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Γενικά
Στον  χώρο  που  ζούμε  όλοι  μας  έχουμε  παρατηρήσει  ότι

υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες που
τους  διαφοροποιούν  από  το  υπόλοιπο  κοινωνικό  σύνολο.
Παραδείγματος  χάρη,  υπάρχουν  άνθρωποι  που  έχουν  δυσκολίες
όρασης, άλλοι με δυσκολίες ακοής, ομιλίας, μάθησης ή κίνησης.
Επίσης,  υπάρχουν  άνθρωποι  που  έχουν  σπασμούς  ή  παράξενη
συμπεριφορά,  ή  δεν  αισθάνονται  τα  χέρια  και  τα  πόδια  τους.
Τέτοιες δυσκολίες λέγονται αναπηρίες. 

Άνθρωποι με αναπηρίες υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Στατι-
στικά,  ένα  ποσοστό  περίπου  10%  του  συνολικού  πληθυσμού
αντιμετωπίζει κάποιο είδος δυσκολίας, υπό την έννοια της αναπη-
ρίας. Ένα ποσοστό ανθρώπων με αναπηρίες ζει ακριβώς με τον ίδιο
τρόπο που ζουν και τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας στην οποία
μετέχουν.  Όμως,  ένα  άλλο  ποσοστό  δεν  ζει  κάτω από  τις  ίδιες
συνθήκες,  εξ  αιτίας  της  αναπηρίας,  η  οποία  συντελεί  στην
εμφάνιση  διαφόρων  προβλημάτων.  Για  τους  ανθρώπους  αυτούς
είναι δύσκολο να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, ισότιμα
με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους και του κοινωνικού τους
περιβάλλοντος. 

Τι είναι αναπηρία
Η αναπηρία έχει προσεγγισθεί με διάφορους τρόπους και από

διάφορες  οπτικές  γωνίες.  Σήμερα,  όμως  δύο  είναι  οι  επικρα-
τέστερες προσεγγίσεις:  το ιατρικό μοντέλο και  το κοινωνικό μο-
ντέλο της αναπηρίας.

Τα μοντέλα αυτά έχουν αναπτυχθεί  προκειμένου να αποτε-
λέσουν ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε
πώς οι άνθρωποι με αναπηρίες βιώνουν την καθημερινή τους ζωή.
Επίσης,  αντιπροσωπεύουν  τις  δύο  πλέον  επικρατούσες
προσεγγίσεις της αναπηρίας στον δυτικό κόσμο. 

Το ιατρικό μοντέλο έχει αναπτυχθεί κυρίως στο πρώτο μισό
του  εικοστού  αιώνα  και  αντικατοπτρίζει  την  προσέγγιση  των
επαγγελματιών υγείας προς την αναπηρία, καθόσον αυτοί είχαν την
μεγαλύτερη εμπλοκή με αυτό τον χώρο.  Σύμφωνα με αυτή την
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προσέγγιση η αναπηρία θεωρείται σαν ένα πρόβλημα με το οποίο οι
επαγγελματίες  υγείας  καλούνται  ν'  ασχοληθούν.  Το  πρόβλημα
αφορά το άτομο με την αναπηρία και ως εκ τούτου η παρέμβαση
πρέπει  να  εφαρμοστεί  σε  ατομικό  επίπεδο  και  να  στοχεύει  να
προσαρμόσει το άτομο στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Αργότερα, αναπτύχθηκε το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας,
κυρίως από τους ίδιους τους ανθρώπους με αναπηρίες,  κατά τις
τρεις περίπου τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, το οποίο
αντικατοπτρίζει  τη δική τους προσέγγιση απέναντι στη δική τους
εμπειρία.  Σύμφωνα  με  αυτή  την  προσέγγιση,  το  πρόβλημα
εντοπίζεται στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τα οποία έχουν
δημιουργήσει  ένα  πλήθος  από  εμπόδια  με  αποτέλεσμα  την
περιθωριοποίηση των ανθρώπων με αναπηρίες. 

Είναι  αυτονόητο  ότι  υπάρχουν  θεμελιώδεις  διαφορές  στις
προσεγγίσεις των δύο αυτών μοντέλων.

Όπως έχει προαναφερθεί, σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο, η
αναπηρία ταυτίζεται με την ασθένεια, είναι αποτέλεσμα σωματικής
κατάστασης  και  αφορά  στο  άτομο.  Εξ  αιτίας  της  αναπηρίας  το
άτομο βιώνει χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Η πρόταση του ιατρικού
μοντέλου  είναι  η  θεραπεία  που  βασίζεται  στους  επαγγελματίες
υγείας.  Συνεπώς,  το  αίτημα  από  την  κοινωνία  πρέπει  να  είναι
επενδύσεις στην προστασία της υγείας και στις σχετικές υπηρεσίες.
Αυτές  οι  υπηρεσίες  θεωρείται  ότι  μπορούν  να  συμβάλουν  στην
επίτευξη  μιας  πιο  “φυσιολογικής”  ζωής  για  τους  ανθρώπους  με
αναπηρίες. 

Η αναλογία κόστους – ωφέλειας του ιατρικού μοντέλου έχει
αμφισβητηθεί  από τις  οργανώσεις  των ανθρώπων με  αναπηρίες,
καθόσον η προσαρμογή του περιβάλλοντος προκειμένου να ικα-
νοποιηθούν οι  ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρίες έχει  χαρα-
κτηριστεί  φθηνότερη. Επιπλέον, έχει  υποστηριχθεί  ότι  το ιατρικό
μοντέλο προωθεί την αποδυνάμωση των ανθρώπων με αναπηρίες.

Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, οι παράγοντες που ορί-
ζουν την αναπηρία σαν πρόβλημα είναι τα περιβαλλοντικά εμπόδια,
η  προκατάληψη  και  ο  κοινωνικός  αποκλεισμός.  Αυτοί  οι
παράγοντες τίθενται  από την  κοινωνία και  επηρεάζουν τους αν-
θρώπους που διαφέρουν από τον μέσο όρο σωματικά, διανοητικά ή
ψυχολογικά.  Ο όρος  κοινωνικό  μοντέλο έχει  χρησιμοποιηθεί  για
πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία, στη δεκαετία του 1980, αλλά οι
σχετικές ιδέες φαίνεται να εμφανίζονται γύρω στο 1960.

Το κοινωνικό μοντέλο αποτελεί την θεωρητική έκφραση του
αναπηρικού κινήματος, το οποίο έχει πολλά χαρακτηριστικά ενός
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κοινωνικού κινήματος, όπως η προαγωγή της αυτο-κατανόησης και
η  ανάπτυξη  μιας  πλατφόρμας  για  αλλαγή.  Ως  εκ  τούτου  το
κοινωνικό μοντέλο έχει διαποτιστεί από ορισμένες ιδέες. Η ιδέα της
ισότητας  είναι  θεμελιώδης  σε  αυτό  το  μοντέλο.  Τα  άτομα  με
αναπηρία, όπως και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες, αγωνίζονται
για  ίσα  δικαιώματα.  Το  αναπηρικό  κίνημα  επίσης  αγωνίζεται  για
αλλαγή  των  στάσεων  της  κοινωνίας  προς  τους  ανθρώπους  με
αναπηρίες,  κοινωνική  υποστήριξη  και  πρόσβαση  στην
πληροφόρηση. 

Σύμφωνα με  την  προσέγγιση  του  κοινωνικού  μοντέλου,  οι
ιατρικές παρεμβάσεις προς τα άτομα με αναπηρία που στοχεύουν
να τα καταστήσουν “φυσιολογικά” μπορούν να εμπεριέχουν προ-
κατάληψη και διάκριση και να έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσκολία
στην κοινωνική ενσωμάτωση και τον περιορισμό της αυτοεκτίμη-
σης.

Κατηγορίες αναπηρίας
Μια  ασθένεια,  ένα  ατύχημα  ή  μια  ιατρική  κατάσταση  είναι

πιθανό να έχουν συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το
άτομο.  Οι  συνέπειες  αυτές  μπορούν  να  χωριστούν  σε  δύο  κα-
τηγορίες: τις εμφανείς και τις μη εμφανείς. Μια εμφανής αναπηρία
είναι κάτι που μπορούμε να δούμε. Για παράδειγμα, ένας χρήστης
αναπηρικού  αμαξιδίου  έχει  μια  εμφανή  σωματική  αναπηρία.
Συνήθως, πολλοί άνθρωποι συσχετίζουν την αναπηρία με τη χρήση
αναπηρικού  αμαξιδίου,  ενώ  στην  πραγματικότητα  οι  χρήστες
αναπηρικού  αμαξιδίου  αποτελούν  μόνο  ένα  μικρό  ποσοστό  του
συνόλου των  ανθρώπων με  αναπηρίες.  Υπάρχουν  πολλές  άλλες
μορφές  εμφανών  και  μη  εμφανών  αναπηριών,  όπως  για  πα-
ράδειγμα  ένα  άτομο  με  αυξημένο  διαβήτη  μπορεί  να  αποκτήσει
αναπηρία στην όραση ή στην κίνηση λόγω κακής κυκλοφορίας του
αίματος και απώλειας της αίσθησης.

Οι  κινητικές  αναπηρίες υποδηλώνουν  δυσκολία  στην  κί-
νηση ή στην χρήση ενός τμήματος ή του συνόλου του σώματος. Σε
πολλές  περιπτώσεις  είναι  πιθανό  το  άτομο  να  έχει  διαφορετική
εικόνα από τους άλλους ανθρώπους εξ αιτίας διαφόρων δυσμορ-
φιών,  ενώ  είναι  σύνηθες  να  κινείται  με  διαφορετικό  τρόπο.  Τα
χέρια και τα πόδια μπορεί να είναι δύσκαμπτα ή αδύναμα, γεγονός
που έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή και ολοκληρωμένη κίνηση
του  σώματος.  Σε  μερικούς  ανθρώπους  οι  κινητικές  αναπηρίες
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εμφανίζονται από τη γέννηση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να
είναι  αποτέλεσμα  ασθένειας  ή  τραυματισμού.  Οι  κινητικές
αναπηρίες  μπορεί  να  παρουσιαστούν  και  με  την  πάροδο  της
ηλικίας, εξ αιτίας παθήσεων που εμφανίζονται και που επηρεάζουν
τα κόκαλα, τις αρθρώσεις ή την πλάτη.

