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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Πρόλογος  

   Για να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη η παρουσίαση των απόψεων των γυναικών ΑΜΕΑ 

που εργάζονται στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα καθώς και η αποτύπωση της κοινωνικής 

τους θέσης, κρίθηκε ορθό να γίνει ενσωµάτωση στην εργασία τόσο θεωρητικών όσο και 

εµπειρικών στοιχείων. Έτσι, η διαπραγµάτευση του θέµατός γίνεται σε δύο µέρη: το πρώτο 

αφόρα  στο θεωρητικό πλαίσιο και το δεύτερο τη µεθοδολογία της έρευνας. 

Abstract 

   Initially, the present study refers to disability and society's confrontation towards the disabled 

people from ancient Greece up to today. A brief historical background is given related to 

education and the role of the disabled over the centuries. Then the definition of disability is given 

according to the World Health Organization, its types and forms and the factors that cause it. 

Finally a reference is made to the legislation of Disability. In the second chapter an attempt is 

made to interpret the disability based on two models: the medical and the social model. It is 

important to see how from the dominant medical model we gradually over the years went to 

interpret disability based on the social model. Then in the third charter the major issue of social 

exclusion is analysed and it's definition is given. It is considered as a result of the economical 

crisis in Greece and more specifically the extent of social discrimination towards women with 

disabilities. However, the research mainly focuses on women and their own perspective. For this 
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reason it is a throwback to woman's social position. Furthermore, a reference is made to women 

with disabilities, the received training and the gender discrimination at work. Then the research 

methodology is indicated and results along with the conclusions are posted 

 

Περίληψη 

   Στην παρούσα εργασία, αρχικά γίνεται αναφορά στην αναπηρία και στην αντιµετώπιση που 

είχαν τα ΑµεΑ στην κοινωνία από την Αρχαία Ελλάδα έως και σήµερα. Καταγράφεται µια 

µικρή ιστορική αναδροµή που αφορά στην εκπαίδευση και στον ρόλο των ατόµων µε αναπηρία 

µε την πάροδο των αιώνων. Στη συνέχεια, δίδεται ο ορισµός της αναπηρίας κατά τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Υγείας, τα είδη αναπηρίας, οι µορφές της και οι αιτιολογικοί παράγοντες. Τέλος, 

γίνεται αναφορά στην Νοµοθεσία για την αναπηρία. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται 

προσπάθεια ερµηνείας της αναπηρίας µε βάση τα δύο µοντέλα: το ιατρικό και το κοινωνικό 

µοντέλο, καθώς είναι σηµαντικό να δούµε πως από το ιατρικό µοντέλο της αναπηρίας, που 

υπερτερούσε για πολλές δεκαετίες, περάσαµε σταδιακά στην ερµηνεία της µε βάση το κοινωνικό 

µοντέλο. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται ένα µείζον θέµα που είναι ο κοινωνικός 

αποκλεισµός και δίδεται ο ορισµός του. Εξετάζεται ως απόρροια της οικονοµικής κρίσης στην 

Ελλάδα και πιο ειδικά η έκταση του στις γυναίκες µε αναπηρία. Ωστόσο, η έρευνα εστιάζει 

κυρίως στη γυναίκα και στην δική της οπτική γωνία. Για τον λόγο αυτό γίνεται ιστορική 

αναδροµή για την κοινωνική θέση της γυναίκας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην γυναίκα µε 

αναπηρία και στην εκπαίδευσή που λαµβάνει καθώς και στις έµφυλες διακρίσεις στην εργασία 

της. Στη συνέχεια, αναφέρεται η µεθοδολογία της έρευνας, κατατίθενται τα αποτελέσµατα και 

τα συµπεράσµατα της. 

 

Σκοπός της εργασίας 

  Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις απόψεις των γυναικών ΑΜΕΑ οι οποίες 

εργάζονται στον ιδιωτικό αλλά και στον δηµόσιο τοµέα.  Όσον αφορά στην εκπαίδευσή τους, 

επιθυµώ να µελετήσω τυχόν δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη διάρκεια  της  εκπαιδευτικής  

τους δραστηριότητας ( π.χ. δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια εκπαίδευση, εκµάθηση ξένων γλωσσών, 

εκµάθηση κάποιας τέχνης κτλ.). Είναι σηµαντικό να δούµε αν η αναπηρία της εκάστοτε 

γυναίκας λειτούργησε ανασταλτικά στην περαιτέρω παιδαγωγική της κατάρτιση, αν στάθηκε 
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εµπόδιο στην συνέχιση των σπουδών της στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε άµεση συνέπεια στην 

