ηαθηηθή ηεο θηιαλζξσπίαο αξρίδεη λα ακθηζβεηείηαη έληνλα ελψ παξάιιεια γίλεηαη αληηιεπηή «κηα 

έληνλε ζπκκεηνρή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αλαπήξσλ ζηα θνηλά. πκκεηνρή ζε αληηζηαζηαθέο 

νξγαλψζεηο θαηά ηεο ρνχληαο, έληαμε ηνπο ζηα θφκκαηα, νκαδηθέο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε δηεθδηθήζεηο 

ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο γηα δεηήκαηα εηξήλεο θαη αθνπιηζκνχ, κέζα απφ πνξείεο θαη ζπγθεληξψζεηο. Ζ 

ζπκκεηνρή απηή ζπκβάιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαπεξίαο θαη ζηελ απνζαθήληζε ησλ θνηλσληθψλ 

ηεο ζπλεπεηψλ θαη παξακέηξσλ. Σν πξφζσπν κε εηδηθέο αλάγθεο αξρίδεη λα απηνπξνζδηνξίδεηαη 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ηηο αηηίεο ηηο θνηλσληθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Μέζα απφ ηελ πνιηηηθνπνίεζε (πνπ δελ 

έρεη θακία ζρέζε κε ηελ θνκκαηηθνπνίεζε) θαη ηε δηεχξπλζε ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ 

ζθέςεο, ζπλεηδεηνπνηεί πνηνπο κεραληζκνχο θαη πνηα ηδενινγία εμππεξεηεί ε θνηλσληθή ηνπ 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη φηη ε θνηλσληθή ηνπ απνθαηάζηαζε δελ είλαη ζέκα ειεεκνζχλεο, αιιά ππφζεζε 

δηθαησκάησλ πνπ κφλν κέζα απφ αγψλεο θαη δηεθδηθήζεηο ζα θαηαθηήζεη» (Κνπξνπκπιήο, 2000: 327). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία απνηειεί επίζεο ζηαζκφ γηα ην αλαπεξηθφ θίλεκα θαζψο ε απαίηεζε γηα ηελ 

αλάθηεζε ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ άξρηζε λα κνξθνπνηείηαη θαη λα απνθηά 
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πξνβνιή ζην επξχηεξν θνηλφ. Καη πάιη κηα ζεηξά γεγνλφησλ έπαημαλ ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο πνπ πιένλ ήηαλ γεγνλφο:  

- 1968: Ίδξπζε ηεο «Οκνζπνλδίαο Κσθψλ Διιάδνο» (Ο.Μ.Κ.Δ.). 

- 1976: πληειείηαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξάμεηο, νδεγψληαο έηζη πξνο ηελ ρεηξαθέηεζε θαη 

ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε ηχθισζε. «Σνλ Μάην ηνπ 1976, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ηπθιψλ εξγαδνκέλσλ, καζεηψλ θαη κηθξνπσιεηψλ, θαηαιακβάλνληαο ηελ ζρνιή ηπθιψλ ζηελ 

Αζήλα ζα ζεκαηνδνηήζεη κε απηή ηνπ ηελ πξάμε ηελ αθεηεξία κηαο πνξείαο ελφο πεξηζσξηαθνχ 

θηλήκαηνο πξνο ηελ ρεηξαθέηεζε
57

» (Κνπξηέζε, 2013: 41).  

- 1977: «Σν αλαπεξηθφ θίλεκα μεθίλεζε ηελ νξγαλσκέλε δξάζε ηνπ κε ζηφρν ηε δηεθδίθεζε ίζσλ 

επθαηξηψλ, ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ίζεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλσληθά δξψκελα θαη ηνλ αζιεηηζκφ» 

(Κνπξηέζε, 2013: 42). 

- 1989: Ζ ρξνλνινγία απηή απνηειεί ζηαζκφ γηα ην αλαπεξηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα θαζψο πιένλ 

απνθηά επίζεκν πξφζσπν. Οπζηαζηηθά γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) ε νπνία απνηέιεζε θαη απνηειεί δίαπιν επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ δηαθνξεηηθψλ αλαπεξηψλ.  

- 1992: Ίδξπζε ηνπ Παλειιαδηθνχ πλδέζκνπ Παξαπιεγηθψλ θαη Κηλεηηθά Αλαπήξσλ.  

Πέξα φκσο απφ ηελ θνηλσληθή πιεπξά, ηελ πξναλαθεξζείζα δειαδή αλάιπζε σο πξνο ηελ 

εγθαζίδξπζε θαη ηε δξάζε ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, ππάξρεη θαη ε θξαηηθή κέξηκλα ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ ζπλαλζξψπσλ καο. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ην 

αλαπεξηθφ θίλεκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θεξδήζεθαλ αγψλεο νη νπνίνη νδήγεζαλ ζηελ  

πληαγκαηηθή κέζσ λφκσλ θαηνρχξσζε ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ.  

Μέζα απφ κηα ζεηξά λφκσλ θαη άξζξσλ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην χληαγκα ηεο Διιάδνο, 

θαλεξψλεηαη ην γεγνλφο πσο κπξνζηά ζην χληαγκα, ζηε Βνπιή θαη ζην Κξάηνο, είκαζηε φινη ίζνη, 

είκαζηε φινη ίδηνη. Με βάζε απηφ αμίδεη εδψ λα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά ηα άξζξα θαη νη λφκνη πνπ 

έρνπλ εγγξαθεί ζην χληαγκα ηεο Διιάδαο, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε κε ην ςήθηζκα ηεο 27
εο

 Μαΐνπ 

ηνπ 2008 απφ ηελ Ζ’ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ησλ Διιήλσλ, θαη αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, φζν θαη ζηα δηθαηψκαηα απηψλ:  
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Σα γεγνλφηα ηνπ Μάε ηνπ 1976 έρνπλ κηα μερσξηζηή ζπκβνιή θαη κηα ηδηαίηεξε αμία ζηελ ηζηνξία 

ηεο εμέιημεο ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ απφ πεξηζσξηαθέο νκάδεο. Μηα νκάδα θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλε ζα δηεθδηθήζεη ηελ έληαμε ηεο ζηελ θνηλσλία. Ο «Μάεο ησλ ηπθιψλ» φπσο νλνκάζηεθε 

ζεκαηνδφηεζε γηα ην ζχλνιν ησλ αλαπήξσλ απηήο ηεο ρψξαο ηελ αξρή ηεο δηαξθνχο ηνπο πάιεο γηα 

ηελ θαηαμίσζε ηνπο σο ηζφηηκσλ πνιηηψλ. Σν βαζηθφ ζχλζεκα ησλ ηφηε δηαδεισηψλ «Φσκί δνπιεηά 

θαη φρη δεηηαληά» θσδηθνπνίεζε κέζα ζε πέληε απιέο ιέμεηο ην έιιεηκκα πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δνκψλ»  (Κνπξηέζε, 2013: 41-42). 
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- Άξζξν 2, παξάγξαθνο 1, «Ο ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ 

πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο» (χληαγκα ηεο Διιάδαο: 19). 

- Άξζξν 4, παξάγξαθνο 1, «Οη Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ» (χληαγκα ηεο Διιάδαο: 20). 

- Άξζξν 4, παξάγξαθνο 2, «Οη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο» 

(χληαγκα ηεο Διιάδαο: 20). 

- Άξζξν 21, παξάγξαθνο 2, «Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, αλάπεξνη πνιέκνπ θαη εηξεληθήο πεξηφδνπ, 

ζχκαηα πνιέκνπ, ρήξεο θαη νξθαλά εθείλσλ πνπ έπεζαλ ζηνλ πφιεκν, θαζψο θαη φζνη πάζρνπλ 

απφ αλίαηε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή λφζν έρνπλ δηθαίσκα εηδηθήο θξνληίδαο απφ ην Κξάηνο» 

(χληαγκα ηεο Διιάδαο: 36). 

- Άξζξν 21, παξάγξαθνο 3, «Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 

απφξσλ» (χληαγκα ηεο Διιάδαο: 36). 

- Άξζξν 21, παξάγξαθνο 4, «Ζ απφθηεζε θαηνηθίαο απφ απηνχο πνπ ηελ ζηεξνχληαη ή πνπ 

ζηεγάδνληαη αλεπαξθψο απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο θξνληίδαο ηνπ Κξάηνπο» (χληαγκα ηεο 

Διιάδαο, ζει.: 36). 

- Άξζξν 21, παξάγξαθνο 6, «Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο» (χληαγκα ηεο Διιάδαο: 36). 

- Άξζξν 22, παξάγξαθνο 1, «Ζ εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην Κξάηνο, πνπ 

κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο φισλ ησλ πνιηηψλ θαη γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή 

εμχςσζε ηνπ εξγαδφκελνπ αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ. 

ινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε έρνπλ δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα 

παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο» (χληαγκα ηεο Διιάδαο: 36-37). 

- Άξζξν 25, παξάγξαθνο 1, «Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινχλ ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ 

Κξάηνπο. ια ηα θξαηηθά φξγαλα ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπφδηζηε θαη 

απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο. Σα δηθαηψκαηα απηά ηζρχνπλ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ ζηηο 

νπνίεο πξνζηδηάδνπλ. Οη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ θαηά ην χληαγκα λα επηβιεζνχλ 

ζηα δηθαηψκαηα απηά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο απφ ην χληαγκα είηε απφ ην λφκν, 

εθφζνλ ππάξρεη επηθχιαμε ππέξ απηνχ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο» (χληαγκα 

ηεο Διιάδαο: 40). 

- Άξζξν 25, παξάγξαθνο 2, «Ζ αλαγλψξηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ θαη απαξάγξαπησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ Πνιηηεία απνβιέπεη ζηελ πξαγκάησζε ηεο θνηλσληθήο 

πξνφδνπ κέζα ζε ειεπζεξία θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε» (χληαγκα ηεο Διιάδαο: 40). 
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- Άξζξν 25, παξάγξαθνο 4, «Σν Κξάηνο δηθαηνχηαη λα αμηψλεη απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ρξένπο ηεο θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο» (χληαγκα ηεο Διιάδαο: 40). 

Οινθιεξψλνληαο ην ππνθεθάιαην απηφ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο «ηα αλσηέξσ άξζξα, ηφζν 

ην θαζέλα μερσξηζηά φζν θαη κε ηε ζπλδπαζηηθή ηνπο εξκελεία, πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαη απνηεινχλ ην πιαίζην πνπ επηηξέπεη λα ιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία» (https://www.esamea.gr/legal-

framework/syntagma58). ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, φπσο παξαηεξήζεθε, ηνπιάρηζηνλ ζε 

ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απνηεινχλ ηζφηηκα θαη ηζάμηα κέιε, κε ίδηα 

δηθαηψκαηα θαη παξνρέο. Βέβαηα απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί εάλ δελ έπαηδε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ε άλνδνο ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζηε ρψξα καο.  
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 https://www.esamea.gr/legal-framework/syntagma πξφζβαζε ζηηο 8/7/2021 

https://www.esamea.gr/legal-framework/syntagma
https://www.esamea.gr/legal-framework/syntagma
https://www.esamea.gr/legal-framework/syntagma
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3.2. Ζ ραξηνγξάθεζε ηωλ δνκώλ ζην Ννκό Ρεζύκλνπ 

Ζ αλάγθε γηα αλάπηπμε θαη κεηέπεηηα ε δεκηνπξγία, δηαθφξσλ δνκψλ γηα ΑκεΑ ήηαλ θαη είλαη θάηη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ θνηλσλία. Σα άηνκα απηά πιένλ δελ εγθαηαιείπνληαη ζηελ ηχρε ηνπο, δελ 

απνηεινχλ μέλν ζψκα ηεο θνηλσλίαο, αιιά κέξνο απηήο. Ζ αλάπηπμε ησλ δνκψλ απνηειεί κεγάιν 

βήκα θαη ζεκαληηθή λίθε ησλ θηλεκάησλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαζψο ηα 

άηνκα απηά πιένλ εληάζζνληαη ζηελ θνηλσλία σο ίζνη άλζξσπνη κε δηθαηψκαηα θαη δηεθδηθήζεηο.  

Ζ δεκηνπξγία Κνηλσληθψλ Γνκψλ απνηειεί κηα αλαγθαία θαη ζεκαληηθή ππεξεζία ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαζψο νπζηαζηηθά είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πιέγκα παξνρήο πνιιψλ θαη 

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ζε επάισηεο νκάδεο. ηηο επάισηεο απηέο νκάδεο ζπγθαηαιέγνληαη ΑκεΑ, 

άζηεγνη, ειηθησκέλνη, άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη εμαζιίσζεο, πξφζθπγεο θαη 

παηδηά. Πνιινί νξγαληζκνί ινηπφλ θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βαζηθφ ηνπο 

ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ επάισηεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, παξέρνληαο θξνληίδα θαη βνήζεηα θαζψο θαη κεξηκλψληαο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ 

αηφκσλ.  

Παξά ην πιήζνο ησλ δνκψλ πνπ ζε παγθφζκην αιιά θαη εζληθφ επίπεδν έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη 

ιφγνο ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο δνκέο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη Γνκέο 

απηέο παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα ππεξεζίεο νη νπνίεο βνεζνχλ ηα άηνκα απηά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ηνπο, ζηελ απηνεμππεξέηεζή ηνπο, ζηελ απηφλνκε δηαβίσζε, ελψ νξηζκέλεο παξέρνπλ θαη εξγαζία. 

Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε αλαπεξία ηελ νπνία πεξηιακβάλεη ε θάζε δνκή έρεη θαη δηαθνξεηηθφ εχξνο 

ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζε νξηζκέλεο δνκέο ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνιηηηζκνχ θαη άζιεζεο γηα 

ηνπο σθεινχκελνπο, άιιεο πάιη παξέρνπλ κεηαθνξά κε ζπγθεθξηκέλν φρεκα πξνο θαη απφ ηελ δνκή, 

επίζεο έρνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα απηνεμππεξέηεζε θαη απηφλνκε δηαβίσζε θαζψο θαη 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ 

απηψλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία φπσο αλαθέξζεθε ζα αζρνιεζεί κε ην ζέκα ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ. κσο 

ζα εζηηάζεη ζηηο δνκέο εθείλεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Ννκφ Ρεζχκλνπ. Σν Ρέζπκλν απνηειεί κηα επαξρηαθή πφιε ε νπνία φκσο 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο δνκέο θαη ππεξεζίεο γηα ΑκεΑ, ελψ παξάιιεια έρεη θαη πνιιέο παξεκβάζεηο κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο θαη θνκκάηη απηήο. πγθεθξηκέλα, ην σκαηείν ΑκεΑ, γηα ην νπνίν ζα 
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γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά παξαθάησ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν, έρεη πξνβεί ζε πνιιέο θαη 

ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία ηνπ Ννκνχ. θφπηκν ινηπφλ είλαη πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ δνκψλ, λα γίλεη κηα 

πεξηεθηηθή αλαθνξά σο πξνο ηηο παξεκβάζεηο απηέο πνπ έγηλαλ, θαη νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο πξνθνξηθά, αιιά θαη δφζεθαλ γξαπηά απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν 

πξνο ηε ζπλεληεχθηξηα. Οη παξεκβάζεηο απηέο ινηπφλ πεξηιακβάλνπλ έλα εχξνο ζπζηεκάησλ πνπ 

θάλνπλ πην πξνζβάζηκε θαη εχθνιε ηελ δσή ησλ αλάπεξσλ ζπλαλζξψπσλ καο θαη είλαη σο εμήο:  

- χζηεκα πξνζβάζηκσλ δηαδξνκψλ ζε φιε ηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ. Ράκπεο ζε φιεο ηηο δηαβάζεηο 

πεδψλ. Γίθηπν δηαδξνκψλ φδεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία φξαζεο. 50 ζέζεηο ζηάζκεπζεο θνηλήο 

ρξήζεο νρεκάησλ ΑκεΑ θαη 20 πξνζσπηθψλ ζέζεσλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ φιε ηελ πφιε. Δπηπιένλ 

έρεη δξνκνινγεζεί ειεθηξηθφ minibas ην νπνίν είλαη πιήξσο πξνζβάζηκν ζηα ΑκεΑ. 

- Ζρεηηθνί ζεκαηνδφηεο κε νκηιία ζε φινπο ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο ηεο πφιεο νη νπνίνη 

πξνζαλαηνιίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία φξαζεο. 

- Γχν ζπζηήκαηα seatrackθαη ηέζζεξα κε ακθίβην φρεκα γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζηε ζάιαζζα. ην ελ ιφγν ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζηαζεξφο μχιηλνο 

δηάδξνκνο, θακπίλα απνδπηήξην, ρεκηθή ηνπαιέηα, νκπξέια θαη θπζηθά δηάδξνκνο ξάκπα πάλσ 

ζηνλ νπνίν θηλείηαη ην εηδηθφ θάζηζκα πξνο θαη απφ ηε ζάιαζζα. 

- χζηεκα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία φξαζεο. Σν ελ ιφγν ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ 

ζηαζεξφ μχιηλν δηάδξνκν, θακπίλα απνδπηήξην, ρεκηθή ηνπαιέηα, νκπξέια, 5 κεγάιεο κπάιεο ζαλ 

ζεκαδνχξεο νη νπνίεο πιένπλ πεξηθιείνληαο ζε αθηίλα θπθιηθά κέζα ζηε ζάιαζζα έλα κεγάιν 

κέξνο. Με νκηιία νη κπάιεο απηέο πξνζαλαηνιίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία 

φξαζεο κέζα ζηε ζάιαζζα. 

- Ξεθηλά πηινηηθά ην λέν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ εγθαηαζηάζεθε ζε φιεο ηηο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ, ηνπνζεηήζεθαλ αηζζεηήξεο θαη έρνπλ πεξάζεη ζηε κλήκε ηνπο νη 

αξηζκνί θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ πνπ είλαη δηθαηνχρνη νη θάηνρνί ηνπο. 

- Σνπνζεηήζεθαλ πξνζβάζηκνη ζηα ΑκεΑ θάδνη απνξξηκκάησλ ζε 11 ζεκεία ηεο πφιεο νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

- ε 4 παηδηθέο ραξέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη φξγαλα, παηγλίδηα γηα παηδηά κε αλαπεξία. 

- Πξνζβάζηκν Γεκνηηθφ κέγαξν θαη νξηζκέλα άιια Γεκνηηθά θηήξηα. 

- Έγηλαλ παξεκβάζεηο ζε νξηζκέλα ζρνιεία ηεο πφιεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο ζηα ΑκεΑ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ ξάκπεο, ηνπαιέηεο ΑκεΑ, ζην Α’ γπκλάζην εγθαηαζηάζεθε 

αλειθπζηήξαο βαξέσο ηχπνπ θ.α. Αθφκα ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά 
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ν βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο γηα λήπηα κε αλαπεξία ζην λέν ζχγρξνλν θηήξην ηνπ θέληξνπ 

θνηλσληθήο κέξηκλαο. 

- ηέγαζε ηνπ ηνπηθνχ ζσκαηείνπ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην πιένλ θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο. 

- Ο Γήκνο Ρεζχκλεο έρεη ζεζπίζεη ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ θφξσλ θαη ηειψλ γηα ηα άηνκα κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% έσο 79% ρσξίο εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα θαηά 30%. Γηα 

ηα ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ ε κείσζε ζηα παξαπάλσ ηέιε είλαη 50% ρσξίο 

εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα, κεηαμχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, απαηηείηαη 

θαη βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ ΑκεΑ. Ζ παξαπάλσ παξνρή κε ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 

απνηεινχλ πξσηνπνξία γηα ην δήκν καο. Αθφκα ν Γήκνο έρεη ζεζπίζεη ηε κείσζε ζην ηηκνιφγην 

ηνπ λεξνχ ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαηά 80%. Ζ ελ ιφγν κείσζε ηζρχεη γηα ηα ΑκεΑ κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 80% θαη άλσ ρσξίο εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα, κεηαμχ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, απαηηείηαη θαη βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ ΑκεΑ. Δπηπιένλ ε 

παξαπάλσ κείσζε ηζρχεη θαη γηα ηα ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% έσο 79% κε εηζνδεκαηηθφ 

θξηηήξην 20.000 επξψ εηήζην εηζφδεκα θαη πεξηνπζηαθφ θξηηήξην 300. 000 επξψ αληηθεηκεληθή 

αμία. Οη παξαπάλσ παξνρέο, ηα θξηηήξηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα 

επλντθφηεξα γηα ηα ΑκεΑ πνπ ηζρχνπλ ζε φιε ηε ρψξα.  

  (εκεηψζεηο γξαπηέο απφ ζπλεληεπμηαδφκελν) 

πσο παξαηεξείηαη, ην Ρέζπκλν, θαη θπζηθά ν Γήκνο, έρεη πξνβεί ζε ζπλεξγαζία κε ην σκαηείν 

ΑκεΑ, ζε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ αιιαγψλ σο πξνο ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ΑκεΑ. κσο 

πέξα απφ ην σκαηείν ην νπνίν βεβαίσο θαη ζα αλαιπζεί, παξαθάησ ζα πξνβψ ζε κηα πην αλαιπηηθή 

ραξηνγξάθεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν. Σα ζηνηρεία πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηηο ζειίδεο πνπ έρνπλ ζην Ίληεξλεη νη δνκέο απηέο, θαζψο επίζεο 

θαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά ζε θάπνηεο απφ ηηο 

παξαθάησ δνκέο.  

 

Κέληξν Πξόλνηαο 

ε εζληθφ επίπεδν, ζεκαληηθή δηάζηαζε, απνηεινχλ νη δνκέο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη φιεο νη επάισηεο θαη εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.  Βαζηθφο ππξήλαο 

ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη νη επάισηεο νκάδεο, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη 

θξνληίδα, ζηήξημε θαη βνήζεηα απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο. Έηζη ινηπφλ κέζσ ηεο Πξφλνηαο 

έρνπλ δηακνξθσζεί νρηψ δνκέο ζηελ Κξήηε. ηηο δνκέο απηέο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, εμππεξεηνχληαη ειηθησκέλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ, άηνκα κε 
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λνεηηθά ή θηλεηηθά πξνβιήκαηα, πνπ δνπλ κφλνη ηνπο, αιιά θαη γεληθά άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο. 

Ο θνξέαο απηφο πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηε ρξφληα λνζειεία, θαη δηάθνξεο ππεξεζίεο φπσο 

πξνγξάκκαηα θξνληίδαο θαη θιεηζηήο πεξίζαιςεο, θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο, αιιά θαη ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο, εκεξήζηαο θξνληίδαο. Δλψ ζηφρνο ηνπ 

θνξέα απηνχ είλαη λα θαηαθέξεη ηελ απντδξπκαηνπνίεζε κέζα απφ ηνλ ζεζκφ ηεο αλαδνρήο ή/θαη ηεο 

πηνζεζίαο. 

σκαηείν Αηόκσλ κε αλαπεξία (ΑΜΔΑ) Ν. Ρεζύκλεο 

Σν σκαηείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) Ν. Ρεζχκλεο, ηδξχζεθε ην 1997. «Δίλαη Α’ βάζκηνο 

θνηλσληθφ-ζπλδηθαιηζηηθφο θνξέαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. Δίλαη δειαδή ε απηφ-νξγάλσζε θαη απηνεθπξνζψπηζή ηνπο. Σν Γ.. ηνπ είλαη 

ελληακειέο θαη ζε απηφ εθπξνζσπνχληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ΑκεΑ θαζψο θαη νη γνλείο ησλ αηφκσλ 

εθείλσλ πνπ δελ κπνξνχλ απφ ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο λα απηνεθπξνζσπεζνχλ. Δθπξνζσπείηαη 

ζηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία.[…]. Δίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Οκνζπνλδίαο ΑκεΑ Κξήηεο» (επκ.: Σζαράθεο, 2017: 5), θαη φπσο παξαηεξήζεθε κέζα απφ ηε 

ζπλέληεπμε, ζήκεξα αξηζκεί πεξίπνπ 1660 κέιε. Δπίζεο φζνλ αθνξά ην Γ. θαη ηνπο εθπξφζσπνπο 

ηνπ, λα ηνληζηεί φπσο αθξηβψο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ζπλέληεπμε ην γεγνλφο πσο ε θάζε αλαπεξία 

εθπξνζσπείηαη απφ άηνκν κε ηε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία. Γηα λα εμεγεζεί απηφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ έιαβε ρψξα κε ην σκαηείν ΑκεΑ:  

«ζηηο εθινγέο [..], πξψηνο απφ ηπθινχο ή θσθνχο,, απφ ηηο αηζζεηεξηαθέο, ν πξψηνο 

απφ ηηο θηλεηηθέο αλαπεξίεο.. ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο… ν πξψηνο απφ ηηο ρξφληεο 

παζήζεηο θαη ν πξψηνο απφ ηνπο γνλείο θεδεκφλεο.. θαη κεηά νη άιινη ηξεηο εθιέγνληαη 

θαηά ζεηξά.. ζπλεπψο.. εθπξνζσπνχληαη φιεο νη θαηεγνξίεο… ηα ζέκαηα απηά.. ηεο θάζε 

κηα θαηεγνξίαο… γηαηί δελ κπνξείο ηψξα.. ν ηπθιφο μέξεη ηα δηθά ηνπ, δελ μέξεη ηνπ.. 

αιιά, ηψξα ηφζα ρξφληα, έρνπκε απνθηήζεη ηελ εκπεηξία, ηελ γλψζε… καο ελεκεξψλεη ε 

πλνκνζπνλδία, καο ζηέιλεη θαη ηε λνκνζεζία… θαη φια απηά…» 

(απφζπαζκα ζπλέληεπμεο 6 (παξάξηεκα 4) 

Μέιε απηνχ φπσο αλαθέξακε είλαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο. Γηα 

λα γίλεη φκσο έλα άηνκν κέινο ζα πξέπεη λα πιεξνί δχν βαζηθά θξηηήξηα. Απφ ηε κηα λα έρεη πνζνζηφ 
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αλαπεξίαο απφ 50% θαη άλσ ην νπνίν βέβαηα λα είλαη απνδεδεηγκέλν κε απφθαζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο, θαη απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη λα θαηνηθεί εληφο ηνπ Ρεζχκλνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη 

λα θέξεη εηο πέξαο. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη,«ε νξγάλσζε φισλ ησλ ΑκεΑ πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ Ν. 

Ρεζχκλνπ, ε κειέηε, πξνβνιή θαη επίιπζε ζεκάησλ ησλ ΑκεΑ θαη ε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν 

πξνψζεζε θαη πξναγσγή ησλ αλζξψπηλσλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, ε πξνψζεζε θαη ε 

πξναγσγή ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηεο ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ ΑκεΑ θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ζπγγελείο θνξείο ηνπ Ννκνχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο, ε ζπκβνιή ηνπ ζσκαηείνπ ζηε 

δηακφξθσζε, ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηα ΑκεΑ, ε πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ αιιειναπνδνρήο ησλ ΑκεΑ κε ην ππφινηπν 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζσκαηείνπ ζε Οκνζπνλδίεο Ννκαξρηαθνχ  ή πεξηθεξεηαθνχ 

ραξαθηήξα, θαζψο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία. 

(http://amearethimno.blogspot.com/p/blog-page.html59 ). 

Σέινο ην σκαηείν απηφ πξνζθέξεη θαη θάπνηεο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπ. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη «ε 

ελεκέξσζε γηα ηελ ππάξρνπζα ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπκβνπιψλ, ε ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή ηνπ Ν. 2643/98 γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζε 

ζέζεηο εξγαζίαο, ε πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ΑκεΑ , ε πιεξνθφξεζε 

γηα ηα βνεζήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν έιεγρνο ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη κε 

ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηα ΑκεΑ, νη πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (http:// 

amearethimno.blogspot.com/p/blog-page.html60). Δπίζεο παξάιιεια πεξηιακβάλεη θαη «δαλεηζηηθή 

βηβιηνζήθε – βηβιηνζήθε νκηινχλησλ βηβιίσλ ζε θαζέηεο γηα ηπθινχο, ην πξφγξακκα εθκάζεζεο 

γξαθήο BRAILLE γηα ηπθινχο θαη Ζ-Τ, ηελ εκέξα εζεινληηθήο αηκνδνζίαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, θαη ηηο ηξάπεδεο αίκαηνο γηα ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ 

ηα νπνία πνιπκεηαγγίδνληαη, ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ ζηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηέινο ην εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ιεπθφ ηαμί γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θηλεηηθά αλάπεξσλ» (http://amearethimno 

.blogspot.com/p/blog-page.html61 ).  
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ύιινγνο «Αγάπε» 

Ζ ακέζσο επφκελε δνκή πνπ ζα αλαιπζεί είλαη ν χιινγνο «Αγάπε», ν νπνίνο είλαη έλαο ζχιινγνο  

γνλέσλ, θεδεκφλσλ θαη θίισλ αηφκσλ, παηδηψλ θαη ελειίθσλ κε αλαπεξία, ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο. Ο 

χιινγνο απηφο ηδξχζεθε ην 1989 ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρεζχκλνπ χζηεξα «απφ πξσηνβνπιία γνλέσλ, 

θεδεκφλσλ θαη θίισλ ησλ αηφκσλ παηδηψλ κε αλαπεξία (λνεηηθή πζηέξεζε θαη ειαθξέο αλαπεξίεο) 

θαη αλέιαβε ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο 

Αλάγθεο», πνπ ε ηνπηθή ΥΔΝ ιεηηνπξγνχζε άηππα ζε εζεινληηθή βάζε ζην Ρέζπκλν, απφ ην 1984. Σν 

πξφγξακκα νλνκάζηεθε «Μνλάδα Ζκεξήζηαο Πεξίζαιςεο Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο γηα  ΑκεΑ» (www.syllogosagapi.gr62). 

Απνηειεί Ν.Π.Η.Γ.
63

 «κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εηδηθψο αλαγλσξηζκέλν σο Φηιαλζξσπηθφ 

σκαηείν θαη Πηζηνπνηεκέλνο Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη έρεη 

δηνηθεηηθή απηνηέιεηα» (www.syllogosagapi.gr64). Έρεη εληαρζεί θαη ζην Δζληθφ Μεηξψν Ηδησηηθνχ 

Σνκέα Με Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα θαζψο θαη ζην «εηδηθφ Μεηξψν Δζεινληηθψλ κε 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Δπίζεο έρεη πηζηνπνηεζεί (εηδηθή πηζηνπνίεζε) σο θνξέαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα» (www.syllogosagapi.gr65). Σν Γ.. ηνπ απνηειείηαη λαη κελ απφ ελληά κέιε ηα νπνία 

εθιέγνληαη αλά ηεηξαεηία κέζα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, φκσο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ν 

Πξφεδξφο ηνπ είλαη κφληκνο, θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη ν εθάζηνηε Μεηξνπνιίηεο Ρεζχκλνπ θαη 

Απινπνηάκνπ. Σέινο ν χιινγνο επίζεο «ιεηηνπξγεί ην Κέληξν Γηεκέξεπζεο – Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 

γηα Άηνκα κε Αλαπεξία, Ννεηηθή Τζηέξεζε κε ηνλ δ.η. «ΑΓΑΠΖ» (www.syllogosagapi.gr66).  

εκαληηθφ είλαη επίζεο πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ βαζίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί 

κέζα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαζψο θαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. Δλψ 

βαζηθφ είλαη πσο «εθαξκφδνληαη δε νη δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ λφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

θαη ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ, θαη γεληθά ηεο ζσκαηεηαθήο λνκνζεζίαο» (www.syllogosagapi.gr67). 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν χιινγνο είλαη ηφζν πξσηνβάζκηαο φζν θαη δεπηεξνβάζκηαο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ελψ ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά ζε δσξεέο ζπκπνιηηψλ, 

ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο ηνπηθψλ θνξέσλ ή εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη, επηδνηνχκελα 
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πξνγξάκκαηα, ζπλδξνκέο κειψλ θαη ηε δηάζεζε πξντφλησλ θαη θαηαζθεπψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ζε 

κπαδάξ πνπ δηνξγαλψλνληαη θαηά ηηο γηνξηηλέο πεξηφδνπο. Οη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλεη απέλαληη 

ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο ρσξίδνληαη ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο, απηέο είλαη ε δηνηθεηηθή, ε 

νηθνλνκηθή θαη ε θνηλσληθή. ηελ δηνηθεηηθή ππεξεζία πεξηιακβάλνληαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ 

πιιφγνπ ηα νπνία είλαη α) ε Γεληθή πλέιεπζε, β) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γ) ε Δμειεγθηηθή 

Δπηηξνπή θαη δ) ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην. Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία απφ ηελ άιιε δηαρεηξίδεηαη ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ πιιφγνπ θαη ηνπ Κέληξνπ Γηεκέξεπζεο, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ην Γ.. απφ ην 

νπνίν κάιηζηα επνπηεχεηαη. Ζ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηέινο πεξηιακβάλεη ηνλ Φπρίαηξν, ηνλ Φπρνιφγν 

θαη ηνπο Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο  θαη παξέρεη πλνδεπηηθέο Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  ζνλ αθνξά ηηο 

ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε θνηλσληθή ππεξεζία, κέζα ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη:  

- Ζ πκβνπιεπηηθή παξέκβαζε θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

- Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

- Ζ ελεξγνπνίεζε εζεινληψλ θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ. 

- Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο, κε εληφο θαη εθηφο Κξήηεο παξεκθεξείο θνξείο. 

- Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

- Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πιιφγνπ «Αγάπε» είλαη «λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ εθάζηνηε εμππεξεηνχκελσλ ΑκεΑ ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΖΜΔΡΔΤΖ – ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ γηα Αηνκα κε Αλαπεξία, Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Γη’ απηφ θαη 

φιε ε δνκή ησλ πξνγξακκάησλ έρεη ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε 

αηφκνπ» (www.syllogosagapi.gr
68

). 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο «νη σθεινχκελνη ηνπ πιιφγνπ «ΑΓΑΠΖ» πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πφιε, ηα πξνάζηηα θαη ηα ρσξηά ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ρεζχκλεο θαη ε κεηαθίλεζε ηνπο γίλεηαη 

κε ην ιεσθνξείν ηνπ πιιφγνπ θαη κε δχν λαπισκέλα ηαμί. Πάληνηε ζηε κεηαθίλεζή ηνπο κε ην 

ιεσθνξείν ππάξρεη ζπλνδφο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πιιφγνπ. Σν ιεσθνξείν ν χιινγνο «ΑΓΑΠΖ» 

ην απέθηεζε θαιχπηνληαο εμ΄ νινθιήξνπ ηα έμνδα αγνξάο ηνπ απφ ρνξεγία ηεο ΟΠΑΠ 

Α.Δ.(www.syllogosagapi.gr
69

).  
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Κέληξν Γηεκέξεπζεο – Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Πξηλ πεξάζσ ζηελ αλάιπζε ησλ επφκελσλ δνκψλ, ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε εζηίαζή ζε έλα ηδηαίηεξν 

θνκκάηη πνπ αλαθέξζεθε θαηά ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε γηα ηνλ χιινγν «Αγάπε». Απηφ δελ είλαη άιιν 

απφ ην «Κέληξν Γηεκέξεπζεο - Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο» γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν νπνίν βέβαηα 

απνηειεί κηα θνηλσληθή δνκή άμηα παξαηήξεζεο φπσο είλαη θαη νη ππφινηπεο.  

ζνλ ινηπφλ αθνξά ην Κέληξν απηφ, λα πνχκε πσο ζε απηφ εθπαηδεχνληαη ελήιηθα άηνκα απφ 18 

εηψλ θαη άλσ, ελψ ζθνπφο ηνπ είλαη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο 

ηνπο. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ νξγαλσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εξγαζηήξηα ην 

νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ 

ζπκκεηέρεη μερσξηζηά. 

«Σν Κέληξν Γηεκέξεπζεο-Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο «ΑΓΑΠΖ» δέρεηαη ελήιηθα 

άηνκα  κε Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη ειαθξέο ζχλνδεο αλαπεξίεο, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, ζχκθσλα κε 

ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ πιιφγνπ. Δίλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Ρεζχκλεο πνπ πξνζθέξεη εκεξήζηα θξνληίδα ζε ελήιηθεο ζπκπνιίηεο καο κε ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά» (www.syllogosagapi.gr
70

). Δλψ ζθνπφο ηνπ «είλαη ε αλάπηπμε, βειηίσζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ αηφκσλ, κε ηελ πινπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζηνρεχνπλ επίζεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο γηα 

απηνεμππεξέηεζε θαη εκηαπηφλνκε δηαβίσζε, θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο» 

(www.syllogosagapi.gr
71

).  

Ζ δηεχζπλζε ηνπ Κέληξνπ Γηεκέξεπζεο ηνπ πιιφγνπ «Αγάπε» αλήθεη ζηνλ επηζηεκνληθφ δηεπζπληή 

ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε ηελ ζπλεξγαζία θαη επνπηεία πάληα ηνπ Γ.. ηνπ 

πιιφγνπ. «Ο εθάζηνηε Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Γηεκέξεπζεο, φπσο νξίδεη ην ΦΔΚ 789/06–10-1993 

πξέπεη λα είλαη Φπρίαηξνο ή Νεπξνιφγνο. Ο δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ έρεη ηελ επζχλε απέλαληη ζην 

Γ.. γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Κέληξνπ Γηεκέξεπζεο. πλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Γηεκέξεπζεο» 

(www.syllogosagapi.gr
72

) 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα εξγαζηήξηα θαη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 
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Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 

- Πξφγξακκα Φπρνιφγνπ. 

- Πξφγξακκα Φπρηάηξνπ. 

- Πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ : Πξφγξακκα Δλδπλάκσζεο-Δλίζρπζεο Μλήκεο, 

Οκάδα Υνξνχ 

- Πξφγξακκα Απφθηεζεο Γεμηνηήησλ ζηελ Πξνκήζεηα Πξντφλησλ. 

- Πξφγξακκα σκαηνγλσζίαο-σκαηηθήο θαη ηνκαηηθήο Τγηεηλήο. 