Οι  αισθητηριακές  αναπηρίες υποδηλώνουν  απώλεια  ή
δυσλειτουργία της ακοής ή της όρασης. Είναι πιθανό το άτομο να
έχει δυσκολία στην όραση από την γέννησή του, ή να έχει χάσει
την όραση σε νεαρή ή μεγαλύτερη ηλικία, εξ αιτίας ασθένειας ή
τραυματισμού. Οι άνθρωποι με δυσκολίες ακοής ή ομιλίας μπορεί
να έχουν δυσκολία στην επικοινωνία με τους άλλους. 

Οι  μαθησιακές  δυσκολίες ή  αναπηρίες, κατά  μια  προ-
σέγγιση, χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που αναπτύσσονται πιο
αργά από τους άλλους ανθρώπους της ίδιας ηλικίας. Ή είναι πιθανό
η  ανάπτυξή  τους  να  σταματήσει.  Ως  εκ  τούτου,  ένα  άτομο  με
μαθησιακές  δυσκολίες  μπορεί  να  συμπεριφέρεται  σαν  να  ήταν
μικρότερο από την πραγματική του ηλικία και να μην έχει τις ίδιες
ικανότητες με τα άτομα της ηλικίας του. Ωστόσο έχει υποστηριχθεί
ότι αν και ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορεί να μάθει
με  τον  κοινά  αποδεκτό  τρόπο  ή  με  τον  ίδιο  ρυθμό  με  τους
συνομηλίκους  του,  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  δεν  μπορεί  να  μάθει
καθόλου. Πολλές φορές διαφορετικές μαθησιακές και εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις  μπορούν  να  βοηθήσουν  ουσιαστικά  τα  άτομα  με
μαθησιακές δυσκολίες.

Οι  δυσκολίες επικοινωνίας αφορούν στη δυσκολία χρήσης
της  ομιλίας,  των  χειρονομιών  και  του  γραπτού  λόγου.  Με  την
επικοινωνία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες
και  κατανοούν  ο  ένας  τον  άλλο.  Όλοι  οι  άνθρωποι  θέλουν  να
επικοινωνούν με τους άλλους ανταλλάσσοντας σκέψεις,  ανάγκες
και αισθήματα. Μια δυσκολία επικοινωνίας μπορεί για παράδειγμα
να προέρχεται από δυσκολία ελέγχου των μυών που σχετίζονται με
την ομιλία ή όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες στο κέντρο ομιλίας του
εγκεφάλου. Επιπλέον, πολλές φορές συνοδεύουμε την ομιλία μας
με χειρονομίες. Συνεπώς, άνθρωποι που έχουν κάποια αναπηρία, η
οποία  επηρεάζει  τους  σχετικούς  μύες,  δυσκολεύονται  να  τους
ελέγξουν και ως εκ τούτου να επικοινωνήσουν.

Οι  διανοητικές  (ψυχικές)  αναπηρίες μπορεί  να  επηρε-
άζουν τη συμπεριφορά. Ένας άνθρωπος με παράξενη συμπεριφορά
είναι κάποιος που σκέφτεται, πράττει ή μιλάει με πολύ διαφορετικό
τρόπο  από  τους  άλλους  ανθρώπους.  Είναι  πιθανό,  ο  άνθρωπος
αυτός  να μην  είχε  πάντα  αυτή  την  συμπεριφορά,  αλλά  να  έχει
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αλλάξει  στην  πορεία  του  χρόνου.  Η  αλλαγή  στη  συμπεριφορά
μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί ξαφνικά μέσα σε λίγες ημέρες ή να
έχει μεταβληθεί αργά κατά τη διάρκεια πολλών μηνών. Σε αυτή την
κατηγορία περιλαμβάνονται  ασθένειες  που επιφέρουν διαταραχές
στη διάθεση, την αντίληψη και την κινητοποίηση, καθώς επίσης και
την  κατάσταση  των  ιστών  του  εγκεφάλου,  με  αποτέλεσμα  την
απώλεια  μνήμης  ή  προσανατολισμού,  όπως  για  παράδειγμα
συμβαίνει με την ασθένεια Alzheimer. 

Οι  μη εμφανείς  αναπηρίες περιλαμβάνουν μια  σειρά  κα-
ταστάσεων που επηρεάζουν το ανθρώπινο σώμα χωρίς να υπάρχει
εξωτερικό  σημάδι  ή  ελάττωμα.  Καταστάσεις  όπως  καρδιακά
νοσήματα, αναπνευστικές δυσλειτουργίες, επιληψία, καρκίνοι,  αι-
ματολογικά νοσήματα επηρεάζουν την δυνατότητα του ατόμου να
λειτουργεί  αποτελεσματικά  σε  συγκεκριμένες  καταστάσεις  ή
χρονικές περιόδους.

Τι είναι δραστηριότητες
Όπως είναι γνωστό, κάποιες δραστηριότητες είναι κοινές για

όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο ή κοινωνία.
Αυτές είναι οι εξής:

 Να τρώει και να πίνει
 Να πλένεται και να λούζεται
 Να καθαρίζει τα δόντια του
 Να πηγαίνει στη τουαλέτα
 Να ντύνεται
 Να χτενίζει τα μαλλιά του
 Να κινείται μέσα στο σπίτι
 Να κινείται στη γειτονιά του και στην ευρύτερη περιοχή
 Να παίζει
 Να πηγαίνει στο σχολείο
 Να καταλαβαίνει τα λεγόμενα των άλλων
 Να εκφράζει  τις  σκέψεις,  τις  ανάγκες και  τα συναισθήματά

του
 Να διαβάζει, να γράφει και να μετράει
 Να συμμετέχει σε δραστηριότητες της οικογένειας
 Να κάνει τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού
 Να δημιουργεί οικογένεια
 Να μεγαλώνει παιδιά
 Να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες
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 Να αποκτά εισόδημα
 Να χρησιμοποιεί χρήματα
 Να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς

Αν ένα άτομο με αναπηρία δεν μπορεί  να πραγματοποιήσει
όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, τότε χρειάζεται εκπαίδευση.

