
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΥΑΝΑΠ)



Συμπεριφορά
προς άτομα με αναπηρία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ
Φυσικοθεραπευτής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013

Copyright © 2013 Για την Ευρώπη: Σύμπραξη QQVD. Για την Ελλάδα: Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής
Αποκατάστασης

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης
Ιστοσελίδα: http://www.iea.gr

http://www.iea.gr/


 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Δ.  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Αποποίηση  ευθύνης:  Το  Ινστιτούτο  Ενδοκοινωνιακής  Αποκατάστασης  δεν
ευθύνεται για  τυχόν λανθασμένη εφαρμογή των οδηγιών που παρέχονται
στο παρόν εγχειρίδιο.

2



Περιεχόμενα

Γενικά...............................................................................4

Μη αποδεκτές και αποδεκτές εκφράσεις..................................5

Θέματα καθημερινής συμπεριφοράς.......................................8

3



Γενικά

Η συμπεριφορά προς τους ανθρώπους με  αναπηρία είναι
ένα ζήτημα  που έχει  απασχολήσει  και  συνεχίζει  να  απασχολεί
τόσο  την  κοινότητά  τους,  όσο  και  τους  υπόλοιπους
εμπλεκόμενους  στον  χώρο,  όπως  παροχείς  υπηρεσιών,
επαγγελματίες υγείας, εθελοντές κλπ.

Έτσι, παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι χωρίς αναπηρία πολλές
φορές  προβληματίζονται  όταν  πρόκειται  να  χρησιμοποιήσουν
εκφράσεις σχετικά με την αναπηρία, ειδικά όταν απευθύνονται σε
ανθρώπους με  αναπηρία.  Από την άλλη πλευρά,  άνθρωποι  με
αναπηρία  φαίνεται  να  δυσκολεύονται  να  αποδεχθούν  κάποιες
εκφράσεις, ενώ δεν είναι απίθανο να εκφράζουν ενόχληση.

Επιπλέον, όλοι  μας,  στην καθημερινότητά μας ερχόμαστε
αντιμέτωποι  με  καταστάσεις  που σχετίζονται  με  την αναπηρία.
Τέτοιες  είναι  ενδεχομένως  τα  εμπόδια  που  συναντάμε  στους
οδηγούς  τυφλών  των  πεζοδρομίων,  τα  αυτοκίνητα  που
σταθμεύουν  στις  ράμπες  για  αναπηρικά  αμαξίδια,  ή  σε
αναπηρικές θέσεις κλπ.

Ακόμη,  υπάρχουν  φορές  που  θέλουμε  να  βοηθήσουμε
κάποιον συνάνθρωπό μας με αναπηρία και ενώ έχουμε την καλή
πρόθεση, δεν γνωρίζουμε τον τρόπο.

Είναι αυτονόητο ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία, οι πολίτες
καλούνται  να  διαχειριστούν  αυτές  τις  καταστάσεις  και  να
συμπεριφερθούν με τον πλέον αρμόζοντα τρόπο.
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Μη αποδεκτές και αποδεκτές εκφράσεις

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ;;!!

Με  την  πάροδο  του  χρόνου,  η  χρήση  των  λέξεων
μεταβάλλει το νόημά τους. Σε παλαιότερες εποχές, κάποιες λέξεις
ήταν αποδεκτές και χαρακτήριζαν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων
με αναπηρία. Στην πορεία, όμως, με την εξέλιξη του πολιτικού
και επιστημονικού διαλόγου, φαίνεται ότι λέξεις που παλαιότερα
χρησιμοποιούνταν  κατά κόρο,  είναι  πλέον φορτισμένες  με  μια
αρνητική χροιά. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής:

Σακάτης
Θύμα
Καθυστερημένος
Χαζός
Βλαμμένος
Προβληματικός
Ανάπηρος
Σπαστικός
Βουβός
Μουγκός
Τυφλός
Δυσλεκτικός

Σήμερα,  οι  προηγούμενες  λέξεις  έχουν  αντικατασταθεί
από άλλες, ή από περιφραστικούς προσδιορισμούς. Τονίζεται ότι
αυτό  είναι  επιπλέον  και  αποτέλεσμα  της  αλληλεπίδρασης  των
γλωσσών. Έτσι:
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Μη αποδεκτή
έκφραση