- Θεαηξηθφ Παηρλίδη-Πξφγξακκα Δκςχρσζεο 

- Οκάδα Βηβιίνπ 

- Οκάδα Δξκελείαο Σξαγνπδηνχ 

- Πξφγξακκα Δξγνζεξαπείαο 

- Πξφγξακκα Φπζηθνζεξαπείαο 

- Πξφγξακκα Άζιεζεο 

- Πξφγξακκα Διεχζεξεο Απαζρφιεζεο : Σξαγνχδη, Εσγξαθηθή, πδήηεζε  

- Πξφγξακκα Κνηλσληθνπνίεζεο  

 

Δξγαζηήξηα 

- Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεηξνηερλίαο 

- Δξγαζηήξην Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο: Μαγεηξηθήο, Δθπαίδεπζεο ζηελ Απηνεμππεξέηεζε 

- Δξγαζηήξην Κεπνπξηθήο  

 

ύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ αηόκσλ κε απηηζκό Ν. Ρεζύκλνπ 

Ο χιινγνο Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ αηφκσλ κε Απηηζκφ Ν. Ρεζχκλεο, είλαη κηα Με 

Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε, ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηνλ κνλαδηθφ ελεξγφ θνξέα πξνεξρφκελν 

απφ γνλείο, ν νπνίνο παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, ππνζηήξημεο, ζε άηνκα κε αλαπεξία 

ζην Ρέζπκλν. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο απνηειεί θαη ηνλ κνλαδηθφ ελεξγφ χιινγν 

γνλέσλ εληφο Κξήηεο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηηο Γηαηαξαρέο ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (Γηάρπηεο 

Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (ΓΑΓ). Ο χιινγνο απηφο, «μεθίλεζε ην 2007, σο σκαηείν θαη απφ ην 

2013 είλαη πηζηνπνηεκέλνο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο» 

(https://autismreth.gr/poioi-eimaste/73 ). χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ηδξχζεθε ην 2007 κε έδξα 

ηνπ ηνλ Πιαηαληά Ρεζχκλνπ, φκσο απφ ην 2012 θαη έπεηηα κεηαθφκηζε θαη θηινμελείηε καδί κε ην 
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ΚΓΑΠ ΑΜΔΑ, γηα ν νπνίν ζα θάλνπκε ιφγν παξαθάησ, ζην ΚεΦΗΑΠ Ρεζχκλνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

χιινγνο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 200 κέιε. Παξέρεη ππεξεζίεο φπσο ε άκεζε παξέκβαζε θαη ε 

ππνζηήξημε ζε «πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά κε απηηζκφ ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην, ζηελ πγεία θαη ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα» (https://autismreth.gr/poioi-eimaste/
74

). 

Αζρνινχληαη κε  νκάδεο αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ΓΑΓ φισλ ηελ ειηθηψλ κε ζηφρν ηελ 

«εθπαίδεπζε θαη ηελ πξψηκε παξέκβαζε» (https://autismreth.gr/poioi-eimaste/75 ). Σέινο βαζηθή ηνπο 

αξρή είλαη νη αγψλεο κε ζηφρν «ηελ πνηνηηθή δηαβίσζε ησλ ελήιηθσλ ΑκεΑ» 

(https://autismreth.gr/poioi-eimaste/76), ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη  κέζα απφ δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο, κέζα απφ ηελ παξνρή δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαη εμσηεξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα απηφλνκε δηαβίσζε.  

ΚΓΑΠ ΑκεΑΡεζχκνπ «Μαδί Μπνξνχκε» 

Σν 2016, ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί επί θαζεκεξηλήο βάζεο ην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο, 

ΚΓΑΠ ΑκεΑ, ζην νπνίν αλαθεξζήθακε κηιψληαο γηα ηελ πξνεγνχκελε δνκή. Σν Κέληξν απηφ 

εμππεξεηεί ζήκεξα 34 παηδηά ηα νπνία είλαη ειηθίεο απφ 4-18. «Tν ΚΓΑΠ ΑκεΑ Ρεζχκλνπ «ΜΑΕΗ 

ΜΠΟΡΟΤΜΔ» απνηειεί έλα ρψξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, φπνπ ζηα πιαίζηα ελφο δνκεκέλνπ ςπρνπαηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ζηνρεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ, πξνάγεηαη ε γλσζηηθή θαη νκαιή 

ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. ην ρψξν απηφ εξγάδνληαη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε εζεινληηθή εξγαζία πνιιψλ πξνπηπρηαθψλ 

ή/θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο» (https://autismreth.gr/domes/77). 

Σέινο ζεκαληηθφ είλαη πσο ζην ΚΓΑΠ ΑκεΑ νξγαλψλνληαη δηάθνξεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

δηάθνξα εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα έληαμεο ζηελ θνηλφηεηα, θνηλσληθέο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη νκάδεο γνλέσλ. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη «ηα παηδηά λα πεξλνχλ 

επράξηζηεο, πνηνηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ζηηγκέο, ελψ παξάιιεια παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο γνλείο 

θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο» (https://autismreth.gr/domes/78 ).  
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Κνηλσληθφ ηέθη ΑκεΑ 

ηηο αξρέο ηνπ 2019 ην Κνηλσληθφ ηέθη ΑκεΑ μεθηλάεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, απνηειψληαο έηζη έλα 

ζεκείν αλαθνξάο ηφζν γηα ηνπο γνλείο φζν θαη γηα ηα ίδηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο. 

Σν ηέθη απηφ πξφθεηηαη γηα έλαλ ρψξν κέζα ζηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ ν νπνίνο παξέρεη ζηελ 

νηθνγέλεηά θαη ηνπο γνλείο απηψλ ησλ αηφκσλ ππνζηήξημε, ζπκβνπιεπηηθή, ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, 

παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο πξνζθέξεη ζηα άηνκα απηά ππνζηήξημε, παξέκβαζε, 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ρψξν γηα ραιάξσζε θαη εξεκία, θνηλσληθή απνδνρή θιπ. Αθφκα δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηνπο σθεινχκελνχο ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, πξνγξάκκαηα, 

θεξάζκαηα, πξνβνιέο ηαηληψλ, πνιηηηζηηθά δξψκελα, ελεκεξσηηθέο δξάζεηο. Δλψ ζεκαληηθφ είλαη πσο 

απνηειεί έλαλ ρψξν εθπαίδεπζεο θαη πξνεπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αιιά θαη έλαλ ηφπν έθθξαζεο 

θαη ζπλεθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία, κέζσ ζπλεξγαζηψλ θνξέσλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ. Δλψ 

παξάιιεια «έρεη ην ραξαθηήξα ελφο ρψξνπ επέιηθηνπ θαη  δηακνξθσκέλνπ θαηάιιεια ζηηο αλάγθεο 

ησλ σθεινχκελσλ αηφκσλ πνπ παξάιιεια ζα ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ ελεξγή 

ηνπο παξνπζία ζηελ θνηλσλία καο» (https://autismreth.gr/domes/79 ). 

ΚεΦΙΑπ (πξώελ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) 

Σν 2003, άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην ΚεΦΗΑπ
80

, γλσζηφ ηφηε σο ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ
81

.  Με ηελ ηφηε 

νλνκαζία ηνπ πξννξηδφηαλ λα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία έηζη ψζηε λα 

παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ε ηδξπκαηνπνίεζε ηνπο. Γειαδή λα παξακέλνπλ ζην 

ηφπν φπνπ γελλήζεθαλ ή δνπλ, λα βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο, θαη λα ηνπο παξέρνληαη ζηνλ ηφπν απηφ 

φιεο νη  ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη. κσο ζηελ πξάμε ηειηθά δελ έγηλε, θαη έηζη ην 2013 φπσο 

αλαθέξζεθε, πέξαζε ζηνλ ηνκέα πγείαο θαη χζηεξα απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη πνιιά θιεηζίκαηα, 

πιένλ είλαη γλσζηφ σο Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο. Σν ΚεΦΗΑπ Ρεζχκλνπ ινηπφλ, 

ζεσξείηαη ρνιείν-Γεκφζηα Τπεξεζία ελψ μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ σο ηέηνην ην 2017. Να 

ηνλίζνπκε φκσο πσο αξρηθά μεθίλεζε ην 2015 αιιά ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ γηα δχν ρξφληα 

παξέκεηλε θιεηζηφ θαη επαλαιεηηνχξγεζε ην 2017 ζην Ρέζπκλν. Καιχπηεη  απμεκέλεο αλάγθεο αηφκσλ 

κε θηλεηηθά θαη φρη κφλν πξνβιήκαηα, ελψ ζε απηφ εξγάδνληαη ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

ινγνζεξαπεπηέο, θπζηθνζεξαπεπηέο, επηζθέπηεο πγείαο, λνζειεπηέο θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη.  
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Βαζηθφο ζηφρνο θαη ζεκαληηθφ κειινληηθφ ζρέδην απνηειεί ε ιεηηνπξγία ηεο βξαρείαο λνζειείαο. Χο 

δνκή, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ λνκνχ θαζψο ζε απηή πεξηιακβάλνληαη θπζηθνζεξαπείεο, 

ινγνζεξαπείεο θαζψο θαη πεξηζηαηηθά ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη θαιχπηνληαη απφ ηνπο ςπρνιφγνπο 

ηνπ θέληξνπ. Δπίζεο έρεη ζπλεξγαζία κε πνιιέο δνκέο εληφο θαη εθηφο λνκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ΚΔΤ, ηα ζρνιεία, ηα θέληξα θνηλφηεηαο, ηα ΚΦΤ, ηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα, ηα λνζνθνκεία. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΚεΦΗΑπ, λα αλαθεξζεί πσο, ζηηο 8 Ηνπιίνπ ηνπ 2019 άξρηζε ε 

ιεηηνπξγία ηεο ζεξαπεπηηθήο πηζίλαο. Υξήζε απηήο κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνο ην παξφλ νη ελήιηθεο κε 

ξεπκαηνινγηθά λνζήκαηα, νξζνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο παζήζεηο θαη αζιεηέο νη νπνίνη έρνπλ 

ππνζηεί ηξαπκαηηζκνχο ή αζιεηέο νη νπνίνη είλαη ζην ζηάδην ηεο απνζεξαπείαο. 

Δηδηθά ρνιεία – Δ.Δ.Δ.Δ.Κ 

Σα εηδηθά ζρνιεία πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Ν. Ρεζχκλεο είλαη 4 (Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Λχθεην-

Γπκλάζην θαη Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.) θαη απνηεινχλ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο (θνξείο), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο 

φιεο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη δσξεάλ. εκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη θαη ην γεγνλφο πσο  

ηελ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ θαη ν εηδηθφο βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο, ν νπνίνο γηα 

έλα κεγάιν δηάζηεκα απνηεινχζε έλα αλεθπιήξσην φλεηξν, ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

πσο αλαθέξζεθε, ζην Ρέζπκλν, ππάξρνπλ ηέζζεξεηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζπλ ηνλ Βξεθνλεπηαθφ 

ηαζκφ, πνπ πξφζθαηα άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ. Παξαθάησ, ζα γίλεη κηα ιεπηνκεξείο αλάιπζε απηψλ 

ησλ δνκψλ κε ζθνπφ λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. κσο, ε αλάιπζε ζα 

πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ηξείο απφ ηηο ηέζζεξεηο δνκέο, ζπλ ηνλ Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφο, θαζψο γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 1
νπ

 Δηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ Ρεζχκλνπ, ηα κφλα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφ είλαη φηη ζπζηεγάδεηαη ζην θηήξην πνπ ζηεγάδνληαη, ην 1
ν
 Δηδηθφ Γεκνηηθφ 

ρνιείν θαη ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο 

Ο Δηδηθφο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο Ρεζχκλνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 

ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο. Σα λήπηα κε θάπνην είδνο αλαπεξίαο, ηα νπνία  πεγαίλνπλ εθεί ζα πξέπεη λα 

είλαη ειηθίαο απφ 2-6,5 εηψλ. «Ο παξαπάλσ βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο είλαη κηα λέα δνκή πνπ 

απεπζχλεηαη ζε λήπηα αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ηνλ βαζκφ ηεο αλαπεξίαο ηνπο παξέρνληάο ηνπο 

δσξεάλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε, ζηελ νκαιή 

αλάπηπμε θαη εμέιημή ηνπο (ινγνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία, θπζηθνζεξαπεία θ.α.). Παξάιιεια δε ζα 

αλαθνπθηζηνχλ νη γνλείο θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζνχλ κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζπηηηνχ, ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θ.α». (http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE% 

http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%25%20B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%25%20B2%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%25%20BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3%25%20CE%B9/
http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%25%20B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%25%20B2%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%25%20BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3%25%20CE%B9/


 
93 

  

B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE% 

B2%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE% 

BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3% CE%B9/82). 

εκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη ην γεγνλφο πσο, ελψ ν ζηαζκφο απηφο έρεη ηδξπζεί, εγθξηζεί θαη 

πηζηνπνηεζεί ήδε απφ ην 2017, ε ιεηηνπξγία ηνπ δελ είρε γίλεη κέρξη ζήκεξα εθηθηή ιφγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ παηδηψλ πνπ πξνβιέπεηαη (16-18 λήπηα). κσο παξά ηελ 

αξρηθή απνγνήηεπζε πνπ ππήξρε, πιένλ ν ζηαζκφο απηφο φρη κφλν είλαη γεγνλφο αιιά ζα ζπλερίζεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά. 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν 

Σν 1
Ο
 Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Ρεζχκλνπ, ζπζηεγάδεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε κε ην 1

ν
 Δηδηθφ 

Νεπηαγσγείν Ρεζχκλνπ θαη ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Ζ ίδξπζή ηνπ ζηνλ λνκφ ρξνλνινγείηαη πξηλ απφ πεξίπνπ 35 

ρξφληα θαη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο νιφθιεξνπ ηνπ Ρεζχκλνπ. εκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί είλαη πσο ε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ, ηφζν απφ φζν θαη πξνο ην ζρνιείν, γίλεηαη κε 

κηζζσκέλα ιεσθνξεία, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην ΚΣΔΛ Υαλίσλ Ρεζχκλνπ. ην εηδηθφ δεκνηηθφ 

ζρνιείν, θνηηνχλ καζεηέο νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ, βαξηά ή κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε, δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή αδπλακίεο άλσ θαη θάησ άθξσλ, αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο ή αδπλακίεο, θπξίσο θψθσζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο, πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη δηαηαξαρέο 

νκηιίαο-ιφγνπ. Οη καζεηέο αλάινγα κε ην ηε λνεηηθή ηνπο αληίιεςε θαζψο θαη κε ην ηη αλαπεξίεο 

παξνπζηάδνπλ, ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο ρσξίδνληαη ζε βαζκίδεο, νη νπνίεο είλαη, ε θαηψηεξε, ε 

κέζε θαη ε αλψηεξε. Γηα λα εγγξαθεί, έλα παηδί ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζα πξέπεη βαζηθά θαη 

ππνρξεσηηθά, λα έρεη απφ ηε κηα γλσκάηεπζε απφ ην  Κ.Δ.Γ.Γ.Τ  θαη απφ ηελ άιιε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ γνλέα-θεδεκφλα. Αθνχ γίλεη ε εγγξαθή, ηφηε ην παηδί απηφ έρεη δηθαίσκα θνίηεζεο ζην 

ζρνιείν έσο ην 14
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. κσο εμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη θαη λα πάξεη παξάηαζε γηα 

έλα ρξφλν εθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε απφ ην ΚΔΤ
83

. Μφιηο νινθιεξσζεί ε θνίηεζε ηνπ παηδηνχ 

ηφηε ε ακέζσο επφκελε βαζκίδα είλαη είηε ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ είηε ην Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην-

Λχθεην. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ πεξηιακβάλεη κηα επξεία πνηθηιία αηφκσλ. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, κνπζηθνί, θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο, 
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 http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1 %CF%86%CE%AD%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF% 81%CE %B5%CF%86%CE%BF 
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 ΚΔΤ = Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο 

http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%20%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%25%2081%CE%20%B5%CF%86%CE%BF%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%25C%20F%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3%CE%B9/
http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%20%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%25%2081%CE%20%B5%CF%86%CE%BF%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%25C%20F%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3%CE%B9/
http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%20%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%25%2081%CE%20%B5%CF%86%CE%BF%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%25C%20F%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3%CE%B9/
http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%20%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%25%2081%CE%20%B5%CF%86%CE%BF%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%25C%20F%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3%CE%B9/
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ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θπζηνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, ζρνιηθέο 

λνζειεχηξηεο θαη Δ.Β.Π.
84

 Δπίζεο, ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο καζεηέο, 

ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ νξγαλψλνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, φπσο:  

- Μαζεζηαθφ Πξφγξακκα 

- Πξφγξακκα Κνηλσληθνπνίεζεο 

- Πξφγξακκα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

- Πξφγξακκα Λνγνζεξαπείαο 

- Πξφγξακκα Δξγνζεξαπείαο 

- Πξφγξακκα Φπζηνζεξαπείαο  

- Πξφγξακκα Κνιχκβεζεο 

Σέινο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη θαη ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο ζέζεηο:  

- Αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δεμηνηήησλ  

- πλεθπαίδεπζε κε καζεηέο απφ γεληθά ζρνιεία 

- Τπνζηεξηθηηθή Δξγαζία ζρεηηθά κε ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο 

- πλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ζπρλή ελεκέξσζε απηψλ 

Δληαίν Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην – Λχθεην 

Σν Δληαίν Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην – Λχθεην Ρεζχκλνπ, ηδξχζεθε θαη μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ γηα πξψηε ρξνληά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. Αξρηθά είρε ηελ νλνκαζία Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ 

Γπκλάζην Ρεζχκλνπ θαη ζηεγαδφηαλ ζην παιηφ Γεκνηηθφ ρνιείν Γεξαλίνπ. Πιένλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021, έρεη κεηαθεξζεί ζηνλ ρψξν φπνπ παιηά ζηεγαδφηαλ ην 2
ν
 

Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Αηζηπφπνπινπ, ζην Παλφξακα, θαη έρεη κεηνλνκαζηεί απφ ην έηνο 2017-2018 

ζε Δληαίν Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Γπκλάζην – Λχθεην Ρεζχκλνπ. ην ζρνιείν απηφ, δηθαίσκα 

θνίηεζεο, έρνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ηα νπνία «έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθή εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε θαη θξνληίδα γηα νξηζκέλε πεξίνδν ή γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπο» 

(https://blogs.sch.gr/eegymreth/category/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af 
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 Δ.Β.Π. = Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 

https://blogs.sch.gr/eegymreth/category/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%20%ce%b1%cf%20%83%ce%b7-%cf%86%ce%bf%ce%af%25c%20f%84%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://blogs.sch.gr/eegymreth/category/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%20%ce%b1%cf%20%83%ce%b7-%cf%86%ce%bf%ce%af%25c%20f%84%ce%b7%cf%83%ce%b7/
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%ce%b1%cf %83%ce%b7-%cf%86%ce%bf%ce%af%c f%84%ce%b7%cf%83%ce%b7/
85

). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ:  

- Ννεηηθή αλεπάξθεηα ή αλσξηκφηεηα 

- Πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο 

- Νεπξνινγηθά ή νξζνπεδηθάπξνβιήκαηα 

- Διαηηψκαηα ή πξνβιήκαηα πγείαο 

- Πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο 

- Δηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, φπσο δπζιεμία, δπζνξζνγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία 

- χλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη φζνη παξνπζηάδνπλ απηηζκφ 

θαη άιιεο δηαηαξαρέο αλάπηπμεο. 

- Δπίζεο εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο κεηαρείξηζεο κπνξεί λα ηχρνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα. 

(4040https://blogs.sch.gr/eegymreth/category/%cf%80%ce%b1% cf %81%ce%bf %cf %85% cf%83 

%ce%a f%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%86%ce%bf%ce%a40f%c f%84%ce%b7%cf%83%ce%b7/ 

86
) 

Σν ζρνιείν απηφ πεξηιακβάλεη, εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ Δ.Α.Δ. θαη εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζηειερψλεηαη απφ, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ινγνζεξαπεπηέο, 

θπζηθνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, ζρνιηθνχο λνζειεπηέο, Δ.Β.Π. Δλψ ζεκαληηθφ είλαη πσο, 

δηθαίσκα πξψηεο εγγξαθήο έρνπλ ηα άηνκα απηά κέρξη ην 16
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ελψ, φζνη 

καζεηέο/ηξηεο θνηηνχλ ζε απηφ, κεηάβαζε απφ ηε κηα ηάμε ζηελ άιιε κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλν κε 

γλσκάηεπζε απφ ην ΚΔΓΓΤ.  Άμην αλαθνξάο είλαη πσο ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία, ζε αληίζεζε κε 

απηά ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, πεξηιακβάλνπλ, ηέζζεξεηο ηάμεηο γπκλαζίνπ (Α, Β, Γ, Γ) θαη ηέζζεξεηο 

ηάμεηο ιπθείνπ (Α, Β, Γ, Γ) αληίζηνηρα. Με ηελ νινθιήξσζε απφ ηε κηα ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, 

ηα άηνκα ιακβάλνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ην νπνίν είλαη ηζφηηκν κε απηφ ηνπ Γπκλαζίνπ Γεληθήο 

Δθπαίδεπζεο. Καη’ επέθηαζε, κε ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ ιπθείνπ, νη απφθνηηνη πιένλ, 

παίξλνπλ απνιπηήξην ην νπνίν είλαη ηζφηηκν κε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη επαγγεικαηηθφ πηπρίν 

εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 4. Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε απηφ θαη αξγφηεξα βέβαηα απνθνηηνχλ, απνθηνχλ 
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επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη δεμηφηεηεο, ελψ παξάιιεια ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

εηζαρζνχλ ζε ΑΔΗ-ΣΔΗ. 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

Σν Δ..Δ.Δ.Δ.Κ., ή αιιηψο ην Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, 

απνηειεί κηα δεκφζηα δνκή, ε νπνία φπσο θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζπζηεγάδεηαη ηφζν κε ην εηδηθφ 

λεπηαγσγείν, φζν θαη κε ην εηδηθφ δεκνηηθφ Ρεζχκλνπ, ζηα Μηζζίξηα. Υαξαθηεξηζηηθά απεπζχλεηαη 

ζε καζεηέο κε ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη νπνίνη έρνπλ ηειεηψζεη ηνπιάρηζηνλ ην Γεκνηηθφ, 

είηε εηδηθφ είηε θαλνληθφ, ελψ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην Δηδηθά Γπκλάζην-Λχθεην θαζψο θαη ηα δχν 

αλήθνπλ κελ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φκσο ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά πεδία εθπαίδεπζεο. ε 

απηφ σο πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη, θαζεγεηέο γεληθψλ θαη πνιιψλ εηδηθνηήησλ, φπσο θηιφινγνη, 

βηνιφγνη, γπκλαζηέο θιπ, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θπζηθνζεξαπεπηέο, εξγαζηνζεξαπεπηέο 

θαζψο θαη Δ.Β.Π. Δλψ ζεκαληηθφ είλαη πσο ζην ζρνιείν απηφ πεξηιακβάλνληαη εμεηδηθεχζεηο φπσο ε 

καγεηξηθή-δαραξνπιαζηηθή, ε θεπνπξηθή-αλζνθνκία, ε θεξακηθή-αγγεηνπιαζηηθή θιπ.  

Σέινο, «θάζε ρξφλν ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Ρεζχκλνπ πινπνηνχληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, γηα ηελ θαιχηεξε θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπο, θαζψο θαη γηα 

ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ Απηφλνκεο Γηαβίσζεο θαη επηθνηλσλίαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη:  

- Πξφγξακκα Κνηλσληθνπνίεζεο   

-  Πξφγξακκα Δθπαηδεπηηθψλ Δπηζθέςεσλ 

- Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 

(https://sites.google.com/site/eeeekrethymno/Home-1 
87

) 

Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Ρεζύκλνπ (Κ.Φ.Τ.) 

Μηα αθφκα Κνηλσληθή Γνκή ε νπνία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηνλ ηνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο 

ηνπ Ννκνχ είλαη ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο» Ρεζχκλνπ. Ηδξχζεθε θαη άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2008 ελψ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο «απνηειεί ηε βαζηθή κνλάδα Κνηλσληθήο 

Φπρηαηξηθήο ηνπ Ννκνχ. Λεηηνπξγεί  ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, είλαη αλεμάξηεηε 

δνκή ςπρηθήο πγείαο σο απηφλνκν ηκήκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζε απηφ. 

Δίλαη κία αλνηρηή θνηλνηηθή θαη θνηλσληθή ππεξεζία ςπρηθήο πγείαο»  
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(https://www.cepsyre.gr/fusiognomia.html88) ζηελ νπνία ε παξνρή ππεξεζηψλ είλαη δσξεάλ. Βαζηθφο 

«ζηφρνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ε πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ κέζα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο, ζεξαπείαο, 

πξφιεςεο, ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ςπρηθήο πγείαο» (https://www.cepsyre.gr/fusiognomia.html89). Δλψ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην 

γεγνλφο πσο ην ΚΦΤ
90

 «παξέρεη πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα πξφιεςε θαη 

ζπκβάιεη ζηελ έγθαηξε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, θνληά ζην άηνκν πνπ δεηά βνήζεηα. Παξέρεηαη  

έλα νινθιεξσκέλν πιάλν ζεξαπεπηηθήο βνήζεηαο απφ ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ζπλερηδφκελεο θαη 

αδηάθνπεο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο - δηαζθάιηζεο «ζεξαπεπηηθήο ζπλέρεηαο». Καιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ηεο θνηλφηεηαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ππεξεζηψλ, έρεη αλζξσπνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη δίλεη έκθαζε ζηε βην-ςπρν-θνηλσληθή νιφηεηα ηνπ αηφκνπ. Πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ θαη αμηνινγεί ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Αλαπηχζζεη εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ 

έξγν, ελψ βαζηθή αξρή ηνπ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο θαη ησλ δηαθξίζεσλ» 

(https://www.cepsyre.gr/fusiognomia.html91).  

ην θέληξν, αληηκεησπίδνληαη πνιιά θαη δηάθνξα πξνβιήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζέκαηα Φπρηθψλ 

Γηαηαξαρψλ, Γηαηαξαρψλ πκπεξηθνξάο θαη δηάθνξα άιια πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία νη άλζξσπνη 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ θαη λα εθκπζηεξεπηνχλ ζε θάπνηνλ. Γηα λα κπνξέζεη ινηπφλ λα 

αληηκεησπίζεη φια απηά ηα δεηήκαηα κε ηνλ θαιχηεξν θαη δπλαηφ ηξφπν, κε βαζηθφ κέιεκα πάληα ηνλ 

άλζξσπν, πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο ππεξεζηψλ φπσο είλαη ηα Σαθηηθά Φπρηαηξηθά Ηαηξεία, ε Μνλάδα 

Φπρνινγηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο, ην Ηαηξείν Γηαηαξαρψλ Μλήκεο, ην Ηαηξείν Δλέζηκσλ 

Αληηςπρσηηθψλ Μαθξάο Γξάζεο, ην Ηαηξείν Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, ε Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο, 

ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηα 4 Κέληξα Τγείαο ηνπ Ννκνχ, ηα Πξφγξακκα θαη’ νίθνλ 

επηζθέςεσλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πφιε, ηα Πξνγξάκκαηα Οκαδηθήο Φπρνζεξαπείαο, νη 

Οκάδεο Τπνζηήξημεο θαη ηα Φπρνεθπαηδεπηηθά εκηλάξηα πνπ αθνξνχλ νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο έλα 

κέινο ηνπο έρεη θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα. Δπίζεο παξάιιεια «γίλνληαη δηαιέμεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλφηεηαο, παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε, εηδηθέο παξεκβάζεηο ζηα 

ζρνιεία γηα ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη εθεβείαο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο 

θαη θσηνγξαθίαο ςπρηθά παζρφλησλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα 

ςπρηθήο πγείαο, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ απφ ηελ 
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αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ απνζηηγκαηηζκφ ηεο ςπρηθήο λφζνπ» 

(https://www.cepsyre.gr/fusiognomia.html92 ). 

 

ΚνηΠΔ «Αξσδακόο» 

Μηα επίζεο ζεκαληηθή δξάζε ε νπνία έρεη ιάβεη ρψξα ζην Ρέζπκλν είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

Κνηλσληθνχ πλεηαηξηζκνχ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ΚνηΠΔ ελ ζπληνκία, πνπ αθνξά ηελ έληαμε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη θπξίσο ησλ αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο 

εχξεζεο εξγαζίαο ζε κηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ. πζηάζεθε θαηαζηαηηθά ην 2015 θαη πήξε ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «Αξσδακφο». χκθσλα κε νξηζκέλα ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

«ν ππφ ζχζηαζε ΚνηΠΔ Ρεζχκλνπ απνηειεί Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο, έρεη ην ραξαθηήξα λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ, εκπνξηθή ηδηφηεηα θαη 

απεξηφξηζηε δηάξθεηα, θέξεη ηελ επσλπκία «ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΜΔΑ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Αξσδακφο». Έδξα ηνπ πλεηαηξηζκνχ νξίδεηαη ν Γήκνο Ρεζχκλνπ, ελψ ζθνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ 

είλαη ε άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ε νπνία ζπγθεθξηκελνπνηείηαη 

θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γ..» (https://www.cepsyre.gr/koispe-rethumnou/articles/perilipsi-

katastatikoy-koispe.html93). «Ο Κνη..Π.Δ. Ρεζχκλνπ ‘αξσδακφο’ ζπζηάζεθε κε πξσηνβνπιία 

επηζηεκφλσλ ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο ην 2015 θαη έρεη έδξα ην Ρέζπκλν Κξήηεο. θνπφο ηνπ είλαη ε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε ςπρηθά πξνβιήκαηα θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο 

έληαμε ζηελ θνηλσλία, ζπκβάιινληαο ζηελ ζεξαπεία, ζηελ θαηά ην δπλαηφλ νηθνλνκηθή ηνπο 

απηάξθεηα θαη ζηνλ απνζηηγκαηηζκφ ηεο ςπρηθήο πάζεζεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ν 

ΚνηΠΔ αλαπηχζζεη δξάζεηο θαη δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο ψζηε λα απαζρνιεί ηα παξαπάλσ άηνκα 

ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνπλ εξγαζία ζηνπο ΚΟΗΠΔ θαη λα ακείβνληαη αλάινγα κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη ην ρξφλν ηεο εξγαζίαο ηνπο ρσξίο λα ράλνπλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

ζχληαμε, λνζήιην ή παξνρή ιακβάλνπλ απφ ην θξάηνο» (http://koispereth.gr/istoriko.html94 ). 

Ζ πξψηε ηνπ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα μεθίλεζε ην 2017 θαη απνηεινχζε έλα κνπζηθφ θαθελείν 

ην νπνίν θαη νλνκάζηεθε «ηε Φσιηά ηνπ Κνχθνπ». ηε ζπλέρεηα θαη ζπγθεθξηκέλα πεξίπνπ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2018 δεκηνπξγήζεθε θαη ε δεχηεξε επηρείξεζή ηνπ ε νπνία απνηεινχζε έλα ζπλεξγείν 

θαζαξηφηεηαο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα δηάθνξσλ επαγγεικαηηθψλ δεκφζησλ ή/θαη 
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ηδησηηθψλ ρψξσλ. εκαληηθφ είλαη πσο «ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο 

πεξηιακβάλεηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη ε θαηάιιειε πξνβνιή ηνπο 

ψζηε λα εδξαησζνχλ ζην θνηλφ ηνπ Ρεζχκλνπ θαη λα θαηαζηνχλ νηθνλνκηθά βηψζηκεο γηα ην θνηλσληθφ 

ζπκθέξνλ ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ ΚνηΠΔ 

Ρεζχκλνπ είλαη ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ δξάζεσλ πνπ ζα 

απνξξνθήζνπλ εξγαζηαθά θαη άιια άηνκα κε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ γξεγνξφηεξα ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ». 

(http://koispereth.gr/istoriko.html95 ).  

Κνη.Κε.Φ.Τ.Π.Δ. Ρεζύκλνπ 

Σν Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ (Κνη.Κε.Φ.Τ.Π.Δ.) Ρεζχκλνπ ζηνρεχεη 

ζηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. Μέξηκλά ηνπ είλαη «είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε αγσγή ηεο θνηλφηεηαο, ε 

πξφιεςε, ε παξνρή πξνγξακκάησλ πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα (ζεκηλάξηα ζε 

επαγγεικαηίεο πγείαο, εθπαηδεπηηθνχο θαη νκάδεο γνλέσλ), ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε, θαζψο θαη ε 

ζεξαπεία θαη ε ζπκβνιή ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή επαλέληαμε ησλ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Με γλψκνλα ηα αλσηέξσ, ην Κνη.Κε.Φ.Τ.Π.Δ. Ρεζχκλνπ έρεη ήδε 

ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην  Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.), ην Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΔΦΗΑΠ) θαη ηνλ δήκν 

Ρεζχκλνπ, ελψ δξνκνινγνχληαη ζπλεξγαζίεο θαη κε άιινπο δεκφζηνπο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ηεο 

πεξηνρήο» (http://www.cepsyre.gr/keimena-gia-tin-psuchiki-ygeia/articles/eucharistirio-765.html96 ). 

.Ο.Φ.Φ.Τ. 

Έλαο αθφκα ζχιινγνο ζην Ρέζπκλν, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο, θαη είλαη 

άμην αλαθνξάο εδψ, είλαη ν χιινγνο Οηθνγελεηψλ Φίισλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία, ή αιιηψο ελ 

ζπληνκία .Ο.Φ.Φ.Τ., φπσο είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο.  Ο ζχιινγνο απηφο ηδξχζεθε ην 2010 θαη ηα 

κέιε ηνπ ήηαλ ζπγγελείο αηφκσλ κε ςπρηθέο-ςπρηαηξηθέο παζήζεηο, νη νπνίνη  αμίδεη λα ζεκεησζεί, 

είραλ ζπλαληεζεί «ζην 1
ν 

ςπρνεθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην πνπ είρε δηνξγαλψζεη ην ΚΦΤ Ρεζχκλνπ»  

(http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?id=27376&nt=18 
97

).  
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Ζ δεκηνπξγία ηνπ .Ο.Φ.Φ.Τ. Ρεζχκλνπ, νθείιεηαη πξσηίζησο, ζηελ αλάγθε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

αηφκσλ κε ςπρηθέο παζήζεηο λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε άιια άηνκα ηα πνία κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο 

αλάγθεο θαη ηνπο ίδηνπο πξνβιεκαηηζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα  ν ζχιινγνο απηφο δεκηνπξγήζεθε κε 

βαζηθνχο ζθνπνχο νη νηθνγέλεηεο απηέο :  

- Να κνηξαζηνχλ ηελ θνηλή ηνπο εκπεηξία κε άιιεο νηθνγέλεηεο θαη άηνκα  πνπ αληηκεησπίδνπλ 

παξφκνην πξφβιεκα. 

- Να ζηεξηρζνχλ ν έλαο ζηνλ άιιν ψζηε λα βξνπλ ηε δχλακε θαη ην θνπξάγην λ’αληηκεησπίζνπλ  

ηελ αζζέλεηα, ηηο δπζθνιίεο ηεο θαη ηελ αγσλία γηα ην κέιινλ. 

- Να ζηακαηήζνπλ λα πξνρσξνχλ κφλνη, θαη καδί ελσκέλνη λα ππεξαζπίζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο. 

- Να δηεθδηθήζνπλ ζπιινγηθά ηα δηθαηψκαηά ηνπο, λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ κειψλ πνπ λνζνχλ απφ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα. 

«Ο .Ο.Φ.Φ.Τ. Ν. Ρεζχκλνπ είλαη θνηλσθειέο  κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν  θαη είλαη κέινο ηεο 

Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο πιινγψλ Οηθνγελεηψλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία (Π.Ο..Ο.Φ.Τ). Σαθηηθά 

κέιε ηνπ ζπιιφγνπ είλαη άηνκα  θαη θίινη ησλ νηθνγελεηψλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη 

πξψελ αζζελείο ελψ πξφζεδξα κέιε είλαη άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο» 

(http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?id=27376&nt=1898). Οη δξάζεηο ηνπο αλαθέξνληαη 

θπξίσο ζε:  

 Γηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ. 

 πκκεηνρή ζε αληίζηνηρεο εθδειψζεηο. 

 Γηνξγάλσζε ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Λεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ δσγξαθηθήο γηα ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ αιιά  θαη γηα ιήπηεο  ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο. 

 πλεξγαζία κε ηελ  εζεινληηθή νκάδα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο- Κνηλσληθή Λέζρε «ΦΧ» ηνπ 

Κ.Φ.Τ. Ρεζχκλνπ. 

 πλεξγαζία κε ηηο δνκέο ςπρηθήο πγείαο ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ. 

 πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο γηα ηελ δεκηνπξγία ΚνηΠΔ ζην Ρέζπκλν. 

 Έθδνζε έληππνπ ελεκεξσηηθνχ  πιηθνχ. 

 χζηαζε ηακείνπ αξσγήο κειψλ. 

(http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?id=27376&nt=1899) 
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Σέινο, ε δεκηνπξγία ηνπ ζπιιφγνπ απηνχ, θαη θαη’ επέθηαζε «ε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο απνηειεί απαξαίηεην φξν γηα ηελ επηηπρία ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο»(http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?id=27376&nt=18100). ην Ρέζπκλν 

ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζηνλ ηνκέα απηφ, ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο δειαδή, έρνπλ γίλεη αξθεηά θαη 

ζεκαληηθά βήκαηα, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ΚΦΤ θαη κεηέπεηηα φιεο νη δξάζεηο, νη νπνίεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο έρνπλ σο ππφβαζξν ην Κέληξν, ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη πάληα εθεί γηα λα 

ζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

ύιινγνο Κσθώλ 

Ζ επφκελε δνκή πνπ ζα αλαθεξζεί είλαη εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα πξνβιήκαηα αθνήο. Θα κηιήζσ ινηπφλ γηα ηνλ «Πνιηηηζηηθφ χιινγν Κσθψλ θαη 

Βαξήθνσλ Ν. Ρεζχκλεο «Σν Αξθάδη», ν νπνίνο λα πσ πσο αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ σο κηα δνκή πνπ 

ππήξμε ζην Ρέζπκλν, αιιά κφλν ηζηνξηθά θαζψο πιένλ έρεη αλαζηείιεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη δελ 

παξέρεη πηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ κπφξεζα λα ζπιιέμσ θαη αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ λα αλαθέξνληαη ζην έξγν θαη ηε δξάζε ηνπ. Έηζη ινηπφλ πνιχ 

πεξηιεπηηθά λα πσ πσο ν χιινγνο απηφο, ηδξχζεθε ην 1989 θαη απφ ηφηε είρε κηα δπλακηθή πνξεία 

φζνλ αθνξά ηνπο αγψλεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο 

ηνπ Ννκνχ. Δπίζεο παξείρε κεηαμχ άιισλ θαη δηεξκελεία ζηε λνεκαηηθή γιψζζα. κσο πιένλ, ηε 

ζηηγκή πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, ν χιινγνο δελ ιεηηνπξγεί. 
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Κεθάιαην 4
ν 

 

Μεζνδνινγία Πνηνηηθήο Έξεπλαο 

4.1.ηόρνο-θνπόο ηεο Έξεπλαο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, φπσο θάλεθε θαη απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο εζηηάδεη ζην ηδηαίηεξν 

θνκκάηη ησλ αλαπεξηψλ. Βαζηθφο ζθνπφο είλαη αθελφο λα δηαπηζησζεί κέζα απφ ηελ έξεπλά κνπ πσο 

νξηνζεηείηαη ζεζκηθά ε αλαπεξία αιιά θαη πσο θαζίζηαηαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο απφ ηηο ηνπηθέο 

δνκέο, ππεξεζίεο θαη ιηγφηεξν νξγαλσκέλεο δξάζεηο, θαη αθεηέξνπ πνηεο ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνληαη 

κέζα ζηελ θνηλσλία θαη πφζν κάιινλ ζε κηα επαξρηαθή πφιε κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηεί θαη λα 

εληαρζεί νκαιά θαη ζσζηά ε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε απηή κέζα ζηελ θνηλσληθή δνκή.  