Με τη βοήθεια της εκπαίδευσης πολλοί άνθρωποι με αναπη-
ρίες μπορούν να μάθουν όλες, ή έστω τις περισσότερες, από τις
δραστηριότητες που παρατίθενται παραπάνω.

Έχει  παρατηρηθεί  ότι  οι  άνθρωποι  με  αναπηρίες,  πολλές
φορές  έχουν  δυσκολίες,  οι  οποίες  τους  εμποδίζουν  να  πραγμα-
τοποιήσουν  μερικές  από  τις  δραστηριότητες  που  αναφέρθηκαν.
Επίσης,  είναι  πιθανό  μερικοί  άνθρωποι  να  πραγματοποιούν  μεν
ορισμένες δραστηριότητες, αλλά κατά τρόπο διαφορετικό από τους
υπόλοιπους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, τα μέλη της κοινωνίας στην
οποία  ζει  το  άτομο  με  αναπηρία,  το  βλέπουν ως διαφορετικό  ή
κατώτερο από τους άλλους.

Δυστυχώς, πολλές κοινωνίες έχουν υπάρξει άδικες απέναντι
στους  ανθρώπους  με  αναπηρίες.  Είναι  αλήθεια  ότι  οι  αναπηρίες
αυτές  καθαυτές  μπορούν  να  αποτελέσουν  εμπόδιο  στην
πραγματοποίηση  κάποιων  δραστηριοτήτων.  Όμως,  με  την
εκπαίδευση, οι περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρίες επιτυγχάνουν
να πραγματοποιήσουν τις περισσότερες δραστηριότητες που είναι
απαραίτητες για την ισότιμη  συμμετοχή τους στην κοινωνία, έστω
και με διαφορετικό τρόπο ή με πιο αργό ρυθμό.

Έχει  παρατηρηθεί ότι σε πολλές κοινωνίες οι  συμπεριφορές
των άλλων προς τους ανθρώπους με αναπηρίες είναι τέτοιες που
τους εμποδίζουν να κάνουν όλα αυτά που μπορούν. Τα μέλη των
διαφόρων  κοινωνιών,  αλλά  και  οι  κοινωνικές  δομές  που  έχουν
διαμορφωθεί  δεν  έχουν δώσει  πάντα στους ανθρώπους με  ανα-
πηρίες τις ίδιες ευκαιρίες με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Κατά
συνέπεια, πολλοί άνθρωποι με αναπηρίες δεν μπόρεσαν να συμ-
μετέχουν ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες και  έτσι  δεν έχουν
αποκτήσει  τις  εμπειρίες  και  δεξιότητες  που  χρειάζονται  για  την
εμπλοκή σε όλο το φάσμα των καθημερινών ενασχολήσεων.

Στο σημείο αυτό, βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολ-
λές  περιπτώσεις  άνθρωποι  με  αναπηρίες  αποστασιοποιούνται  οι-
κειοθελώς από την συμμετοχή σε δραστηριότητες και αποφεύγουν
την επαφή με το κοινωνικό σύνολο. Αυτοί συνήθως δεν επιθυμούν
να εκπαιδευτούν και να βελτιώσουν τις συνθήκες και την ποιότητα
ζωής τους.
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Είναι  πολύ σημαντικό να γίνει  κατανοητό ότι  η εκπαίδευση
είναι  απαραίτητη  προκειμένου  να  βελτιωθεί  η  κατάσταση  ενός
ατόμου με αναπηρία.

Ωστόσο, είναι πιθανό κάποιοι άνθρωποι με αναπηρία να μην
μπορούν  να  βοηθηθούν  με  την  εκπαίδευση.  Αυτό  συμβαίνει  σε
ανθρώπους που ζουν κάτω από συνθήκες  βαριάς αναπηρίας  για
μεγάλα  χρονικά  διαστήματα  και  είναι  εξαρτημένοι  πλήρως  από
άλλους.  Αυτοί  συνήθως δεν  μετέχουν  σε  οικογενειακές  και  κοι-
νωνικές δραστηριότητες, είναι δε πιθανό ακόμη να έχουν σταμα-
τήσει να ανταποκρίνονται στα λεγόμενα των άλλων, καθώς και στα
ερεθίσματα του περιβάλλοντος, γενικά.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι
αρκετά  σπάνιες  και,  κατά  κανόνα,  ένα  πρόγραμμα  εκπαίδευσης
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη του ατόμου.

Άτομο και οικογένεια 
Η οικογένεια  αποτελεί  σημαντικότατο  παράγοντα,  ο  οποίος

μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά στην εκπαίδευση του ατόμου. Ως
εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό η οικογένεια στο σύνολό της να
έχει συνεργασία προκειμένου να βοηθηθεί το άτομο.