Αποδεκτή έκφραση Αποδεκτός Αγγλικός
όρος

Ανάπηρος Άνθρωπος με αναπηρία Person with a disability

Σακάτης Άνθρωπος με κινητική 
αναπηρία

Person with a physical 
disability,
Person with a mobility 
impairment

Σακάτης, ανάπηρος, 
παραπληγικός, 
τετραπληγικός

Χρήστης αναπηρικού 
αμαξιδίου

Wheelchair user

Καθυστερημένος, χαζός,
βλάκας

Άνθρωπος με 
μαθησιακές δυσκολίες 
(ή αναπηρία)

Person with learning 
difficulties (or disability)

Βουβός, μουγκός Άνθρωπος με κώφωση
Άνθρωπος με βαρηκοΐα

Person who is deaf,
Person who is hard of 
hearing

Τυφλός, γκαβός Άνθρωπος με τυφλότητα Person who is blind, 
person with a visual 
impairment

Σπαστικός Άνθρωπος με σπασμούς Person who has spasms

Κάποιες λέξεις ή εκφράσεις εμπεριέχουν προκατάληψη!!!

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την
αναπηρία είναι σημαντική, επειδή οι λέξεις που χρησιμοποιούμε
αποκαλύπτουν  τη  στάση  μας  απέναντι  στην  αναπηρία  και  τα
άτομα με αναπηρίες.

Όταν  μιλάτε  σε  άτομα  με  αναπηρίες  ή  όταν  μιλάτε  ή
γράφετε για άτομα με αναπηρίες:

 Μη  χαρακτηρίζετε  τους  ανθρώπους  μόνο  με  βάση  την
αναπηρία τους,  π.χ.  είναι  σπαστικός.  Αντίθετα,  πείτε  ένα
άτομο με αναπηρία ή εάν ξέρετε το είδος της αναπηρίας
πείτε ένα άτομο με… εάν αυτό είναι σχετικό

 Χρησιμοποιείτε λέξεις που δεν περιέχουν κρίσεις και δίνουν
μία ακριβή περιγραφή

 Θύμα –  οι  άνθρωποι  δεν  είναι  θύματα αναπηρίας.  Πείτε
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αντίθετα ένα άτομο που έχει ή ένα άτομο με…

 Σακάτης,  σπαστικός  –  η  εικόνα  που  μεταφέρεται  είναι
ενός  παραμορφωμένου  και  άχρηστου  σώματος.  Πείτε
αντίθετα άτομο με αναπηρία.

 Υποφέρει από  – οι  περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία
δεν αισθάνονται ότι υποφέρουν. Πείτε αντίθετα, ένα άτομο
με (π.χ.) κυστική ίνωση κ.λ.π.

 Ανάπηροι –  τα  άτομα  με  αναπηρίες  θέλουν  να
αποκαλούνται άτομα με αναπηρίες και όχι ανάπηροι. Αυτός
ο όρος υποδηλώνει ότι όλες οι αναπηρίες είναι ίδιες.

 Κανονικός –  όταν  χρησιμοποιείται  σαν  το  αντίθετο  του
ανάπηρου υποδηλώνει πως κάποιος με αναπηρία δεν είναι
κανονικός.

 Καθηλωμένος με αναπηρικό καρότσι – για τα άτομα με
κινητικά  προβλήματα,  το  καρότσι  σημαίνει  ελευθερία
κίνησης και όχι περιορισμό. Πείτε χρησιμοποιεί αναπηρικό
καρότσι ή χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου (καροτσιού).

 Καθυστερημένος, Ηλίθιος, Βλάκας, Μογγολάκι – είναι
όλοι προσβλητικοί όροι.  Πείτε αντίθετα άτομο με δυσκολία
στη μάθηση. Αντί για μογγολάκι, πείτε άτομο με Σύνδρομο
Down ή άτομο με Τρισωμία 21.

 Διανοητική καθυστέρηση – καλύτερα να χρησιμοποιείτε
ο όρος άτομο με νοητική υστέρηση.