Ζ αλαπεξία απνηειεί κηα πνιπκνξθηθή έλλνηα. Μπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ δηάθνξνπο ηχπνπο, 

νξηζκνχο θαη εθθάλζεηο. Μπνξεί λα πάξεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζηνλ άλζξσπν ζηνλ νπνίν 

εκθαλίδεηαη. Απνηειεί κηα αξθεηά πεξίπινθε θαηάζηαζε, ε νπνία βηψλεηαη απφ έλα αξθεηά κεγάιν 

ηκήκα ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, κηα εκπεηξία πνπ ζηηγκαηίδεη. πσο θαη ν ίδηνο ν Goffman 

αλαθέξεη, «ην ζηίγκα δελ δηαρσξίδεη ηα άηνκα ζε δχν ζχλνια, ηνπο θπζηνινγηθνχο θαη ηνπο 

ζηηγκαηηζκέλνπο, αιιά αθνξά κηα δηάρπηε θνηλσληθή δηαδηθαζία δηπιψλ ξφισλ ζηελ νπνία θάζε 

άηνκν κεηέρεη κεξηθέο θνξέο» (Goffman, 2001: 20). Οπζηαζηηθά φινη καο κπνξνχκε λα είκαζηε ελ 

δπλάκεη ζηηγκαηηζκέλνη ζε έλαλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ελψ ζε έλαλ άιινλ φρη, θαζψο κπνξεί λα 

θνπβαιάκε ζηνηρεία πνπ γηα θάπνηνπο λα είλαη ζηίγκα ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο φρη. Γειαδή θαη κε 

ιίγα ιφγηα παίδνπκε φινη καο δχν ξφινπο νη νπνίνη πεξηπιέθνληαη θαζψο θαη πάιη ζχκθσλα κε ηνλ 

Goffman,  ηφζνο ν ξφινο ηνπ θπζηνινγηθνχ φζν θαη ν ξφινο ηνπ ζηηγκαηηζκέλνπ είλαη κέξε ηνπ ίδηνπ 

ζπκπιέγκαηνο.  

πσο παξαηεξήζεθε παξαπάλσ ε αλαπεξία κπνξεί λα εηδσζεί κέζα απφ ην Ηαηξηθφ θαη ην Κνηλσληθφ 

Μνληέιν. Απφ ηε κηα ην Ηαηξηθφ Μνληέιν «πξνζεγγίδεη ηελ αλαπεξία κε βάζε ην είδνο θαη ηνλ βαζκφ 

ηεο βιάβεο. Τηνζεηεί ηνλ φξν impairment (βιάβε) θαη θαζηζηά θχξηα κεηαβιεηή ζηελ εμέιημε ηνπ 

αηφκνπ ην είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηεο αλαπεξίαο, πξναζπίδνληαο ηελ απζεληία ηεο ηαηξηθήο 

δηάγλσζεο» (Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ & Εψληνπ-ηδέξε, 2019: 12). Απφ ηελ άιιε ην Κνηλσληθφ 

κνληέιν ηε βιέπεη κέζα απφ ηα εκπφδηα πνπ ε ίδηα ε θνηλσλία δεκηνπξγεί θαη βάδεη θαζψο κέζα απφ 

απηφ «ππνγξακκίδεηαη ε αληθαλφηεηα ηεο θνηλσλίαο λα ππνζηεξίμεη κε ηζφηηκν θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν 

ηα άηνκα απηά» (Υαηδνχιε, 2012: 49). 
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Παγθφζκηα έρνπλ γίλεη αγψλεο νη νπνίνη έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα αιιαγή ηεο νπηηθήο σο πξνο ηελ 

αλαπεξία γεληθά αιιά θαη σο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο εηδηθά. ηα ειιεληθά δεδνκέλα, νη αγψλεο 

απηνί αθνξνχλ ην πξφζθαην παξειζφλ, φκσο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηα πξάγκαηα. 

Έρνπλ γίλεη πνιιέο αιιαγέο, θαζψο πιένλ νη αλάπεξνη άλζξσπνη θαη ζπληαγκαηηθά αλαγλσξίδνληαη 

σο ίζνη θαη ηζφηηκνη, φκσο ζηελ πξάμε δελ είλαη θαζφινπ έηζη. Γηα παξάδεηγκα νη πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο δελ πεξηιακβάλνπλ πξνζβαζηκφηεηεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο γηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο. Έλα ηπθιφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη ηφζν εχθνια κφλνο ηνπ θαζψο πέθηεη 

πάλσ ζε ακάμηα, νχηε κπνξεί λα πάεη ζε έλα γηα παξάδεηγκα κνπζείν, θαζψο ε αλάγιπθε γξαθή, 

γλσζηή θαη σο  BRAILLE, δελ είλαη ζρεδφλ πνπζελά ππαξθηή. Δπίζεο άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο 

πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ή ρψξνπο πνιηηηζκνχ θαζψο δελ έρεη γίλεη 

ε αλαδηακφξθσζε ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη απφ φινπο.  

Σν Ρέζπκλν απνηειεί κηα επαξρηαθή πφιε ζηελ νπνία ζπγθξηηηθά κε ην κηθξφ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε κέγεζφο ηεο, ππάξρνπλ αξθεηέο δνκέο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Δπίζεο, έρνπλ γίλεη πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο κε ζθνπφ ε ηνπηθή θνηλσλία λα απνδερηεί θαη λα εληάμεη ηελ αλαπεξία κέζα 

ηεο. Απνηειεί κηα πφιε ε νπνία πεξηιακβάλεη πνιιέο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ησλ θνξέσλ ησλ 

δηαθφξσλ ζσκαηείσλ ηνπ λνκνχ. Με βάζε ινηπφλ απηά, ε πνηνηηθή δηάζηαζεο ηεο εξεπλεηηθήο 

δνπιεηάο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ραξηνγξάθεζε απηψλ ησλ δνκψλ, φζν θαη  ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη.  

 

4.2.  Δξεπλεηηθά Δξωηήκαηα 

1. Πσο θαηαλνείηαη ε αλαπεξία ζην Ρέζπκλν απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλαπήξσλ. 

2. Πνηεο ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνληαη ζε κηα επαξρηαθή πφιε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο. 

3. Πνηεο ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνπλ νη επαγγεικαηίεο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αλαπεξία. 

4. Ση αιιειεπηδξάζεηο αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο θνξείο, αλάκεζα ζηνπο θνξείο θαη ηελ 

θνηλσλία, αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά θαη αλάκεζα ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

5. Πνηεο πξαθηηθέο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο κε ζθνπφ απφ ηε κηα ηνλ 

απνζηηγκαηηζκφ ηεο αλαπεξίαο θαη απφ ηελ άιιε ηελ εμ’ νινθιήξνπ απντδξπκαηνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. 
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4.3. Μεζνδνινγηθόο ρεδηαζκόο ηεο Έξεπλαο 

Ζ Κνηλσληθή Έξεπλα, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο πξνζεγγίζεηο, ηελ 

πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε. «Δίλαη σζηφζν ελδηαθέξνλ πσο, παξφηη ε δηάθξηζε απηή 

απνηειεί θνηλφ ηφπν, νη ελ ιφγσ πξνζεγγίζεηο δελ αληηζηνηρνχλ ζε εληαία ζπζηήκαηα θηινζνθηθψλ 

παξαδνρψλ, κεζνδνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξαθηηθψλ. Τπάξρεη πνηθηιία 

ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ, πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία πνηνηηθή έξεπλα, θαη ην ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα. Οχηε, βεβαίσο, ππάξρνπλ ακάρεηα επηκέξνπο πεξηγξαθηθά 

θξηηήξηα πνπ δηαθνξνπνηνχλ απζηεξά ηε κηα πξνζέγγηζε απφ ηελ άιιε. Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί πσο ε δηάθξηζε ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ δελ είλαη ‘ηερληθνχ’ ραξαθηήξα, αιιά εδξάδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηηο δηαθνξεηηθέο ινγηθέο πνπ δηέπνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ήδε απφ ην ζηάδην 

ηεο εξσηεκαηνζεζίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ έσο ηελ παξαγσγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

θαη ηνπο ηξφπνπο δφκεζεο πεηζηηθψλ εμεγήζεσλ» (Σζηψιεο, 2014: 23-24). Παξά ην γεγνλφο πσο θαη 

νη δχν απηέο κέζνδνη έξεπλαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα. «Ζ πνηνηηθή έξεπλα αληιεί ηηο νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο ηεο παξαδνρέο απφ 

θηινζνθηθά ξεχκαηα θαη ζεσξεηηθά ξεχκαηα πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηηο έλλνηεο ηνπ λνήκαηνο, ηεο 

εκπεηξίαο, ηεο δηάδξαζεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο εξκελείαο. Πξφθεηηαη γηα ξεχκαηα πνπ εληάζζνληαη 

ζηηο θηινζνθηθέο παξαδφζεηο ηεο εξκελεπηηθήο, ηεο θαηλνκελνινγίαο, ηνπ πξαγκαηηζκνχ. ην επίπεδν 

ηεο θνηλσληνινγηθήο ζθέςεο ηα παξαπάλσ ξεχκαηα βξίζθνπλ αληαπφθξηζε ζηηο ‘εξκελεπηηθέο 

κηθξνθνηλσληνινγίεο’ ηεο ζρνιήο ηεο ζπκβνιηθήο δηάδξαζεο, ηεο εζλνκεζνδνινγίαο θαη ηεο 

θαηλνκελνινγηθήο θνηλσληνινγίαο θαζψο επίζεο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Παξφηη νη ζρνιέο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο ζε πνιιά ζεκεία, 

αζπάδνληαη έλαλ θνηλφ ππξήλα ζεκειηαθψλ παξαδνρψλ. Οη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ, ζπλνπηηθά ηε 

ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο πεξίπινθεο ζπκβνιηθήο θαηαζθεπήο, ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ λα παξάγνπλ λφεκα θαη λα κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο δηαδξάζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ηεο 

θνηλσληθήο έξεπλαο λα πξνζεγγίζεη ηα θαηλφκελα αλαθαηαζθεπάδνληαο ηα λνεκαηηθά πιαίζηα θαη ηα 

ζπζηήκαηα αλαθνξάο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηα θνηλσληθά πεδία δξψλησλ» (Σζηψιεο, 2014: 26-27).  

Ζ «πνηνηηθή έξεπλα θαηά θαλφλα δελ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν κηαο ζεσξίαο, αιιά ζηελ αλάδεημε ηεο 

ζεσξίαο απφ ηα δεδνκέλα» (Κπξηαδή, 2011: 253). Πεξηιακβάλεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ινγηθέο 

ζρεηηθά κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ελψ ζεκαληηθφ είλαη πσο ζε απηή ν εξεπλεηήο έξρεηαη ζε 

άκεζε επαθή κε ηνλ ππφ έξεπλα πιεζπζκφ, κέζα απφ ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

είλαη πξφζσπν κε πξφζσπν. Ζ ζπλέληεπμε πξφζσπν κε πξφζσπν πεξηιακβάλεη βαζηθά ηελ 
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πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ ζπλεληεπθηή, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο, ελψ 

παξάιιεια δίλεη ηε «δπλαηφηεηα γηα πξνθνξηθέο θαη άκεζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο θαη ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εξσηψκελνπ» (Κπξηαδή, 2011: 122). Δπίζεο ζεκαληηθφ 

είλαη πσο ε ζπλέληεπμε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξφζσπν κε πξφζσπν βνεζάεη ζην λα παξαρζνχλ πην 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, «θαζψο ν ζπλεληεπθηήο είλαη ζε ζέζε λα δηεπθξηλίζεη ηηο εξσηήζεηο πνπ 

ηίζεληαη θαη λα δεηήζεη εμεγήζεηο απφ ηνπο εξσηψκελνπο φηαλ νη απαληήζεηο δελ είλαη θαηαλνεηέο. 

Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ζεκεηψζεη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο έξεπλαο, ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξσηψκελνπ θιπ., ηα νπνία πηζαλψο λα ζπληειέζνπλ ζηελ νξζφηεξε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ απαληήζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή» (Κπξηαδή, 2011: 122-123).  Σέινο, «ην αλνηρηφ, 

κε ηππνπνηεκέλν, επέιηθην ζρήκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη πην θαηάιιειν γη’ απηφ ην ζθνπφ» (Κπξηαδή, 

2011: 253). «Με ηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ παξαρζεί ζην πιαίζην κηαο εκπεηξηθήο 

κειέηεο (π.ρ. κεηεγγξακκέλα θείκελα ζπλέληεπμεο), επηρεηξείηαη ε απφδνζε λνήκαηνο ζηα δεδνκέλα 

απηά, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί απάληεζε ζηα θεληξηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. ην πιαίζην ηεο 

εξκελεπηηθήο επηζηεκνινγηθήο παξάδνζεο, ππάξρνπλ πνιιέο, δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνηνηηθήο 

έξεπλαο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο επηζηεκνινγηθέο ηνπο παξαδνρέο, ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Γηαθνξεηηθέο κέζνδνη 

αλάιπζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε ζεκαηηθή αλάιπζε, ε αλάιπζε ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο, ε αθεγεκαηηθή αλάιπζε, ε εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή 

αλάιπζε, ε αλάιπζε ιφγνπ θ.ιπ.. Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

πεξηιακβάλνπλ έλα είδνο ζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο 

ζεκαηηθήο αλάιπζεο» (Σζηψιεο, 2018: 97).  

Σν εκπεηξηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ινηπφλ θαη κε βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, ζηεξίδεηαη 

πάλσ ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηηο δνκέο γηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο, ζε κηα επαξρηαθή πφιε, φπσο είλαη ην Ρέζπκλν, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο γεληθά 

θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία εηδηθά. Ο ζρεδηαζκφο θαη θαη’ επέθηαζε ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

πέξαζε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Ξεθίλεζε πξψηα απφ φια κε ηελ αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή 

ηεο ζεσξίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπεξία, ηφζν ζηα Διιεληθά δεδνκέλα φζν θαη παγθφζκηα. Δλ 

ζπλερεία εζηίαζα ζην λα δσ πνηνο είλαη ν ζθνπφο δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, θαη ηη 

επξήκαηα ζέισ λα  ηεθκεξηψζσ κέζα απφ απηήλ. Μεηέπεηηα, αθνχ κειέηεζα ηνλ ζθνπφ θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο απηήο,  αλαδήηεζα ηα εξεπλεηηθά κνπ εξσηήκαηα. Σν ακέζσο 

επφκελν βήκα ήηαλ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζσ ην πεδίν έξεπλαο θαη λα έξζσ ζε πξψηε επαθή κε ηνλ 

ππφ κειέηε πιεζπζκφ. ηελ παξνχζα έξεπλα, ην πεδίν κειέηεο είλαη νη δνκέο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν. Αθνχ ινηπφλ έγηλε ε αξρηθή θαηαγξαθή θαη ραξηνγξάθεζε φισλ ησλ 



 
106 

  

δνκψλ (παξάξηεκα 4) πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν, ζηελ ζπλέρεηα κέζσ ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο, 

επέιεμα έλα κηθξφ δείγκα, ην νπνίν πεξηιάκβαλε επαγγεικαηίεο ή ζηειέρε (έλαλ απφ θάζε δνκή) απφ 

έμη ζπλνιηθά δνκέο. πγθεθξηκέλα, ηνλ χιινγν «ΑΓΑΠΖ», ηνλ χιινγν γνλέσλ, θεδεκφλσλ θαη 

θίισλ αηφκσλ κε απηηζκφ Ν. Ρεζχκλνπ, ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Ρεζχκλνπ, ηνλ ΚνηΠΔ Ρεζχκλνπ 

«Αξσδακφο», ην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ Ρεζχκλνπ θαη ην σκαηείν 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία Ν. Ρεζχκλεο.  

Μεηέπεηηα ήξζα ζε επαθή καδί ηνπο αξρηθά κέζσ email. Να ηνλίζσ εδψ πσο, είρα πξνζπαζήζεη λα 

έξζσ ζε επαθή θαη κε άιιεο δχν δνκέο, ζπγθεθξηκέλα ηνλ χιινγν Κσθψλ θαη ην Παξάξηεκα ΑκεΑ 

Ρεζχκλνπ. κσο απφ ηνλ χιινγν Κσθψλ δελ έιαβα θάπνηα απάληεζε, ελψ κεηέπεηηα έκαζα πσο έρεη 

αλαζηείιεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, θαη απφ ην Παξάξηεκα ΑκεΑ, φπνπ λαη κελ είρα ζεηηθή απάληεζε σο 

πξνο ην λα κε βνεζήζνπλ εάλ ρξεηαδφκνπλ θάηη, φκσο κνπ αλέθεξαλ πσο πιένλ ιεηηνπξγεί 

απνθιεηζηηθά σο γεξνθνκείν, νπφηε δελ ήξζα μαλά ζε επαθή καδί ηνπο θαζψο δελ  είρε ζέζε λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ απφ ηηο έμη δνκέο έιαβα ζεηηθή αληαπφθξηζε ζπλελλνήζεθα καδί ηνπο γηα ηνλ 

ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο (παξάξηεκα 5), ελψ παξάιιεια ηνπο ελεκέξσλα θαη ηνπο έζηειλα 

ην έληππν ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο (παξάξηεκα 6), ην νπνίν πξηλ ιάβεη ρψξα ε ζπλέληεπμε 

ππέγξαθαλ, γηα λα ιάβνπλ αθελφο γλψζε γηα ηελ έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη αθεηέξνπ γηα λα 

γλσξίδνπλ πσο ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη εζεινληηθή θαη πσο ηεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο δενληνινγίαο 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο. Δδψ λα ηνληζηεί ην γεγνλφο πσο 

ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο κε ηελ παλδεκία θαζψο θαη κε ηελ θαξαληίλα πνπ είρε επηβιεζεί ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα, νη δχν πξψηεο ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα εμ’ απνζηάζεσο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε πξψηε έγηλε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ε δεχηεξε κέζσ ππνινγηζηή θαη θάκεξαο κέζα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ zoom. ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο ηέζζεξεηο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηα δψζεο, ζην 

ρψξν εξγαζίαο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ελψ ζεκαληηθφ είλαη πσο γηα ηε ζπλέληεπμε κε ην 

ΚνηΚεΦπΠΔ, πξψηα έθαλα αίηεζε γηα λα κνπ παξαρσξεζεί εηδηθή άδεηα, θαη αθνχ απηή έγηλε δεθηή 

ηφηε πξνρψξεζα κε ηε ζπλέληεπμε ζηνλ ρψξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο.  

Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο φισλ ησλ ζπλεληεχμεσλ (παξάξηεκα 5), βαζίζηεθε ζε εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο φπνπ νη εξσηήζεηο πξνέξρνληαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία είρα ε ίδηα θηηάμεη γηα 

θάζε δνκή μερσξηζηά. Οη εξσηήζεηο ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ θαη είραλ λα θάλνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ, ηελ ηζηνξία ηνπ, πσο δειαδή άξρηζε ε ιεηηνπξγία ηνπ, ππφ πνηεο ζπλζήθεο θαη 

αλάγθεο, ζρεηηθά κε ηα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλνληαη, πνηεο ιεηηνπξγίεο επηηεινχλ. Σέινο ζα ήζεια 

λα αλαθέξσ πσο θαη ζηηο έμη ζπλεληεχμεηο, ην θιίκα ήηαλ πάξα πνιχ θηιηθφ, άλεην. νη άλζξσπνη 
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επγεληθνί, κε βνήζεζαλ πάξα πνιχ δίλνληάο κνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο εξεπλάο 

κνπ, ελψ ζεκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο πσο φηαλ ηνπο ξψηεζα, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηψ θάηη 

αλ κπνξψ λα ηνπο μαλαελνριήζσ, φινη κνπ απάληεζαλ ζεηηθά (παξάξηεκα 5).  

Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, ην ακέζσο επφκελν βήκα ήηαλ λα πεξάζσ ζηελ αλάιπζή 

ηνπο, ε νπνία έγηλε κέζσ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο
101

. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο, αξρηθά έθαλα 

ηελ απνκαγλεηνθψλεζε, ζηε ζπλέρεηα πέξαζα ζηελ θσδηθνπνίεζε ηεο θάζε απνκαγλεηνθψλεζεο θαη 

κεηά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. Σέινο κφιηο πξαγκαηνπνίεζα ηελ ζεκαηνπνίεζε, νδεγήζεθα ζηελ 

αλάιπζε ησλ επξεκάησλ πνπ είρα πάξεη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
101 «Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ζπλίζηαηαη ζηε ζπζηεκαηηθή αλαγλψξηζε, νξγάλσζε θαη θαηαλφεζε 

επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ λνήκαηνο εληφο ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν/ε 

εξεπλεηήο/ηξηα απνθηά γλσζηηθή πξφζβαζε ζε ζπιινγηθνχο ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο θαη εκπεηξίεο. Ο 

εξεπλεηήο κπνξεί λα αληρλεχζεη πνιπάξηζκα κνηίβα λνήκαηνο εληφο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Δζηηάδεη, 

σζηφζν, ζε εθείλα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα ην νπνίν κειεηά θαη, εηδηθφηεξα, ζε εθείλα πνπ είλαη 

θαηάιιεια γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ εξσηεκάησλ. πλεπψο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ σο νδεγφο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε δελ απνηειεί 

κηα «ηερληθνχ ηχπνπ» δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο, σο άιινο αξραηνιφγνο, απνθαιχπηεη 

ζέκαηα ή θαηεγνξίεο πνπ ελππάξρνπλ ζακκέλα, θάπνπ κέζα ζηα δεδνκέλα θαη αλακέλνπλ λα 

αλαθαιπθζνχλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πξνυπνζέηεη ηνλ ελεξγεηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ξφιν ηνπ 

εξεπλεηή, ν νπνίνο, αλαπηχζζνληαο κηα δηαινγηθή ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηνπ, πεξηζζφηεξν παξάγεη θαη 

ζπγθξνηεί ηα ζέκαηα παξά ηα αλαθαιχπηεη. ε αληίζεζε κε άιιεο κεζφδνπο αλάιπζεο, πνπ 

δεζκεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο –φπσο ε αλάιπζε ιφγνπ ζηε ζεσξία ηνπ 

ιφγνπ, ε αλάιπζε ζπλνκηιίαο ζηελ εζλνκεζνδνινγία, ε αθεγεκαηηθή αλάιπζε ζηε ζεσξία ηεο 

αθήγεζεο–, ε ζεκαηηθή αλάιπζε ινγίδεηαη σο κηα επέιηθηε κέζνδνο αλάιπζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί κε πνιιαπινχο ηξφπνπο απφ εξεπλεηέο πνπ εθθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

αθεηεξίεο» (Σζηψιεο, 2018: 98).  
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Κεθάιαην 5
ν
  

Δπξήκαηα Έξεπλαο 

Η αλαπεξία σο ιέμε πεξηιακβάλεη θαη ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηε 

ρξήζε ηεο. 

Ζ αλαπεξία φπσο πνιιέο θνξέο αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,  απνηειεί 

κηα πνιπκνξθηθή έλλνηα. Έλαο πνιπκνξθηθφο φξνο ν νπνίνο  κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο, απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο. Πνιιέο είλαη επίζεο θαη νη 

θνξέο πνπ ε ρξήζε ηεο ιέμεο αλαπεξία απνηειεί ηακπνχ θαη γη απηφ ην ιφγν ηε ζέζε ηεο παίξλνπλ 

άιινη φξνη.  

Με βάζε απηφ ινηπφλ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο παξαηεξήζεθε κηα δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο 

δνκέο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ φξνπ αλαπεξία. πγθεθξηκέλα εκθαλίδνληαη θαη ζεηηθέο αιιά θαη 

αξλεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ, δηακνξθψλνληαο έηζη δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαζψο γηα θάπνηνπο ε ιέμε αλαπεξία είλαη έλαο φξνο βαξχο ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο 

είλαη ν ζσζηφηεξνο ηξφπνο γηα λα πεξηγξάςεη θαλείο ηελ θαηάζηαζε απηή πνπ βηψλεη έλαο άλζξσπνο. 

ζνλ αθνξά ινηπφλ ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ φξνπ αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηελ 

πλέληεπμε 1 (παξάξηεκα 4), θαη κε βάζε ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ αηφκνπ πνπ κνπ παξαρψξεζε ηε 

ζπλέληεπμε απηή, ε ρξήζε ηεο ιέμεο αλαπεξία είλαη έλαο βαξχο φξνο, θαη γη απηφ θαη νη 

επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλαπεξία δελ θάλνπλ ρξήζε απηνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

πξνηηκάηαη ε ρξήζε άιισλ εθθξάζεσλ φπσο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή ηδηαηηεξφηεηεο θιπ., θαη νη 

νπνίεο νπζηαζηηθά θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα, αηφκσλ πνπ ζχκθσλα κε ηε πλέληεπμε 1 (παξάξηεκα 

4), είλαη άηνκα ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληίιεςεο θιπ, απφ ηνπο ππφινηπνπο 

αλζξψπνπο Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ιέμεο 

αλαπεξία, απνηεινχλ θαη ηα εμήο απνζπάζκαηα: 

- πλ. 1: Δεε λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, δελ κνπ αξέζεη θαζφινπ πξνζσπηθά ζαλ  

επαγγεικαηίαο πνπ δνπιεχσ ζεε δνκή πνπ πξνζθέξεη ππεξεζία ζε άηνκα κεεε 

εηδηθέο αα αλάγθεο ν φξνο αλαπεξία, πξνηηκψ λα ρξεζηκνπνηψ ηελ έθθξαζε 

εηδηθέο αλάγθεο ή ηδηαηηεξφηεηεο.. 

(πλέληεπμε 1) 

[…] 
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- πλ. 1: …εε γηα λα θαιχβεη, θαη θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα απηφο ν φξνο εηδηθέο 

αλάγθεο, νχησο ή άιισο εε ζε αλζξψπνπο πνπ εε πιένλ αζρνινχκαζηε ε  καο 

αθνχγεηαη ιίγν βαξχο ν φξνο.. 

(πλέληεπμε 1) 

[…] 

- πλ. 1 : Γελ ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε γεληθφηεξα.. (πλέληεπμε 1) 

[…] 

- πλ.1: Δεε..εεεκ [..] είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έλαλ άιιν ηξφπν αληίιεςεο, 

ζπκπεξηθνξάο.. 

- πλελη. : (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα) 

- πλ. 1: νξγάλσζεο θαηη ιεηηνπξγίαο κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε ζρέζε κε 

απηνχο πνπ ζεσξνχληαη  

- πλελη. : Μάιηζηα  

- πλ. 1: ζε εηζαγσγηθά θπζηνινγηθνί.. 

(πλέληεπμε 1) 

Απφ ηελ άιιε θαη φζνλ αθνξά ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ιέμεο αλαπεξία, 

παξαηεξείηαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηηο δχν απφ ηηο ζπλνιηθά έμη δνκέο (παξάξηεκα 4) ζηηο 

νπνίεο πάξζεθαλ ζπλεληεχμεηο, πσο ε ρξήζε ηνπ φξνπ αλαπεξία νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη νιφθιεξν 

ην θάζκα ησλ αηφκσλ, θαη δελ ζα έπξεπε λα απνηειεί ηακπνχ. Με βάζε απηφ θαη απφ ηηο δχν απηέο 

ζπλεληεχμεηο παξαηεξνχληαη ζεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηε ρξήζε απηνχ ηνπ φξνπ, ελψ νπνηαδήπνηε 

άιιε παξεκθεξήο δελ έρεη νπζία, θαζψο θαιφ είλαη λα ιέγνληαη ηα πξάγκαηα κε ην φλνκα ηνπο θαη φρη 

κέζα απφ ηε ρξήζε άιισλ ελλνηψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δηαθνξεηηθφηεηα ή νη ηδηαηηεξφηεηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο άπνςεο απνηεινχλ ηα εμήο απνζπάζκαηα απφ ηηο 

πλεληεχμεηο 2 θαη 6 (παξάξηεκα 4):  

- πλ. 2 : Δγψ λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δελ θνβάκαη ηηο ιέμεηο… 

- πλελη : Ναη, λαη, λαη.. 

- πλ. 2 : ..θαη ρξεζηκνπνηψ θαη ηηο παιαηνχ ηχπνπ ιέμεηο θαη ηηο θαηλνχξηνπ, εεε 

δειαδή, δελ εεεε γηαηί πάληα ππάξρνπλ θιηζέ ζην ηη αμηνπνηείο, φρη δελ ζα ην πνχκε 

εηδηθά ραξίζκαηα μέξσ γψ ή εηδηθέο δεμηφηεηεο.. Γελ.. εγψ… ηη ζεκαίλεη εηδηθή 

δεμηφηεηα νχησο ή άιισο φινη νη άλζξσπνη έρνπκε εηδηθέο δεμηφηεηεο… ηαλ ιέκε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη εε λνκίδσ ηα θαιχπηεη φια θαη 

ζπλήζσο ιέκε άηνκα κε αλαπεξία εε γηαηί επίζεο ε αλαπεξία… 

- πλελη. : (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα)  

- πλ. 2 : ..θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ εεε 

- πλελη.: αηφκσλ λαη… 
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- πλ. 2 : .. εε αο πνχκε ησλ δπζθνιηψλ πνπ έρεη θάπνηνο. Νηάμεη ε δηαθνξεηηθφηεηα 

είλαη θάηη άιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ιίγν πην light, πην… 

- πλελη. : Ναη.. 

- πλ. 2 : …εεε πνηεηηθφ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο κε άιινπο ηξφπνπο θαη κε εε .. 

αιιά θπξίσο εγψ ιέσ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, άηνκα κε αλαπεξία θιπ 

(πλέληεπμε 2) 

[…] 

-  πλ. 6 : Ο φξνο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) 

επηθξάηεζε ζηε ρψξα καο γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ήκνπλ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ην είρε ρεηξηζηεί ηφηε… 

(πλέληεπμε 6) 

[…] 

- πλ. 6 : …Σφηε είρε θνξηηζηεί ν φξνο αλαπεξία.. Αλαπεξία ζηελ Διιάδα ζήκαηλε 

θάηη ην πεξηζσξηαθφ.. Έλαο άλζξσπνο πνπ ζηέθεη ζηε γσλία θαη δεηηαλεχεη…. Καη 

απηφ γηλφηαλ αληηθεηκεληθά γηαηί νη άλζξσπνη κε αλαπεξία ήηαλ ζην πεξηζψξην.. 

δελ είραλ δνπιεηά, δελ είραλ πφξνπο, δελ είραλ επηδφκαηα.. δελ είραλ ηίπνηα.. Καη 

αλαγθαζηηθά ν άλζξσπνο γηα ιφγνπο επηβίσζεο έπξεπε λα θάλεη θάηη γη απηφ… 

- πλελη.: Καη ήηαλ αο πνχκε ζηελ επαηηεία πην πνιχ.. 

- πλ. 6 : Αθξηβψο.. θαη ήηαλ θνξηηζκέλνο ν φξνο… γη απηφ ην θάλακε άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο κέρξη πεξίπνπ ην 2001 πνπ πέξαζε ζην χληαγκα ηεο ρψξαο, άξζξν 

21 παξάγξαθνο 6, ν φξνο άηνκα κε αλαπεξία (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) … Γηαηί ε αλαπεξία ιέγεηαη δελ κπνξεί λα ιέγεηαη 

αιιηψο….Έηζη;;;!! 

(πλέληεπμε 6) 

    […] 

- πλεληεπμηαδφκελνο: Η δηαθνξεηηθφηεηα… Ο φξνο είλαη απηφο ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) … φηη άιιν.. άιινο πάιη βιάθαο, ιέεη 

άηνκα κε ηθαλφηεηεο.. Πνηεο ηθαλφηεηεο ηψξα;;!! Μελ ιέκε θνπηακάξεο ηψξα… 

Υίιηα δπν. Δε δπλαηφηεηεο θαη άιια πξάγκαηα (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο)… Δεεε… Μεηά .. ζηγά-ζηγά .. ην 2001 πέξαζε θαη ζηε λνκνζεζία 

θαη ζήκεξα πηα.. θαη επίζεκα ε πνιηηεία αιιά θαη ζηε λνκνζεζία έρεη πεξάζεη 

άηνκα κε αλαπεξία…!!!  

(πλέληεπμε 6) 
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Η αλαπεξία απνηειεί Κνηλσληθή Καηαζθεπή 

Ζ αλαπεξία πέξα απφ ηελ πνιπκνξθηθή έλλνηα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ρσξίδεηαη αλάκεζα ζην Ηαηξηθφ θαη ην Κνηλσληθφ Μνληέιν. πσο είδακε θαη απφ ηε ζεσξία, κπνξεί 

λα εηδσζεί κέζα απφ ηελ Ηαηξηθή πιεπξά, ην Ηαηξηθφ δειαδή Μνληέιν, ην νπνίν  «πξνζεγγίδεη ηελ 

αλαπεξία κε βάζε ην είδνο θαη ηνλ βαζκφ ηεο βιάβεο. Τηνζεηεί ηνλ φξν impairment (βιάβε) θαη 

θαζηζηά θχξηα κεηαβιεηή ζηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ ην είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηεο αλαπεξίαο, 

πξναζπίδνληαο ηελ απζεληία ηεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο» (Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ & Εψληνπ-ηδέξε, 2019: 

12). Καζψο επίζεο θαη κέζα απφ ην Κνηλσληθφ Μνληέιν, ζην νπνίν «ππνγξακκίδεηαη ε αληθαλφηεηα 

ηεο θνηλσλίαο λα ππνζηεξίμεη κε ηζφηηκν θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηα άηνκα απηά» (Υαηδνχιε, 2012: 

49).  

ζνλ αθνξά ινηπφλ ηε δηάζηαζε ηεο παξαπάλσ δηάθξηζεο, νη ζπλεληεχμεηο έδσζαλ αξθεηφ πιηθφ, κε 

βαζηθή θαη θχξηα θαηάιεμε πσο ε αλαπεξία νπζηαζηηθά απνηειεί κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή θαζψο 

θαη κηα αξθεηά παξεμεγεκέλε έλλνηα. Αξρηθά κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε 2 (παξάξηεκα 4), 

επηβεβαηψλεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ Ηαηξηθνχ θαη Κνηλσληθνχ Μνληέινπ, πνπ αλαθέξεηαη πνιιέο 

θνξέο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. πγθεθξηκέλα: 

- πλ. 2 : Δληάμεη ην ηαηξηθφ κνληέιν κηιάκε γηα αλαπεξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε είηε κε 

ζσκαηηθή πγεία ή κε ςπρηθή πγεία εεε ή κε δηαηαξαρέο πνπ ππάξρνπλ ή κε 

θνκκάηηα πνπ αθνξνχλ εε ην εε δειαδή φηαλ ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο είηε 

αηζζεηεξηαθέο ιείπεη θάπνην φξγαλν ηνπ ζψκαηνο είηε θηλεηηθέο εεε είηε 

λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο είηε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο είηε θάπνηα αζζέλεηα θιπ 

απηά φια αλήθνπλε ζην ηαηξηθφ κνληέιν… 

(πλέληεπμε 2) 

[…] 

- πλ. 2 : εεεεε εληάμεη θαη ην θνηλσληθφ κνληέιν είλαη ε εεεε είλαη ην θνκκάηη απηφ 

ηεο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο εεε ζε έλα άηνκν πνπππεεε έρεη έλα 

δηθφ ηνπ πξνθίι πνπ δελ αλήθεη ζην κέζν φξν ησλ εεε πξνθίι ησλ ηππηθψλ εε 

αλζξψπσλ νπφηε εεε κηιάκε γηα εεε εηδηθέο αλάγθεο, εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, γηα κεηνλεμίεο εε ή γηα δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο εε δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είηε κηαο ζσκαηηθήο είηε κηαο εεεεεε 

ςπρηθήο εε δηαθνξεηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ή κεηνλεμίαο ελφο αηφκνπ πνπ θαη πάιη 

ηνλ εληάζζεη ζε εεεε ηνλ εληάζζεη ζην λα κπνξεί θαη λα πξέπεη ηζφηηκα λα είλαη 

κέινο ηεο θνηλσλίαο εε θαη λα δερηεί ε ίδηα ε θνηλσλία εεην δηθφ ηνπ πξνθίι θαη 

λα πξνζπαζήζεη λα ιάβεη ηελ εθπαίδεπζε… 

- πλελη. : Ναη, λαη.. 
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- πλ. 2 : ...εε θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη… 

(πλέληεπμε 2) 

 

Δπηπιένλ, πέξα απφ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ Ηαηξηθνχ θαη Κνηλσληθνχ Μνληέινπ, νη απφςεηο ζρεηηθά 

κε ηελ Κνηλσληθή Καηαζθεπή ηεο αλαπεξίαο θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 4 

θαη 6 (παξάξηεκα 4), παξαηεξνχληαη δχν βαζηθά επξήκαηα. πγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

παξαηεξείηαη πσο ε αλαπεξία απνηειεί κηα αξθεηά παξεμεγεκέλε έλλνηα, θαζψο νη ππφινηπνη 

άλζξσπνη θαη βαζηθά ε ίδηα ε θνηλσλία είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ αληί λα αγθαιηάζνπλ θαη λα 

δερηνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηα παξαγθσλίδνπλ θαη ηα πεξηζσξηνπνηνχλ. Δλψ ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, απηή δειαδή ηεο ζπλέληεπμεο 6 (παξάξηεκα 4), παξαηεξείηαη ην γεγνλφο πσο αλ εκείο ζαλ 

θνηλσλία δελ βάδακε εκπφδηα θαη θάλακε ηα πάληα εχθνια θαη πξνζβάζηκα ηφηε ε έλλνηεο αλαπεξία 

θαη αλάπεξνο δελ ζα είραλ θακία νπζία χπαξμεο. Υαξαθηεξηζηηθά πάλσ ζε απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο 

είλαη ηα εμήο απνζπάζκαηα: 

 

- πλ. 4: Δεε λνκίδσ φηη γεληθά ε αλαπεξία είλαη θάηη πνιχ παξεμεγεκέλν 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο), εεκκ δειαδή, φινη έρνπκε ζην κπαιφ 

καο θάηη ην νπνίν… νη άλζξσπνη απηνί δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο εκείο 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθξηαο), πνπ ππνηίζεηαη δελ έρνπκε αλαπεξία,… 

- πλελη.: Ναη, λαη, λαη.. 

- πλ. 4: …γη απηφ ιέσ φπσο εκείο, φρη φηη είκαζηε δηαθνξεηηθνί, φινη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία αλήθνπκε ησλ αλζξψπσλ… 

- πλελη: Απηφ αθξηβψο.. 