Όπως προαναφέρθηκε, η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει το
άτομο να ζήσει μια ζωή ίδια με αυτή των υπολοίπων μελών της
οικογενείας του και των μελών του κοινωνικού συνόλου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση και η ενημέρωση
μπορούν να βοηθήσουν επιπλέον και την οικογένεια. Και αυτό γιατί
όσο το άτομο ανεξαρτητοποιείται, τόσο περιορίζεται η υποχρέωση
της οικογένειας να προσφέρει βοήθεια σε μόνιμη βάση. Ακόμη δε η
οικογένεια  μπορεί  να  ωφεληθεί  επιπροσθέτως,  αν  το  άτομο,  ως
αποτέλεσμα  της  εκπαίδευσής  του  αρχίσει  να  συμβάλει  στην
διεκπεραίωση οικιακών εργασιών ή αν αρχίσει ν' αποκτά εισόδημα.

Θα πρέπει να τονισθεί, επίσης, ότι υπάρχουν οικογένειες, οι
οποίες εξ αιτίας των πεποιθήσεών τους καθίστανται εμπόδια στην
εκπαίδευση  των  μελών  τους  που  έχουν  κάποια  αναπηρία.  Είναι
λοιπόν  πιθανό  να  θεωρούν  ότι  η  αναπηρία  αποτελεί  ένα  είδος
κατάρας και  πως όσο λιγότερα κάνει  κάποιος γι  αυτά τα άτομα,
τόσο  καλύτερα.  Στην  περίπτωση  αυτή  είναι  καλό  να  γίνει  μια
συζήτηση  με  την  οικογένεια  και  να  ενημερωθεί  για  το  πόσο
σημαντικό είναι το άτομο να εμπλέκεται σε δραστηριότητες.

Είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι με αναπηρίες, καθώς και
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οι  οικογένειές  τους  διατηρούν  την  ελπίδα  ότι  κάποια  μέρα  θα
επέλθει ολοκληρωτική θεραπεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μερικοί
άνθρωποι  να  μην  επιθυμούν  να  εκπαιδευτούν  προκειμένου  να
γίνουν πιο ανεξάρτητοι. Στην περίπτωση αυτή είναι καλό τόσο το
άτομο όσο και  η οικογένεια  να κατανοήσουν ότι  όσο υπάρχει  η
αναπηρία  είναι  απαραίτητο  να βοηθηθεί  το  άτομο.  Βέβαια,  είναι
γνωστό ότι η αναπηρία συνήθως δεν θεραπεύεται.

Φυσικά,  είναι  πολύ δύσκολο για  ανθρώπους με  αναπηρίες,
καθώς και για τις οικογένειές τους, να αποδεχθούν τη μονιμότητα
της  κατάστασης.  Χρειάζεται  διάκριση,  ευγένεια  και  υπομονή,
προκειμένου  να  τους  εξηγηθεί  η  κατάσταση  της  αναπηρίας  με
τρόπο κατανοητό και  με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη
ανάλυση.  Εφόσον  το  άτομο  και  η  οικογένεια  κατανοήσουν  την
κατάσταση,  τότε  θα  αναγνωρίσουν  και  την  αναγκαιότητα
υποστήριξης και καθοδήγησης.

Θα πρέπει να γίνει γνωστό, τόσο στους ανθρώπους με ανα-
πηρίες,  όσο και  στις οικογένειές τους ότι  η ζωή ενός ανθρώπου
μπορεί να του παρέχει ικανοποίηση και ευτυχία παρά την ύπαρξη
αναπηρίας. Θα πρέπει να γίνουν γνωστές οι δραστηριότητες που
ένα άτομο μπορεί να κάνει, ακόμη και ζώντας κάτω από συνθήκες
αναπηρίας.  Είναι  σημαντικό  οι  άνθρωποι  με  αναπηρίες  να
κατανοήσουν  ότι  είναι  ίσα  μέλη  των  οικογενειών  τους  και  των
κοινωνιών  στις  οποίες  ζουν,  ενώ  μπορούν  επίσης  να  διάγουν
ευτυχισμένες και χρήσιμες ζωές.

Μερικοί γονείς πιστεύουν ότι το να έχουν ένα παιδί με ανα-
πηρία είναι ένα είδος τιμωρίας από τον Θεό ή ότι η αιτία της ανα-
πηρίας είναι σατανική. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει
γνωστή στους γονείς η ακριβής αιτία της αναπηρίας, καθώς επίσης
και  τα  οφέλη από την  εκπαίδευση,  που είναι  μια  καλύτερη,  πιο
ευτυχισμένη και πιο ανεξάρτητη ζωή. Και είναι αυτονόητο ότι και η
ζωή της οικογένειας θα γίνει ευκολότερη.

Άνθρωποι, οι οποίοι ξαφνικά αποκτούν μια αναπηρία μπορεί
να βρουν δύσκολο το να αποδεχθούν την εξάρτησή τους από τους
άλλους. Παραδείγματος χάρη, ένα άτομο ίσως να μην έχει πλέον
την  ικανότητα  να  πραγματοποιεί  δραστηριότητες  που  έκανε  στο
παρελθόν,  όπως  να  παίζει  ή  να  διαβάζει.  Φυσικά,  μια  τέτοια
κατάσταση κάνει τον άνθρωπο δυστυχισμένο.

Στις  περιπτώσεις  αυτές  είναι  καλό  να  γίνεται  προσπάθεια
εξεύρεσης  τρόπων  ώστε  το  άτομο  να  πραγματοποιεί  δραστη-
ριότητες που του άρεσε να κάνει στο παρελθόν. Αν αυτό δεν είναι
πλέον δυνατό, τότε θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε το άτομο

11



να αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα.
Είναι πιθανό η συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων, που ζουν

κάτω από συνθήκες αναπηρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, να
μεταβληθεί ως εξής:

 Είναι  πιθανό να αναμένουν μονίμως την  προσοχή από την
οικογένεια και τους φίλους.