 Τρελός, σχιζοφρενής – αυτές οι λέξεις είναι αρνητικές.
Πείτε ένα άτομο με προβλήματα διανοητικής (ή  ψυχικής)
υγείας, ή άτομο με διανοητική αναπηρία.

 Κουφός,  βουβός,  κωφάλαλος –  χρησιμοποιείστε
αντίθετα όρους όπως άτομο με προβλήματα ακοής ή άτομο
που αδυνατεί να ακούσει ή να μιλάει.

 Στραβός –  είναι  υποτιμητικός  όρος.  Χρησιμοποιείστε
αντίθετα τον όρο άτομο με προβλήματα όρασης.
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 Άχρηστος  –  σημαίνει  κυριολεκτικά  μη-χρήσιμος.  Πείτε
αντίθετα άτομο με περιορισμένη ικανότητα.

Θέματα καθημερινής συμπεριφοράς
Όμως, η συμπεριφορά δεν περιορίζεται στις εκφράσεις που

χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, αλλά επεκτείνεται και
στις πράξεις μας. Αυτές, όπως και ο λόγος μας, χαρακτηρίζουν
την ποιότητα και την παιδεία μας. Έτσι, καθημερινά βρισκόμαστε
αντιμέτωποι  με  καταστάσεις,  τις  οποίες  καλούμαστε  να
διαχειριστούμε.

Ένα  αυτονόητο  θέμα  είναι  ο  σεβασμός  των  σημάτων
κυκλοφορίας  που  υπάρχουν  στους  δημόσιους  και  ιδιωτικούς
χώρους για να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνανθρώπων
μας  με  αναπηρία.  Εξίσου  αυτονόητο  είναι  ότι  θα  πρέπει  να
σεβόμαστε  τις  σχετικές  εγκαταστάσεις  και  υποδομές,  όπως
ράμπες, οδηγούς τυφλών στα πεζοδρόμια κλπ.

Είναι  δείγμα  πολιτισμού  η  προσφορά  βοήθειας  στον
συνάνθρωπο με αναπηρία. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να γίνεται με
ευγένεια και  αφού τον/την ρωτήσουμε αν πράγματι  χρειάζεται
την  βοήθεια  που  θέλουμε  να  προσφέρουμε.  Και  αυτό  γιατί
υπάρχει περίπτωση να μην χρειάζεται στην πραγματικότητα την
βοήθειά μας. 

Αν  το  άτομο,  τελικά
αποδεχθεί την βοήθεια θα πρέπει
να τον/την ρωτήσουμε για πώς
ακριβώς  μπορούμε  να
βοηθήσουμε.  Και  αυτό  γιατί,
ενδέχεται  να  δημιουργήσουμε
πρόβλημα στην προσπάθειά μας
να  βοηθήσουμε.  Αυτό,  π.χ.
μπορεί να συμβεί αν πιάσουμε το
χέρι  κάποιου  που  χρησιμοποιεί
πατερίτσες. Τότε είναι πιθανό να
χάσει  την στήριξη του σώματός
του, αφού στηρίζεται  στα χέρια
του.

Με  τις  οδηγίες,  λοιπόν  του
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ατόμου,  προσφέρουμε  την
βοήθειά μας, με ευγένεια.

Όταν  επικοινωνούμε  με
άτομο που έχει προβλήματα ακοής
θα πρέπει να μιλάμε αργά και να
του  δίνουμε  την  δυνατότητα  να
έχει  οπτική  επαφή  με  τα  χείλη
μας.  Έτσι,  μέσα από τις  κινήσεις
των χειλιών και τις εκφράσεις του
προσώπου  μας,  θα  μπορέσει  να
επιτευχθεί  η  επικοινωνία.  Η
δυνατή φωνή κοντά στο αυτί του
ατόμου, κατά κανόνα δεν φέρνει
αποτέλεσμα.  Σε  περίπτωση  που
δεν  επιτυγχάνεται  η  επικοινωνία,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον γραπτό λόγο. 

     

Άτομα  με  προβλήματα  ακοής  ή  όρασης  μπορούν  να
επικοινωνήσουν επίσης και μέσω της αίσθησης της αφής.

Αν συναντήσετε ένα τέτοιο άτομο,
μπορείτε  να  επικοινωνήσετε  μαζί  του
σχηματίζοντας  κεφαλαία  γράμματα  στην
παλάμη του/της.