- πλ. 4: ….εεε φηη δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο εκείο, φηη, πνιιέο θνξέο 

πηζηεχνπκε φηη είλαη ραδνί, (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο), φηη δελ 

θαηαιαβαίλνπλ, φηη δελ αληηιακβάλνληαη..ην ζέκα είλαη φηη αληηιακβάλνληαη 

αθξηβψο φπσο εκείο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο), θαηαιαβαίλνπλ 

αθξηβψο φπσο εκείο… 

- πλελη: Ναη, λαη… 

- πλ. 4: ..ΝΙΧΘΟΤΝ αθξηβψο φπσο εκείο, απιά είλαη ζην πεξηζψξην.. 

(πλέληεπμε 4) 

[…] 

- πλ. 4 :..Γηα κέλα ε αλαπεξία είλαη νη άλζξσπνη πνπ είλαη ζην πεξηζψξην ιφγσ 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο)..Αληί ινηπφλ λα ηνπο αγθαιηάζνπκε θαη λα κπνξνχκε λα ηνπο 

βνεζήζνπκε θαη λααα.. λα θηάζνπλ ζε έλα επίπεδν, λα είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθνί 

θαη λα ληψζνπλ θαη θαιά κέζα ζηελ θνηλσλία… 

- πλελη :Ναη… 
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- πλ. 4 : ..εκείο θάπσο ηνπο παξαγθσλίδνπκε θαη ηνπο βάδνπκε ηελ ηακπέια ηεο 

αλαπεξίαο, δεκηνπξγψληαο ηνπο ηειηθά πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, παξά 

βνεζψληαο ηνπο… 

(πλέληεπμε 4) 

[…] 

- πλ. 6 : […] Δεεε ηψξα…κάιινλ πεξηζζφηεξν αλάπεξε είλαη ε θνηλσλία καο… 

πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηα εκπφδηα.. γηαηί ζαο πεξηέγξαςα πξηλ φηη αλ ην άηνκν κε 

αλαπεξία είρε αλεμάξηεηε πξφζβαζε παληνχ.. παληνχ.. απφ ην ζπίηη ηνπ, ηε 

δνπιεηά ηνπ.. ζηε δνπιεηά ηνπ ππάξρνπλ θαη πξνγξάκκαηα.. πξέπεη λα ηα πνχκε 

απηά… 

- πλελη. : Ναη, λαη, λαη… 

- πλ. 6 : ..ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ηελ εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο… (Καηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) .. Γειαδή, ρακειφ 

θηζέ, εεε ρακεινί δηαθφπηεο…. 

- πλελη. : Πξνζβαζηκφηεηα… 

- πλ. 6 : … άκα είλαη ηπθιφο έρεη ην ζχζηεκα ν ππνινγηζηήο ηεο νκηιίαο.. πνπ 

θαζνδεγεί θαη ιεηηνπξγεί εε κηα ραξά θαη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ… Γειαδή… 

(πλέληεπμε 6) 

[…] 

- πλελη. : Να κπνξνχλ λα κπνπλ ζε έλα νπνηνδήπνηε θηήξην νη εξγαδφκελνη…  

- πλ. 6 : Ναη, βέβαηα.. ην θηήξην, αιιά θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπ…. (θαηαθαηηθφ 

επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) …. Σν λα θηλεζεί ζην πεξηβάιινλ, ην λα κπνξεί λα 

πάεη ζην ζνχπεξ κάξθεη, ην λα πεξηεγεζεί, λα πάεη ζηηο δηαθνπέο, λα είλαη 

πξνζβάζηκν ην μελνδνρ.. ινηπφλ.. φηαλ αξζνχλ φια απηά ηα εκπφδηα… φια απηά 

πνπ έλαο άλζξσπνο ζα κπνξεί αλεμάξηεηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα δήζεη 

απηφλνκα (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) …  ηφηε πηζηεχσ φηη δελ ζα 

έρνπκε θαη αλαπεξία… 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 6 : … Γειαδή, ηη λα ηνλ πσ αλάπεξν;;!!... δελ ζα κπνξψ λα ηνλ μερσξίζσ 

απφ ηνλ κε αλάπεξν…. ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ίδην φπσο θαη ν κε 

αλάπεξνο 

(πλέληεπμε 6) 

Η αλαπεξία κπνξεί λα εηδσζεί σο βιάβε αιιά θαη σο δηαθνξεηηθόηεηα  

Ζ αλαπεξία ζε γεληθφ πιαίζην κπνξεί λα εηδσζεί κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Μπνξεί λα ζπλδεζεί 

θαη λα γίλεη νξαηή γηα παξάδεηγκα είηε σο δηαθνξεηηθφηεηα, είηε σο βιάβε. Μέζα ινηπφλ απφ ηηο 
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ζπλεληεχμεηο πνπ πάξζεθαλ, παξαηεξείηαη πσο φλησο ε αλαπεξία κπνξεί λα εηδσζεί θαη σο βιάβε θαη 

σο δηαθνξεηηθφηεηα.  

πσο είδακε θαη απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο γελλάηαη κηα αληίζεζε κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο 

θαη ηεο έλλνηαο ηεο βιάβεο, νδεγψληαο ζηελ ππφζεζε πσο «ε αλαπεξία ππάξρεη ζε ζρέζε κε ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην, ελψ ε βιάβε είλαη κηα βηνινγηθή θαηάζηαζε» (Braddock&Parish, 2019: 

34). Έηζη ινηπφλ ζχκθσλα κε ηελ  νπηηθή πνπ ζέιεη ε αλαπεξία λα ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

βιάβεο, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο παξαηεξείηαη πσο ε ζχλδεζή ηνπο έρεη λα θάλεη κε ην νξγαληθφ 

ζηνηρείν ηεο αλαπεξίαο.  Απηή ε ζχλδεζε κπνξεί λα απνηππσζεί πην ζσζηά κέζα απφ ηα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα: 

- πλ. 1 : Δε θαληάδνκαη φηη ε βιάβε αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη θάηη 

νξγαληθφ πννπππ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θπζηνινγηθφ κέζν φξν! 

- πλελη. : Ναη θάπσο έηζη..Ναη λαη 

- πλ.1 : Γειαδή ζίγνπξα ππάξρεη κηα δπζιεηηνπξγία είηε είλαη εγθεθαιηθή, πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη εγθεθαιηθή,  

- πλελη. : Ναη λαηλαη 

- πλ. 1 :  Πνπ έρεη πξνέιζεη κεηά απφ θάπνην αηχρεκα θαη είλαη ζσκαηηθή ή 

θηλεηηθή,.. 

- πλελη. : Ναη.. 

- πλ. 1: Δε..Ναη! Τθίζηαηαη!! (γέιην) εκ αλ κπνξνχκε λα ην πνχκε ζαλ βιάβε… 

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 1 : Δεεεηλ, αλαιφγσο ηψξα ηελ αλαπεξία ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο…  

- πλελη. : Ναη 

- πλ. 1 :..εε βιάβεο, πνπ πηζηνπνηνχληαη θαη απφ εηδηθνχο θνξείο  γηαηί πεξλάλε 

θαη απφ θάπνηνπο νππκ θνξείο γηα λα παίξλνπλ θάπνηα επηδφκαηα.. 

(πλέληεπμε 1) 

 

[…] 

- πλ. 1 : εεε απφ επηηξνπέο ηνπ ΙΚΑ,… 

- πλελη. : Ναη 

- πλ. 1 : εεε θαη εθεί αλαθέξεηαη, λαη σο εε αλαπεξία ή σο βιάβε θαη δίλεηαη θαη 

ην πνζνζηφ αλάινγα… 

- πλελη. : Ναη 

- πλ.1 : …ηη θνκκάηη, αλ είλαη εγθεθαιηθή, απφ θάπνηα νξγαληθή αηηία, αλ είλαη εθ 

γελεηήο  

(πλέληεπμε 1)  
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[…] 

- πλ. 2 : […]  είλαη θάη, θάηη πνπ ζε θάλεη λα κελ κπνξείο λα είζαη κέζα ζηνπο  [---

]ηππηθνχο αλζξψπνπο, δειαδή λα πξέπεη λα εεεε εθπαηδεπηείο δηαθνξεηηθά ή λα ζε 

πξνζεγγίζνπλε κε κηα άιιε πξνζέγγηζε γηα λα κπνξείο λα απνδψζεηο..Απηφ..! 

(πλέληεπμε 2) 

[…] 

- πλ. 2 : Μα, κα ελλνείηε φηη ζεσξείηαη ην νξγαληθφ ζηνηρείν. Η αλαπεξία νχησο ή 

άιισο δελ είλαη κφλν νη ζπγγελείο αλαπεξίεο  απηέο νη, εε ή νη λνεηηθέο αλαπεξίεο 

πνπ είλαη θάηη πνπ ζπλήζσο είλαη εε δελ είλαη επίθηεην αιιά είλαη εε ζπγγελέο 

αιιά πάξα πνιιέο βιάβεο είλαη ζσκαηηθέο θαη έξρνληαη κηα πεξίνδν ηεο δσήο 

καο, δειαδή κπνξεί λα πάζνπκε έλα αηχρεκα, λα γίλνπκε θηλεηηθά αλάπεξνη, ή 

απφ κηα εθθπιηζηηθή αζζέλεηα ηνπ καηηνχ λα ράζνπκε (ρηχπεκα θνπδνπληνχ) ηελ 

φξαζή καο… 

- πλελη. : Ναη, λαη, λαη… 

- πλ. 2 :..ή απφ κηα κπληγγίηηδα λα  γίλεηο θσθφο αο πνχκε… 

(πλέληεπμε 2) 

 

[…] 

 

- πλ. 2 : Ναη είλαη, θαη θαη.. φπσο μαλαιέσ (ρηχπεκα θνπδνπληνχ) γηα κέλα δελ 

ππάξρνπλ ηακπνχ ζηηο ιέμεηο..Νηάμεη βιάβε είλαη θάηη πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά 

αιιά πνπ κπνξεί λα ην θηηάμεηο (γέιην) πψο λα ζνπ πσ δειαδή… 

(πλέληεπμε 2) 

Δπίζεο κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο παξαηεξήζεθε πσο ε αλαπεξία κπνξεί λα εηδσζεί κε φξνπο 

δηαθνξεηηθφηεηαο φκσο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. χκθσλα κε ηελ πλέληεπμε 1 

(παξάξηεκα 4) γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξεηηθφηεηα φλησο ππάξρεη, κέζα ζην θνκκάηη ησλ αλαπεξηψλ 

θαζψο φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε ην άηνκν πνπ κνπ παξαρψξεζε ηε ζπλέληεπμε απηή, είλαη 

δηαθνξεηηθά φια ηα άηνκα κε αλαπεξία, επίζεο, γηα ην άηνκν απηφ, ε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα 

άηνκα απηά ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. πγθεθξηκέλα:  

- πλ. 1 : Δίλαη εε, Απ, εεε εγψ ην εληνπίδσ ζην γεγνλφο φηη πθίζηαηαη εε 

δηαθνξεηηθφηεηα  ζην πσο αληηιακβάλνληαη, φιν απηφ ην ζπ, ζην πσο 

δηαρεηξίδνληαη, έρνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν.. 

- πλελη. : Ναη  

- πλ. 1 : Υσξίο εε απηφο απαξαίηεηα λα είλαη εεε, εεε 

- πλελη. : Ναη 

- πλ. 1 : Γπζιεηηνπξγηθφο απαξαίηεηα γηα λα εληαρζνχλ ζε έλα επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν[..] ή ζε κηα νκάδα…  
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- πλελη. : Ναη 

- πλ. 1 : …εε έρνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν φκσο λα αληηκεησπίδνπλ ηα 

πξάγκαηα, λα ιεηηνπξγνχλ, ζηνλ θφζκν πνπ εκείο νη θπζηνινγηθνί έρνπκε δνκήζεη, 

εε… 

- πλελη. : Ναη 

- πλ. 1 : …λα εθθξάδνληαη [..]  εε λαη, είλαη δηαθνξεηηθνί.. 

(πλέληεπμε 1) 

Βέβαηα, ζεκαληηθφ είλαη, φπσο ζεκεηψζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο,  ην γεγνλφο πσο 

απηή ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο δελ ζα πξέπεη λα ηνπο απνθιείεη απφ πνπζελά. Μπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθνί κελ, αιιά είλαη ίζνη.  

Απφ ηελ άιιε, θαη φζνλ αθνξά θαη πάιη ην θνκκάηη ηεο αλαπεξίαο σο δηαθνξεηηθφηεηα, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί θαη ε ζρέζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κε ηελ ςπρηθή πγεία. Μέζα απφ ηε πλέληεπμε 4 

(παξάξηεκα 4), παξαηεξήζεθε πσο νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ νπζηαζηηθά αζζέλεηεο νπφηε δελ 

κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε δηαθνξεηηθφηεηα ζην θνκκάηη απηφ, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

σο πξνο απηή ηελ πιεπξά. 

Ο ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηεινύλ θνκκάηη ηεο αλαπεξίαο  

πσο πξναλαθέξζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, γηα πνιινχο αλζξψπνπο νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο δελ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θνκκάηη ησλ αλαπεξηψλ θαζψο νπζηαζηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 

παξνπζηάδνπλ εκθαλή ηνπιάρηζηνλ ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. κσο, απηφ δελ ηζρχεη. χκθσλα κε 

ηηο ζπλεληεχμεηο, νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, θαίλεηαη πσο είλαη θνκκάηη ησλ αλαπεξηψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη πλεληεχμεηο 3, 4 θαη 5 (παξάξηεκα 4), ζπκθσλνχλ ζην φηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

απνηεινχλ κέξνο ησλ αλαπεξηψλ. χκθσλα κε ηε ζπλέληεπμε 3, θαη ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηελ 

πξνζσπηθή άπνςε ηνπ αηφκνπ πνπ κνπ έδσζε ηελ ζπλέληεπμε απηή, φια ηα δεηήκαηα ηεο ςπρηθήο 

πγείαο εληάζζνληαη ζην θνκκάηη ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο θαζψο νη ςπρηαηξηθέο λνζειείεο πνπ 

πθίζηαληαη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα αθήλνπλ κε ην πέξαζκά ηνπο ζην άηνκν έλα είδνο αλαπεξίαο φζνλ 

αθνξά ηηο έλλνηεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ κε βάζε απηφ είλαη 

ην εμήο απφζπαζκα:  

- πλ. 3 :Η γλψκε κνπ είλαη φηη εληάζζνληαη (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) ζην αλαπεξηθφ θίλεκα θαη νηηη, εεεε, ηα δεηήκαηα ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) εεεεε δηφηη εεεκ νη, νη 

νπνηεζδήπνηε λνζειείεο, (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) εεεκεεε 

ςπρηαηξηθέο λνζειείεο αλαθέξνκαη… 

(πλέληεπμε 3)  
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[…] 

- πλ. 3: […] θάζε λνζειεία επνκέλσο εεε αθήλεη κηα αλαπεξία (θαηαθαηηθφ 

επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο), κηα αλαπεξηθφηεηα φζνλ αθνξά εε ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθφηεηα ησλ, ησλ λνζειεπνκέλσλ.. 

(πλέληεπμε 3) 

 

Πέξα απφ ηε πλέληεπμε 3 (παξάξηεκα 4), θαη ζηε πλέληεπμε 4 (παξάξηεκα 4), θαίλεηαη πσο νη 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ θνκκάηη ησλ αλαπεξηψλ. εκαληηθφ εδψ είλαη πσο, κέζα απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε θαίλεηαη πσο θαη ε ηνπηθή  θνηλσλία πιένλ δείρλεη πεξηζζφηεξε απνδνρή 

σο πξνο απηφ ην δήηεκα :  

 

- πλ. 4: Δίλαη ζίγνπξα θνκκάηη ηεο αλαπεξίαο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) … λησο ππάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη 

δελ είλαη αλαπεξία, άξα απηφο είλαη ηξειφο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) θαη λνκίδσ φηη απηέο νη απφςεηο…. Θα κηιήζσ γηα εδψ ην.. ζην 

Ρέζπκλν… 

- πλελη.:Ναη, λαη, λαη…. 

- πλ. 4 : …εεεε…. Αθνχγνηαη θπξίσο ζε ρσξηά, ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) ιίγν… πνπ δελ έρνπλε εεεε ηελ εεε.. 

κάιινλ νη αληηιήςεηο εθεί ζε απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη φηη απηφο είλαη ηξειφο ηνλ 

θιείλνπκε κέζα ζε έλα ζπίηη, ή είλαη ν ηξειφο ηνπ ρσξηνχ ηνπ δίλνπκε έλα πηάην 

θαί θαη απηφ είλαη… δελ ηνλ βνεζάκε λα θχγεη απφ φιν απηφ… Ννκίδσ φκσο φηη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) επεηδή ζε φια ηα 

ζπίηηα… 

- πλελη:Ναη… 

- πλ.4 :…βξίζθεηαη θαη έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη θάπνηαο κνξθήο ςπρηθή λφζν.. 

απφ κηα θξίζε παληθνχ, κηα θαηάζιηςε… 

- πλελη.: Αθξηβψο… 

- πλ. 4 :… εεε έρνπλ αλαπηπρζεί πνιχ ζηηο κέξεο καο.. αγρψδεο δηαηαξαρέο… 

(πλέληεπμε 4) 

[…] 

 

- πλ. 4 :…εεε λνκίδσ φηη φινη έρνπλ αξρίζεη θαη ην απνδέρνληαη ιίγν πεξηζζφηεξν 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο), ΑΚΟΜΗ θαη ζηα ρσξηά…  

- πλελη. :Ναη.. 

- πλ. 4 : …Σα ηειεπηαία ρξφληα..Πην παιηά ίζσο ήηαλ πην δχζθνια, αιιά λνκίδσ 

φηη ηψξα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απνδεθηφ θαη ζαλ αλαπεξία…  

(πλέληεπμε 4) 
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Σέινο, ζηε πλέληεπμε 5 (παξάξηεκα 4), παξαηεξήζεθε έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ην νπνίν αθνξά ην 

γηαηί νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο αλαπεξίεο, ελψ 

ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηέο. Ζ απάληεζε έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

εζηηάδνπλ ζην γεγνλφο πσο αλαπεξία είλαη κφλν νηηδήπνηε ζσκαηηθφ πνπ θαίλεηαη, θαη αγλννχλ 

δηαηαξαρέο πνπ λαη κελ δελ θαίλνληαη φκσο δεκηνπξγνχλ ειιείκκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηα άηνκα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην εμήο απφζπαζκα:  

- πλ. 5 : Ναη… γεληθφηεξα.. λαη.. νη άλζξσπνη πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί καο εεε 

σο αλαπεξία ζεσξνχλ θάηη ζσκαηηθφ (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) 

θαη θπξίσο θάηη ζσκαηηθφ ην νπνίν θαίλεηαη θηφιαο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) … Δεεε δειαδή εεε αγλννχλ φρη κφλν ην Φπρηθφ θνκκάηη, αιιά 

αγλννχλ θαη ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο νη νπνίεο φκσο δελ θαίλνληαη νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ φκσο ειιείκκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηα άηνκα…. 

(πλέληεπμε 5) 

Οη ρξόληεο παζήζεηο εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλαπεξίαο 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο έλα νιφθιεξν ππνθεθάιαην αλαθεξφηαλ ζην εάλ νη Υξφληεο Παζήζεηο κπνξνχλ 

ή φρη λα εηδσζνχλ σο θνκκάηη ηεο αλαπεξίαο. Πάλσ ζε απηφ, ηα επξήκαηα πνπ βγήθαλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο δείρλνπλ πνιχ ελδηαθέξνληα πξάγκαηα, κε βαζηθφ ζεκείν, ην γεγνλφο πσο φινη 

ζπκθσλνχλ ζην φηη νη Υξφληεο Παζήζεηο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο θνκκάηη ησλ αλαπεξηψλ βέβαηα 

κέζα απφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. 

πσο αλέθεξα φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο πσο νη Υξφληεο Παζήζεηο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ησλ αλαπεξηψλ. ηε πλέληεπμε 1 (παξάξηεκα 4), ελψ ζαλ δνκή δελ 

αζρνινχληαη κε ην θνκκάηη ησλ Υξφλησλ Παζήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ, έρνπλ ζηα κέιε 

ηνπο θάπνηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ θαη θάπνηεο Υξφληεο Παζήζεηο, φκσο αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο 

γηαηξνχο. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο, πσο νη Υξφληεο Παζήζεηο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο 

αλαπεξίεο, αθνχ φκσο αλαγλσξηζηεί ε θάζε πάζεζε σο αλαπεξία απφ ην ΚΔΠΑ, δίλνληαο ηνλ 

αλάινγν βαζκφ. Απφ ηελ άιιε ζηελ πλέληεπμε 2 (παξάξηεκα 4), παξφιν πνπ θαλεξψλεηαη πσο νη 

Υξφληεο Παζήζεηο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο αλαπεξίεο, γίλνληαη  δχν πνιχ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο. Ζ 

κηα αθνξά ηε δηάθξηζε ηεο αλαπεξίαο σο δηαηαξαρή θαη σο λφζεκα, θαη ε άιιε ηε δηάθξηζε κε βάζε 

ην θαηά πφζν ζεξαπεχζηκε ή φρη είλαη ε Υξφληα Πάζεζε γηα λα ζεσξεζεί αλαπεξία. 

πγθεθξηκέλα θαη κε βάζε ηελ πξψηε δηάθξηζε, ε αλαπεξία γηα λα ζεσξεζεί λφζεκα ζα πξέπεη λα έρεη 

θαη θάηη άιιν δίπια αιιηψο γίλεηαη αληηιεπηή σο δηαηαξαρή. Γηα παξάδεηγκα θαη ζχκθσλα κε ηε 
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πλέληεπμε 2 (παξάξηεκα 4), ν απηηζκφο αλ δελ έρεη θάηη ζπλνδφ δίπια, φπσο π.ρ. λνεηηθή αλαπεξία, 

ηφηε ζεσξείηαη δηαηαξαρή θαη φρη λφζεκα. πγθεθξηκέλα:  

- πλ. 2 : εε φηαλ ιέκε..ε αλαπεξία σο δηαηαξαρή ηζρχεη, αο πνχκε ν απηηζκφο αλ 

δελ ππάξρεη λνεηηθή αλαπεξία ή θάηη άιιν ζπλνδφ δίπια ζηνλ απηηζκφ..  

- πλελη. : Ναη, λαη 

- πλ. 2 : ..νλνκάδεηαη δηαηαξαρή, δελ είλαη λφζεκα, εε επίζεο δελ ιέκε ζπλήζσο 

ηελ αλαπεξία σο λν.., δελ ηελ εηζάγνπκε ηε ιέμε λφζεκα εθηφο αλ είλαη αο πνχκε 

έλα πξαγκαηηθφ λφζεκα, θάπνηα λφζνο πνπ ζνπ θέξλεη ηελ αλαπεξία.. 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 2 : ..Αιιά άιιν λνζψ θαη άιιν φηη έρσ κηα αλαπεξία απφ κηα κηα…. 

- πλελη. : Ναη, λαη, λαη 

- πλ. 2 : ..αζζέλεηα πνπ πέξαζα.. 

(πλέληεπμε 2) 

 

ζνλ αθνξά ηψξα ηε δεχηεξε δηάθξηζε, λαη κελ νη Υξφληεο Παζήζεηο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο 

αλαπεξίεο, φκσο ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν ζεξαπεπηεί δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη πηα αλάπεξνο. 

Γειαδή κε βάζε απηφ είλαη αλάινγα ηελ Υξφληα Πάζεζε, γηα παξάδεηγκα ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε 

θΠ, φπνπ είλαη έλα απηνάλνζν ρσξίο ζεξαπεία ηφηε είζαη γηα πάληα αλάπεξνο, αιιά ζε πεξίπησζε 

πνπ έλα άηνκν έρεη θαξθίλν θαη ζεξαπεπηεί, ηφηε ζηακαηάεη απηφκαηα λα ζεσξείηε αλάπεξν νπφηε θαη 

παχεη λα παίξλεη θαη επηδφκαηα. 

-   πλ. 2 : …λαη, δεκηνπξγεί κηα αλαπεξία δελ, δειαδή φηαλ εε έρεηο αο πνχκε  

θιήξπλζε θαηά πιάθαο πνπ είλαη κηα ρξφληα, έλα ρξφλην απηνάλνζν… 

- πλελη. : Ναη, λαη.. 

- πλ. 2 : …κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα αλαπεξία πνπ, φηαλ είλαη ζηελ αξρή ηεο εε, 

ε πάζεζε ε ίδηα ζνπ δεκηνπξγεί νχησο ή άιισο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζην 

νπνίν ζα κπνξέζεηο λα δεηήζεηο λα πάξεηο έλα εεε κηα πνζφζησζε αλαπεξίαο απφ 

φηαλ αθφκα δελ έρνπλ αξρίζεη λα θαίλνληαη ζην ζψκα ζνπ, αιιά φηαλ αξρίζνπλ 

λα θαίλνληαη ζην ζψκα ζνπ έρεηο θαη αλαπεξίεο νξαηέο… 

- πλελη. : Ναη…  

- πλελ. 2 : δειαδή κπνξεί λα κελ κπνξείο λα πεξπαηήζεηο, εε λα κελ κπνξείο λα 

έρεηο θαζαξφ ιφγν, λα πξέπεη λα.., δειαδή λα έρεηο θαη πνιπαλαπεξία αθφκα… 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 2 : …δειαδή πνιιαπιέο αλαπεξίεο.., ληάμεη απηφ ηζρχεη…, αιιά απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηη.., επίζεο νη παζήζεηο νη ρξφληεο παζήζεηο είλαη θαη ζε ηη, ε 

αλαπεξία κεηξηέηαη θαη ζε ηη επίπε..εεε ζε εε ηη ζηάδην βξίζθεηαη… 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 2 : …δειαδή αλ έρεηο έλα εεεε θαξθίλν ν νπνίνο έρεηο μεπε…, έρεηο θάλεη ηηο 

ρεκεηνζεξαπείεο ζνπ… 

- πλελη : Καη έρεη μεπεξαζηεί.. λαη,λαη.. 
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- πλ 2 : ..θαη έρεηο απνζεξαπεπηεί κεηά παχεηο πιένλ λα έρεηο αλαπεξία θαη κεηά 

αθφκα θεχγεηο θαη απφ ηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή θιπ γηαηί έρεη θχγεη ην θνκκάηη 

ηεο αλαπεξίαο ζνπ, είζαη πιένλ εληάμεη εεκκκ… 

(πλέληεπμε 2)  

 

Σέινο ζεκαληηθφ είλαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε πλέληεπμε 3 (παξάξηεκα 4), θαη 

αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο πσο νη Φπρηθέο Παζήζεηο, πέξα απφ αλαπεξίεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη 

ζην θνκκάηη ησλ Υξφλησλ Παζήζεσλ. Απηφ ην εχξεκα ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο πσο νη ρξφληεο 

λνζειείεο θιπ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νκάδα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πνπ απνηειείηαη απφ 

ηνπο ρξφληα ςπρηθά πάζρνληεο. 

Η απηόλνκε δηαβίσζε απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ αλαπεξία  

Ζ Απηφλνκε Γηαβίσζε απνηέιεζε, φπσο θαλεξψζεθε απφ ηε ζεσξία, ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο 

αθφκα απνηειεί ζεκαληηθφ θαη θεληξηθφ ζηνηρείν ησλ αλαπεξηψλ γεληθά θαη ησλ δνκψλ ζην Ρέζπκλν 

εηδηθά. πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πσο νη δνκέο ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα ή θάλνπλ παξεκβάζεηο κε 

βαζηθφ ηνπο ζθνπφ ηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ΑκεΑ, δείρλνληαο ηνπο ηνλ δξφκν γηα λα 

κπνξνχλ λα δήζνπλ θαη απηφλνκα εθφζνλ εθείλνη ην ζειήζνπλ.  

πγθεθξηκέλα, απφ ηε πλέληεπμε 1 (παξάξηεκα 4), παξαηεξείηαη ην γεγνλφο πσο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θνξέα ππάξρεη λαη κελ ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο απηφλνκε δηαβίσζεο, φκσο ππάξρεη ε αλάγθε 

απηφ ην πξφγξακκα λα πεξάζεη θαη ζηελ πξάμε. Ζ πλέληεπμε 4 (παξάξηεκα 4), θαλεξψλεη πσο ε 

εξγαζία θαη θαη’ επέθηαζε ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα πνπ παξάγεηαη κέζα απφ ηελ απαζρφιεζε, δίλεη 

ζην άηνκν απηνπεπνίζεζε θαη ην βνεζάεη ζε πεξίπησζε πνπ ζειήζεη λα δήζεη απηφλνκα κφλν ηνπ, ζε 

δηθφ ηνπ ρψξν, ρσξίο λα επηβαξχλεη θαλέλαλ. Βέβαηα παξαηεξνχληαη θαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ 

ην άηνκν ελψ κπνξεί νηθνλνκηθά, δελ ζέιεη λα δήζεη κφλν ηνπ θαη απηφλνκα, νπφηε παξακέλεη κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ππάξρεη ε αλάγθε λα δήζνπλ κφλνη ηνπο, θαη ε εξγαζία ηνπο 

βνεζάεη πάξα πνιχ. Σέινο ε πλέληεπμε 6 (παξάξηεκα 4), δείρλεη ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο κε βαζηθφ ζθνπφ απφ ηε κηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο ησλ ΑκεΑ θαη απφ ηελ άιιε ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία παληνχ, αθφκα 

θαη ζηε ζάιαζζα. Με βάζε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ, ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα εμήο 

απνζπάζκαηα απφ ηηο πλεληεχμεηο 1, 4 θαη 6 (παξάξηεκα 4) :  

- πλ. 1: […] εε ιεηηνπξγεί πξφγξακκα απηφλνκεο δηαβίσζεο.. 

- πλελη. : Ναη, λαη 
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- πλ. 1 : ..πνπ ζθνπφ έρεη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, ηελ απηνεμππεξέηεζε, 

θαη λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζα 

ζην ζπίηη 

- πλελη. : Χξαία 

- πλ. 1 : πκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εηνηκαζία 

πξφρεηξνπ γεχκαηνο, πιχζηκν ρεξηψλ, ζηδέξσκα, εεε θξνληίδα ρψξνπ, εε ππάξρεη 

πξφγξακκα ζσκαηνγλσζίαο ζσκαηηθήο θαη ζησκαηηθήο πγηεηλήο πνπ πάιη έρεη 

ζθνπφ ηελ εθκάζεζε θαη ηε θξνληίδα ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ζησκαηηθήο ηνπο 

πγηεηλήο, λα αλαγλσξίδνπλε ην..ηα κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπο, λα κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ αλ έρνπλ κηα δπζθνξία θάπνπ λα δψζνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα θαη 

βέβαηα λα απηνεμππεξεηνχληαη κε ζθνπφ λα βειηηψλνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο ηνπο.. 

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 1 : Δ λαη γηαηί δελ έρνπλε θαη ζηφρν φπσο θαηαιαβαίλεηε έηζη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ θάλνπκε, δειαδή δελ κπνξνχκε λα εθπαηδεχνπκε ζηελ απηφλνκε 

δηαβίσζε αλ πνηέ δελ βηψζνπλ ηε απηφλνκε δηαβίσζε.. (γέιην) 

- πλελη. : Απηφ αθξηβψο άκα δελ ππάξρεη απηφλνκε δηαβίσζε πσο ζα 

εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζε απηφ; Γειαδή δελ.. 

- πλ. 1 : Δίλαη δειαδή..φζν θαη λα εθπαηδεχνληαη νθ έρνπλ εθπαηδεπηεί, είλαη ιίγν 

ηξαγηθή εηξσλεία.. 

- πλελη. : Η αιήζεηα λαη είλαη νπζηαζηηθά λα απαζρνινχληαη θάπνπ ε εθπαίδεπζε.. 

- πλ. 1 : Απηφ…  

- πλελη. : ..δελ είλαη κεηά  

- πλ. 1 : Απηφ είλαη ν ζηφρνο καο φιε απηή ε εθπαίδεπζε λα πεξάζεη ζηελ πξάμε.. 

(πλέληεπμε 1) 

[…] 

- πλ. 4: Δεεε, αλ ην άηνκν κέλεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) θαη ζέιεη λα απηνλνκεζεί, λα αλεμαξηεηνπνηεζεί, δειαδή λα 

κείλεη κφλν ηνπ (ήρνο απφ πηψζε αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλελεηεχθηξηαο) εε αλάινγα 

ηηο ψξεο πνπ δνπιεχεη ίζσο θαη λα κπνξεί λα ην θάλεη (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο)… 

(πλέληεπμε 4)  

[…] 

 

- πλ. 4 : εεε…έρνπκε θαη πεξηπηψζεηο…. 

- πλελη. : Ναη…  

- πλ. 4 : ..γηαηί έρνπκε πνιιά παξαδείγκαηα γεληθά…έρνπκε θαη πεξηπηψζεηο πνπ 

είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα κείλνπλ κφλνη ηνπο, δελ ζέιαλε φκσο… 

(πλέληεπμε 4)  
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[…] 

- πλ. 4 : ..ρσξίο λα ην πνιπςάρλσ, πνπ έρνπλ θχγεη απφ ην ζπίηη, απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο θαη κέλνπλ κφλνη ηνπο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο), 

ελψ κπνξνχζαλ θαη πξηλ δελ ην θάλαλε δηφηη δελ είραλ ηελ απηνπεπνίζεζε…  

(πλέληεπμε 4)  

[…] 

- πλ. 4 :Δεεε απηφ είλαη ην ζεηηθφ κε καο, επεηδή έρνπλ ηελ εξγαζία, ηνπο βνεζάεη 

πνιχ ζην λααα κπνπλ ζηε δηαδηθ… ζ’ φιε απηή ηελ θαηάζηαζε… 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 4 :..λα κείλνπλ κφλνη ηνπο..  

(πλέληεπμε 4)  

[…] 

- πλ. 6 : .. αιιά ζέισ λα ζαο πσ φηη ππάξρεη έλα δίθηπν (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) [---] ζην Ρέζπκλν ην νπνίν… απηφ ην δίθηπν έρεη ξάκπεο, ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ΑΜΔΑ, (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο),  έρεη 

δηάδξνκν… δηαδξφκνπο φδεπζεο ηπθιψλ, ηα θαλάξηα είλαη θαη θσλεηηθά φρη 

κφλν ερεηηθά θαη θσλεηηθά…. ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη 

πξνβιήκαηα φξαζεο… ηνλ εεε.. ηνπ κηιάλε.. ηνπ ιέλε δειαδή ην ζεκείν πνπ 

βξίζθεηαη θαη πνχ πεγαίλεη απέλαληη θαη ηα ινηπά.. ηνλ θαζνδεγνχλ.. 

(πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλ. 6 : Δπίζεο, ζην Ρέζπκλν ζηα θηίξηα ηεο Πεξηθ.. Αληηπεξηθέξεηαο θαη ηεο 

Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο, έρνπκε βάιεη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθφ… [--] πνπ 

ιέγακε.. 

- πλελη. : Ναη, λαη… 

- πλ. 6 : …έρεη… απηφ ην ζχζηεκα (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) φηαλ 

κπαίλεη ν ηπθιφο.. ζην θηήξην… 

- πλελη. : Ναη…!! 

- πλ. 6 : …. απφ κία εθαξκνγή ηνπ θηλεηνχ ηνπ….. ελεκεξψλεηαη γηα ην πνχ 

βξίζθεηαη (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) θαη πνχ είλαη ην γξαθείν ην 

νπνίν ςάρλεη.. Γειαδή, ιεο αο πνχκε ζέισ ην γξαθείν ηερληθψλ έξγσλ… 

(πλέληεπμε 6) 

[…] 

- πλ. 6 : … έρνπκε ην ζχζηεκα seatrack… ην νπνίν είλαη έλαο κεραληζκφο κε ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) πνπ κπνξεί ην άηνκν κε 
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αλαπεξία, κφλν ηνπ απηφλνκα κε αζθάιεηα θαη άλεζε λα… θνιπκπήζεη… λα κπεη 

ζηε ζάιαζζα θαη λα θνιπκπήζεη…γηα παξάδεηγκα δειαδή ζηελ αλαηνιηθή 

παξαιία πνπ βξίζθεηαη… (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) … κπνξεί λα 

αθήζεη ην απηνθίλεην ηνπ ζηε ζέζε πάξθηλγθ, λα θαηέβεη.. ππάξρνπλ ξάκπεο θαιέο 

πνπ θαηεβαίλεη απφ ην πεδνδξφκην ζηελ άκκν… εθεί ππάξρεη δηάδξνκνο πνπ  

πεγαίλεη κέρξη ην κεράλεκα αο πνχκε (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) … 

εθεί ππάξρεη κία θαξέθια…. θαη κέζα απφ έλαλ δηάδξνκναο ηνλ πνχκε κε ξάγεο 

θαηά θάπνην ηξφπν.. ε θαξέθια απηή θηάλεη ζηε ζάιαζζα κέζα…Οπφηε θνιπκπάεη 

ινηπφλ ν αλάπεξνο θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.. κε ηειεθνληξφι αο πνχκε θηλείηαη ε 

θαξέθια.. 

- πλελη. : Οπφηε έρεη θαη πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα θαη φπσο φινη καο κπνξεί λα 

θάλεη θαη εθείλνο.. 

- πλ. 6 :  Βεβαίσο απνιακβάλεη ην θνιχκπη… 

 (πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλ. 6 : … γηα φηη ζπδεηάκε γηα φπνηα έθθαλζε εκθάληζε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία, πάληα ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ αιιά θαη ζηελ πξάμε ηελ 

απηφλνκε… ηελ αλεμάξηεηε κάιινλ… δηαβίσζε ηνπ!! 

(πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλ. 6 :  Μηιάκε γηα ξάκπεο ζηα πεδνδξφκηα… Η ξάκπα πξέπεη λα έρεη κηα ηέηνηα 

θιήζε πνπ λα κπνξεί λα αλεβεί κφλνο ηνπ.. Γηαηί άκα έρεη ηε βνήζεηα εηέξνπ 

πξνζψπνπ δελ ρξεηαδφηαλ θαη ε ξάκπα.. έηζη;;!! Απηφ σο παξάδεηγκα… 

 

(πλέληεπμε 6)  

    […] 

- πλ. 6 : .. κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλνο ηνπ, λα απηνεμππεξεηεζεί… ηα πάληα… 

λα θάλεη φιεο ηηο δνπιεηέο… έρνπκε ηέηνηα παξαδείγκαηα ζην Ρέζπκλν πνιιά…. 

Σψξα απφ θεη θαη έπεηηα… έρνπκε έλα άιιν ζχζηεκα γηα ηνπο ηπθινχο θαη απηφ 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηε ζάιαζζα…. 