 Είναι  πιθανό  να  γίνουν  ευερέθιστοι,  οξύθυμοι,  νευρικοί  ή
επιθετικοί.

 Είναι  πιθανό  να  εμφανίσουν  συμπτώματα  κατάθλιψης,  να
είναι θλιμμένοι ή να κλαίνε εύκολα.

 Μπορεί να αισθάνονται τιμωρημένοι.
 Μπορεί  να  μην αισθάνονται  ίσοι  σε  σχέση με  τους  άλλους

ανθρώπους.
 Μπορεί να έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
 Μπορεί να έχουν προβλήματα με τον ύπνο.
 Μπορεί να έχουν σεξουαλικά προβλήματα.

Επίσης,  η  συμπεριφορά  των  παιδιών  που  έχουν  αναπηρίες
μπορεί  να  μεταβληθεί  κατά  τους  ίδιους  τρόπους.  Μερικά  παιδιά
μπορεί να αρχίσουν να παίρνουν πράγματα που ανήκουν σε άλ-
λους.  Μερικά  μπορεί  να  είναι  πολύ  περισσότερο  δραστήρια  σε
σχέση με άλλα παιδιά, ή επιθετικά σε άλλα μέλη της οικογένειας.
Ως εκ τούτου μπορεί να είναι δύσκολο για μια οικογένεια να ζήσει
με ένα τέτοιο παιδί και να το κατανοήσει.

Ένας άνθρωπος, ο οποίος εργάζεται με ανθρώπους που ζουν
κάτω από συνθήκες αναπηρίας είναι καλό να έχει αυτά κατά νου
και να ενημερώνει την οικογένεια ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι
πιθανές, αλλά και διαχειρίσιμες. 

Παρά  το  γεγονός  ότι  μπορεί  να  αφιερωθεί  πολύς  χρόνος
προκειμένου  να  εξηγηθούν  τα  πλεονεκτήματα  της  εκπαίδευσης,
είναι πιθανό μερικοί άνθρωποι με αναπηρίες να μην επιθυμούν να
εμπλακούν  στη  διαδικασία  αυτή.  Για  παράδειγμα,  ένα  άτομο
μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να απολαμβάνει ήδη την βοήθεια των
μελών  της  οικογενείας  του  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα.  Στην
περίπτωση αυτή το άτομο έχει συνηθίσει να δέχεται την βοήθεια
των  άλλων  και  είναι  σύνηθες  να  μην  επιθυμεί  να  αλλάξει
συνήθειες. 

Μια  άλλη  αιτία  για  άρνηση  εκπαίδευσης  μπορεί  να  είναι  η
ενασχόληση του ατόμου με την επαιτεία. Υπάρχουν πολλοί που με
τον τρόπο αυτό κερδίζουν ικανοποιητικά ποσά, τα οποία αρκούν για
την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών, για την συντήρηση
των οικογενειών τους, ακόμη δε και για αποταμίευση. Έτσι, είναι
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πολύ πιθανό ένα άτομο που ζει κάτω από τέτοιες συνθήκες να μην
επιθυμεί  να  αλλάξει  συνήθειες  και  να  δυσκολεύεται  να  δεχθεί
εκπαίδευση  που  θα  το  οδηγήσει  σε  μια  εργασία  μέσα  στο
οργανωμένο κοινωνικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που ένας ενήλικας με αναπηρία δεν επιθυμεί να
δεχθεί εκπαίδευση, τότε καλό είναι να μην υπάρχει επιμονή από το
περιβάλλον του προς τον στόχο αυτό. Επίσης, ανάλογη θα πρέπει
να είναι η αντιμετώπιση και όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες,
στην περίπτωση που οι γονείς τους δεν επιθυμούν την εκπαίδευση.

Είναι πιθανό, με την πάροδο του χρόνου, η στάση του ατόμου
και της οικογένειας προς την εκπαίδευση να μεταβληθεί, ειδικά αν
έρθουν σε επαφή με κάποιο άτομο που έχει εκπαιδευτεί επιτυχώς,
οπότε και τα αποτελέσματα είναι εμφανή.

Αναπηρία και περιβάλλον
Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι η αναπηρία αντι-

μετωπίζεται ως πρόβλημα και εστιάζεται στο άτομο. Αυτή είναι η
προσέγγιση του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας.  Η παρέμβαση
που προτείνεται είναι σε ατομικό επίπεδο και βασίζεται κυρίως στην
εκπαίδευση και στην δημιουργία τεχνολογικών βοηθημάτων για το
άτομο.

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει και μια διαφορετική
προσέγγιση  του  ίδιου  θέματος.  Είναι  αυτή  του  κοινωνικού  μο-
ντέλου της αναπηρίας. Σύμφωνα με αυτήν η αναπηρία εστιάζεται
στο  περιβάλλον  και  η  παρέμβαση  που  προτείνεται  αφορά  στην
προσαρμογή του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος έτσι ώστε
αυτό να γίνει φιλικό προς τους ανθρώπους με αναπηρία. Βέβαια,
στην πάροδο των χρόνων οι δύο αυτές προσεγγίσεις συμπλέκονται
και αλληλοεπηρεάζονται.