επαγγελµατική της σταδιοδροµία. Αν για παράδειγµα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έθεσε η κάθε 

γυναίκα, δεν επιτεύχθηκαν λόγω της δυσκολίας που είχε να αντιµετωπίσει  (π.χ. δε µπόρεσε να 

συνεχίσει τις σπουδές της σε κάποιο αντικείµενο που την ενδιέφερε στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση λόγω της αδυναµίας της να µετακινηθεί σε άλλη πόλη ή να ζήσει µόνη της χωρίς τη  

βοήθεια από την οικογένεια της ή για ψυχολογικούς παράγοντες όπως το αίσθηµα του φόβου 

στην προοπτική να ζήσει µόνη της  µε αποτέλεσµα τη µη συνέχιση των σπουδών µετά το πέρας 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης).   

Όσον αφορά στο εργασιακό κοµµάτι, είτε αυτό είναι στον ιδιωτικό είτε στον δηµόσιο τοµέα, 

επιθυµώ την περεταίρω διερεύνηση τυχόν δυσκολιών που συνάντησαν κατά την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν για εκείνες να διεκδικήσουν µία θέση 

εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα. Αν υπήρχαν ή υπάρχουν περιπτώσεις που ένιωσαν ότι δεν τους 

δόθηκε η δυνατότητα ή δεν έχουν προτιµηθεί από τον εργοδότη,  να εργαστούν σε θέση στην 

οποία κατείχαν όλα τα προσόντα,  λόγω της αναπηρίας τους. Τυχόν δυσκολίες που συνάντησαν 

κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας στον Δηµόσιο τοµέα. Σκοπός µου είναι να µελετήσω 

τις απόψεις των γυναικών για τις διαδικασίες των προσλήψεων. Παράδειγµα, θεωρούν ότι είναι 

σε θέση το  ελληνικό κράτος να στηρίξει τις γυναίκες ΑΜΕΑ, δηµιουργεί επαρκείς θέσεις 

εργασίας ή  όταν εκδίδει κάποια προκήρυξη διορισµού προσδίδει επαρκή µοριοδότηση στα 

κοινωνικά κριτήρια;  

   Επιπλέον, σηµαντικό είναι να ερευνηθεί αν µέσα στο εργασιακό περιβάλλον που ήδη 

εργάζονται έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουν αισθανθεί ότι παραγκωνίζονται από άλλους 

συναδέλφους παρόλο που είναι εξίσου ικανές (π.χ. σε περίπτωση προαγωγής σε µια θέση 

ευθύνης να έχουν αποκλειστεί ως υποψήφιες από τον/την εργοδότη/τρια- προϊστάµενο/η  λόγω 

της αναπηρίας τους). Βασικός σκοπός είναι να µελετηθεί αν στον εργασιακό τοµέα οι γυναίκες 

αυτές αισθάνονται ισότιµα µε τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Ποια είναι η αλληλεπίδρασή 

τους µε συναδέλφους  µέσα στα πλαίσια της εργασίας, αισθάνονται ότι αντιµετωπίζονται 

ισότιµα από τον εργοδότη, ειπώνονται επικριτικά σχόλια προς αυτές σχετικά µε την ικανότητά 

τους στην εργασία τους, ποιο είναι το εργασιακό περιβάλλον, είναι το κλίµα φιλικό ως προς 

αυτές, υπάρχει κατανόηση από τον/την εργοδότη/τρια- προϊστάµενο/η αλλά και από τους 
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συναδέλφους  ως προς τη διαχείριση των ατόµων ΑΜΕΑ, υπάρχει ευελιξία όσον αφορά στα 

δικαιώµατα των ΑΜΕΑ (π.χ. στις άδειες για θέµατα που αφορούν στην υγεία τους).  

   Επιπλέον, στους χώρους εργασίας παρατηρείται ότι οι γυναίκες πολύ συχνά συναντούν 

εµπόδια στην επαγγελµατική τους ανέλιξη. Εµπόδια που συνήθως δε συνάδουν µε τις ικανότητές 

τους στα πόστα που εργάζονται αλλά συσχετίζονται άµεσα µε το φύλο τους. Στη συγκεκριµένη 

έρευνα επιθυµώ επιπρόσθετα να εξετάσω αν αυτές οι γυναίκες έχουν αντιµετωπίσει κάποιου 

είδους εργασιακού αποκλεισµού λόγω του φύλου τους ανεξάρτητα από τη φύση της αναπηρίας 

τους (έµφυλες διακρίσεις, κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός). 