Τπάξρεη δηάδξνκνο, ν νπνίνο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ είπακε πξηλ, θαηεβαίλεη ζηε 

ζάιαζζα… εε..  ππάξρεη έλα κεράλεκα θαη ππάξρνπλ θαη ηέζζεξηο ζεκαδνχξεο 

κπάιεο… (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) […] … ηα νπνία είλαη ζε κηα 

αθηίλα πεξηκεηξηθά ηεο ζέζεο πνπ ζα θνιπκπήζεη ν ηπθιφο (μεξφβεραο 

ζπλεληεχθηξηαο) … θαη ηα νπνία κηιάλε ηνπ ιέλε επίζεο πνπ βξίζθεηαη θαη ηνλ 

θαζνδεγνχλ.. ζηα 50 κέηξα μέξσ γσ…  είλαη ε… ε αθηή… εε..  ηη είλαη δεμηά ηη 

είλαη αξηζηεξά (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο)… Καη κπνξεί λα 

θνιπκπήζεη.. θαη απηφ ην ζχζηεκα… κφλνο αλεμάξηεηα 

(πλέληεπμε 6)  
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Η εξγαζία έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο  

Καηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, παξαηήξεζα έλα εχξεκα ην νπνίν ζεσξψ πσο αμίδεη 

λα ζεκεησζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία. πγθεθξηκέλα ην εχξεκα απηφ θαλεξψζεθε κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο πλέληεπμεο 4 (παξάξηεκα 4), θαη απνδεηθλχεη πσο ε εξγαζία/απαζρφιεζε έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο.  

Οπζηαζηηθά δηαθαίλεηαη ην γεγνλφο πσο ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε 

δνκή  ζηνπο ςπρηθά πάζρνληεο ηνπο έρεη αιιάμεη ζεηηθά. Σα άηνκα απηά πιένλ βιέπνπλ πσο δελ είλαη 

κφλνη. Μέζα απφ ηελ εξγαζία θνηλσληθνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ επαθέο, δέλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

ζηακαηνχλ λα ληξέπνληαη γη’ απηφ πνπ έρνπλ θαζψο πιένλ βιέπνπλ πσο δελ είλαη νη κφλνη  ζηνλ 

θφζκν αιιά ππάξρνπλ θαη άιια άηνκα κε ην ίδην ή παξφκνην «πξφβιεκα».   

Η αλάγθε γηα απντδξπκαηνπνίεζε είλαη αθόκα ππαξθηή 

εκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο, ην νπνίν αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ, θαη πξνέθπςε κέζα απφ ηηο πλεληεχμεηο 

3 θαη 6 (παξάξηεκα 4) είλαη ην γεγνλφο πσο παξά ην φηη είκαζηε πιένλ ζηνλ 21
ν
 αηψλα, ε 

απντδξπκαηνπνίεζε εηδηθά ζηελ Διιάδα δελ έρεη αθφκα πξαγκαηνπνηεζεί. Οπζηαζηηθά ππάξρεη αθφκα 

θαη ζήκεξα φπσο θαίλεηαη θαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο έληνλα ε αλάγθε ε Διιάδα λα πεξάζεη θαη 

επίζεκα ζην ζηάδην ηνπ απντδξπκαηηζκνχ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 1
ν
 ζηφρνπ 

ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ είλαη ην θιείζηκν ησλ ςπρηαηξείσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ δνκψλ κέζα ζηελ θνηλσλία, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ηνπ 

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, πνπ ηειηθά ζηελ πξάμε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ θαη ελ ηέιεη πιένλ έρεη 

κεηνλνκαζηεί ζε ΚεΦΗΑπ. Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη ηα εμήο:  

- πλ. : 3.. νη βαζηθνί ζηφρνη ζηε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε πνπ δηεμάγεηαη ζηελ 

Διιάδα, κε πνιιέο δπζθνιίεο, ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα είλαη εε ε.. αθελφο 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) ην ηέινο ησλ ςπρηαηξείσλ πνπ αθφκα δελ 

έρεη νινθιεξσζεί.. 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 3 : ..ζηηο κεγάιεο πφιεηο ππάξρνπλ αθφκα ηα.. Αζήλα,.. 

- πλελη. : Γπζηπρψο, δπζηπρψο.. 

- πλ. 3 : … Θεζζαινλίθε, ππάξρνπλ αθφκα ηα ςπρηαηξεία… 

(πλέληεπμε 3)  

[…] 

- πλ. 3: Δεε επνκέλσο εεε ν βαζηθφο ζηφρνο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ έηζη φπσο ηελ 
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αληηιακβαλφκαζηε εκείο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) εε κηα κεξίδα 

επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο αλά φιε.. ζε φιε ηελ Διιάδα, είλαη εε ε πην θνληά.. 

- πλελη. : Ναη, λαη.. 

- πλ. 3 :…ζηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη θαηνηθίαο εε παξέκβαζε, δειαδή δεκηνπξγία 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο)  ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο εεε θαη ε 

αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ ππεξεζηψλ (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) 

ςπρηθήο πγείαο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηα ςπρηαηξεία. Γειαδή… 

- πλελη.: Καη ζα βνεζάεη θαη φια ηα άηνκα…. 

- πλ. 3 :…θέληξα ςπρηθήο πγείαο, ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ζηα γεληθά λνζνθνκεία εεε 

θέληξα εκέξαο, μελψλεο, ζεξαπεπηηθά δηακεξίζκαηα, θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί… 

ιν απηφ (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) ην δίθηπν ησλ ππεξεζηψλ είλαη 

εθείλν ην νπνίν έρεη εε λφεκα θαη νπζία (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) 

ζηελ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε ηνπ 21
νπ

 αηψλα… 

(πλέληεπμε 3) 

 

[…] 

 

- πλ. 6: […]. Λνηπφλ, απηφ πνπ αλήθε ζην Τπνπξγείν εεε ζηελ Πξφλεηα, 

εκπάζεπεξηπηψζε..  θαη ζα παξείρε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία, ψζηε λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο, λα απνθεχγεηαη ε 

ηδξπκαηνπνίεζε..  

- πλελη. : Ναη.. πνπ είλαη βαζηθφ απηφ…  

- πλ. 6 : Καη λα κέλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο.. Να δνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη λα ηνπο 

παξέρνληαη εθεί φιεο νη ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη.. 

(πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλ. 6 : Πάλησο ράζακε κηα επθαηξία γηα κα.. γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία.. λα 

έρνπκε έλα Κέληξν… 

- πλελη. : Ναη…  

- πλ. 6 : .. ην νπνίν ζα παξείρε  ππεξεζίεο… ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 

ζηα άηνκα κε αλαπεξία…. ζήκεξα πνπ φινη κηιάκε γηα απντδξπκαηνπνίεζε θαη 

πνπ έρεη ςεθηζηεί πξφζθαηα απφ ηε Βνπιή ην εζληθφ.. ααα… ην εζληθφ ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ αλαπεξία… πνπ κέζα ζε απηά είλαη θαη ε Δζληθή Αξρή 

Πξνζβαζηκφηεηαο, θαη ε απντδξπκαηνπνίεζε, θαη ε θάξηα αλαπεξίαο… πνιιά 

πξάγκαηα… ηα νπνία έρνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα… εεε… θνλδχιηα απφ ην ηακείν 

αλάθακςεο θαη ηα ινηπά… θαη έρνπκε θαη ζεκέλνληα ξφιν ζε φια απηά.. αιιά 

ζέισ λα πσ φηη ηα ηδξχκαηα απηά ηα κεγάια απξφζσπα ηδξχκαηα… ΠΡΔΠΔΙ λα 

θιείζνπλ… ζηαδηαθά… ΠΡΔΠΔΙ λα θιείζνπλ… θαη είλαη ληξνπή γηα ηε ρψξα 

καο… 

- πλελη. : Οπφηε κηιάκε γηα θνηλφηεηα πιένλ…  

- πλ. 6 : … θαη κηιάκε γηα παηδηά ηα νπνία απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, πεγαίλνπλ 

ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ, κπαίλνπλ ζε έλα ίδξπκα πνπ δελ ηα μέξεη θαλείο.. θαη 

δελ μέξνπλ θαλέλαλ.. 
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- πλελη. : Ξερληνχληαη εθεί.. 

- πλ. 6 : …. Γελ ελδηαθέξεηαη θαλείο.. Δίλαη μεραζκέλνη θαη απφ ηνλ Θεφ… πνπ 

ιέκε… ινηπφλ γηαηί απηφ ην παηδί λα κελ κπνξνχζε λα δήζεη ζην ζπίηη ηνπ, ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ.. ή λα θάλνπκε.. φπσο ιέκε ζην ΚεΦΙΑπ.. ζηνπο μελψλεο λα 

θάλακε ζηέγε ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο… θαη λα κπνξεί λα δεη… λα έρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαη λα δεη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.. ζηε θνηλφηεηα πνπ ιέκε.. 

έηζη;;;!! 

(πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλεληεπμηαδφκελνο: Πξέπεη λα θιείζνπλ απηά.. Σέξκα… 

- πλεληεχθηξηα: Αθξηβψο.. 

- πλεληεπμηαδφκελνο: .. Πξέπεη λα θιείζνπλ.. θαη ν άλζξσπνο λα έρεη θίλεηξα.. λα 

έρεη ηελ ππνζηήξημε λα κείλεη ζηελ θνηλφηεηα.. θαη λα δήζεη φπσο φινη νη 

άλζξσπνη… 

(πλέληεπμε 6) 

Οη δνκέο ζην Ρέζπκλν βνεζνύλ ζηνλ απνζηηγκαηηζκό 

Ζ παξνπζία ησλ δνκψλ ζην Ρέζπκλν, έρεη θέξεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο νπζηαζηηθά θαη 

κε ιίγα ιφγηα, έρνπλ αιιάμεη αξθεηά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ ΑκεΑ ζπλαλζξψπσλ καο. Ζ 

παξνπζία ηνπο ινηπφλ ζηνλ λνκφ, πέξα απφ ηε βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε πνπ πξνζθέξεη αιιά θαη ηελ 

αιιαγή σο πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ απηψλ, θαίλεηαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πσο 

βνεζάεη αξθεηά θαη ζηνλ απνζηηγκαηηζκφ, ηφζν κέζα απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα, φζν θαη κέζα απφ 

ηνλ βαζηθφ ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ηε πλέληεπμε 1 (παξάξηεκα 4), 

θαίλεηαη πσο βνεζνχλ ζηνλ απνζηηγκαηηζκφ, κέζα απφ πξνγξάκκαηα φπσο ε θνηλσληθνπνίεζε, ε 

νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ αλνίγκαηνο ζηελ θνηλσλία, ή ε δεκηνπξγία πξντφλησλ  ηα νπνία 

κεηέπεηηα πεξλάλε ζηελ θνηλσληθή δνκή. Απφ ηελ άιιε, ζηηο πλεληεχμεηο 3 θαη 4 (παξάξηεκα 4), 

θαίλεηαη πσο ν βαζηθφο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο είλαη λα επηηεπρζεί κηα θαη θαιή ν απνζηηγκαηηζκφο ηεο 

ςπρηθήο λφζνπ είηε κέζσ ηεο εξγαζίαο είηε κέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, θαη απφ 

ηελ άιιε, ηα άηνκα λα θαηαθέξνπλ λα  εληαρζνχλ θαη πάιη κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Βέβαηα 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο ππάξρνλ αθφκα θάπνηα 

ηακπνχ, ηα νπνία φκσο  ππάξρεη ε αηζηνδνμία πσο ηείλνπλ λα αιιάμνπλ.  

Οη λνκνζεζίεο αληηκεησπίδνπλ ηζόηηκα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη παξαρσξνύλ παξνρέο θαη 

επηδόκαηα.  

πσο παξαηεξήζεθε κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο, εηδηθά ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ην χληαγκα 

έρεη επηθπξνπνηήζεη ην γεγνλφο πσο κπξνζηά ζην λφκν, ζηελ πνιηηεία θαη ζε φιεο ηεο πηπρέο ηεο 
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θνηλσλίαο φινη νη πνιίηεο είλαη ίζνη. Πξάγκα πνπ δειψλεη πσο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ίζνη πνιίηεο κε ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 

Με βάζε απηφ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο παξαηεξήζεθε σο εχξεκα, φηη νη λνκνζεζίεο 

αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αιιά θαη παξαρσξνχλ επηδφκαηα θαη παξνρέο ζε 

άηνκα πνπ ιφγσ επηβεβαησκέλεο αλαπεξίαο, δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θαη λα έρνπλ ηα θαηάιιεια 

κέζα έηζη ψζηε λα επηβηψζνπλ. ζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο ηνπο επξήκαηνο πνπ αθνξά ηηο 

λνκνζεζίεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΑκεΑ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαλεξψζεθε πσο απφ ηε κηα 

ην άηνκν κε αλαπεξίεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ηζφηηκα ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ, θαη απφ 

ηελ άιιε πσο ε Διιάδα έρεη ηζρπξή λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηελ αλαπεξία. Βέβαηα, φζνλ αθνξά ηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο, εθεί παξαηεξήζεθε, κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε 3 (παξάξηεκα 4) 

ζπγθεθξηκέλα, πσο ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα σο πξνο ην γεγνλφο πσο εηδηθά ζε ζέκαηα ςπρηθήο 

πγείαο ε Διιεληθή Πνιηηεία δηζηάδεη αθφκα λα πάξεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απηψλ πνπ αλέθεξα είλαη ηα εμήο απνζπάζκαηα:  

- πλ. 2 : Οχησο ή άιισο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο εεε… 

- πλελη. : ..ζέκαηα.. 

- πλ. 2 : .. κε ηηο δηεζλείο εεε ράξηεο γη ηελ αλαπεξία, ηηο δηεζλείο λνκν.. 

- πλελη. : Να, λαη  

- πλ. 2  : ..γηα ηε δηεζλή λνκνζεζία εεε ε αλαπεξία είλαη εε πξέπεη ν, ην άηνκν κε 

αλαπεξία λα αληηκεησπίδεηαη ηζφηηκα ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ηνπ θαη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ εε.. 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 2 : ..εε ελήιηθε δσή ηνπ θαη λα έρεη ηα ίζα λα έρεη ίζεο επθαηξίεο θαη 

δηθαηψκαηα εε γηα εξγαζία, γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε.. 

- πλελη. : Γηα ηα πάληα, λαη.. 

- πλ. 2 : ..γηα παξνρή βνήζεηαο θαη επίζεο θάζε λνκνζεζία, λνκνζεζία θάζε 

θξάηνπο έρεη θαη εε θνκκάηηα πξνζηαζίαο ηεο αλαπεξίαο εε.. 

- πλελη. : (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα) 

- πλ. 2 : ..θαη επίζεο θνκκάηηα πξνζηαζίαο αθφκα θαη εεε επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε θξάηνπο γηα ηελ αλαπεξία γηα λα κπνξέζνπλ λα 

δεκηνπξγεζνχλε λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε ζηειέρσζε.. 

- πλελη. : Ναη, λαη, λαη 

- πλ. 2 : …ζε δνκέο ή ζηελ εθπαίδεπζε ή εε ή ζηελ εξγαζία γηα λα..θαη θίλεηξα 

επίζεο λα κπνξέζνπλε ε ηα άηνκα κε αλαπεξία λα δήζνπλε, λα είλαη, λα έρνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα ηηο ίζεο επθαηξίεο… 

(πλέληεπμε 2)  

[…] 
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- πλελη. : Καη αλ δελ θάλσ ιάζνο, ζην χληαγκα, αλαγλσξίδνληαη θαη σο ίζα κέιε 

κε φινπο… Ννκίδσ θάπσο έηζη ην δηάβαζα… 

- πλ. 6 : Ναη, λαη βέβαηα, είλαη ην ζχγρξνλν … ην… πξέπεη ε Πνιηηεία λα παξέρεη, 

ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ απαζρφιεζε, εεε θαη ζηελ αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε… Δεεε… Καηαξρήλ έρνπκε ζηε ρψξα καο κία πνιχ ηζρπξή λνκνζεζία 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) ζε φηη αθνξά ηελ αλαπεξία.. Ίζσο απφ 

ηηο πην… εεε… πξνσζεκέλεο ζηελ Δπξψπε ζα έιεγα…. Γηα παξάδεηγκα ν γεληθφο 

νηθνδνκηθφο θαλνληζκφο ηνπ 2011, αιιά θαη πξφζθαηα ε… ε ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο Αξρήο Πξνζβαζηκφηεηαο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο)… Δζληθή Αξρή Πξνζβαζηκφηεηα, ππφςε ππάξρεη κφλν ζηελ 

Ακεξηθή.. Γελ ππάξρεη πνπζελά αιινχ…  

(πλέληεπμε 6) 

[…] 

- πλ. 3 : [..] πνιηηεία ζε φια απηά ηα ρξφληα παξά ην φηη είρε δεζκεχζεηο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) θαη φιεο νη πνιηηηθέο 

πήγαδαλ απφ κηα εε επξσπατθή πξνηξνπή θαηά θάπνην ηξφπν (θαηαθαηηθφ 

επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) αο πνχκε, ε πνιηηεία ήηαλε πάξα πνιχ 

θείδ..εεαπηφ..επηθπιαθηηθή θαη θεηδσιή…  

- πλελη. :Ναη.. 

- πλ. 3 :…φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θνηλνηηθήο θαη θνηλσληθήο  

ςπρηαηξηθήο..  

- πλελη. :  [Καηαθαηηθφ επηθψλεκα]  

- πλ. 3 :…αθφκα θαη ζήκεξα δειαδή.. 

- πλελη. :  [Καηαθαηηθφ επηθψλεκα] 

- πλ. 3 : …εε δηζηάδεη ζην λα πάξεη πξσηνβνπιίεο… 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 3 : …πνπ έρνπλε λα θάλνπλε κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ππνδνκέο ηηο ζηεγαζηηθέο, απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) εε ππνβαζκίδεη γξληθά ηα θέληξα 

ςπρηθήο πγείαο.. 

- πλελη. : Ναη.. 

- πλ. 3 : …ΓΔΝ αλαπηχζζνληαη ζε φινπο ηνπο λνκείο, αθφκα θαη ζήκεξα θέληξα 

ςπρηθήο πγείαο, δελ αλαπηχζζνληαη θέληξα εκέξαο εε θαη γεληθά εεε (παχζε 

δεπηεξνιέπησλ) ζέιεη κηα παξφηξπλζε (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) 

κηα πίεζε θαη κηα βνχιεζε, πνιηηηθή βνχιεζε ελλνψ, γηα λα εεεεε ζηεξίδεη θαη λα 

αλαπηχζζεη εεε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο. Καη είκαζηε κάξηπξεο ζήκεξα κηαο 

ππνβάζκηζεο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα) ήδε ησλ ππαξρφλησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο, ππνζηειέρσζεο, ππνβάζκηζεο, θαη εεεε απαμίσζεο.. 

- πλελη. : Γπζηπρψο, θαη ζα ζπλερίζεη θη άιιν ε θαηάζηαζε απηή ππνπηεχνκαη, 

απφ…γηαηί είλαη γεληθά γηα….  

- πλ. 3 :  Με απηά πνπ έρνπκε κπξνζηά καο ηψξα… 
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- πλελη. : Αθξηβψο.. 

- πλ. 3 :  ..ηα λέα δεδνκέλα δειαδή.. 

- πλελη. :  Αθξηβψο… 

- πλ. 3 :….εεε φρη κφλν δελ πιήηηεηαη δελ δηνξζψλεηαη, ν ζηηγκαηηζκφο ησλ εε… 

εδψ έρνπκε λένπο ζηηγκαηηζκνχο ηψξα..  

(πλέληεπμε 3)  

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζθέινο ην επξήκαηνο απηνχ, ην νπνίν είρε λα θάλεη κε ηηο παξνρέο θαη ηελ 

επηδνκαηηθή πνιηηηθή ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο ππάξρνπλ θαη εδψ θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. Αξρηθά, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο παξαηεξήζεθε πσο φλησο ε Διιεληθή 

Κπβέξλεζε παξαρσξεί θάπνηα επηδφκαηα απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Γηα παξάδεηγκα 

ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε ςπρηθέο παζήζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ πηάζνπλ δνπιεηά ζε θάπνηνλ 

ΚνηΠΔ, ζπλερίδνπλ λα παίξλνπλ ην επίδνκα αλαπεξίαο. Απηφ, φπσο αλαθέξζεθε θαη κέζα ζηελ 

πλέληεπμε 4 (παξάξηεκα 4), είλαη πάξα πνιχ βαζηθφ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο ζε πεξίπησζε 

πνπ έλαο ιήπηεο ςπρηθήο πγείαο αηζζαλζεί φηη γηα έλα δηάζηεκα ζέιεη λα ζηακαηήζεη δελ ζα  

αγρψλεηαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ, θαζψο ζα ζπλερίζεη λα παίξλεη ην επίδνκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνπζίαο ηνπ απφ ηελ εξγαζία. κσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο απηή ηελ ελαιιαθηηθή δελ ηελ έρνπλ 

ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ. Καη κάιηζηα απηφ είλαη θάηη ην νπνίν 

ηνλίζηεθε θαη ζηε ζπλέληεπμε 6 (πάξάξηεκα 4), σο βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ιήπηεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο.  

Δπίζεο, ζηελ ίδηα ζπλέληεπμε ηνλίζηεθε ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ηα άηνκα κε ςπρηθέο παζήζεηο λα 

ζπλερίζνπλ λα παίξλνπλ ηα επηδφκαηα ηνπο, θαη παξάιιεια λα δνπιεχνπλ γηαηί είλαη θάηη πνιχ 

επεξγεηηθφ θαη παξάιιεια ηνπο δίλεη θαη θίλεηξν. Αθφκα αλαθέξεηαη θαη ην γεγνλφο πσο ππάξρεη κηα 

παξάινγε αληηκεηψπηζε φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία θαη ηνπο ιήπηεο ςπρηθήο πγείαο, ιφγσ ηνπ φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ ΟΑΔΓ, δελ δηθαηνχληαη επίδνκα θαη θάξηα αλεξγίαο θαζψο ΜΟΝΟ γηα απηνχο ζηα 

ραξηηά αλαθέξνληαη σο αλίθαλνη λα εξγαζηνχλ. Σέινο ζεκαληηθφ είλαη πσο αλαθέξεηαη έληνλα θαη ε 

αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα παξνρή πεξηζζφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ηφζν ζηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο φζν θαη ζηνπο ρξφληα πάζρνληεο. Δηδηθά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ε αλάγθε 

απηή εζηηάδεη θπξίσο ζην λα παίξλνπλ παξάιιεια επηδφκαηα θαη λα δνπιεχνπλ, ελψ ζηα άηνκα κε 

ρξφληεο παζήζεηο εζηηάδεη βαζηθά ζην γεγνλφο πσο ηα επηδφκαηα απηά είλαη κηθξά θαη ειάρηζηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο απνζπάζκαηα :   

- πλελη. : ..Καη απφ φηη δηάβαζα, φηη παξφιν πνπ απνηειεί θνκκάηη εξγαζίαο ησλ 

αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη εθεί εεε δελ ράλνπλ θαη ηα επηδφκαηά ηνπο απφ ην θξάηνο.. 

έηζη… 
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- πλ. 4 : Ναη.. Γελ ράλνπλ ηα επηδφκαηά ηνπο θαη απηφ είλαη θάηη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ… 

(πλέληεπμε 4) 

[…] 

- πλ. 4 :Ναη..είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηαηί εε πνιινί απφ ηνπο δηθνχο καο ηνπο 

ιήπηεο ςπρηθήο πγεί…(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο δνπλ απφ απηά ηα επηδφκαηα (θαηαθαηηθφ 

επηγψλεκαζπλεληεχθηξηαο) ην λα εξγαζηνχλ ινηπφλ θαη λα ηνπο επηβαξχλεη ηφζν 

πνιχ ςπρνινγηθά κε ην λα πξέπεη λα βγάινπλ ρξήκαηα γηα λα δήζνπλ…εε είλαη 

ζέκα..απηφ δελ είλαη εμππεξεηηθφ γη απηνχο, νχηε ηνπο βνεζάεη, νχηε ηνπο εληάζζεη 

ζηελ θνηλσλία, ηνπ δεκηνπξγεί   κεγαιχηεξν βάξνο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) θαη άγρνο θαη αλ δελ είλαη παξαγσγηθνί (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) κπνξεί λα ζέινπλ λα ζηακαηήζνπλ θαη λα κελ κπνξνχλ..  

- πλελη. :Ναη… 

- πλ. 4 : ..νπφηε ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα φπνηε κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ θαη φπνηε 

δελ είλαη ζε ζέζε ςπρνινγηθά λα δνπιέςνπλ, λα ζηακαηήζνπλ… 

(πλέληεπμε 4) 

[…] 

- πλ. 6 : … απφ φζεο, πνηεο.. θαη ηα ινηπά… Κνηηάμηε… ε ςπρ..  ππάξρεη έλα 

παξάινγν  θαη παξάδνμν φηη ην ΚΔΠΑ ζηα άηνκα κε ςπρηθέο παζήζεηο.. ζπλήζσο 

γξάθεη ζηε γλσκάηεπζε αλίθαλνο γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία…. απηφ είλαη 

απαγνξεπηηθφ… δελ ζνπ δίλεη θαηαξρήλ θάξηα αλεξγίαο ν ΟΑΔΓ, εάλ ην αλαθέξεη 

απηφ… θαη ην αλαθέξεη ζε φια ηα άηνκα κε ςπρηθέο παζήζεηο…  είλαη παξάινγν ή 

ελ είλαη;;!!!! 

- πλελη. : Δίλαη, είλαη, είλαη… 

- πλ. 6 : Καη απφ ηελ άιιε κεξηά… ην πξφγξακκα.. ππάξρεη  ην πξφγξακκα ηνπ 

ΟΑΔΓ, ην δηεηέο,  πνπ πιεξψλεη ν ΟΑΔΓ ηνλ εξγνδφηε κε ην 90% ηνπ εξγαζηαθνχ 

θφζηνπο εεε θαη κάιηζηα γηα ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο ην παξαηείλεη ηα δχν ρξφληα.. 

Μπνξεί λα γίλνπλ θαη 4 θαη ηα ινηπά.. Δλψ ην παξαηείλεη απηφ δελ ηνπ δίλεη θάξηα 

αλεξγίαο γηαηί γξάθεη αλίθαλνο γηα εξγαζία…  

(πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλελη. : Καη άηνκα αο πνχκε ηα νπνία δνπιεχνπλ.. πνπ έρνπλ αλαπεξία θαη 

δνπιεχνπλ ην επίδνκά ηνπο ζπλερίδνπλ λα ην παίξλνπλ; Γηαηί θάπνηνη δηθαηνχληαη 

θαη θάπνηα επηδφκαηα… 

- πλ. 6 : Καιή εξψηεζε απηή.. Απηφ ηζρχεη κφλν γηα ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο.. 

- πλελη. : Απηφ.. γη απηφ ήζεια λα ην.. γηαηί φλησο φζνη δνπιεχνπλ κε ςπρηθή.. 

- πλ 6 : Δίλαη έλα πνιχ θαιφ θίλεηξν.. απηφ.. γηα ηνλ ςπρηθά πάζρνληα λα 

απαζρνιεζεί.. γηαηί γη απηφλ είλαη επεξγεηηθή ε εξγαζία.. πξαγκαηηθά.. είλαη 

ςπρνζεξαπεία πέξα απφ φια.. έηζη,,,, 
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- πλελη. : Ναη.. Οπζηαζηηθά βάδνπλ ην κπαιφ ηνπο λα θάλεη θάηη άιιν θαη 

μερληνχληαη απφ φια ηα ππφινηπα.. 

- πλ. 6 : Καη ηνπ δίλεη.. Γηαηί ην επίδνκα είλαη πξαγκαηηθά… ε ζηγνπξηά ηνπ… αλ 

ηνπ πάξεηο ην επίδνκα δελ ζα πάεη θαη λα δνπιέςεη.. έηζη;;!! Σν νπνίν δελ είλαη 

θαη θάλα κεγάιν πνζφ.. 320 επξψ είλαη.. 

(πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλελη. : Οπφηε δελ παίξλνπλ θάπνην επίδνκα… μαλαγπξλάσ ζην ζέκα.. νπφηε 

δελ παίξλνπλ θάπνην επίδνκα άκα δνπιεχνπλ.. ράλνπλ ην επίδνκά ηνπο νη 

άλζξσπνη κε αλαπεξία… έηζη δελ είλαη; 

- πλ. 6 : Ναη.. κφλν νη ςπρηθά αζζελείο ζπλερίδνπλ λα ην παίξλνπλ…  

- πλελη. : Απηφ φκσο δελ είλαη ιίγν… άζρεκν γηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα παίξλνπλ θαη ην επίδνκά ηνπο, λα θαιχπηνπλ .. 

- πλ. 6 : Σν δεηάκε.. ην δεηάκε γηα φινπο…  

- πλελη. : … θαη άιιεο αλάγθεο… 

- πλ. 6 : [--] … Γηαηί.. απηφ έρεη βάζε.. γηαηί ην επίδνκα έρεη.. έρεη ην εμήο εεε… 

αηηηνινγία.. ην επίδνκα δίλεηαη ζηνλ αλάπεξν γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ.. δελ δίλεηαη γηα λα ζπκπιεξψζεη ηη 

εηζφδεκά ηνπ λα δήζεη… Γειαδή, έλαο ηπθιφο, δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα 

θπθινθνξεί κε ηε ζπγθνηλσλία.. ζα πάξεη ηαμί.. έθεξα έλα παξάδεηγκα… ή έλαο 

θηλεηηθά αλάπεξνο.. βαξηά θηλεηηθά αλάπεξνο.. δελ είλαη κφλν νη ζπγθνηλσλίεο.. 

είλαη πνιιά πνπ.. γηαηξνχο, ζεξαπείεο…. Απηηζηηθνί, λνεηηθά.. ηα ζρνιεία πνπ 

ιέγακε… εξγνζεξαπείεο, ινγνζεξαπείεο, θπζηθνζεξαπείεο.. είλαη πάξα πνιχ 

κεγάιν ην θφζηνο.. ππνινγίδεηαη ζε έλα βαξηά θηλεηηθά αλάπεξν, πνπ ην 

ζπδεηνχζακε, φηη ην θφζηνο απηφ είλαη πεξίπνπ 700 επξψ ην κήλα….πσο ζα ην 

πιεξψζεη ν άλζξσπνο;;;!! 

(πλέληεπμε 6) 

[…] 

- πλ. 6 : …θαξδηνπαζείο θαη ηα ινηπά, πνπ έρνπλ 67 % θαη δελ ππάξρεη 

πξφγξακκα έληαμεο, κπαίλνπλ ζε απηφ, ην νπνίν ιέγεηαη πξφγξακκα βαξηάο 

αλαπεξίαο.. θη παίξλνπλ ηα 320 επξψ… 

- πλελη. : Δηδηθά γηα ηνπο θαξθηλνπαζείο, λνκίδσ φηη είλαη θάηη ζεκαληηθφ, γηαηί 

ρεκεηνζεξαπείεο αλ ρξεηαζηνχλ, λνζειείεο αλ ρξεηαζηνχλ.. Γειαδή πξάγκαηα 

πνπ… 

- πλ. 6 : Σν 90% ησλ αλζξψπσλ απ΄ησλ, δνπλ απφ ην επίδνκα.. δελ έρνπλ άιιν.. 

άιιν εηζφδεκα.. 

- πλελη. :Καη πξέπεη λα ηα βγάινπλ πέξα θαη κε ηα ππφινηπα πνπ… 

- πλ 6 : Δ, βέβαηα… θαη παξαδέρνληαη βέβαηα θαη νη εθάζηνηε ππνπξγνί φηη είλαη 

ςίρνπια απηφ ην επίδνκα, αιιά δελ θάλνπλ θαη θάηη λα ην απμήζνπλ…  

- πλελη. : Ή λα θάλνπλ πην ρακειέο ηηο ππφινηπεο παξνρέο 

(πλέληεπμε 6)  
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Σν Ρέζπκλν απνηειεί πόιε ζύκβνιν γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο  

Σν Ρέζπκλν φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο αλαπεξίαο, έξρεηαη πξψην ζε δνκέο, δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο. 

Μέζα ινηπφλ απφ ηε πλέληεπμε 6 (παξάξηεκα 4), πξνβάιιεηαη ην φηη ν λνκφο Ρεζχκλνπ απνηειεί 

πφιε ζχκβνιν σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο 

ραξαθηεξηζηηθά απνηειεί ηελ πην πξνζβάζηκε πφιε ηεο ρψξαο καο. 

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, ζην Ρέζπκλν ππάξρνπλ πξάγκαηη πιένλ πνιιά 

ζηνηρεία ηα νπνία βνεζνχλ έλαλ θηλεηηθά αλάπεξν, έλαλ ηπθιφ θιπ λα θηλείηαη κφλνο ηνπ θαη 

απηφλνκα κέζα ζηελ πφιε, λα θνιπκπάεη, λα κεηαθηλείηαη, λα κπαίλεη κέζα ζε δεκφζηεο δνκέο. Μέζα 

απφ ηηο δηάθνξεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πιένλ ππάξρνπλ ζρεδφλ παληνχ ξάκπεο ζηα 

πεδνδξφκηα, ππάξρνπλ κέζα ζε δεκφζηα θηήξηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα γηα ηπθινχο, ππάξρεη ην 

πξφγξακκα seatrack γηα απηφλνκν θνιχκπη ζηε ζάιαζζα ησλ θηλεηηθά αλαπήξσλ, θαη ην πξφγξακκα 

γηα απηφλνκν θνιχκπη ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ηα πεξηζζφηεξα θηήξηα πιένλ έρνπλ κπεη 

ζε δηαδηθαζία αλακφξθσζεο έηζη ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο. Δπίζεο ππάξρεη ην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηηο ζέζεηο ΑκεΑ, θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλαπεξηθνχ ηνπξηζκνχ θαζψο 

πνιινί ηνπξίζηεο κε αλαπεξία ελδηαθέξνληαη γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν. Σέινο 

ζεκαληηθφ είλαη έλα πξφγξακκα πνπ έξρεηαη θαη αθνξά εληφο άιισλ θαη ηελ χπαξμε κέζα ζηελ πφιε 

ζθνχηεξ θαη ακαμηδίνπ  γηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ νη άλζξσπνη απηνί λα 

παίξλνπλ θαη λα πεγαίλνπλ βφιηεο ζηελ πφιε ή θαη ζην θάζηξν ηεο Φνξηέηδαο εάλ ζέινπλ.  

Σν Ρέζπκλν αληηκεησπίδεη θαη θάπνηεο δπζθνιίεο σο πξνο ην θνκκάηη ησλ αλαπεξηώλ 

Πέξα απφ ην γεγνλφο πσο ην Ρέζπκλν απνηειεί πφιε ζχκβνιν σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα πνπ 

παξέρεη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο παξνπζηάζηεθε θαη σο απνηέιεζκα φηη 

ππάξρνπλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο ζην Ρέζπκλν. 

πγθεθξηκέλα, ην ζηνηρείν απηφ αλαθέξεηαη ζε ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο Ννεκαηηθήο 

Γιψζζαο, φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα θαζψο δελ γίλνληαη καζήκαηα, ή αλ γίλνληαη, απηά είλαη ην 

ιηγφηεξν κηα θνξά ην κήλα, θαη επίζεο ζηελ ζπλχπαξμε ησλ ηξηψλ ζρνιηθψλ δνκψλ, ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ, 

ηνπ εηδηθνχ δεκνηηθνχ θαη ηνπ εηδηθνχ λεπηαγσγείνπ φπνπ νπζηαζηηθά αζθπθηηνχλ. Σέινο έλα αθφκα 

πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο πσο ππάξρεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξάιιειε ζηήξημε. 

Υαξαθηεξηζηηθά αθνινπζνχλ ηα εμήο απνζπάζκαηα:  
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- πλ. 6 : […] Δθεί πνπ έρνπκε δπζθνιίεο είλαη ζηε Ννεκαηηθή  Γιψζζα 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) πνπ… ζην Ρέζπκλν δελ γίλνληαη 

καζήκαηα …θαη μέξεηε είλαη κία δχζθνιε… είλαη δχζθνιε ε Ννεκαηηθή Γιψζζα 

θαη ζέιεη αξθεηά ρξφληα γηα λα κάζεη θάπνηνο… θαη δελ έρνπκε.. σο εθ ηνχηνπ 

ππάξρεη αλαγθαηφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ δηεξκελεία ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο… 

πνιχ ζπρλά κε παίξλνπλ ηειέθσλν απφ ηελ αζηπλνκία ή απφ ηα δηθαζηήξηα γηα λα 

ζηείινπκε θάπνην δηεξκελέα γηαηί είηε σο… ααα… ζα έιεγα κπνξεί λα είλαη 

θαηεγνξνχκελνο έλαο θσθψο, ή λα είλαη επηζθέπηεο, ή λα είλαη κάξηπξαο.. εε.. 

δειαδ.. ππάξρεη ηέηνηα αλαγθαηφηεηα ηελ νπνία εκείο ζα πξνβάινπκε θαη ζα 

δηεθδηθήζνπκε απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ;! … απφ ην..εε.. Τπνπξγείν 

Γεκφζηαο Σάμεο;!... δελ μέξσ.. ζα δνχκε.. ζα ην δνχκε πάλησο γηαηί είλαη … 

(πλέληεπμε 6) 

[…] 

- πλ. 6 : Πξέπεη λα ππάξρεη.. ην έρνπκε ζέζεη ζηελ Πεξηθέξεηα (θαηαθαηηθφ 

επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) θαηαξρήλ απηφ ην ζέκα… ε νπνία δειψλεη… 

δπζθνιία.. γηα κνληκφηεηα.. δειαδή απηήο ηεο (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) … ην λα έξρεηαη έλαο άλζξσπνο κηα θνξά ηνλ κήλα απηφ δελ 

εμππεξεηεί ηίπνηα…  

(πλέληεπμε 6) 

[…] 

- πλ. 6 : […] έρνπκε έλα πξφβιεκα ζε φηη αθνξά ην Δηδηθφ ρνιείν ζηα Μηζζίξηα.. 

εθεί ζπζηεγάδεηαη ην ΔΔΔΔΚ… 

- πλελη. : Ναη.. 

- πλ. 6 : ην Δξγαζηήξη ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη θαηάξηεζεο, εδψ θαη 

18 ρξφληα.. απφ ηφηε πνπ ηδξχζεθε, θηινμελείηαη απφ ην Δηδηθφ ρνιείν.. Η 

Γεκνηηθή αξρή ην άθεζε ζηελ ηχρε ηνπ… Γελ ελδηαθέξζεθε πνηέ θαη κπνξεί ηφηε λα 

είρε 20 παηδηά, ηψξα έρεη 40… βάιε θαη 40 εθπαηδεπηηθνχο, βάιε θαη άιινπο 40 ην 

Δηδηθφ ρνιείν, θαη άιινπο 40 πξνζσπηθφ, θαη ηνπ Δηηθνχ Νεπηαγσγείνπ θακηά 

10αξηά 15 παηδηά.. ινηπφλ αζθπθηηάιηπφλ απηή ε δνκή εθεί.. 

- πλελη.  : Οπζηαζηηθά είλαη ηξείο δνκέο καδί… 

- πλ. 6 : Αζθπθηηά θπξηνιεθηηθά.. Καη θάζε ρξφλν έρεη.. απμεηηθή ηάζε ζηνπο 

καζεηέο..  