Οι άνθρωποι με αναπηρίες υποστηρίζουν ότι αν οι στάσεις του
κοινωνικού περιβάλλοντος, ο τρόπος που τα φυσικά περιβάλλοντα
είναι σχεδιασμένα και ο τρόπος που η κοινωνία είναι οργανωμένη
άλλαζαν,  τότε  τα  αρνητικά  αποτελέσματα  της  αναπηρίας  θα
μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην
παροχή πιο δίκαιων ευκαιριών στους ανθρώπους με αναπηρίες. 

Το περιβάλλον – εσωτερικό και εξωτερικό, μπορεί να αλλάξει
ώστε  να  δίνει  καλύτερη  πρόσβαση  και  να  βελτιώνει  τις
διευκολύνσεις  για  τους  ανθρώπους  με  αναπηρίες.  Νέα  δημόσια
κτίρια  θα  πρέπει  να  κατασκευαστούν,  τα  οποία  να  πληρούν  τις
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σύγχρονες προδιαγραφές προσπελασιμότητας,  ενώ στα παλιά θα
πρέπει  να  γίνουν όσο το  δυνατό σωστές  παρεμβάσεις  προς  την
κατεύθυνση  αυτή.  Σε  ό,τι  αφορά  τους  εξωτερικούς  χώρους,  θα
πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  ανάγκες  των  ανθρώπων  με
αναπηρίες και να κατασκευάζονται ράμπες στα πεζοδρόμια, οδηγοί
για τυφλούς και μερικώς τυφλούς, τα διάφορα αντικείμενα, έπιπλα
κλπ στα πεζοδρόμια να τοποθετούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να μην
αποτελούν  εμπόδιο  και  να  τονίζονται  με  τρόπο  έτσι  ώστε  να
προκαλείται  χρωματική  αντίθεση.  Επιπλέον,  είναι  βασικό  να
δημιουργούνται  θέσεις  στάθμευσης  για  χρήστες  αναπηρικού
αμαξιδίου, καθώς επίσης και προσαρμοσμένες δημόσιες τουαλέτες.

Η δομή της κοινωνίας μας ως ένα βαθμό καθορίζει τον τρόπο
ζωής  μας.  Υπάρχουν  κανόνες,  πρωτόκολλα  και  διαδικασίες  που
βασίζονται στην παράδοση και για τα οποία σπάνια διερωτώμεθα.
Συμμορφωνόμαστε  γιατί  δεν  θέλουμε  να  είμαστε  διαφορετικοί,
αλλά  κάποιες  φορές  αυτές  οι  παραδοσιακές  αξίες  δημιουργούν
δυσκολίες  προσαρμογής  στους  ανθρώπους  με  αναπηρίες.  Για
παράδειγμα,  στο  χώρο  εργασίας,  μια  εταιρία  μπορεί  να  έχει
αυστηρούς  κανονισμούς  στην  δομή  του  εβδομαδιαίου  προ-
γράμματος, στις ώρες προσέλευσης και αναχώρησης. Αυτό μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία, που
χρειάζεται  περισσότερο  χρόνο  το  πρωί  για  να  ντυθεί  και  να
φροντίσει τον εαυτό του, να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. 

Η πρόσβαση σε πληροφορίες είναι ένα επίσης βασικό ζήτημα
που απασχολεί  τους ανθρώπους με αναπηρίες.  Στην καθημερινή
μας ζωή εξαρτόμαστε από διάφορες πληροφορίες,  όπως οι  ώρες
δρομολογίων των λεωφορείων,  οι  οδηγίες  χρήσης  των οικιακών
συσκευών,  οι  οποίες  είναι  γραπτές.  Ακόμη,  σε  ό,τι  αφορά  τις
ακαδημαϊκές σπουδές, το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων είναι
επίσης  γραπτό.  Οι  πληροφορίες  αυτές  είναι  χρήσιμες  μόνο  σε
ανθρώπους  που  μπορούν  να  διαβάσουν  ή/και  μπορούν  να
κατανοήσουν αυτό  που διαβάζουν.  Προκειμένου οι  άνθρωποι  με
αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, θα πρέπει αυτές
να  είναι  γραμμένες  σε  απλή  γλώσσα,  με  μεγάλα  γράμματα  και
Braille,  καθώς επίσης να έχουν μετατραπεί  σε ήχο. Οι άνθρωποι
που δεν έχουν την δυνατότητα να ακούσουν ομιλία θα πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε νοηματική μετάφραση, ή σε υπότιτλους αν οι
πληροφορίες είναι σε οθόνη.

Οι  προκαταλήψεις  και  οι  απόψεις  των  ανθρώπων  για  την
αναπηρία μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων
με αναπηρίες. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάποιες εκ των προτέρων
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διαμορφωμένες ιδέες  σχετικά με  τους ανθρώπους με  αναπηρίες,
πιθανόν λόγω του ότι είχαν μικρή επαφή με αυτούς στο παρελθόν.
Αυτό  μπορεί  να  προκαλέσει  υποτιμητικές  απόψεις  ή  έλλειψη
ανεκτικότητας, γιατί μπορεί οι άνθρωποι να μην κατανοούν ότι το
άτομο με αναπηρία, (χωρίς να ευθύνεται το ίδιο γι αυτό) πιθανόν
να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κάνει κάτι ή να κουράζεται
πιο εύκολα. Οι άνθρωποι είναι πιθανό να υιοθετούν αυτόματα μια
άποψη  που  εκφράζει  κοινωνική  διάκριση,  κάνοντας  μια
λανθασμένη υπόθεση ότι  ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι  τόσο
ικανό όσο ένα άτομο χωρίς αναπηρία.