   Γενικότερα, τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) τείνουν να τίθενται στο περιθώριο και να 

αντιµετωπίζονται µε έντονη προκατάληψη από ένα µεγάλο µέρος του κοινωνικού συνόλου. 

Συναντούν συχνότερα φραγµούς σε πολλές δραστηριότητες της ζωής τους (εκπαίδευση, 

απασχόληση, προσβασιµότητα), τις οποίες όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν φυσιολογικές και 

δεδοµένες. Αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο καθώς είναι άµεσα συνυφασµένο µε την παρεµπόδιση 

της ενεργούς συµµετοχής τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και επιπλέον καθίστανται 

πολύ πιο ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισµό από τους υπόλοιπους πολίτες χωρίς ειδικές 

ικανότητες 

Εισαγωγή 

   Στη σύγχρονη εποχή τα άτοµα µε αναπηρίες καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

κοινωνίας µε ιδιαίτερο δυναµισµό και αποφασιστικότητα. Τις περισσότερες φορές έρχονται 

αντιµέτωπα µε υπέρµετρες δυσκολίες που αφορούν στην προσβασιµότητα τους στην 

εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνία γενικότερα όπου ζουν και επιθυµούν να 

δραστηριοποιηθούν. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν συµπεριλαµβάνονται σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο και έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική αλλά και συναισθηµατική τους ζωή. 

   Το πιο σύνηθες φαινόµενο που βιώνουν τα άτοµα µε αναπηρίες είναι ο κοινωνικός 

αποκλεισµός. Με την ευρύτερη έννοια και καθώς δεν υπάρχει ακριβής ορισµός για τον 

κοινωνικό αποκλεισµό, θα µπορούσαµε να αναφερθούµε στην περιθωριοποίηση των ατόµων 

αυτών από την προσωπική τους δράση µέσα στην κοινωνία, στην περιθωριοποίηση της αξίας 

και των δυνατοτήτων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1.1. Ιστορική αναδροµή της αναπηρίας 

   Κάνοντας µια ιστορική αναδροµή που αφορά στα άτοµα µε αναπηρία αξίζει να αναφερθούµε 

ως αφετηρία στην αρχαία Ελλάδα και να διερευνήσουµε τη στάση  και αντιµετώπιση της 

κοινωνίας απέναντι στα άτοµα που έπασχαν από κάποιο «είδος» αναπηρίας. Όπως είναι γνωστό, 

στην αρχαία Σπάρτη εξόντωναν τα παιδιά που θεωρούσαν ασθενικά ή ανάπηρα ρίχνοντάς τα 

στους Αποθέτες/ Καιάδας.      

   Ο Καιάδας έχει  ταυτιστεί µε τους «Αποθέτες» έναν τόπο όπου οι Σπαρτιάτες έριχναν τα µη 

αρτιµελή βρέφη, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος στον βίο του Λυκούργου. Συγκεκριµένα ο 

αρχαίος ιστορικός γράφει ότι οι γονείς του κάθε νεογέννητου το έφερναν ενώπιον µιας 

επιτροπής γερόντων οι οποίοι και το εξέταζαν. Εάν η επιτροπή έβρισκε το βρέφος υγιές και 

αρτιµελές το παρέδιδε στην πόλη να ανατραφεί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση το «απέπεµπον 

εις τας λεγοµένας Αποθέτας», µια χαράδρα στον Ταΰγετο, έτσι ώστε το βρέφος που παρουσίαζε 

κάποια δυσµορφία να πεθάνει µεν από βέβαιο φυσικό θάνατο, αλλά η πολιτεία να µη µιανθεί 

από την εκτέλεση του. (Πλούταρχος, Λυκούργος).  

   Επιπλέον, τις ίδιες πεποιθήσεις συναντάµε και στην ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα όπου 

αναφερόµενος στα παιδιά µε αναπηρία τονίζει ότι: «τα παιδιά της κατώτερης τάξης πάστας 

ανθρώπων και όσα από τους άλλους τύχει να γεννηθούν ανάπηρα, θα τα κρύψουν σε ένα απόµερο 

και µυστικό µέρος γιατί έτσι πρέπει να κάνουν» (Πλάτωνος, Πολιτεία). Διακρίνεται µια έντονη 

σκληρότητα απέναντι στα µειονεκτούντα άτοµα τα οποία όπως είναι σαφές δεν είχαν καµία θέση 

στην κοινωνία. Η κοινωνία τα εξοστράκιζε, τα παραγκώνιζε ή τα εξαφάνιζε καθώς δεν είχαν τη 

δυνατότητα να της προσφέρουν την ανδρεία, τη δύναµη και τη ρωµαλεότητα.  