(πλέληεπμε 6) 

[…] 

- πλ. 6 : Καιφ είλαη.. Απηφ είλαη ην κείδνλ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ  

εθπαίδεπζε.. (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) … βέβαηα έρνπκε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δελ έρνπκε θελά ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ έρνπκε φκσο ζηε 

παξάιιειε ζηήξημε.. πνπ νη αλάγθεο είλαη μέξσ γσ γηα 150 παηδηά θαη ηειηθά 

δίλνπλ γηα 50.. Δεε.. ν έλαο εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο αλαγθάδεηαη λα 

πεγαίλεη ζε δχν ζρνιεία ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα κέξα.. Γειαδή είλαη… έλα δχζθνιν 

ζέκα πνπ ζπκβαίλεη ζε φιε ηε ρψξα δειαδή φρη κφλν εδψ.. 

(πλέληεπμε 6) 
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Οη δνκέο αλαπηύζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο   

Ζ χπαξμε ησλ δνκψλ γεληθά θαη ζην Ρέζπκλν εηδηθά απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο 

κέξηκλαο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ησλ δνκψλ απηψλ ζην 

Ρέζπκλν ζπγθεθξηκέλα, πνπ αθνξά θαη ηελ εξγαζία απηή, θαίλεηαη κέζα απφ ηελ φιν θαη πην ζπρλή 

ίδξπζε λέσλ δνκψλ ηέηνηνπ ηχπνπ, θαζψο θαη απφ ηελ πιένλ απνδνρή πνπ δείρλεη ε ηνπηθή θνηλσλία 

πξνο απηέο. Πέξα φκσο απφ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ δνκψλ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

παξνπζηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ εχξεκα, ην νπνίν νπζηαζηηθά απαληάεη θαη ζε έλα απφ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ εξγαζία απηή. 

Σν εχξεκα απηφ ινηπφλ, αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο πσο νη δνκέο απηέο αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο απφ ηελ θάζε δνκή μερσξηζηά, 

παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην δξάζεσλ πνπ ε θάζε κηα έρεη γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ εθάζηνηε αλαπεξία, 

ελψ παξάιιεια θαίλεηαη πσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπγθιίλνπλ. Αξρηθά, θαη λα ζεκεησζεί εδψ 

θαζψο πνιινίο θφζκνο αθφκα θαη ζήκεξα ην αγλνεί, ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηηο δνκέο είλαη δσξεάλ. 

Δπίζεο, ππάξρεη ζσζηή θαη ίζε αληηκεηψπηζε ησλ σθεινχκελσλ, θαζψο πνιιέο θνξέο φπσο θάλεθε 

κέζα απφ ηελ πλέληεπμε 1 (παξάξηεκα 4), ηφζν απφ ηελ θνηλσλία φζν θαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο αληηκεησπίδνληαη γηα παξάδεηγκα  σο παηδηά ελψ είλαη ελήιηθεο, θαη απφ ηελ άιιε ε 

δνκή πξνζπαζεί λα ηνπο θεξζεί σο ελήιηθα άηνκα ηνλίδνληαο ην απηφ. πγθεθξηκέλα αθνινπζνχλ ηα 

εμήο απνζπάζκαηα:  

- πλ. 1 : …εε απνηειεί, εεεε ζπκβάιεη ζίγνπξα ζηελ πνηφηεηα  δσήο ηνπο… 

- πλελη. : Ναη, λαη, λαη  

- πλ. 1 : ..εεε παξέρνληαο δηάθνξεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο παξέρνληαη φιεο ζέισ λα 

πσ δσξεάλ.. 

(πλέληεπμε 1)  

 

[…] 

- πλελη. : Δπίζεο θαη ην φηη είλαη δσξεάλ αο πνχκε δελ ην μέξνπλ πάξα πνιινί.. 

Γπζηπρψο… 

- πλ. 1 : Ναη βέβαηα..Ναη, επίζεο είλαη ζεκαληηθφ φηη  δελ αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη 

δσξεάλ γηαηί θη απηφο είλαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο ηνπο, 

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

 

 

- πλελη. : Καη πνιιέο θνξέο αγλννχλ θαη φηη είλαη θαη δσξεάλ… αθφκα θαη ηψξα 

αο πνχκε. Γειαδή ξσηάλε.. 
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- πλ. 3 : Βεβαίσο.! 

(πλέληεπμε 3)  

[…] 

- πλ. 1 : εε φπσο επίζεο ππάξρεη θαη κηα ηάζε λα απνθαινχληαη παξφιν πνπ εκείο 

δνπιεχνπκε κε ελήιηθεο…  

- πλελη. : Ναη, λαη 

- πλ. 1 : ..λα απνθαινχληαη παηδηά.. 

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 1 : …γηαηί ζην κπαιφ θάπνησλ αλζξψπσλ είλαη φηη, επεηδή εκείο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ πνπ έρνπκε εδψ έρνπλ  λνεηηθή ζηέξεζε…  

- πλελη. : Ναη, λαη, λαη 

- πλ. 1 : Καη ζπλνδέο αλαπεξίεο βέβαηα.. 

- πλελη. : (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα)  

- πλ. 1 : Δίλαη φηη κπεξδεχνπλε ην λνεηηθφ ηνπο (γέιην) πειίθν κε ην, κε ηελ ειηθία 

ηνπο θαη ηελ αλάπηπμή ηε γεληθφηεξε..  

- πλελη. : Ναη, ελψ δελ είλαη..  

- πλ. 1 : ..απνθαινχληαηη παηδηά ελψ έρνπκε λα θάλνπκε κε ελήιηθεο άληξεο θαη 

γπλαίθεο πνπ θηάλνπλ κέρξη ηα.. 54 ρξφληα.. 

(πλέληεπμε 1)  

 

[…] 

 

- πλ. 1 : Γελ ηνπο αληηκεησπίδνπκε σο παηδηά… 

- πλελη. : Ναη θαηάιαβα, 

- πλ. 1 :..ελλνψσσ , λαη απηή είλαη ε.. 

- πλελη. : Σειείσο, λαη… 

- πλ. 1 : Λέκε φηη είλαη ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟΙ αιιά είλαη ΔΝΗΛΙΚΔ..  

- πλελη. : Ναη θαηάιαβα.. 

- πλ. 1 : Καη ην ηνλίδνπκε θαη ζηνπο ίδηνπο γηαηί πνιιέο θνξέο έρνπλ ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηνπ παηδηνχ θαη απφ ηνλ επξχηεξν νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν.. 

- πλελη. : Ναη, είλαη δχζθνιν, ιίγν θάπσο λα ην μεκπεξδέςνπλ κεηά… 

- πλ. 1 : Δίλαη δχζθνιν λαη γηαηί εξρφκαζηε πνιχ ζεεεε δηακάρε κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν, δειαδή αλ θεχγνπλ απφ δσ αο πνχκε θαη αληηκεησπίδνληαη σο παηδηά φηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη… 

- πλελη. : Ναη 

- πλ. 1 : Καη δσ ηνπο αληηκεησπίδνπκε σο ελήιηθεο .. 

- πλελη. : Ναη. 

- πλ. 1 : …θαη κπεξδεχνληαη, ππάξρεη κηα ζχγρπζε θαη ζηνπο ίδηνπο.. 
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(πλέληεπμε 1)  

πλερίδνληαο κε ην απνηέιεζκα πνπ αθνξά ηηο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ νη δνκέο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο, θαη πέξα απφ ηελ ίζε κεηαρείξηζε πνπ πξναλέθεξα, ζεκαληηθφ είλαη πσο 

βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ θαιπηέξεπζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ ΑκεΑ ζπκπνιηηψλ καο. ηελ θαιπηέξεπζε ινηπφλ ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

ΑκεΑ, βαζηθνί παξάγνληεο είλαη ηα δηάθνξά εθπαηδεπηηθά θαη κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη δνκέο, νη δηάθνξεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κε ζθνπφ λα είλαη φια εμ’ 

νινθιήξνπ πξνζβάζηκα γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπ αλζξψπνπο, δηάθνξεο δξάζεηο κέζα ζηελ 

θνηλφηεηα, ε παξνρή κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ε παξνρή εξγαζίαο θαζψο θαη ε παξνρή δηάθνξσλ 

ππεξεζηψλ γηα βνήζεηα θαη ζηήξημε.  

Η ύπαξμε πξνβιεκάησλ θαη αλαγθώλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ζην εζσηεξηθό ησλ δνκώλ 

Έλα αθφκα εμίζνπ ζεκαληηθφ εχξεκα ην νπνίν θάλεθε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

χπαξμε πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ. Με βάζε απηφ, ηα πξνβιήκαηα 

θαη νη αλάγθεο πνπ βξέζεθαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα παξαπάλσ άηνκα ζηηο 

δνκέο είηε εξγαδφκελνπο είηε εζεινληέο, κε ηε δεκηνπξγία μελψλσλ ζην Ρέζπκλν, θαζψο θαη κε ηελ 

αλάγθε εχξεζεο λένπ ρψξνπ κε ζθνπφ λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ δξάζεηο πνπ έρνπλ θνπεί ή λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά θαη ζσζηά ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη έιιεηςεο ησλ 

απαξαίηεησλ εθνδίσλ κε ζθνπφ λα επηηεινχλ ζσζηά ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ζηφρν βάζε ηνπ νπνίνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ 

πεξηγξάθνληαη ζηα εμήο απνζπάζκαηα:  

- πλελη. : Ναη..Άξα έρεηε θφζκν.. (γέιην) 

- πλ. 1 : Ναη 

- πλελη. : Έρεηε.. 

- πλ. 1 : Πάληα ζα ζέιακε πεξηζζφηεξν βέβαηα.. 

- πλελη.  Ναη (γέιην) 

- πλ. 1 : Σν ηνλίδσ δειαδή, γηαηί ππάξρνπλ αλάγθεο πνπ είλαη απμεκέλεο ζε 

θάπνηα άηνκα… 

- πλελη. : Ναη.. 

- πλ. 1 : ..εεε θαη θάπνηα άηνκα ρξείδνπλε έλα πξνο έλα εθπαίδεπζεο.. 

- πλελη. : Οπφηε λαη.. 

- πλ. 1 : Γπζηπρψο θαιχπηνπκε απηά ηα θελά θάλνληαο θχθιν, δειαδή, λαη πνηέ 

δελ  είλαη αξθεηφ ην πξνζσπηθφ αιιά εληάμεη πξνζπαζνχκε 

- πλελη.  (γέιην), πηζηεχσ ζα έξζεη θη άιινο θφζκνο ζηγά-ζηγά  

- πλ. 1 : Ναη, ην ειπίδσ, ην ειπίδσ… (γέιην) 

- πλελη. : Καη θνηηεηέο αο πνχκε (γέιην) 
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- πλ. 1 : γηαηί απμάλεηαη θαη ν πιεζπζκφο καο, πνιιέο θνξέο φζν κεγαιψλνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο γίλνληαη πην δχζθνια ζηε δηαρείξηζε ηνπο.. 

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 1 : Γελ ππάξρνπλε..νρη δελ ππάξρνπλε..δελ ππάξρνπλε..εε θαη είλαη πάγην 

αίηεκα νινλψλ θαη ησλ ζσκαηείσλ, θαη φισλ φζσλ αζρνινχληαη κε ηελ εηδηθή 

αγσγή… ζέινπκε λα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε αλ ζα ην θαηαθέξνπκε..ππάξρνπλ 

θαη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα επξσπατθά πνπ ηε ρξεκαηνδνηνχλ.. 

- πλελη. : Ναη, νπφηε ππνζεηηθά ζην κέιινλ.. 

- πλ. 1 : Ναη, ειπίδνπκε λα ην θαηαθέξνπκε..Να έρνπκε θαη μελψλεο..Σα θέληξα ηα 

αλάινγα ζην Ηξάθιεην έρνπλ δεκηνπξγήζεη μελψλεο.. 

- πλελη. : Ααα νπφηε ην Ρέζπκλν έρεη κείλεη αθφκα… 

- πλ. 1 : Ναη είκαζηε πίζσ ζε απηφ… 

- πλελη. : Πηζηεχσ φηη ζα γίλεη θαη θάηη.. 

- πλ. 1 : Παξφιν πνπ απφ θάπνηα θέληξα  ηνπ Ηξαθιείνπ είκαζηε παιαηφηεξνο 

χιινγνο  

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 3 :Έρνπκε έλα, κηα πξσηνηππία… 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 3 : ..ην Κέληξν Φπρηθήο Τγεία ζηαα.. ζην Ρέζπκλν (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) λα έρεη ην ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ ΣΟΝ 

νξγαληζκφ ηνπ  (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) ζπγθξηηηθά   κε 

νπνηνδήπνηε άιιν Κέληξν ηεο Διιάδαο, ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ… 

- πλελη. : Χρρρ….(ακήραλν γέιην ζπλεληεχθηξηαο) 

- πλ. 3 : …δειαδή είλαη έλα δηεπξπκέλν ηδησηηθφ ηαηξείν… 

- πλελη. :  Ναη… 

- πλ. 3 : ..φζνλ αθνξά, έρνπκε δεηήζεη επαλεηιεκκέλνο, ΔΠΑΝΔΙΛΗΜΜΔΝΟ 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) εε λα ζπκπιεξσζνχλ νη ζέζεηο 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) ησλ εξγαδνκέλσλ εε θαη κάιηζηα ήηαλ 

πάξα πνιχ κεγάιε επθαηξία αθνχ θαηαξγήζεθαλ ζέζεηο ηνπ ςπρηαηξείνπ λα…. 

- πλελη. :Έξζνπλ εδψ… 

- πλ. 3 :  …κεηαθεξζνχλ εδψ..Σν έρνπκε δεηήζεη.. ηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη 

θηάζεη ζε επίπεζν ΚΔΤ, αλψηαηνπ νξγάλνπ… 

- πλελη. : Ναη, λαη… 

- πλ. 3 :  …μέξσ γσ..Τγείαο θαη ρεηξνπηαζηφ απνηέιεζκα αθφκα δελ έρνπκε δεη… 

(πλέληεπμε 3) 

[…] 
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- πλ. 3 : εεεε… δελ έρνπκε ηψξα… (βήραο ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη παχζε 

δεπηεξνιέπησλ)…. ιεο απηέο νη.. νη ππεξεζίεο πνπ ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζνπλε 

θαη έρνπκε ζηα ζρέδηα λα ιεηηνπξγήζνπλε δελ επαξθ, επαξθεί ην πξνζσπηθφ … 

(πλέληεπμε 3) 

[…] 

- πλ. 3 :…θαη δεχηεξνλ εεεηννν, ε κεηαθίλεζή καο εδψ (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο), εε πξηλ απφ δχν ρξφληα, καο εεε πνπ δελ, δελ..είκαζηε πάξα πνιχ 

ζηελά… 

- πλελη. :  Ναη.. 

- πλ. 3 :..Γελ καο επηηξέπεη λα αλαπηχμνπκε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξναλέθεξα εθεί πέξα.. 

- πλελη. : Ναη..ήηαλ θαη πνιιέο… 

- πλ. 3 : ..έρνπκε θάλεη πεξηθνπή δξαζηεξηνηήησλ… 

(πλέληεπμε 3) 

[…] 

 

- πλ. 5 : εε ρψξνη δελ ππάξρνπλ (παχζε θαηαγξαθήο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελεο)… ρψξνη δελ ππάξρνπλ…  

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 5 : Έηζη;;;!! Δεεε δελ έρνπκε εε ν θαζέλαο ην γξαθείν ηνπ φπσο πξέπεη λα 

γίλεηαη ε δνπιεηά απξφζθνπηα… εεε δελ ππάξρνπλ εεε  δελ ππάξρεη μερσξηζηφο 

ρψξνο γξακκαηεία,  αξρεηνζέηεζε θαθέισλ .. εε πξέπεη λα γίλνπλ ζπλελλνήζεηο 

κεηαμχ καο γηα λα θάλνπκε ηα ξαληεβνχ… είλαη πάξα πνιχ δχζθνια…::: 

- πλελη. : Καη λα ξσηήζσ δειαδή.. Ο ρψξνο εδψ δελ είλαη κφληκν.. είλαη θάηη 

πξνζσξηλφ… 

- πλ. 5 : Α.. είκαζηε πξνζσξηλά θηινμελνχκελνη λαη… θαη πεξηκέλνπκε λα δνχκε 

πνπ Θα ζπλεξγαζηνχκε θαη πφηε…. 

- πλελη. : Γηαηί θαη ζην Κέληξνμέξσ, φηη.. ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, μέξσ φηη είλαη 

πξνζσξηλή ε παξακνλή ηνπο εδψ,… 

- πλ. 5 : Έηζη.. Ναη… 

- πλελη. :  …γη απηφ ξσηάσ… 

- πλ. 5 : Ναη πξνζσξηλή, πξνζσξηλή.. 

- πλελη. : Άξα θαη εθεί είλαη ε δπζθνιία, φηη δελ είλαη ηίπνηα ζίγνπξν, πνπ ζα πάεη, 

πσο ζα… 

- πλ. 5 : ρη.. φρη.. δελ είλαη ζίγνπξε θακία κεηαθίλεζε 

(πλέληεπμε 5)  

[…] 
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- πλ. 5 : Ναη.. ν ρψξνο ζα είλαη ην δέιεαξ, καδί κε ηελ νξγάλσζε πνπ ππάξρεη γηα 

λα έξζνπλε άηνκα, γηα λα ππάξρεη ζηειέρσζε… Άκα ππάξμεη θαη ζηειέρσζε, ηφηε 

ζα ππάξρεη θαη ε εμππεξέηεζε… 

- πλ. 5 : [--] θάπνηνο πνπ έρεη ζπνπδάζεη, έρεη εξγαζηεί, [--] λα θάηζεη ζε έλα 

γξαθείν κε 8 άηνκα, ελψ έλαο παηδνςπρίαηξνο ζέιεη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο.. Απηέο 

νη πξνυπνζέζεηο δελ ππάξρνπλ.. ΝΑ ΣΟ ΣΟΝΙΔΣΔ ΑΤΣΟ….!!! 

- πλελη. : Απηφ ελλνείηε ζα ην πσ… Θα ην βάισ.. ΔΓΧ…  

- πλ. 5 : Ναη.. λαη.. 

- πλ. 5 : Γηαηί εκείο εληάμεη, είκαζηε 8 άηνκα, είλαη φινο ν [---] πνπ ηπξαλληέηαη… 

- πλελη. : Σν μέξσ.. λαη… 

- πλ. 5 : …Με απνηέιεζκα λα έρνπκε πάξα πνιιά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία, επεηδή 

έρνπκε έλαλ παηδνςπρίαηξν δελ πξνιαβαίλνπκε. 

- πλ. 5 : Ναη… δεκηνπξγείηαη κεγάιε.. πνιινί κήλεο αλακνλήο.. ν θφζκνο έρεη ην 

πξφβιεκά ηνπ, πξνζπαζνχκε λα γίλεηαη απνθφξηηζε θαη εμήγεζε εε αιιά δελ παχεη, 

φηαλ ην πξφβιεκα είλαη δίπια ζνπ.. λα κελ έρεηο νχηε ηελ εξεκία, νχηε ηελ 

θαηαλφεζε.. έηζη;;;!! .. πνιιέο θνξέο… εεε.. 

- πλελη. : Καη πνιιέο θνξέο πάλε θαη πίζσ πξάγκαηα… αο πνχκε δειαδή… 

- πλ. 5 : Ναη, λαη… 

- πλελη. : Πνιιέο πεξηπψζεηο πάλε πνιχ πίζσ… 

- πλ. 5 : Καηαξρήλ, είρακε μεθηλήζεη κε δχν ππνινγηζηέο εε 8 άηνκα…  

(πλέληεπμε 5)  

Ο εζεινληηζκόο αιιά θαη ε πξαθηηθή απνηεινύλ ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ δνκώλ   

εκαληηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν πξνέθπςε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ κνπ παξαρψξεζαλ νη δνκέο 

αλαπεξίαο ζην Ρέζπκλν, αθνξά ην ζέκα ηνπ εζεινληηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ηφζν απφ ηε πλέληεπμε 1 

(παξάξηεκα 4)  φζν θαη απφ ηε πλέληεπμε 2 (παξάξηεκα 4) παξνπζηάδεηαη ην γεγνλφο πσο ν ξφινο 

ησλ εζεινληψλ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ απνηειεί ηε βαζηθφηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε ζηήξημε θαη 

βνήζεηα. Δπίζεο ζεκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί, ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηε πλέληεπμε 2 

(παξάξηεκα 4), θαη ε πξαθηηθή ζηνλ θνξέα απηφ. Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απηνχ ηνπ 

επξήκαηνο είλαη ηα εμήο:  

- πλ. 1 : Αιιά ζα ζεια λα αλαθέξσ εδψ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν  ζηελ φιε πνξεία θαη 

ζηελ, ζην έξγν ηνπ πιιφγνπ φια απηά ηα ρξφληα παίδνπλ νη εζεινληέο. 

- πλελη. : Ναη.. 

- πλ. 1 : πνπ έρνπκε κφληκνπο εζεινληέο πνπ πξνζθέξνπλ θαζεκεξηλά ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο απφ ην ηκήκα λνζειεπηηθήο ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, εε θαη 

έρνπκε θαη κηα απηή ηε ζηηγκή δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δερζνχκε έμηξα 

εζεινληέο ιφγσ ησλ κέηξσλ.. 

- πλελη. : Ναη… 
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- πλ. 1 : ..α, θαη έρνπκε θξαηήζεη ηνπο εζεινληέο πνπ έρνπκε ζε κφληκε βάζε πνπ 

ππνβάιινληαη θαη απηνί ζε ηεζη θαη κπνξνχλ λα έξρνληαη, λα είλαη ζπλεπήο ζε απηφ 

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 2 : ..επεηδή είρακε έλα πξφγξακκα κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη εξρφληαλ 

εζεινληέο, φπσο έξρνληαη θαη ηψξα, ηψξα έρνπκε θαη πξαθηηθέο πάξα πνιιέο απφ 

ην Άηιαο, ην πξφγξακκα Άηιαο… εεε ηφηε ινηπφλ εενηηηηηη νη εζεινληέο καο πάξα 

πνιιέο θνξέο δνπιεχαλε ηα πξσηλά ζε σο ηδησηηθή παξάιιειε ζηήξημε ζε παηδηά 

πνπ πεγαίλαλε ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θιπ ή ζηα ζρνιεία θαη δελ  ππήξραλε 

δεκφζηα παξάιιειε ζηήξημε.  

- πλελη. : Οπφηε είραηε θαη βνήζεηα θαη… 

- πλ. 2 : Ναη, θαη φρη, θαη είρακε θαη πνιχ ζεκαληηθή βνήζεηα απφ ην πξφγξακκα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηφηε καο είρε βνεζήζεη πάξα πνιχ είρε ζηαζεί πνιχ 

βνεζεηηθφ γηα καο γηαηί θάλακε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ή νκάδεο παηδηψλ θαη δελ 

είρακε ηφηε ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπκε θαλέλα επαγγεικαηία φπνηε ήκαζηαλ 

θάπνηνη γνλείο πνπ ήκαζηαλ θαη εθπαηδεπηηθνί καδί κε αξθεηνχο εζεινληέο πνπ 

βνεζνχζαλε.  

(πλέληεπμε 2) 

Η ύπαξμε δηαθξίζεσλ-ζπγθξίζεσλ κεηαμύ ησλ δνκώλ 

Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ παξνπζηάζηεθε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο έρεη λα θάλεη κε ην Γ.. ησλ 

δνκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ζπγθξίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην πψο 

εθιέγνληαη ηα Γ.., φπσο πξνθχπηεη κεηαμχ  ησλ πλεληεχμεσλ 1, 4 θαη 6 (παξάξηεκα 4). ε απηέο 

ινηπφλ δηαθαίλεηαη κηα ζχγθξηζε, θαζψο ζχκθσλα κε ηε πλέληεπμε 1 ην Γ.. είλαη  ελληακειέο θαη 

ελψ απηφ αιιάδεη ζηηο εθινγέο ν πξφεδξνο πάληα κέλεη ν ίδηνο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ. Δπίζεο 

ζην Γ.. ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο ζπκκεηέρεη έλαο εθπξφζσπνο απφ ηνλ Γήκν Ρεζχκλνπ θαη έλαο 

απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ρεζχκλνπ. Αληίζεηα ζηηο ζπλεληεχμεηο 2 θαη 6 (παξάξηεκα 4), 

παξνπζηάδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ πλέληεπμε 4 (παξάξηεκα 4) ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δνκή ππάξρεη εθηακειέο Γ.., ην νπνίν εθιέγεηαη θαη ν πξφεδξνο αιιάδεη, ελψ ηα κέιε 

απηνχ ρσξίδνληαη ζε ηξείο μερσξηζηέο θαηεγνξίεο, κηα εθ ησλ νπνίνλ είλαη θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, 

δειαδή επηρεηξήζεηο θιπ. Σν ίδην πεξίπνπ ζπκβαίλεη θαη κε ηε δνκή ηεο πλέληεπμεο 6 (παξάξηεκα 

4), φπνπ θαη εθεί ην Γ.. εθιέγεηαη. εκαληηθφ εδψ είλαη πσο κέιε  ζην Γ.. είλαη άηνκα εθιεγκέλα ηα 

νπνία πξνέξρνληαη  απφ θάζε κηα εθ ησλ αλαπεξηψλ, ρξφλησλ παζήζεσλ θαη γνλέσλ-θεδεκφλσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζε απηή ηε δνκή.  
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Η αλάπηπμε ζρέζεσλ-ζπλεξγαζηώλ κε άιιεο δνκέο ηόζν εληόο θαη εθηόο λνκνύ, όζν παλειιαδηθά 

αιιά θαη ζην εμσηεξηθό  

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο φπσο θαίλεηαη ζην εξεπλεηηθφ απηφ κέξνο, ππήξμαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά 

επξήκαηα ηα νπνία απνηππψλνπλ ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ νη δνκέο ζην Ρέζπκλν πξνζθέξνπλ. Έλα 

ινηπφλ αθφκα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν πήξα κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαλεξψλεη ην γεγνλφο 

πσο ππάξρεη αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο δνκέο ηφζν εληφο ηνπ λνκνχ, φζν θαη 

εθηφο, αιιά θαη παλειιαδηθά θαη ζην εμσηεξηθφ. κσο επεηδή ε θάζε ζπλέληεπμε αλαθέξεη 

δηαθνξεηηθέο ζπλεξγαζίεο, ζην παξφλ θείκελν ζα αλαθεξζνχλ κηα-κηα μερσξηζηά. 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηε πλέληεπμε 1 (παξάξηεκα 4), θαλεξψλεηαη πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε δνκή, 

ππάξρνπλ ζρέζεηο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Ννκνχ, ζρέζεηο κε δνκέο Παλειιαδηθά  θαζψο θαη κε 

ηνπηθνχο θνξείο, φκσο ζε απηνχο ζα αλαθεξζψ ζην επφκελν εχξεκα. Οη ζρέζεηο απηέο είλαη κε δνκέο, 

φπσο ε ΔΑκεΑ, ηα δηάθνξα ζσκαηεία ΑκεΑ πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν, κε ην Κέληξν Γηεκέξεπζεο 

ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ, κε ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Ρεζχκλνπ, κε ην γεξνθνκείν 

Ρεζχκλνπ θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ χιινγν γνλέσλ, θεδεκφλσλ θαη θίισλ αηφκσλ κε απηηζκφ. 

Οπζηαζηηθά φπσο θαη αλαθέξεηαη θαη κέζα ζηε πλέληεπμε 1 (παξάξηεκα), έρνπλ ζρέζε ζρεδφλ κε 

φιεο ηηο δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν, θαζψο επίζεο θαη κε ηα αλάινγα θέληξα πνπ ππάξρνπλ ζε 

Υαληά θαη Ζξάθιεην. Υαξαθηεξηζηηθά θαη κε βάζε απηφ, αθνινπζνχλ ηα εμήο παξαδείγκαηα:  

- πλ. 1 : […] ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία  Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ηελ ΔΑκεΑ, 

δηάθνξα ζσκαηεία ΑκεΑ πνπ ππάξρνπλε ζην Ρέζπκλν […] 

- πλελη. : Ναη, λαη 

- πλ. 1 : …κε ην Κέληξν Γηεκέξεπζεο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη ηνπ Ννκνχ 

Ηξαθιείνπ, εε κε ην ΔΔΔΚ Ρεζχκλνπ έρνπκε…  

- πλελη. : Ναη, λαη, λαη 

- πλ. 1 : …έρνπκε ζπλεξγαζία γηαηί είκαζηε ην επφκελν βήκα απφ εθεί.. 

- πλελη. : Ναη νπφηε.. 

- πλ. 1 : …νπφηε πξνζπαζνχκε λα έρνπκε κηα επαθή, λα γλσξίδνπκε θαη ηα άηνκα 

πξηλ έξζνπλ γίλεηαη κηα πην νκαιή κεηάβαζε.. 

- πλελη. : Ναη 

- πλ. 1 : ..εε θαη θαη ηνπο γνλείο γηαηί θάπνηνη κπνξεί λα κελ μέξνπλ ηνλ,  επεηδή 

δελ είκαζηε δεκφζην, λα κελ μέξνπλ ηνλ θνξέα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη ζε ζέζε 

λα παξέρεη… 

(πλέληεπμε 1) 

[…] 
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- πλ. 1. : [..] κε ην γεξνθνκείν Ρεζχκλνπ, εε θαη κε ηνλ χιινγν γνλέσλ, 

θεδεκφλσλ θαη θίισλ αηφκσλ κε απηηζκφ, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα.. 

- πλελη. : Χξαία,  

- πλ. 1 : ..ζπλεξγαδφκαζηε επίζεο.. 

- πλελη. : Άξα νπζηαζηηθά ζρεδφλ κε φινπο ηνπο εε.. 

- πλ. 1 : Με φινπο… 

- πλελη. : ..ηνπο θνξείο, λαη, λαη, λαη 

- πλ. 1 : απφ Ρέζπκλν κε φινπο λαη, θαη ζε επίπεδν Κξήηεο κε ηα αλάινγα θέληξα 

ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη ηνπ Ννκνχ Ηξαθιείνπ. 

(πλέληεπμε 1) 

Πεξλψληαο ηψξα ζηε πλέληεπμε 2 (παξάξηεκα 4), θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαλεξψλεηαη πσο 

ππάξρνπλ ζρέζεηο κε άιιεο δνκέο ηφζν εληφο Ννκνχ, φζν θαη παλειιαδηθά αιιά θαη κε δνκέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Δπίζεο δηαθαίλεηαη θαη κηα ζρέζε κε ην γεξνθνκείν, κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη ζρεηηθά 

κε πξάγκαηα πνπ ζα ηνπο θηηάμνπλ θαη ζα ηνπο πάλε, ή γηα λα πάλε θαη  λα ηνπο ηξαγνπδήζνπλ. 

Σέινο ζεκαληηθφ είλαη πσο ζαλ δνκή θαίλεηαη πσο κειινληηθά ζα ήζειαλ λα έρνπλ ζρέζεηο κε 

πεξηζζφηεξνπο θνξείο.  Αθνινπζνχλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα: 

- πλ. 2 : …εεε κέζα απφ εε θνξείο ηεο αλαπεξίαο θαη εεε ην πξνρσξ.., ην ςάρλακε 

απηφ πάξα πνιχ, θαη ληάμεη θαη έρνπκε αξρίζεη πάξα πνιιά ρξφληα ηψξα θαη θαλ, 

έρνπκε θάλεη κηα δηθηχσζε κε θνξείο απφ φιε ηελ Διιάδα πνπ ζπλαληηφκαζηε ζε 

ζπλέδξηα, ζε ζπλαληήζεηο, ζε νκάδεο, ζε εεεεεεκ θαη ζε πξάγκαηα θνηλά πνπ 

θάλνπκε ψζηε λα παίξλεη θαη αλαηξνθνδφηεζε ν έλαο θνξέαο απφ ηνλ άιιν… 

- πλελη. : Ναη..θαη… 

- πλ. 2 : ..εκείο σο θνξείο επεηδή καο άξεζε θαη εεκ έηπρε λα είκαζηε λα έρνπκε 

πάξεη κέξνο θαη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, κπνξνχζακε λα θάλνπκε πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο νπφηε, έλα teamέηζη αλζξψπσλ πνπ είλαη [---] ηνπ θνξέα ή θαη 

γνλείο έρνπκε ηαμηδέςεη αξθεηά ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ θαη έρνπκε δεη πάξα 

πνιιέο δνκέο εεε πνπ θη απηφ είλαη πνιχ θαιφ θαη καο έρεη αλνίμεη ηα θηεξά γηα 

θνκκα…, αο πνχκε θη απηφ ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο, είλαη θνκκάηηα πνπ ηα έρνπκε 

δεη πνιχ έμσ εεκαπηά..εληάμεη αιιά παξφια απηά φινη πξνζπαζνχκε, ληάμεη ζηελ 

πξνζπάζεηα.. 

(πλέληεπμε 2) 

[…] 

- πλελη. : Οπφηε ππήξρε κηα θηλεηηθφηεηα αο πνχκε, ηνπιάρηζηνλ έηζη..εε ζην 

Ρέζπκλν ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δνκέο, δηάθνξσλ εηδψλ λνκίδσ αλαπεξηψλ.. 

- πλ. 2 : ρη πάξα πνιιέο , δελ είλαη, είκαζηε εκείο, εε ν χιινγνο Αγάπε.. 

- πλελη. : Ναη, λαη, λαη 

- πλ. 2 : …εεεε θαη δελ ππάξρεη άιιε δνκή εθηφο απφ ηηο ζρνιηθέο δνκέο…  
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- πλελη.  : Ναη, λαη, λαη…. 

- πλ. 2 :  …θαη επίζεο ππάξρεη ην γεξνθνκείν θαη ην Αγθάιη γηα ηνπο εε 

ειηθησκέλνπο… Γελ ππάξρνπλ άιιεο θνηλσληθέο δνκέο γηα ΑκεΑ.. 

- πλελη. : (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα) … πλεξγάδεζηε εζείο.. 

- πλ. 2 : Κακία… 

- πλελη. : Ναη, λαη… πλεξγάδεζηε εζείο κε ηηο ππφινηπέο απηέο ηνπιάρηζηνλ ηηο 

ιίγεο πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν ή κε θάπνηα.. 

- πλ. 2 : ρη κε ην Αγθάιη θαη ην γεξνθνκείν παξά κφλν σο ζπλεξγαζία πνπ ζα 

πάκε λα θηηάμνπκε θάηη κε ηνπο γέξνληεο ή λα ηνπο ηξαγνπδήζνπκε θάηη 

ηέηνην..Με ην Αγάπε ζπλεξγαδφκαζηε αξθεηά θαη έρνπκε θαη παηδηά πνπ 

πεγαίλνπλε ζην Αγάπε ην πξσί θαη έξρνληαη ζε καο ην απφγεπκα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κνηλσληθνχ ηεθηνχ.. 

- πλελη. : Άξα έρεηε επηθνηλ… 

- πλ. 2 : Έρνπκε επηθνηλσλία κε ην Αγάπε πνιχ, λαη..! 

(πλέληεπμε 2) 

[…] 

- πλελη. : Δεε ζα ζέιαηε εζείο ζην κέιινλ λα έρεηε θάπνηα επαθή κε πεξηζζφηεξεο 

δνκέο εληφο εθηφο Διιάδαο;  

- πλ. 2  : Ναη.. πάληα είλαη κηα δηθή κνπ έηζη φρη κφλν αλάγθε πξνζσπηθή κνπ θαη 

ελδηαθέξνλ εξγαζηαθφ αιιά θαη ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

πιιφγνπ ζε ζρέζε κε ηελ αλαπεξία αιιά θαη ληάμεη είλαη ζαλ ηξφπνο δσήο πιένλ 

ζε καο πνπ είκαζηε θαη γνλείο θαη έρνπκε εε εκέλα ε θφξε κνπ είλαη 21 έηνπο 

νπφηε είκαη κέζα ζε απηφ πάξα πνιιά ρξφληα θαη φρη κφλν εγψ θαη ν ζχδπγφο κνπ 

θιπ νπφηε είλαη θη απηφ έλα θνκκάηη, θη άιινη γνλείο επίζεο απφ ην πιιφγνπ ην 

ίδην… 

- πλελη. : Οπφηε ζέιεηε ζην κέιινλ λα έρεηε  θαη επαθή κε πεξηζζφηεξν… 

- πλ. 2 : Ναη, λαη 

(πλέληεπμε 2) 

ηελ πλέληεπμε 3 (παξάξηεκα 4), παξνπζηάδεηαη κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά 

θαίλεηαη πσο ππάξρεη επαθή κε δνκέο νη νπνίεο βξίζθνληαη εθηφο Κξήηεο κέζσ θνηλψλ δξάζεσλ. Απφ 

ηελ άιιε φκσο, θαη φζνλ αθνξά ζπλεξγαζίεο θαη ζρέζεηο κε δνκέο εληφο Ρεζχκλνπ, θαίλεηαη πσο ελψ 

ζπλεξγάδνληαη κε θάπνηεο, απφ ηε κηα δελ είλαη ζπζηεκαηηθή ε επαθή θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε 

ζέιεζε λα απνθηήζνπλ παξαπάλσ επαθέο.  

- πλ. 3 : Καηά θαηξνχο θαη πεξηζηαζηαθά κε ηνπο ζπιιφγνπο ησλ, εε ησλ αηφκσλ 

κε..εεεεε… κε δηάθνξεο αλαπεξίεο, θηλεηηθέο, είηε..αιιά δελ έρνπκε κηα 

ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία.. 

- πλελη. :Ναη, λαη… 

- πλ. 3 :..θαθφο… 

- πλελη. : Ναη.. 

- πλ. 3 : …αιιά δελ εμαξηάηαη κφλν θαη απφ καο… 
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(πλέληεπμε 3)  

[…] 

- πλ. 3 : Δμάιινπ, Κάλακε κηα δξάζε, ηψξα ζπκήζεθα…. 

- πλελη. : Ναη, λαη, λαη… 

- πλ. 3 : …Φέξακε ηννν, εεε, απφ ηα θεληξη, απφ ηελ Αζήλα, ηνλ χιινγν ηπθιψλ 

Διιάδαο εεε θαη πεξπαηήζακε ζηελ πφιε (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) 

εεε κε θαιπκκέλα ηα κάηηα (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) γηα λα 

δείμνπκε, γηα λα αλαδείμνπκε ηε δπζθνιία, ηελ  πξνζβαζηκφηεηα δειαδή.. 