Εν κατακλείδι...
Με βάση τα παραπάνω, οι διαφορές στις προσεγγίσεις είναι

εμφανείς. Το ερώτημα που τίθεται είναι: ποια, τελικά είναι η πιο
σωστή προσέγγιση;

Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Οι προσεγγίσεις του ιατρικού
και του κοινωνικού μοντέλου υπήρξαν αποτέλεσμα μακροχρόνιων
ζυμώσεων,  προβληματισμών,  πειραματισμών  και  αξιολόγησης
αποτελεσμάτων. Είναι όμως εμφανές - και αυτό επιβεβαιώνεται από
την καθημερινή εμπειρία - ότι και οι δύο προσεγγίσεις έχουν να
προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους ανθρώπους με αναπηρίες. Ως
εκ τούτου, ένας συνδυασμός των δύο, κατά πάσα πιθανότητα είναι
ο ιδανικός.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ατομικό
επίπεδο και αφορούν στην υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες
είναι  απαραίτητες.  Έτσι,  λοιπόν,  οι  ιατρικές  και  παραϊατρικές
υπηρεσίες, καθώς και η φαρμακευτικές αγωγές, σαφέστατα παίζουν
σημαντικότατο ρόλο στην επιβίωση και  στην ποιότητα ζωής των
ανθρώπων  με  αναπηρίες.  Επιπλέον,  τα  τεχνολογικά  βοηθήματα,
όπου  αυτά  είναι  απαραίτητα,  συμβάλλουν  καθοριστικά  στο  να
γίνεται η καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες πιο εύκολη.

Ωστόσο,  εφόσον η  αναπηρία μας  αφορά όλους,  είναι  απα-
ραίτητες οι βελτιώσεις και οι προσαρμογές τόσο του φυσικού, όσο
και  του  κοινωνικού  περιβάλλοντος.  Η  θέσπιση  θεσμικού και
νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να διασφαλίζει τα θεμελιώδη αν-
θρώπινα δικαιώματα και  τις  ελευθερίες,  οπωσδήποτε  επιβάλλεται
να υφίσταται και να είναι σεβαστό, σε μια κοινωνία που δεν θέλει
να  έχει  απλώς  ανθρώπινο  πρόσωπο,  αλλά  να  είναι  πραγματικά
ανθρώπινη. Η εξασφάλιση των δυνατοτήτων άνετης μετακίνησης,

15



προσβάσιμης  και  ευπρεπούς  κατοικίας,  κατάλληλης  εκπαίδευσης,
αποδοτικής, δημιουργικής και ικανοποιητικής απασχόλησης, καθώς
και δυνατότητας επιλογής ευχάριστων δραστηριοτήτων ελεύθερου
χρόνου  θεωρείται  θεμελιώδους  σημασίας  σε  μια  σύγχρονη
κοινωνία.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι εξίσου απαραίτητη είναι και η
οριοθέτηση των ρόλων και των πεδίων δράσης των εμπλεκομένων
μερών.  Οι  ειδικοί,  επιστήμονες  και  μη,  καλούνται  να  δια-
δραματίσουν ένα ρόλο συγκεκριμένο και καθορισμένο τόσο από τη
δεοντολογία τους, όσο και από την καθημερινή πραγματικότητα. Ο
ρόλος του επαγγελματία υγείας, για παράδειγμα, είναι να παρέχει
μια  όσο το δυνατόν ακριβή διάγνωση και  την πλέον κατάλληλη
θεραπεία,  στο  πλαίσιο  της  επιστήμης  του.  Ο  ρόλος  του
εκπαιδευτικού είναι να επιλέξει τις πλέον κατάλληλες εκπαιδευτικές
μεθόδους,  ώστε  να  έχει  το  καλύτερο  μαθησιακό  αποτέλεσμα.
Ανάλογα καθορισμένοι είναι οι ρόλοι και των άλλων εμπλεκομένων.
Είναι, λοιπόν σημαντικό ο καθένας να γνωρίζει τα όριά του και να
μην τα υπερβαίνει.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι με ανα-
πηρία δεν έχουν λόγο σε θέματα που τους αφορούν. Ο κάθε “λή-
πτης” ή “καταναλωτής” υπηρεσιών και προϊόντων επιβάλλεται να
έχει τη δυνατότητα επιλογής, του τι θεωρεί ότι είναι καλύτερο γι
αυτόν. Ακόμη, θα πρέπει να έχει τις ελευθερίες, που έχουν όλοι οι
άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, ενώ είναι εξίσου σημαντικό
να του δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιήσει την υπέρβαση της
αναπηρίας  του.  Έτσι,  ως  κοινωνία  δεν  στερούμε  από  τους
συνανθρώπους  μας  με  αναπηρία  την  δυνατότητα  να  επιτύχουν
εξαιρετικές επιδόσεις σε κάποιον τομέα - όπως π.χ. άνθρωποι χωρίς
χέρια να καταξιώνονται ως ζωγράφοι - και να ξεφύγουν από τα
πλασματικά όρια ενός “προκαθορισμένου μέλλοντος”.
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