Αν  δεν  έχετε  οικειότητα  με  ένα  άτομο  με  αναπηρία
αποφύγετε να τον/ την ρωτήσετε για την αναπηρία του/της ή τις
αιτίες της.

Να  είστε  διακριτικός  και  υπομονετικός,  ένα  άτομο  με
αναπηρία μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να κάνει
κάτι.
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Μην  επαινείτε  υπερβολικά  ένα
άτομο  με  αναπηρία  που  εκτελεί
φυσιολογικές καθημερινές εργασίες.

Ενώ  περιμένετε  στη  γραμμή,
παραχωρήστε τη θέση σας σε ένα άτομο
με αναπηρία ή μεσολαβήστε ώστε το άτομο
αυτό να προχωρήσει μπροστά στη σειρά και
μην στέκεστε ακριβώς μπροστά του σε πολύ
κοντινή απόσταση.

         Όταν χρησιμοποιείτε μέσα μαζικής
μεταφοράς  προσφέρετε  τη  θέση  σας  στο
άτομο  με  αναπηρία.  Βοηθήστε  το  να
επιβιβαστεί  ή  να  αποβιβαστεί  από  το
λεωφορείο, το τραμ ή το αεροπλάνο, αφού
πρώτα  ρωτήσετε  με  ποιόν  τρόπο  μπορείτε
να βοηθήσετε καλύτερα.

       Μην  αγγίζετε  τα  ορθοπεδικά
βοηθήματα  (πατερίτσες,  μπαστούνι,
αναπηρικό  καροτσάκι),  παρά  μόνο  αν  σας
έχει  ζητηθεί.  Μη  στηρίζεστε  σε  αναπηρικό
καρότσι, είναι μέρος του προσωπικού χώρου του ατόμου που το
χρησιμοποιεί. 

Όταν  συνοδεύετε  άτομο  σε  αναπηρικό  αμαξίδιο,  μη
κρεμάτε  στο αμαξίδιο  του/της την τσάντα σας ή  σακούλες με
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ψώνια προκειμένου να ελαφρώσετε τα χέρια σας. Το αναπηρικό
αμαξίδιο  και  τα  λοιπά  τεχνικά  βοηθήματα  θεωρούνται  ως
«προέκταση  του  σώματος»  του  ατόμου  με  αναπηρία  και
αντικαθιστούν τη λειτουργία των μελών του σώματος που δεν
λειτουργούν.

Μη  χαϊδεύετε  ένα  σκύλο-βοηθό  ατόμου  με  αναπηρία
ενόσω «εργάζεται». Ζητήστε άδεια από τον ιδιοκτήτη.

Προσέξτε  τους  οδηγούς  αυτοκινήτων  που  φέρουν  το
αναπηρικό  σήμα.  Όταν  βλέπετε  ένα  αυτοκίνητο  που  φέρει  το
αυτοκόλλητο με την αναπηρική καρέκλα στο μπροστινό ή πίσω
τζάμι, αυξήστε την απόσταση, χαμηλώστε ταχύτητα και να είστε
πιο προσεκτικοί. Θυμηθείτε ότι ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να
αργεί να εκτελέσει μερικές ενέργειες.

     Μην παρκάρετε σε μέρη που είναι καθορισμένα με τα σήματα
πρόσβασης  αναπηρικού  καροτσιού  και  μπροστά  σε  ράμπες
πρόσβασης σε πεζοδρόμια ή σε καταστήματα.

         Όταν συνοδεύετε ένα παιδί που λόγω αθώας περιέργειας
ρωτήσει  για  τον  άνθρωπο με αναπηρία  που τυγχάνει  να είναι
δίπλα σας, εξηγείστε του όσο πιο απλά μπορείτε ό,τι γνωρίζετε
για το συγκεκριμένο είδος αναπηρίας. Μην αποτρέπετε το παιδί
από το να κοιτάζει τον άνθρωπο με αναπηρία ή να σας ρωτήσει
σχετικά.

        Μη δείχνετε οίκτο σε άτομα με αναπηρία. Συμπεριφερθείτε
τους σαν ίσους, γιατί αυτό είναι. 
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Και μια λίγο διαφορετική προσέγγιση.....
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