- πλελη. :Ναη… 

- πλ. 3 :..δπζθνιία, ηεο πξνζβαζηκφηεηα ηεο πφιεο, κεξηθά ζεκεία ηεο (θαηαθαηηθφ 

επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) θαη κεηά ην βξάδπ θάλακε έλα γεχκα ζηα ηπθιά, ήηαλ 

κηα ηαβέξλα πνπ… θαιχςακε ην θψο, ηα πάληα (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) απηφ θαη…,  γηα λα βηψζνπκε πσο είλαη ε αλαπεξία… 

- πλελη, : Ναη… 

- πλ. 3 : ..κε ηελ εεε δχζθνιε φξαζε… 

(πλέληεπμε 3)  

ζνλ αθνξά ηψξα ηε πλέληεπμε 4 (παξάξηεκα 4), παξαηεξείηαη πσο ππάξρνπλ ζρέζεηο κε 

ζπγθεθξηκέλεο δνκέο εληφο ηνπ Ννκνχ, ελψ ζεκαληηθή είλαη ε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζρεηηθά κε ην 

γεξνθνκείν, θαζψο ζηε ζπγθεθξηκέλνη δνκή είρε γίλεη κηα απφπεηξα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο 

ειηθησκέλνπο, φκσο ηα άηνκα θνξηίδνληαλ έληνλα θαη ζηελαρσξηνχληαλ, νπφηε ε ζπλεξγαζία 

ζηακάηεζε εθεί. Δπίζεο, φζνλ αθνξά άιινπο ΚνηΠΔ, ππάξρεη ε ζρέζε αιιά φρη κε φινπο θαζψο θαη 

ε επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Π.Ο. ΚνηΠΔ.  

- πλ. 4: Δεε κε ηνλ χιινγν Αγάπεο, έρνπκε κηα επαθή… γηαηί θαζαξίδνπκε ηνλ 

χιινγν Αγάπεο ζαλ ΚνηΠΔ…. 

- πλελη. :[Καηαθαηηθφ επηθψλεκα] … Απηφ είλαη ζεκαληηθφ .. ππάξρεη δειαδή 

κηα…. 

- πλ. 4 :Ναη.. Δεε ηψξα κε άιιεο δνκέο κε αλαπεξία.. λα πσ φηη δελ έρνπκε θάπνηα 

επθαή.. Δεε κε ην ΦΟΦΤ είρακε θάπνηα επαθή… γηαηί είλαη θαη απηφο ζχιινγνο 

γηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο.. εεε .. λαη, δελ λνκίδσ φηη έρνπκε κε θάπνηνλ 

άιινλ… [παχζε δεπηεξνιέπησλ] 

(πλέληεπμε 4)  

[…] 

- πλ. 4 :ίγνπξα…  Γε.. Κνίηαμε ην γεξνθνκείν αο πνχκε… πνιιέο θνξέο δέρεηαη 

απφ πιιφγνπο… Υξηζηνχγελλα, Πάζρα, εθεί.. γηαηί νη γέξνη… νη ειηθησκέλνη.. 

γέξνη.. σξαία ηα ιέσ (γέιην θαη απφ ηνπο δχν) … νη ειηθησκέλνη έρνπλ ηελ αλάγθε 

ηεο επαθήο κε ηνλ θφζκν, φκσο ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε ςπρηθή λφζν, γηαηί 

πξνζπαζήζακε λα ην θάλνπκε απηφ, δελ ζέιαλε λα πάλε, γηαηί είλαη θάηη πνπ ηνπο 

ζηελαρσξεί.. Οπφηε θάπσο, δελ ππάξρεη απηή ε επαθή.. κσο, ππάξρεη, ε επαθή  
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ηψξα ην ζθέθηεθα απηφ, πιιφγσλ, πνπ έξρνληαη ζηνλ Κνχθν.. Έηζη έρεη γίλεη.. λα 

έξζεη χιινγνο, φρη κφλν κε αλαπεξίεο βέβαηα… θαη άιινη χιινγνη… 

- πλελη. :Ναη, λαη, λαη… 

- πλ. 4 : …αιιά έηζη έρεη γίλεη.. Αιιά ζαλ καγαδί.. φρη ηφζν πνιχ σε… 

- πλελη. :Τπνζηήξημε.. 

- πλ. 4 :Ναη… 

- πλελη. :Άξα ππάξρεη πην πνιχ κε ηνλ χιινγν Αγάπε πάλησο θαη ην Κέληξν 

Φπρηθήο Τγείαο πνπ είλαη ε επαθή ιφγσλ ησλ αηφκσλ αο πνχκε πνπ φπσο είπακε 

έξρνληαη απφ θεη γλσκαη… θαη απφ εθεί γλσκαηεχζεηο…  

(πλέληεπμε 4) 

[…] 

 

- πλ. 4 :Ναη ζηελ Αζήλα ππάξρνπλ αξθεηνί.. ΚνηΠΔ.. Ναη.. Δπαθέο δελ έρνπκε κε 

φινπο ηνπο ΚνηΠΔ.. Τπάξρεη θαη ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία ησλ ΚνηΠΔ, ε 

Π.Ο.ΚνηΠΔ, εε κέζσ απηήο έρνπκε θάπνηεο επαθέο κε άιινπο ΚνηΠΔ.. αιιά 

κφλνη καο δελ έρνπκε, θαη ίζσο ζα έπξεπε λα έρνπκε λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα.. 

ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη θαη ην ιεο θαη εζχ, λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα επηδηψμνπκε 

ιίγν πεξηζζφηεξν ηελ επαθή καο κε άιινπο ΚνηΠΔ άιισλ λνκψλ.. 

- πλελη. : Απηφ λνκίδσ ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα … πσο λα ην εμεγήζσ … 

- πλ. 4 :Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ… 

- πλελη. :Ναη.. λα δνπλ φηη ππάξρνπλ θαη αιινχ αλάινγεο δξάζεηο.. Γεληθά ζε φιε 

ηελ Διιάδα έρεη γίλεη έλα βήκα λα… 

- πλ. 4 :Η Π.Ο.ΚνηΠΔ, πξνζπαζεί πάξα πνιχ θαη θάλεη θαη δηάθνξεο έξεπλεο γηα 

λα αλαπηπρζνχλ θαη λα βγάινπλ εξγαιεία πνπ ζα βνεζήζνπλ πνιχ ηνπο 

αλζξψπνπο κε ςπρηθή λφζν..  

(πλέληεπμε 4) 

ηε ζπλέρεηα, θαη πεξλψληαο ζηελ πλέληεπμε 5 (παξάξηεκα 4), θαίλεηαη πσο ζρέζεηο έρνπλ 

αλαπηπρζεί κε ην ΚΔΤ, κε ηνλ χιινγν γνλέσλ, θεδεκφλσλ θαη θίισλ αηφκσλ κε απηηζκφ λ. 

Ρεζχκλνπ θαζψο θαη κε ην ΚΦΤ Ρεζχκλνπ :  

- πλεληεπμηαδφκελε:  Λνηπφλ έρνπκε γίλεη θνιιεηνί.. εεε… 

- πλεληεχθηξηα: Ναη… 

- πλεληεπμηαδφκελε: (γέιην) … κε ην ΚΔΤ…  

- πλεληεχθηξηα: Ναη.. (γέιην)  

- πλεληεπμηαδφκελε: Έρνπκε γίλεη εεε … εδψ έρνπκε πνιχ θαιή ζρέζε κε ην 

χιινγν ΚΓΑΠ ΑΜΔΑ ησλ αηφκσλ θαη θίισλ παηδηψλ κε απηηζκφ (θαηαθαηηθφ 

επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) … εεε… κε…. 

(πλέληεπμε 5) 

[…] 
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- πλ. 5 : […] εε θαη ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο ελειίθσλ πνπ νχησο ή άιισο θαη 

καο παξαπέκπνπλ θαη ηνπο παξαπέκπνπκε γνλείο γηα αηνκηθή εεε ζεξαπεία θαη 

εκκ… παξέκβαζε.,.. 

(πλέληεπμε 5) 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηε πλέληεπμε 6 (παξάξηεκα 4), ε δνκή απηή έρεη κεγάιε ζπλεηζθνξά θαη 

δπλακηθή κέζα ζην Ρέζπκλν. Απνηειεί κέινο θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ΔΑκεΑ θαη κε ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία. Δλψ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο έρεη ζρέζε κε 

φιεο ηηο δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Ννκφ αιιά θαη ζρέζεηο κε δνκέο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν θαη παξάιιεια πξνζθέξεη θαη παξέρεη βνήζεηα θαη παξέκβαζε φπνπ ρξεηάδεηαη.  

- πλ. 6 : […] είλαη κέινο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία […]  

(πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλελη. : [Καηαθαηηθφ επηθψλεκα] … Δεε… πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε γηα ηηο 

δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζην Ρέζπκλν… Τπάξρνπλ πνιιέο αο πνχκ.. πνιιέο..  

- πλ. 6 : Πνιιέο δελ είλαη.. αιιά είλαη  θαη κηθξή πφιε ην Ρέζπκλν.. 

- πλελη. : Απηφ γηα… ζρεηηθά κε ην Ρέζπκλν λαη… εζείο έρεηε αο πνχκε επαθέο κε 

φιεο ηηο δνκέο ή κε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο;; 

- πλ. 6 : Με φιεο...  

- πλελη. : Με φιεο έηζη… 

- πλ. 6 : Καη ζπλεξγαδφκαζηε κε φιεο.. 

- πλελη. : Απηφ.. θαη ζπλεξγάδεζηε κε φιεο… 

- πλ. 6 : Αιιά φρη κφλν εδψ κε φιε ηελ Διιάδα (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) …. Κάζε πξσί κηιάσ ην ιηγφηεξν κε.. 20 θνξείο καο ζε φιε ηε 

ρψξα.. 

- πλελη. : Άξα θαη ηνπηθά θαη… ζε εζληθφ.. 

- πλ. 6 : Καη ζε εζληθφ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ.. ηελ πεξηθεξεηαθή.. ζην Ηξάθιεην… 

λαη έρνπκε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε φινπο…. Βέβαηα.. θαη κε ην χιινγν 

Αγάπε πνιχ…  

- πλελη. : Ναη.. 

- -πλ. 6 : Δεεε… θαη κε ην χιινγν ησλ γνλέσλ απηηζηηθψλ.. θάλνπλ.. πξνζπαζνχλ 

νη άλζξσπνη, έρνπλ θάλεη θαιή δνπιεηά…. Καη ηνπο βνεζάκε.. ζε φπνην αίηεκά 

ηνπο.. Θπκάκαη ν χιινγνο γνλέσλ απηηζηηθψλ, πνπ ζέιαλε λα ηνπο δηψμνπλ απφ 

ην ΚεΦΙΑπ  ην ηέηνην.. θαη είρακε παξέκβεη θαη εκείο ζην λα 

παξακείλνπλ..έηζη;;!!! .. θαη λα κελ ηνπο εεε… 

(πλέληεπμε 6) 
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Η ππάξρνπζα ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο-θξαηηθνύο θνξείο  

ην πξνεγνχκελν εχξεκα αλαθέξζεθα ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη δνκέο ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν 

θαη εληφο αιιά θαη εθηφο λνκνχ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. 

κσο, πέξα απφ απηέο ηηο ζρέζεηο-ζπλεξγαζίεο, αλαιχνληαο ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πήξα απφ ηηο δνκέο 

παξαηεξήζεθε έλα αθφκα απνηέιεζκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ 

ησλ δνκψλ κε ηνπηθνχο θνξείο. Οη ζπλεξγαζίεο ινηπφλ απηέο αλαθέξνληαη ζε ζρέζεηο κε ην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο, κε ηα ΚΔΠΑ, κε ηνλ ΔΦΚΑ, κε ηελ Πεξηθέξεηα, κε ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε 

Ρεζχκλνπ θαη Απινπνηάκνπ, κε ην ΚΔΤ, κε ηελ εηζαγγειία, κε ηνλ Γήκν. Με βάζε απηφ ην εχξεκα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ:  

- πλ. 1 : Δεε λαη, ζπλεξγαδφκαζηε κε αξθεηνχο θνξείο, εε πέξα απφ ηελ Ιεξά 

Μεηξφπνιε Ρεζχκλεο θαη Απινπνηάκνπ, ηνλ Γήκν…  

- πλελη. : Ναη, λαη  

- πλ. 1 : ..εε ηελ πεξηθέξεηα, ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία  Αηφκσλ κε Αλαπεξία, 

ηελ ΔΑκεΑ, δηάθνξα ζσκαηεία ΑκεαΑ πνπ ππάξρνπλε ζην Ρέζπκλν εε κε ηνλ 

Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ πνπ ηηο είπα.. 

(πλέληεπμε 1) 

[…] 

- πλ. 1 : Ναη, εμαξηάηαη θαη ην είδνο, ηελ κνξθή, ηνλ βαζκφ, αιιά λαη 

αλαγλσξίδνληαη έρνπκε δειαδή ζηα ρέξηα ηηο  βεβαηψζεηο απφ ην ΚΔΠΑ πνπ 

αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο ρξφληεο παζήζεηο θαη δίλνπλε εε βαζκφ αλαπεξίαο.. 

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 2 : ..επεηδή είρακε έλα πξφγξακκα κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη εξρφληαλ 

εζεινληέο, φπσο έξρνληαη θαη ηψξα, ηψξα έρνπκε θαη πξαθηηθέο πάξα πνιιέο απφ 

ην Άηιαο, ην πξφγξακκα Άηιαο… εεε ηφηε ινηπφλ εενηηηηηη νη εζεινληέο καο πάξα 

πνιιέο θνξέο δνπιεχαλε ηα πξσηλά ζε σο ηδησηηθή παξάιιειε ζηήξημε ζε παηδηά 

πνπ πεγαίλαλε ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θιπ ή ζηα ζρνιεία θαη δελ  ππήξραλε 

δεκφζηα παξάιιειε ζηήξημε.  

- πλελη. : Οπφηε είραηε θαη βνήζεηα θαη… 

- πλ. 2 : Ναη, θαη φρη, θαη είρακε θαη πνιχ ζεκαληηθή βνήζεηα απφ ην πξφγξακκα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηφηε καο είρε βνεζήζεη πάξα πνιχ είρε ζηαζεί πνιχ 

βνεζεηηθφ γηα καο γηαηί θάλακε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ή νκάδεο παηδηψλ θαη 

δελ είρακε ηφηε ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπκε θαλέλα επαγγεικαηία φπνηε 

ήκαζηαλ θάπνηνη γνλείο πνπ ήκαζηαλ θαη εθπαηδεπηηθνί καδί κε αξθεηνχο 

εζεινληέο πνπ βνεζνχζαλε.  
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- πλελη. : Καη απφ φζν μέξσ ηψξα λνκίδσ έρεη πάξεη θαη πεξηζζφηεξε έθηαζε σο 

ηα παηδηά πνπ ζπνπδάδνπλ εηδηθά ζηελ Κξήηε, εε ζην Παηδαγσγηθφ, φηη ζέινπλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ εηδηθή αγσγή πιένλ πεξηζζφηεξν πνπ αθνχσ… 

- πλ. 2 : Ναη, θαη επίζεο ππάξρεη θαη ην ηκήκα ηψξα έρεη γίλεη θαη έλα 

δηαηκεκαηηθφ κεηαπηπρηαθφ ηκήκα εηδηθή αγσγήο νπφηε εε… 

- πλελη. : Ναη, είλαη πάξα πάξα πνιιά παηδηά, δειαδή θαη πάξα πνιινί γλσζηνί 

κνπ  

- πλ. 2 : Πάξα πνιιά παηδηά, θαη έρνπκε θαη πάξα πνιινχο πνπ έξρνληαη θαη ζε 

καο γηα πξαθηηθή ηψξα θαη απφ ην κεηαπηπρηαθφ… 

(πλέληεπμε 2)  

[…] 

- πλ. 5 : [...] … Δεεε.. επίζεο πάξ πνιχ δνπιεηά.. ΑΛΛΑ ηξνκεξή δνπιεηά έρνπκε 

κε αζηπλνκηθά ηκήκαηα, εηζαγγειείο θαη αλαθξηηέο...  

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 5 : ….γηα αμηνινγήζεηο εε γηα πξαγκαηνγλσκνζίλεο, γηα παξαζηάζεηο 

αλαθξίζεηο αλειίθσλ  νπφηε θαη απηφ πάεη πνιχ πίζσ θηφιαο θαη ηε δνπιεηά… ηελ 

εμππεξέηεζε ηεο θνηλφηεηαο, ησλ αηηεκάησλ πνπ ηξέρνπλ…. 

- πλελη. : Γειαδή, νπζηαζηηθά, εδψ έξρνληαη θαη.. αο πνχκε θαη άηνκα [--] ζα.. 

κηιάκε γηα θαθνπνίεζε αλειίθσλ ή θαη γηα… 

- πλ. 5 :  Ναη… 

- πλελη. :  …γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο… 

- πλ. 5 : Ναη, έξρνληαη κέζσ εηζαγγειίαο.. Ναη… 

(πλέληεπμε 5) 

[…] 

- πλ. 5 :  Λνηπφλ έρνπκε γίλεη θνιιεηνί.. εεε… 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 5 : (γέιην) … κε ην ΚΔΤ…  

(πλέληεπμε 5)  

[…] 

- πλ. 5 :  […] εεε… κε…. ην δήκν.. εεε κε ηε… πνπ έρεη ην θέληξν γηα ηηο 

γπλαίθεο… εεεε.. θαη ην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ δήκνπ (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) εεεε.. κεγάιε επαθή.. εε κε ηα ζρνιεία εεε… λαη… ζα πίλνπκε 

θαθέ.. ζε ιίγν…. Δεε… 

- πλελη. : Ναη, εληάμεη κε ηα ζρνιεία πηζηεχσ είλαη… 

- πλ. 5 : Ναη.. λαη.. εεε.. ηψξα δνκέο πνπ λα αζρνινχληαη κε παηδηά εε;;;… Γηαηί 

κε ηελ εηζαγγειία είκαζηε εξγαδφκελνη εθεί πέξα θαη ην αζηπλνκηθφ ηκήκα..  



 
149 

  

(πλέληεπμε 5) 

[…] 

 

- πλ. 6 …. Δδψ ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ζπλεξγαδφκαζηε ζηελά κε θνξείο φπσο ην 

Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο ΚΔΠΑ, ην νπνίν, αλήθεη νξγαληθά ζηνλ ΔΦΚΑ, 

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) ηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, ν νπνίνο πηζηνπνηεί ηελ αλαπεξία (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα 

ζπλεληεχθηξηαο) …εεεε…  θαη δίλεη πνζνζηά αλαπεξίαο θαη ηα ινηπά…μεθίλεζε ην 

2003,κε πάξα πνιιέο δπζθνιίεο.. εεε… ζήκεξα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά 

ηνπιάρηζηνλ ζην Ρέζπκλν…. δελ έρεη ηδηαίηεξεο παξελέξγεηεο… εεεε… λνκίδσ 

πάεη θαιά.. είλαη έλαο θνξέαο πνπ πξαγκαηηθά είλαη ζεκαληηθή ε παξνπζία ηνπ 

αιιά θαη ην αληηθείκελν ην νπνίν πξνζθέξεη… 

(πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλ. 6  : Ναη, αλάκεζα ζηα έξγα πνπ έρνπκε θάλεη κε ην Γήκν ηψξα (θαηαθαηηθφ 

επηθψλεκα ζπλεληχθηξηαο), είλαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  

                                                                                           (πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλ. 6 : Δεεε…   ν Γήκνο… ν Γήκνο,  καο παξέρεη ηα γξαθεία εδψ… θαη ην ξεχκα 

θαη ην λεξφ… θαη επηβηψλνπκε.. δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχζακε….  πιεξψλακε 

ελνίθηα 500 επξψ ην… 550 επξψ ην κήλα κφλν ελνίθηα…. είρακε πνιιά 

ιεηηνπξγηθά έμνδα…. Καη ηψξα πξνζπαζνχκε λα επηβηψζνπκε έηζη;;;!!  

 

(πλέληεπμε 6)  

[…] 

- πλελη. : Καη ζην Παλεπηζηήκην ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία είλαη.. 

- πλ. 6 : Ναη είλαη.. είλαη.. αξθεηά παηδηά.. θαη θάπνηε είρακε επαθή κε ηελ 

πξπηαλεία, είρακε θάλεη θάπνηα έξγα [..] θαη μεθηλήζακε ζέζεηο πάξθηλγθ, ην 

ζηέγαζηξν εθεί ζηνλ δηάδξνκν, είρακε θάλεη θάπνηα έξγα.. ηψξα έρνπλ βειηησζεί 

πνιχ.. έρνπλ πάξεη ππννινγηζηέο γηα.. γηα ηπθινχο θαη γηα.. εεε… δειαδή έρεη 

εμειηρζεί πνιχ… είρακε κηα.. κηα επίζθεςε πξηλ ηξία ρξφληα.. […] είρακε βάιεη 

ζην πξφγξακκα θάπνηα πξάγκαηα.. πξέπεη λα έρνπλ γίλεη.. θαη κάιηζηα ηψξα ζηηο 

θνηηεηηθέο εζηίεο πξνβιέπεηαη έλα κεγάιν πνζνζηφ αλαπεξηθψλ θαηνηθηψλ εθεί… 

- πλελη. : Καη νη θαηλνχξηεο πνπ ζα… 

- πλ. 6  : Ναη.. ζηηο θαηλνχξηεο.. 

(πλέληεπμε 6)  
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Η ζεηηθή πιένλ αληηκεηώπηζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο σο πξνο ηηο δνκέο αιιά θαη σο πξνο 

ηελ αλαπεξία γεληθόηεξα  

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ θνκκάηη ην νπνίν κε ελδηαθέξεη ζε απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία έρεη λα θάλεη 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αληηκεηψπηζε πνπ απηή έρεη ηφζν απέλαληη ζηηο δνκέο φζν θαη ζηελ 

ίδηα ηελ αλαπεξία. Σα απνηειέζκαηα πνπ βγήθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη αξθεηά ελδηαθέξνληα 

θαζψο θαλεξψλεηαη πσο ππάξρεη πιένλ απνδνρή θαη ζεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ηφζν απέλαληη ζηηο δνκέο φζν θαη απέλαληη ζηελ αλαπεξία. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθαλ φξνη φπσο 

πην αλεθηηθή θνηλσλία ζε ζρέζε κε άιιεο, ή φηη ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ ε θνηλσλία δείρλεη 

πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε θαη απνδνρή. ρεηηθά κε απηφ ζθφπηκν είλαη λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο 

απνζπάζκαηα πνπ θαλεξψλνπλ ηε ζεηηθή πιένλ απηή ζηάζε:  

- πλ. 1 : …εε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία είλαη πνιχ θαιχηεξα ηα πξάγκαηα.. 

- πλελη. : Ναη…λνκίδσ δειαδή… 

- πλ. 1 : …έρνπλ γίλεη θαη πνιιέο δξάζεηο βέβαηα…  

- πλελη.  : Απηφ αθξηβψο.. 

- πλ. 1 : Ναη, ε θνηλσλία είλαη πνιχ πην ψξηκε, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη 

ηνπιάρηζηνλ απέλαληη ζηελ δηαρείξηζε ηέηνησλ αλζξψπσλ.. 

- πλελη. : Ναη γηαηί ην βιέπσ απφ ηελ άιιε.. 

- πλ. 1  : ..κε ηδηαηηεξφηεηεο  

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 1 : Ναη..Δπίζεο έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ ζην λα γίλεη έλα πνιχ θαιφ άλνηγκα 

ζηελ θνηλφηεηα θαη ε θνηλσλία ε ηνπηθή έρεη αληαπνθξηζεί πάξα πνιχ θαιά ζε 

απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα..  

- πλελη. : Ναη 

- πλ. 1 : ..εεε θαη επίζεο εε… πξνηηκνχλ θαηη ..ιεπηνκέξεηα ηψξα… αιιά αληί γηα 

κπνκπνληέξεο, ζπλήζσο ηνπο θακβάδεο πνπ είλαη δσγξαθηζκέλνη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπ σθεινχκελνπο.. 

- πλελη. : Ναη 

- πλ. 1  : ..νπφηε απηφ είλαη ηεξάζηηα αλαγλψξηζε γη απηνχο γηαηί θνηλνπνηείηαη 

φηη απφ πνηφλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη βιέπνπλ ην έξγν ηνπο αο πνχκε λα έρεη 

αληίθηππν λα αγνξάδεηαη.. 

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 1 : Πνιχ ζεκαληηθφ..βέβαηα, αθνχ βγαίλεη θαη εθηφο κε έλαλ άιιν ηξφπν, φρη 

κφλν απφ ηα εξγαζηήξηα πξνο ηελ θνηλφηεηα.. 
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- πλελη. : Ναη, φηη βαζηθά ηνπο απνδέρνληαη, φηη δελ έρνπλ θάπνην πξφβιεκα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έξγα ηνπο… 

- πλ. 1. : Ναη θαη αληηιακβάλεηαη θαη ν θφζκνο πφζεο δπλαηφηεηεο έρνπλ..Με ηε 

ζσζηή εθπαίδεπζε, πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη ζε φινπο αληηιεπηφ αλ δελ έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε.. 

- πλελη. : εκαληηθφ πνιχ..  

- πλ. 1 : ..γηαηί έρνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο.. 

(πλέληεπμε 1)  

[…] 

- πλ. 2 : Σφηε εληάμεη δελ καο ήμεξε ε ηνπηθή θνηλσλία, αιιά ηφηε ήηαλ θαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα γηα ηελ εηδηθή αγσγή γεληθά.. 

- πλελη. : Ναη.. 

- πλ. 2 : …εε θαη γηα ηνλ απηηζκφ θαη γηα φια πνπ είραλ ζρέζε κε ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, ηφηε είραλ αξρίζεη λα αλνίγνπλ εε πεξηζζφηεξεο κνλάδεο  εκκ ζρνιεία 

εηδηθήο αγσγήο, λα δηεπξχλεηαη φιν απηφ, λα αξρίδεη..., λα δεκηνπξγνχληαη 

ζεξαπεπηηθά είηε θέληξα ή θάπνηνη ζεξαπεπηέο λα κπνξνχλ λα αμ… λα βνεζήζνπλ 

ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.. Οπφηε ληάμεη εθείλν ην δηάζηεκα ην πξψην θαηξφ 

πνπ ην είρακε θαη κείο αλάγθε νχησο ή άιισο, γηαηί θαη κείο είρακε, ήκαζηαλ κεηά 

ηε δηάγλσζε νη πεξηζζφηεξνη γνλείο… 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 2 : … θαη ςάρλακε πξάγκαηα είρακε αξρίζεη λα έρνπκε κηα επηθνηλσλία 

παλειιήληα κε πνιινχο εηδηθνχο πνπ ππήξραλ ηφηε, έηζη πνιχ κεγάια νλφκαηα, θαη 

ηψξα αθφκα. Αθφκα κεγαιχηεξα ηψξα γηαηί είλαη θαζεγεηέο ζε παλεπηζηήκηα θιπ 

πνπ εξρφηαλε θαη καο θάλαλε δηάθνξεο εε ελεκεξψζεηο..              

- πλελη. : Α.. 

- πλ 2 : …εθπαηδεχζεηο, εκκκκ θαη ην ηδ, απηφ  ην αμηνπνηήζακε θάλνληαο θαη 

πνιιέο αλνηρηέο ζπγθεληξψζεηο θαη ηφηε κε ηε βνήζεηα θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο καο έδηλε ρψξνπο θιπ θαη θάιππηε θαη θάπνηα έμνδα.. 

(πλέληεπμε 2)  

[…] 

- πλ. 3 : (παχζε δεπηεξνιέπησλ) εεε εθείλα ηα ρξφληα εε ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιε 

ε θαηαλφεζε (θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) θαη ε απνδνρή θαη εεε απφ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία.. 

- πλελη. :Ναη.. 

- πλ. 3 : ..κάιηζηα κηα κηθξή έξεπλα πνπ θάλακε κέζσ ηνπ δηθηχνπ εζεινληψλ  

(θαηαθαηηθφ επηθψλεκα ζπλεληεχθηξηαο) ηφηε έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πφιεο αγλννχλ.. 

(πλέληεπμε 3)  

[…] 
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- πλ. 4 : Τπάξρεη [--] ηακπνχ, αιιά εγισερσ.. λνκίδσ θαη είκαη αηζηφδνμε θηφιαο 

φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε απνδνρή ζηελ δηθή καο ηελ 

θνηλσλία…δελ μέξσ.. αιιά εγψ αηζζάλνκαη, φηη ππάξρεη κηα [---] .. 

(πλέληεπμε 4)  

 

[…] 

 

- πλ. 6 : ηαλ μεθηλήζακε εδψ ην.. ην 1997..  δελ ππήξρε ζην Ρέζπκλν ηίπνηα πνπ 

λα ζπκίδεη αλαπεξία.. νχηε ξάκπα ππήξρε, νχεηε δηάδξνκνο…. Σίπνηα… ηίπνηα.. 

φηαλ θάλακε ηηο πξψηεο ξάκπεο κε ηνλ Γήκν ηφηε φινη ηηο θνίηαδαλ πεξίεξγα.. 

λφκηδαλ φηη είλαη γηα πνδήιαηα, γηα άιια πξάγκαηα.. φπσο θαη ην δηάδξνκν 

φδεπζεο ηπθιψλ.. 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. 6  : ..πνπ έρεη ηηο.. εεεε … ιαθνχβεο.. ηηο εεε… ηα απιάθηα… λνκίδαλ φηη 

είλαη γηα πνδήιαηα μέξσ γσ… αιιά γηα λα δείηε πνπ θηάζακε.. έπξεπε λα 

πεξάζνπλε απφ ηφηε 25.. εεε.. 24 ρξφληα.. γηα λα θηάζνπκε εδψ πνπ είκαζηε 

ζήκεξα… ζπκάκαη ηφηε φηη έλαο ηπθιφο ή έλαο παξαπιεγηθφο ζηνλ δξφκν δελ 

ηνικνχζε λα βγεη…. Αλ έβγαηλε έλαο παξαπιεγηθφο.. έρσ ηνλ αληηπξφεδξν εδψ 

πνπ έβγαηλε… θαη καδεχνληαλ πεγαδάθη γχξσ ηνπ θαη ιέγαλε, ηη δνπιεηά έρεη 

απηφο ζην δξφκν… ζην ζπίηη ηνπ πξέπεη λα θάηζεην.. δειαδή απηή ινγηθή θαη ε 

αληίιεςε επηθξαηνχζε… 

- πλελη. : Ναη… 

- πλ. : .. Θέισ λα πσ κε φια απηά.. πνπ ήκαζηε θαη πνπ θηάζακε.. έηζη;;!! 

- πλελη. : Άιιαμε ε λννηξνπία ηεο θνηλσλίαο.. 

- πλ. 6 : ήκεξα έλαο παξαπιεγηθφο θπθινθνξεί, θαλείο δελ ηνλ θνηηάδεη θαη 

θαλείο.. ην ζεσξνχλ φινη θπζηθφ… 

(πλέληεπμε 6) 

ρέδηα ησλ δνκώλ γηα ην κέιινλ 

Σειεηψλνληαο ην θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη ζηα επξήκαηα πνπ είρα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηηο δνκέο, 

ζα ήζεια λα θιείζσ απηφ ην θεθάιαην κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξα απφ ηηο πλεληεχμεηο 1, 2, 3, 4 

θαη 5 (παξάξηεκα 4), ζρεηηθά κε κειινληηθά ζρέδηα. χκθσλα κε απηφ, ε θάζε δνκή έρεη ηα δηθά ηεο 

ζρέδηα, ηα νπνία φκσο εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα φπσο ε πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία ελφο μελψλα ή ε έληαμε ησλ σθεινχκελσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ε πινπνίεζε θαη επίζεκα δξάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ή πνπ κειινληηθά ζέινπλ 

λα θάλνπλ. Ζ επαλαιεηηνπξγία φπσο ήηαλ παιηά γηα παξάδεηγκα ή ε ιεηηνπξγία ζε έλαλ θαηλνχξην 

ρψξν θαζψο θαη ε παξαπάλσ ζηειέρσζε. Αθφκα ε δεκηνπξγία ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ ζηαζκνχ, θαη 

θάπνηνλ θέληξσλ εκέξαο θαη ζηεγαζηηθψλ δνκψλ.  
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πκπεξάζκαηα  

Ζ αλαπεξία φπσο θάλεθε κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, κπνξεί λα γίλεη αηζζεηή σο κηα 

πνιπκνξθηθή έλλνηα, σο κηα πνιπκνξθηθή θαηάζηαζε-ηδηφηεηα ε νπνία αθφκα δελ έρεη θαηαθέξεη λα 

γίλεη αληηιεπηή κε ηελ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. ζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο, κέρξη θαη 

ζήκεξα δελ έρεη δηακνξθσζεί, έλαο θαζνιηθφο νξηζκφο, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη κέζα ηνπ φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο ηδηαίηεξεο απηήο θαηάζηαζεο. Απηφ δείρλεη θαη ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζην πεδίν απηφ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ν βαζηθφο ζθνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί πσο νξηνζεηείηαη ζεζκηθά ε αλαπεξία 

αιιά θαη πσο θαζίζηαηαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο απφ ηηο ηνπηθέο δνκέο, ππεξεζίεο θαη ιηγφηεξν 

νξγαλσκέλεο δξάζεηο, θαζψο θαη πνηεο ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ θνηλσλία θαη πφζν 

κάιινλ ζε κηα επαξρηαθή πφιε κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηεί θαη λα εληαρζεί νκαιά θαη ζσζηά ε 

αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε απηή κέζα ζηελ θνηλσληθή δνκή. 

ζνλ αθνξά ηψξα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηα επξήκαηα πνπ ηέζεθαλ κέζσ ηεο 

δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην πσο θαηαλνείηαη ε 

αλαπεξία ζην Ρέζπκλν απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλαπήξσλ, κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηα επξήκαηα δείρλνπλ πσο, αξρηθά φζνλ 

αθνξά ηελ ρξήζε ηεο ιέμεο αλαπεξία ππάξρνπλ θαη ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο ζπλδειψζεηο, θαζψο 

γηα θάπνηνπο είλαη πνιχ βαξηά ε ρξήζε ηεο ιέμεο απηήο, ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο απνηειεί ηε 

θαηαιιειφηεξε ιέμε γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο. Γεχηεξνλ έλα ζεκαληηθφ εχξεκα, ην 

νπνίν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ κνληέιν, 

θαη ζηελ άπνςε πσο ε θνηλσλία είλαη εθείλε πνπ βάδεη ηα εκπφδηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, έρεη λα 

θάλεη κε ην φηη ε αλαπεξία απνηειεί θνηλσληθή θαηαζθεπή. Σξίηνλ, ην πψο θαηαλνείηαη ε αλαπεξία 

κπνξεί λα ζπλδεζεί επίζεο θαη κε ην εχξεκα ην νπνίν δείρλεη πσο ε αλαπεξία κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα 

γίλεη αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή ηφζν σο βιάβε, φζν θαη σο δηαθνξεηηθφηεηα, κε βάζε φκσο πάληα, 

εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε ζρέζε κε ηε βιάβε, ην νξγαληθφ ζηνηρείν πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ 

αλαπεξία.   

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ην πνηεο ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνληαη ζε κηα 

επαξρηαθή πφιε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην γεγνλφο πσο ε χπαξμε ησλ 

θνξέσλ θαη θαη’ επέθηαζε νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ θάλεη κέζα ζηελ θνηλσλία ζε ζπλεξγαζία πάληα 

κε ηνλ Γήκν, ζεσξείηαη φηη βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ΑκεΑ πνιηηψλ θαζψο θαη 
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ησλ ΑκεΑ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πφιε. πγθεθξηκέλα θαη κε βάζε απηφ, κέζα απφ ηα 

επξήκαηα δηαπηζηψλεηαη πσο ην Ρέζπκλν πξνβάιιεηαη σο πφιε ζχκβνιν γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα πνπ 

πξνζθέξεη κέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ, γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηφζν ηνπ 

εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

ρεηηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην πνηεο ζηξαηεγηθέο αλαπηχζζνπλ νη 

επαγγεικαηίεο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αλαπεξία, ηα επξήκαηα δείρλνπλ πσο ε θάζε δνκή, ζηελ νπνία 

εξγάδνληαη νη επαγγεικαηίεο πνπ παξαρψξεζαλ ζπλεληεχμεηο, αληηκεησπίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ 

αλαπεξία αιιά θαη ηα ΑκεΑ. πγθεθξηκέλα θαίλεηαη πσο νη δνκέο αλαπηχζζνπλ ηδηαίηεξεο 

ζηξαηεγηθέο/πνιηηηθέο ε θάζε κηα γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αλαπεξία. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο απφ 

ηελ θάζε δνκή μερσξηζηά, παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην δξάζεσλ πνπ ε θάζε κηα έρεη γηα λα δηαρεηξηζηεί 

ηελ εθάζηνηε αλαπεξία, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη πσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπγθιίλνπλ. Αξρηθά φιεο 

νη δνκέο φπσο θάλεθε παξέρνπλ δσξεάλ ππεξεζίεο. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ θνξέσλ είλαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ΑκεΑ πνιηηψλ. ηελ 

θαιπηέξεπζε ινηπφλ ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ΑκεΑ, βαζηθνί παξάγνληεο είλαη ηα δηάθνξά εθπαηδεπηηθά 

θαη κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη δνκέο, νη δηάθνξεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη 

κε ζθνπφ λα είλαη φια εμ’ νινθιήξνπ πξνζβάζηκα γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπ αλζξψπνπο,  δηάθνξεο 

δξάζεηο κέζα ζηελ θνηλφηεηα, ε παξνρή κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ε παξνρή εξγαζίαο θαζψο θαη ε παξνρή 

δηάθνξσλ ππεξεζηψλ γηα βνήζεηα θαη ζηήξημε.  

Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθέξεηαη ζην ηη αιιειεπηδξάζεηο αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο 

θνξείο, αλάκεζα ζηνπο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία, αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, αιιά θαη αλάκεζα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία. ε απηφ ην εξψηεκα ηα 

επξήκαηα παξέρνπλ κεγάιε πνηθηιία απαληήζεσλ πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ 

ζρέζεηο/ζπλεξγαζίεο κε άιιεο δνκέο, εληφο αιιά θαη εθηφο λνκνχ, θαζψο επίζεο θαη κε θνξείο πνπ 

βξίζθνληαη ηφζν εληφο Διιάδαο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο θαίλεηαη πσο κε ηελ παξνπζία ησλ 

δνκψλ ζην Ννκφ, ε θνηλσλία έρεη σξηκάζεη θαη απνδέρεηαη ζε ζχγθξηζε πάληα κε ην παξειζφλ 

πεξηζζφηεξν ηελ αλαπεξία γεληθφηεξα θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο εηδηθφηεξα δείρλνληαο έηζη πιένλ κηα 

ζεηηθή ζηάζε θαη αληηκεηψπηζε. Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο πέξα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί κε άιιεο δνκέο, παξάιιεια αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο 

θνξείο, φπσο είλαη ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ν Γήκνο θιπ.  

Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, αλαθέξεηαη ζην πνηεο  πξαθηηθέο αλαπηχζζνληαη κέζα 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο κε ζθνπφ απφ ηε κηα ηνλ απνζηηγκαηηζκφ ηεο αλαπεξίαο θαη απφ ηελ άιιε 

ηελ εμ’ νινθιήξνπ απντδξπκαηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.πσο παξαηεξήζεθε νη δνκέο κέζσ 
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πξνγξακκάησλ, φπσο είλαη ην πξφγξακκα θνηλσληθνπνίεζεο, ή κέζσ ηεο παξνρήο εξγαζίαο, επηρεηξνχλ  

λα πεξηνξίζνπλ ην ζηίγκα ηεο αλαπεξίαο βνεζψληαο ηα άηνκα ζην λα κελ ληξέπνληαη γη’ απηφ πνπ ηνπο 

ζπκβαίλεη.  

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη πσο ην Ρέζπκλν πξνβάιιεηαη σο πξνζβάζηκε θαη δεθηηθή πφιε. Οη δηάθνξνη 

ζχιινγνη, νξγαλψζεηο, ζσκαηεία θιπ, έρνπλ αλαπηχμεη πιεζψξα δξάζεσλ. κσο ππάξρεη αλάγθε γηα 

πεξεηαίξσ έξεπλα ζε πνιιά ζεκεία, εμαηηίαο ηεο πνιπκνξθηθφηεηαο ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δνκψλ γηα άηνκα κε αλαπεξία ηφζν ζην Ννκφ Ρεζχκλνπ φζν θαη επξχηεξα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
156 

  

Βηβιηνγξαθία 

AlbrechtG., SeelmanK., BuryM., κηθ. Λπκπεξνπνχινπ Υ, Φαιηζέηα Α., (2019), Δγρεηξίδην 

πνπδψλ ζηελ Αλαπεξία, Αζήλα, Δθδφζεηο Πεδίν 

Albrecht G., Sheelman K.D., Bury M., (2001), Handbook of Disability Studies, London, Sage 

Publications 

AltmanB., (2019), «Οξηζκνί ηεο αλαπεξίαο, Μνληέια, ρήκαηα ηαμηλφκεζεο θαη Δθαξκνγέο», ζην 

Δγρεηξίδην πνπδψλ ζηελ Αλαπεξία, Αζήλα, Δθδφζεηο Πεδίν 

BradockD.L., ParishS.L., (2013), «Η Θεζκηθή Ιζηνξία ηεο Αλαπεξίαο», ζην Δγρεηξίδην πνπδψλ 

ζηελ Αλαπεξία, Αζήλα, Δθδφζεηο Πεδίν. 

GoffmanE., κηθ. Μαθξπληψηε Γ., επκ. Ληβηεξάηνο Κ., (2001), ηίγκα. εκεηψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο θζαξκέλεο ηαπηφηεηαο, Αζήλα, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα 

HodappR., κηθ., Γειεγηάλλε Μ., (2005), Αλαπηπμηαθέο Θεσξίεο θαη Αλαπεξία. Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, Αηζζεηεξηαθέο Γηαηαξαρέο θαη Κηλεηηθή Αλαπεξία, Αζήλα, Δθδφζεηο Μεηαίρκην 

MajorB. &O’ Brienl., (κηθπξνζσπηθή), «TheSocialPsychologyofStigma», 

AnnualReviewofPsychology, 56: 393-421, 2005 

OliverM.,ηθ. Μπεθεξίδνπ Θ., (2009), Αλαπεξία θαη Πνιηηηθή, Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Δπίθεληξν 

Α.Δ. 

Διιεληθή Δηαηξεία Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο, Διιεληθφ Σκήκα Μειέηεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Βιαβψλ Νσηηαίνπ Μπεινχ, (επηκέιεηα ειιεληθήο κεηθξ) Αζαλαζηάδεο Λ., 

Αζαλαζφπνπινο Κ., Γαιάηα Α., Γξέληδεινο Θ., Γηακαληίδεο Δ., Γηνλπζηψηεο Η., Καξαγηαλλάθεο 

Ζ., Κνληαμάθεο Α., Κνηξψλε Α., Κνπινχιαο Δ., Κπξηαθίδεο Α., Λπκπεξηάδεο Ζ., Μαξαγθνπδάθε 

Δ., Μέιινο Γ., Μνπκηδή Δ., Μπαξφηζεο Ν., Μπίθνο Γ., Νάβαιεο Κ., Νέιια Α.-Μ., Ραπίδε Υ.-Α.,  

Κνπξκπέηεο Β., Υαηδνπνχινπ Μ., αβαιίδνπ Φ., ίκςα Θ., (2007), «Πξνζεγγίδνληαο ηελ 

Κψθσζε», ζην Γηαλαπεξηθφο Οδεγφο Δπηκφξθσζεο, Αζήλα, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ (ηκήκα ςπρνινγίαο) 



 
157 

  

Κνπξνπκπιήο Π., (2000), Σν δηθαίσκα ζηε δηαθνξά: νη επηδξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ 

θαη ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ δσή ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο-δηεπηζηεκνληθή αλάπιπζε 

κε έκθαζε ζηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, Αζήλα, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια 

Κπξηαδή Ν., (2011), Η θνηλσληνινγηθή έξεπλα :θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ, 

Αζήλα, Δθδφζεηο Πεδίν 

Λακπξνπνχινπ Β. &Οθαιίδνπ Α., (1999), Γεχηεξν Δθπαηδεπηηθφ Παθέην Δπηκφξθσζεο. Γηάγλσζε-

Απνθαηάζηαζε Βαξεθνΐαο. πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ θαη Έγθαηξε Παξέκβαζε, ρσξίο ηφπν, Μνλάδα 

Δηδηθήο Αγσγήο / Κσθψλ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ Δ., &Εψληνπ-ηδέξε Α., (2019), «Αλαπεξία θαη Γηαθνξεηηθφηεηα: ξνη 

ελφριεζεο θαη εθεζπραζκνχ», ζην Δγρεηξίδην πνπδψλ ζηελ Αλαπεξία, Αζήλα, Δθδφζεηο Πεδίν 

Πνιπθαλδξηψηε Μ. & Κπξίηζε Δ., «Πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο»,  

Ννζειεπηηθή, 45, 2: 207-214, 2006 

αθθά Π., Δπζπκίνπ Α., Νηαλαζάθε Δ., Καξπαζίνπ Ν., Βακβαθάξε Δ., Μαζηξνγηαλλάθεο Σ., 

Παληειίδνπ ., Λάβδαο Μ., (ρσξίο ρξφλν), Δγρεηξίδην γηα Δπαγγεικαηίεο Τγείαο: Βαζηθέο Αξρέο γηα 

ηελ άλνηα, Αζήλα, Δηαηξία Νφζνπ Alzheimer θαη πλαθψλ Γηαηαξαρψλ Αζελψλ 

 νχιεο .-Γ., (2020), πνπδή ζηε Ννεηηθή Αλαπεξία, Αζήλα, Δθδφζεηο Gutenberg 

χληαγκα ηεο Διιάδαο, φπσο αλαζεσξήζεθε κε ην ςήθηζκα ηεο 27
εο

 Μαΐνπ 2008, ηεο Ζ’ 

Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, Αζήλα, Βνπιή ησλ Διιήλσλ   

σκαηείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία Ν. Ρεζχκλεο, επκ. Σζαράθεο Γ., (2017), 20 ρξφληα αγψλα, δξάζε 

& θνηλσληθή πξνζθνξά, Ρέζπκλν, Έθδνζε σκαηείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία Ν. Ρεζχκλνπ 

Σδαλάθεο Μ., (2008), Πέξαλ ηνπ Αζχινπ, Αζήλα, Κνηλφο ηφπνο ςπρηαηξηθήο, λεχξν- επηζηεκψλ 

θαη επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Σζηψιεο Γ., (2014), Μέζνδνη θαη ηερληθέο αλάιπζεο ζηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Κξηηηθή Δπηζηεκνληθή Βηβιηνζήθε 

Σζηψιεο Γ., (2018), «Η ζεκαηηθή αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ», ζην Δξεπλεηηθέο δηαδξνκέο ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο : ζεσξεηηθέο-κεζνδνινγηθέο ζπκβνιέο θαη κειέηεο πεξίπησζεο, Κξήηε,   

Παλεπηζηήκην Κξήηεο,  Δξγαζηήξην Κνηλσληθήο Αλάιπζεο & Δθαξκνζκέλεο Κνηλσληθήο Έξεπλαο 



 
158 

  

Υαηδνχιε Α., (2012), Θαιαζζαηκηθέο Εσέο. Βηνινγηθή Γηαθνξά, Καλνληθφηεηα, Βηνθνηλσληθφηεηα 

θα. Μηα αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε, Αζήλα, Δθδφζεηο Παηάθε 

Μειέηεο θαη Πηπρηαθέο Δξγαζίεο:  

Βαιαζάθε Μ., (2020), Νεαληθή Πάξθηλζνλ: Δλζψκαηεο εκπεηξίεο θαη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, 

Ρέζπκλν, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα 

Κνηλσληνινγίαο   

Γηαλλίθνπ Μ., &Θψκν Α., (2015), Ο άξξσζηνο κε ςπρσζηθή δηαηαξαρή θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ, 

Πάηξα, πηπρηαθή εξγαζία, ΑΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο, ηκήκα Ννζειεπηηθήο 

Νηαξάξα Α.-Μ., (2012), Αξρέο ππεξεζηψλ θαη κέζσ ππνζηήξημεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Υίνπ, Καιακάηα, πηπρηαθή εξγαζία, ΣΔΗ Καιακάηαο, ηκήκα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

Παπαδαθείξε Μ., (2018), Γηεξεχλεζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ καζεηέο κε αλαπεξία φξαζεο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, Γηδαθηνξηθή 

Γηαηξηβή, Βφινο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή  Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο  

θινκπνλάθε Μ., (2007), Αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζην Γήκν Ρεζχκλεο, 

πηπρηαθή εξγαζία, Καιακάηα, ΣΔΗ Καιακάηαο, Σκήκα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

Κνπξηέζε ., (2013), Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θνηλσληνινγηθή 

ζεψξεζε, Θεζζαινλίθε, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Πνηκαληηθήο θαη 

ΚνηλσληθήοΘενινγίαο 

ηεθαλίδεο Κ., (2004), Μειέηε κε αληηθείκελν ηελ Καζνιηθή Πξφζβαζε θαη Ηζφηηκε πκκεηνρή 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Δηδηθφο 

Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ 

Πεγέο από ην Internet: 

http://www.eoty.gr/main/tex.asp πξφζβαζε ζηηο 18/9/2020 

https://www.noesi.gr/book/syndrome/epilepsy/  πξφζβαζε ζηηο 21/9/2020 

http://www.eoty.gr/main/tex.asp
https://www.noesi.gr/book/syndrome/epilepsy/


 
159 

  

http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/epimorfwtiko-uliko-autismo s /Autis mos_2.pdf πξφζβαζε 

ζηηο 25/9/2020  

http://alternativebipolar.gr/wp-content/uploads/2017/07/synaisthimatikes-diataraxes.pdf   πξφζβαζε 

ζηηο 25/9/2020 

www.autismhellas.gr/autism-aspergers  πξφζβαζε ζηηο 25/9/2020 

https://ibrt.gr/edu/sites/default/files/diataraxes_proswpikotitas.pdf  πξφζβαζε ζηηο 26/9/2020 

https://noesi.gr/book/syndrome/mentalretardation  πξφζβαζε ζηηο 30/9/2020 

https://www.roche.gr/el/health/neurology/parkinson.html  πξφζβαζε ζηηο 6/10/2020 

http://core.ac.uk/download/pdf/61178939.pdf  πξφζβαζε ζηηο 6/10/2020 

https://mdahellas.gr/oi-neyromyikes-pathiseis/ti-einai/ πξφζβαζε ζηηο 9/12/2020 

https://greenyourhealth.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%

CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-

%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87/ 

πξφζβαζε ζηηο 9/12/2020 

https://www.iasothessalias.gr/item/13-

%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-

%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%A

F%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9 πξφζβαζε ζηηο 9/12/2020 

https://www.esamea.gr/did-you-know?tmpl=component πξφζβαζε ζηηο 14/4/2021 

http://www.eoty.gr/main/text.asp  πξφζβαζε ζηηο 14/4/2021 

https://www.omke.gr/wp-content/uploads/katastatiko-OMKE.pdf  πξφζβαζε 20/4/2021 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/epimorfwtiko-uliko-autismo%20s%20/Autis%20mos_2.pdf
http://alternativebipolar.gr/wp-content/uploads/2017/07/synaisthimatikes-diataraxes.pdf
http://www.autismhellas.gr/autism-aspergers
https://ibrt.gr/edu/sites/default/files/diataraxes_proswpikotitas.pdf
https://noesi.gr/book/syndrome/mentalretardation
https://www.roche.gr/el/health/neurology/parkinson.html
http://core.ac.uk/download/pdf/61178939.pdf
https://mdahellas.gr/oi-neyromyikes-pathiseis/ti-einai/
https://greenyourhealth.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87/
https://greenyourhealth.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87/
https://greenyourhealth.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87/
https://greenyourhealth.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87/
https://www.iasothessalias.gr/item/13-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
https://www.iasothessalias.gr/item/13-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
https://www.iasothessalias.gr/item/13-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
https://www.iasothessalias.gr/item/13-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
https://www.iasothessalias.gr/item/13-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
https://www.iasothessalias.gr/item/13-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
https://www.esamea.gr/did-you-know?tmpl=component
http://www.eoty.gr/main/text.asp
https://www.omke.gr/wp-content/uploads/katastatiko-OMKE.pdf
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https://www.minoapediadas.gr/e-services/koinwnikhyphresia/kofwsh-allowance.html πξφζβαζε 

ζηηο 20/4/2021 

https://amea-care.gr/νηθνλνκηθή-ελίζρπζε-θσθσλ-θαη-βαξήθν/ πξφζβαζε ζηηο 20/4/2021 

https://www.fte.org.gr/index.php/el/2014-02-03-13-55-42/2014-02-3-00-23 πξφζβαζε ζηηο 

20/4/2021 

https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/  πξφζβαζε ζηηο 28/4/2021 

https://opeka.gr/atoma-me-anapria-paroches/ πξφζβαζε ζηηο 28/4/2021  

https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/  πξφζβαζε ζηηο 31/5/2021 

https://opeka.gr/atoma-me-anapria-paroches/  πξφζβαζε ζηηο 31/5/2021  

https://opeka.gr/atoma-me-anapria-paroches/ ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 5/6/2021 

https://www.cepsyre.gr/protokolo-leitourgias/articles/to-theoritico-ideologiko-plaisio.html  

πξφζβαζε ζηηο 7/6/2021 

www.koispereth.gr/istoriko.html   πξφζβαζε ζηηο 7/6/2021 

www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?ID=26188&nt=18&lang=1  πξφζβαζε ζηηο 7/6/2021 

https://www.amea-care.gr/ηη-είλαη-ε-ηπθινθψθσζε-θαη-έλα-ππέξνρν/  πξφζβαζε ζηηο 10/6/2021 

https://www.esamea.gr/about-us/mission πξφζβαζε ζηηο 11/6/2021 

https://www.esamea.gr/about-us/members πξφζβαζε ζηηο 11/6/2021 

https://www.esamea.gr/about-us/structure πξφζβαζε ζηηο 11/6/2021 

www.msassocinationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/ΟΓΖΓΟ-ΠΑΡΟΥΧΝ-

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ-MAR15.pdf  πξφζβαζε ζηηο 12/6/2021  

http://msassociationhellas.org/ πξφζβαζε ζηηο  13/6/2021 

https://opeka.gr/atoma-me-anapria-paroches/  πξφζβαζε ζηηο 14/6/2021 

https://www.parkinsonofficial.gr/δηθαηισκαηα-παξνρέο/  πξφζβαζε ζηηο 22/6/2021 

https://www.minoapediadas.gr/e-services/koinwnikhyphresia/kofwsh-allowance.html
https://amea-care.gr/����������-��������-�����-���-������/
https://www.fte.org.gr/index.php/el/2014-02-03-13-55-42/2014-02-3-00-23
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/
https://opeka.gr/atoma-me-anapria-paroches/
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/
https://opeka.gr/atoma-me-anapria-paroches/
https://opeka.gr/atoma-me-anapria-paroches/
https://www.cepsyre.gr/protokolo-leitourgias/articles/to-theoritico-ideologiko-plaisio.html
http://www.koispereth.gr/istoriko.html
http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?ID=26188&nt=18&lang=1
https://www.amea-care.gr/��-�����-�-�����������-���-���-�������/
https://www.esamea.gr/about-us/mission
https://www.esamea.gr/about-us/members
https://www.esamea.gr/about-us/structure%20���������%20��������%20����%2011/6/2021
http://www.msassocinationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/������-�������-����������-MAR15.pdf
http://www.msassocinationhellas.org/wp-content/uploads/2015/04/������-�������-����������-MAR15.pdf
http://msassociationhellas.org/
https://opeka.gr/atoma-me-anapria-paroches/
https://www.parkinsonofficial.gr/�����������-�������/
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https://www.esamea.gr/legal-framework/syntagma  πξφζβαζε ζηηο 8/7/2021 

www.metavasi.gr/?page_id=1609   πξφζβαζε ζηηο 9/9/2021 

https://svinoumetostigma.gr/ti-einai-stigma/ πξφζβαζε ζηηο 9/9/2021 

 

Γηαδηθηπαθέο πεγέο γηα ηηο δνκέο:  

http://amearethimno.blogspot.com/p/blog-page.html  πξφζβαζε ζηηο 13/10/2021 

www.syllogosagapi.gr  πξφζβαζε ζηηο 13/10/2020 

http://ret-anadromes.blogspot.com/2009/07/blog-post_12.html  πξφζβαζε ζηηο 14/10/2020  

https://autismreth.gr/poioi-eimaste/ πξφζβαζε ζηηο 14/10/2020 

https://autismreth.gr/domes/  πξφζβαζε ζηηο 14/10/2020 

http://www.pronoianet.gr/kentro-pronoias/skopos/   πξφζβαζε ζηηο 14/10/2020 

https://www.cepsyre.gr/fusiognomia.html   πξφζβαζε ζηηο 14/10/2020 

http://www.cepsyre.gr/keimena-gia-tin-psuchiki-ygeia/articles/eucharistirio-765.html  

πξφζβαζε ζηηο 14/10/2020 

http://koispereth.gr/istoriko.html   πξφζβαζε ζηηο 15/10/2020  

http://www.cepsyre.gr/koispe0rethymnou/articles/perilipsi-katastatikoy-koispe.html   

πξφζβαζε ζηηο 15/10/2021 

www.rethnea.gr/εληζρπνληαη-νη-απνζεξαπεηεο-ζην-θεληξ/ πξφζβαζε ζηο 25/6/2021 

www.rethymnohospital.gr.index.php?option=xom_content&view=article&id-1133:2019-07-

04-06-49-48&catid=38:2010-07-05-17-43-07&Itemid-57  πξφζβαζε ζηηο 25/6/2021 

www.infokinds.gr/gia-proti-fora-leirourgei-vrefonipia πξφζβαζε ζηηο 2/7/2021 

http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1 %CF%86%CE%AD%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF% 81%CE %B5%CF%86%CE%BF 

https://www.esamea.gr/legal-framework/syntagma
http://www.metavasi.gr/?page_id=1609
https://svinoumetostigma.gr/ti-einai-stigma/
http://amearethimno.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.syllogosagapi.gr/
http://ret-anadromes.blogspot.com/2009/07/blog-post_12.html
https://autismreth.gr/poioi-eimaste/
https://autismreth.gr/domes/
http://www.pronoianet.gr/kentro-pronoias/skopos/
https://www.cepsyre.gr/fusiognomia.html
http://www.cepsyre.gr/keimena-gia-tin-psuchiki-ygeia/articles/eucharistirio-765.html
http://koispereth.gr/istoriko.html
http://www.cepsyre.gr/koispe0rethymnou/articles/perilipsi-katastatikoy-koispe.html
http://www.rethnea.gr/�����������-��-������������-���-�����/
http://www.rethymnohospital.gr.index.php/?option=xom_content&view=article&id-1133:2019-07-04-06-49-48&catid=38:2010-07-05-17-43-07&Itemid-57
http://www.rethymnohospital.gr.index.php/?option=xom_content&view=article&id-1133:2019-07-04-06-49-48&catid=38:2010-07-05-17-43-07&Itemid-57
http://www.infokinds.gr/gia-proti-fora-leirourgei-vrefonipia
http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%20%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%25%2081%CE%20%B5%CF%86%CE%BF%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%25C%20F%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3%CE%B9/
http://rethnea.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%20%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B2%CF%25%2081%CE%20%B5%CF%86%CE%BF%20%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%25C%20F%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3%CE%B9/
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%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%C 

F%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C-%CE%B3%CE%B9/ πξφζβαζε ζηηο 2/7/2021 

www.rethymno.gr/information-services/press-release/dt2-11-06-21.html  πξφζβαζε ζηηο 2/7/021 

www.rethnea.gr/εγγξαθέ-ζηνλ-βξεθνλεπηαθφ-ζηαζκφ-γη/  πξφζβαζε ζηηο 2/7/2021 

https://blogs.sch.gr/eegymreth/category/παξνπζηαζε-θνηηεζε  πξφζβαζε ζηηο 4/7/2021 

www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?id=27376&nt=18  πξφζβαζε ζηηο 5/7/2021 

https://sites.google.com/site.eeeekrethymno/home-1  πξφζβαζε ζηηο 5/7/2021 

εκεηώζεηο καζεκάηωλ:  

εκεηψζεηο απφ κάζεκα Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ Δ. γηα Κηλεηηθέο Αλαπεξίεο ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 21/9/2020 

εκεηψζεηο καζήκαηνο Νέζηνξνο Η. &Καιατηδάθε Α., γηα Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ηειεπηαία   

πξφζβαζε ζηηο 25/9/2020 

εκεηψζεηο καζήκαηνο Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ Δ. γηα Ννεηηθή Αλαπεξία ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

30/9/2020 

εκεηψζεηο Δπζηαζίνπ Γεψξγηνπ (2005) απφ ην Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηεο 

πκπεξηθνξάο. γηα δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, ηειεπηαία  πξφζβαζε ζηηο 4/6/2021 

εκεηψζεηο ζε PowerPoint γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ ζην Ρέζπκλν  

εκεηψζεηο πξνζσπηθέο θαη γξαπηέο, πνπ δφζεθαλ πξνζσπηθά ζηελ ζπλεληεχθηξηα απφ ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο κε ην σκαηείν ΑκεΑ Ν. Ρεζχκλεο 

 

 

 

 

  

http://www.rethymno.gr/information-services/press-release/dt2-11-06-21.html
http://www.rethnea.gr/�������-����-������������-������-��/
https://blogs.sch.gr/eegymreth/category/����������-�������
http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?id=27376&nt=18
https://sites.google.com/site.eeeekrethymno/home-1
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Παξαξηήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάξηεκα 1: πληνκνγξαθίεο 

ΚΓΑΠ ΑκεΑ Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

ΚεΦΗΑπ Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο 

ΚΔΚΤΚΑκεΑ Κέληξν Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

ΚΔΓΓΤ Κέληξν Γηάγλσζε Γηαθνξνδηάγλσζεο Τπνζηήξημεο  

ΚΔΤ Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο 

Δ.Β.Π. Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ  

Δθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ Δθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Γ.. Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 

ΚνηΚεΦπΠΔ Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ  

.Ο.Φ.Φ.Τ. χιινγνο Οηθνγελεηψλ Φίισλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία  
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Παξάξηεκα 2: Υαξηνγξάθεζε ηωλ Γνκώλ ζην Ν. Ρεζύκλνπ 

 

 

Κέληξν Πξφλνηαο 

 

σκαηείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) Ν. Ρεζχκλεο 

 

 

χιινγνο «Αγάπε»           (ιεηηνπξγεί ην) Κέληξν Γηεκέξεπζεο –Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 

 

χιινγνο Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ Ν. Ρεζχκλνπ 

                                                        (ιεηηνπξγεί ην)  

 

         ΚΓΑΠ ΑκεΑΡεζχκνπ                                            Κνηλσληθφ ηέθη ΑκεΑ 

«Μαδί Μπνξνχκε» 

 

ΚεΦΗΑπ (πξψελ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) 

 

Δηδηθά ρνιεία 

 

 

Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο       1
ν
  Δηδηθφ Νεπηαγσγείν   1

ν
 Δηδηθφ Γεκνηηθφ         Δηδηθφ  

                                                                                                                   Γπκλάζην –Λχθεην  

 

 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ 

Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Ρεζχκλνπ 

(ΚΦΤ) 

ΚνηΠΔ Ρεζχκλνπ «Αξσδακφο» 

Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ Ρεζχκλνπ 

(Κνη.Κε.Φ.Τ.Π.Δ.)  

χιινγνο Οηθνγελεηψλ Φίισλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία 

(.Ο.Φ.Φ.Τ.) 

 

Πνιηηηζηηθφ χιινγνο Κσθψλ Ρεζχκλνπ  

«Σν Αξθάδη»  

(έρεη αλαζηείιεη πηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ) 
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             Παξάξηεκα 3: ειίδεο θαη Facebook δνκώλ 

 

Όλνκα Γνκήο ειίδα ζην Internet Facebook 

σκαηείν ΑκεΑ Ν. Ρεζχκλεο Aamearethimno.blogspot.gr - 

χιινγνο «ΑΓΑΠΖ» www.syllogosagapi.gr χιινγνο «Αγάπε» 

Syllogos Agapi 

χιινγνο Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη 

Φίισλ Αηφκσλ κε απηηζκφ Ν. Ρεζχκλνπ 

www.aytismreth.gr χιινγνο Γνλέσλ 

Αηφκσλ κε απηηζκφ 

Ρεζχκλνπ 

ΚΓΑΠ ΑκεΑ www.aytismreth.gr ΚΓΑΠ-ΑκεΑ Ρεζχκλνπ 

«Μαδί Μπνξνχκε» 

Κνηλσληθφ ηέθη www.aytismreth.gr Κνηλσληθφ ηέθη ΑκεΑ, 

Ρέζπκλν 

ΚΔΦΗΑπ - ΚΔΦΗΑΠ Ρεζχκλνπ 

Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο 

Απνθαηάζηαζεο 

ΚΦΤ www.cepsyre.gr Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο 

ΚνηΚεΦπΠΔ - Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο 

Παηδηψλ θαη Δθήβσλ Ρεζχκλνπ 

ΚνηΠΔ www.koispereth.gr ΚνηΠΔ Ρεζχκλνπ «Αξσδακφο» 

ΚνηΠΔ www.koispereth.gr ηε Φσιηά ηνπ Κνχθνπ/Μνπζηθφ  

Κηαθελείν-κεδεδνπσιείν  

ΚνηΠΔ www.koispereth.gr Social cleaning 

Δληαίν Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ 

Γπκλάζην-Λχθεην 

https://blogs.sch.gr/eeggymreth/ - 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ sites.google.com/site/ 

eeeekrethymno/ 

- 

http://www.syllogosagapi.gr/
http://www.aytismreth.gr/
http://www.aytismreth.gr/
http://www.aytismreth.gr/
http://www.cepsyre.gr/
http://www.koispereth.gr/
http://www.koispereth.gr/
http://www.koispereth.gr/
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Παξάξηεκα 4: Αξίζκεζε πλεληεύμεωλ   

 

χιινγνο «Αγάπε» 

 

πλέληεπμε 1 

 

χιινγνο Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ  

Αηφκσλ κε Απηηζκφ Ν. Ρεζχκλνπ  

 

πλέληεπμε 2 

 

Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Ρεζχκλνπ 

 

πλέληεπμε 3 

 

ΚνηΠΔ 

 

πλέληεπμε 4 

 

ΚνηΚεΦπΠΔ 

 

πλέληεπμε 5 

 

σκαηείν ΑκεΑ Ν. Ρεζχκλεο 

 

πλέληεπμε 6 
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Παξάξηεκα 5: Υαξαθηεξηζηηθά πλεληεύμεωλ  

 
πλεληεύμεηο    Πξώηε 

Δπηθνηλωλία 

   Σήξεζε 

Γενληενινγίαο     

   Έξεπλαο  

    Σξόπνο     Υώξνο 

Γηεμαγωγήο 

  Ζκε/λία   Ώξα     Κιίκα/Γηάζεζε Δπηθνηλωλία  

       μαλά  

αλ ρξεηαζηεί 

 

χιινγνο Αγάπε 

 

Μέζσ email  

Παξαρψξζε  

  εληχπνπ 

ζπγθαηάζεζεο  

    Μέζσ  

ηειεθσληθήο \ 

επηθνηλσλίαο 

 

      - 

  

2/12/2020 

 

  36  

ιεπηά 

Δπγεληθφ,θηιηθφ, 

άλεην θιίκα/ 

επράξηζηε θαη  θαιή 

δηάζεζε λα βνεζήζεη   

 

    

   Θεηηθή 

 απάληεζε 

   

χιινγνο 

Γνλέσλ, 

Κεδεκφλσλ θαη 

Φίισλ  Αηφκσλ 

κε Απηηζκφ Ν.  

Ρεζχκλνπ 

 

 

Μέζσ email 
  Παξαρψξζε  

    εληχπνπ 

ζπγθαηάζεζεο 

Ζιεθηξνληθά  

      κέζσ  

Γηαδπθηηαθήο     

  εθαξκνγήο/ 

Πιαηθφξκα  

    Zoom 

 

 

      - 

 

13/1/2021 

 

  52  

ιεπηά 

Δπγεληθφ,θηιηθφ,άλεην 

θιίκα/επράξηζηε θαη            

θαιή δηάζεζε 

λα βνεζήζεη   

    

  Θεηηθή 

 απάληεζε 

  

 Κέληξν Φπρηθήο  

Τγείαο Ρεζχκλνπ 

       (Κ.Φ.Τ.) 

 

 

Μέζσ email 
 Παξαρψξζε  

   εληχπνπ 

 ζπγθαηάζεζεο 

 

Γηα δψζεο  

 

   Υψξνο  

 εξγαζίαο  

  αηφκνπ 

 (γξαθείν) 

 

16/6/2021 

 

   33 

 ιεπηά 

Δπγεληθφ,θηιηθφ,άλεην 

θιίκα/επράξηζηε θαη            

θαιή δηάζεζε 

λα βνεζήζεη   

    

  Θεηηθή 

 απάληεζε 

 

ΚνηΠΔ Ρεζχκλνπ 

«Αξσδακφο» 

 

Μέζσ email 
 Παξαρψξζε  

   εληχπνπ 

ζπγθαηάζεζεο 

 

Γηα δψζεο  

 

      Γ.Ν.     

 Ρεζχκλνπ 
 

17/6/2021 

 

  54  

ιεπηά 

Δπγεληθφ,θηιηθφ,άλεην 

θιίκα/επράξηζηε θαη            

θαιή δηάζεζε 

λα βνεζήζεη   

   

   Θεηηθή 

 απάληεζε 

 

   ΚνηΚεΦπΠΔ  

      Ρεζχκλνπ  

 

Μέζσ email 
 Παξαρψξζε     

   εληχπνπ 

ζπγθαηάζεζεο 

 

Γηα δψζεο  

 

  Υψξνο  

 εξγαζίαο  

  αηφκνπ 

 (γξαθείν) 

 

 

17/6/2021 

 

  27  

ιεπηά 

Δπγεληθφ,θηιηθφ,άλεην 

θιίκα/επράξηζηε θαη            

θαιή δηάζεζε 

λα βνεζήζεη   

  

   Θεηηθή 

 απάληεζε 

   

 σκαηείν ΑκεΑ 

      Ν. Ρεζχκλεο 

 

Μέζσ email 
 Παξαρψξζε  

   εληχπνπ 

 ζπγθαηάζεζεο 

 

Γηα δψζεο  

 

  Υψξνο  

 εξγαζίαο 

  αηφκνπ  

 (γξαθείν) 

 

 

3/8/2021 

 

   1  

ψξα 

Δπγεληθφ,θηιηθφ,άλεην 

θιίκα/επράξηζηε θαη            

θαιή δηάζεζε 

λα βνεζήζεη   

   

   Θεηηθή 

 απάληεζε 
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Παξάξηεκα 6: Έληππν Δλήκεξεο πγθαηάζεζεο  

ΔΝΣΤΠΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ 

γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα  

 

   «Ζ δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο. Υαξηνγξάθεζε παξεκβάζεσλ, ππεξεζηψλ θαη δνκψλ ζην λνκφ 

Ρεζχκλνπ» 

 

ην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο 

(Παλεπηζηήκην Κξήηεο) δηεμάγσ κηα έξεπλα γηα ηελ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία πνπ θάλσ, κε ηίηιν «Ζ δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο. Υαξηνγξάθεζε 

παξεκβάζεσλ, ππεξεζηψλ θαη δνκψλ ζην λνκφ Ρεζχκλνπ». ηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο 

είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ζπζηεκαηηθά νη πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ θνηλσλία 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα λα αλαιπζνχλ νη ζηξαηεγηθέο εθείλεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα επαξρηαθή πφιε κέζα απφ ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη νξγαλψλνληαη θαη εξγάδνληαη ζηηο δνκέο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο 

ζηελ έξεπλα απηή είλαη απνιχησο εζεινληηθή. Μπνξείηε λα αξλεζείηε λα ζπκκεηάζρεηε 

ρσξίο θακία αηηηνινγία. Μπνξείηε, επίζεο, λα απνρσξήζεηε απφ απηήλ, αλ αιιάμεηε 

γλψκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Αλ φκσο δερηείηε λα ζπκκεηάζρεηε, ζαο 

παξαθαιψ λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην έληππν απηφ. 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο ζα γίλνπλ ζπλεληεχμεηο. Αλ δερηείηε λα παξαρσξήζεηε 

κηα ζπλέληεπμε, ζα θιεζείηε λα  απαληήζεηε ζε εξσηήζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηελ 

εξεπλήηξηα λα θαηαλνήζεη ηελ νπηηθή θαη ηηο εκπεηξίεο ζαο ηφζν γηα ην θνκκάηη ηεο 

αλαπεξίαο φζν θαη γηα ηε δνκή ζηελ νπνία αλήθεηε. Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο δελ 

είλαη ηππνπνηεκέλεο, γηα λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα κηιήζεηε κε ηνλ δηθφ ζαο ηξφπν, λα 

αξζξψζεηε ειεχζεξα ηνλ δηθφ ζαο ιφγν θαη λα αλαδείμεηε φια εθείλα ηα ζεκεία πνπ 

θξίλεηε εζείο ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα λα θαηαγξαθνχλ. 

Ζ ζπλέληεπμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ΔΜΔΡΣΕΟΓΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ, Μεηαπηπρηαθή 

Φνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο, κε ηξφπν ή ζε ρψξν πνπ ζα επηιεγεί θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο. Ζ ζπλέληεπμε ζα ερνγξαθεζεί θαη ζα απνκαγλεηνθσλεζεί απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα. Πξφζβαζε ζην ερεηηθφ αξρείν ηεο ζπλέληεπμεο, ζην 

απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν θαη ζε φια ηα ζρεηηθά έληππα ζα έρεη κφλν ε εξεπλήηξηα 

πνπ ζα δηεμάγεη ηε ζπλέληεπμε, φκσο κφλν ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο, πξφζβαζε ζε απηά ζα έρεη θαη ν θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην 
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Κξήηεο θαη επφπηεο ηεο δηπισκαηηθήο, Μαλφιεο Σδαλάθεο,  νη νπνίνη δεζκεχνληαη λα 

ηεξήζνπλ ηελ αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεηε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, λα γλσξίδεηε φηη ζην ελδερφκελν κηαο κειινληηθήο 

δεκνζίεπζεο ή παξνπζίαζεο ηεο έξεπλαο απηήο, φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα καξηπξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ζαο ή ηελ ηαπηφηεηα ηξίησλ πξνζψπσλ, ζηα 

νπνία κπνξεί λα αλαθεξζείηε,  ζα ςεπδσλπκνπνηεζνχλ ψζηε λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα 

ηα πξφζσπα. Σα αξρεία ηεο έξεπλαο/δεδνκέλα ζα δηαηεξεζνχλ ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν θάθειν κέζα ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηεο εξεπλήηξηαο ζηνλ νπνίν 

πξφζβαζε έρεη κφλν ε εξεπλήηξηα, ε νπνία ζπλδέεηαη ζε απηφλ κε ηε ρξήζε ελφο 

πξνζσπηθνχ θαη κπζηηθνχ θσδηθνχ πξφζβαζεο, ηνλ νπνίν γλσξίδεη κφλν θαη απνθιεηζηηθά 

ε ίδηα. 

αο επραξηζηψ πξνθαηαβνιηθά γηα ηνλ ρξφλν ζαο. Δάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε απνξίεο 

κπνξείηε λα απεπζπλζείηε φπνηε ζέιεηε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο, ζηελ 

εξεπλήηξηα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: eirini.sem@outlook.com ή ζην ηειέθσλν: 

6976418385.  

Γηα ηπρφλ παξάπνλα ή θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ehde@uoc.gr, ελψ γηα ηπρφλ 

παξάπνλα ή θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ παξαθαινχκε 

επηθνηλσλήζηε κε ηελ ππεχζπλε πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: dpo@uoc.grθαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (complaints@dpa.gr). 

 

ΓΖΛΧΖ  ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ  

 

Δγψ ν/ε …………………………………………………............................................. 

(νλνκαηεπψλπκν) 

Δπηβεβαηψλσ φηη  

(Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε κε Υ ηα αληίζηνηρα ηεηξαγσλίδηα γηα λα δειψζεηε 

ζπλαίλεζε) 

 

Έρσ δηαβάζεη θαη έρσ θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ 

Δληχπνπ Πιεξνθφξεζεο  

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

mailto:eirini.sem@outlook.com
mailto:ehde@uoc.gr
mailto:dpo@uoc.gr
mailto:complaints@dpa.gr
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Μνπ δφζεθε αξθεηφο ρξφλνο γηα λα απνθαζίζσ αλ ζέισ λα 

ιάβσ κέξνο ζηελ έξεπλα  

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

Έρσ ιάβεη ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ   

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

Καηαιαβαίλσ φηη ε ζπκκεηνρή κνπ είλαη εζεινληηθή θαη 

κπνξψ λα απνρσξήζσ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο λα δψζσ 

εμεγήζεηο θαη ρσξίο θακία ζπλέπεηα. 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

Καηαλνψ φηη αλ ζειήζσ λα απνρσξήζσ απφ ηελ έξεπλα ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα έρσ δψζεη έσο ηφηε ζα θαηαζηξαθνχλ.  

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

Καηαλνψ φηη κπνξψ λα δεηήζσ λα θαηαζηξαθνχλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ έδσζα ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο κέρξη θαη 

12 κήλεο απφ ζήκεξα 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

Γλσξίδσ κε πνηφλ κπνξψ λα επηθνηλσλήζσ αλ επηζπκψ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα   

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

Γλσξίδσ ζε πνηφλ κπνξψ λα απεπζπλζψ γηα παξάπνλα ή 

θαηαγγειίεο 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

Γλσξίδσ κε πνηφλ κπνξψ λα απεπζπλζψ γηα λα αζθήζσ ηα 

δηθαηψκαηά κνπ. 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

 

Θα ιάβσ ην πιήξεο αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ζπγθαηάζεζεο 

κεηά απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνγεγξακκέλεο δήισζεο. 

 

    

Ολνκαηεπψλπκν ζπκκεηέρνληνο:  

 

Τπνγξαθή 

 

Ζκεξνκελία 

Ολνκαηεπψλπκν εξεπλεηή:  

 

Τπνγξαθή 

 

Ζκεξνκελία   

 

 