   Σε αντίθεση µε τη Σπάρτη η αρχαία Αθήνα παρουσίαζε τελείως διαφορετικές πεποιθήσεις 

σχετικά µε τα άτοµα µε αναπηρίες. Συγκεκριµένα ο Περικλής στο «Βίοι παράλληλοι» αναφέρει 

ότι το σωµατικό ή ψυχικό ελάττωµα του κάθε ατόµου, σχολιάζεται από τον περίγυρό του, αλλά 

χωρίς να στερεί στο ίδιο το άτοµο το δικαίωµα της συµµετοχής ακόµα και στα πιο υψηλά 

αξιώµατα. Ωστόσο, σε πολλά γραπτά αναφέρεται ότι στην αρχαία Αθήνα τα µη ευπρόσδεκτα 

βρέφη αντιµετώπιζαν την «έκθεση» από την οικογένεια τους, η οποία δε συνδέεται απόλυτα µε 

τη βρεφοκτονία όπως στην αρχαία Σπάρτη, παρά ταύτα ήταν κάτι αντίστοιχο. Η «έκθεση» των 
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ανεπιθύµητων βρεφών ήταν µία µέθοδος εγκατάλειψης, συνήθως των παιδιών που παρουσίαζαν 

εµφανή δυσµορφία, σε κάποιο κεντρικό σηµείο της πόλης όπως για παράδειγµα στην αγορά. 

Εκεί µέσα σε λίγες ώρες το βρέφος, είτε θα απεβίωνε από ασιτία, είτε θα το αναλάµβανε κάποιο 

άλλο άτεκνο ζευγάρι. Βέβαια, ως επί τω πλείστο, τα βρέφη µε αναπηρίες σπανίως υιοθετούνταν 

µε αποτέλεσµα να πεθαίνουν αβοήθητα (Wise,2007). 

    Η ιστορία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες καθώς και της εκπαίδευσης που αυτά λαµβάνουν 

έχει περάσει διάφορα στάδια αλλαγών, κυρίως σύµφωνα µε τις κοινωνικές αντιλήψεις της 

εκάστοτε εποχής. Τα πιο διακριτά θα µπορούσαν να συνοψιστούν σε τρία: 

α) το στάδιο της απόρριψης και της κακοµεταχείρισης. 

β) το στάδιο του οίκτου, της περίθαλψης, της προστασίας και της ξεχωριστής εκπαίδευσης και  

γ) το σηµερινό στάδιο της διεκδίκησης ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, συνεκπαίδευσης και 

ισότιµης συµµετοχής των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία. 

 Πολύ σωστά επισηµαίνει η Πετρούτσου (1976) ότι το πρόβληµα των παιδιών µε νοητική 

υστέρηση αντιµετωπίστηκε στην πρώτη φάση µε την εξαφάνισή τους. Κατά την µεσαιωνική 

περίοδο η αδιαφορία και η προκατάληψη για τα άτοµα µε νοητική ανεπάρκεια εκδηλώνεται 

διαφορετικά. Στις περιπτώσεις ελαφριάς νοητικής υστέρησης τα άτοµα έπεφταν θύµατα 

εκµετάλλευσης ενώ στις περιπτώσεις σοβαρής νοητικής ανεπάρκειας δεν υφίσταται κανένας 

διαχωρισµός από εκείνες των ψυχικών παθήσεων. 

  Στο τέλος της µεσαιωνικής περιόδου και στις αρχές της Αναγέννησης ξεκίνησε δειλά η 

εκδήλωση κάποιου υποτυπώδους ενδιαφέροντος προς τους πνευµατικά αδύνατους. Φυσικά 

όµως, µέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα δεν υπάρχει σαφής λόγος που να αφορά στην αγωγή των 

παιδιών µε ιδιαίτερες ανάγκες. Οι προσπάθειες περιορίζονται σε µια υποτυπώδη περίθαλψη 

καθώς και σε σποραδικές απόπειρες διάγνωσης και προσδιορισµού των ικανοτήτων των παιδιών 

αυτών. Οι πρώτες προσπάθειες πραγµατοποιούνται στα τέλη του 18ου αιώνα όπου κάποιοι 

γιατροί όπως ο Itard προσπαθεί να εκπαιδεύσει το άγριο παιδί της Aveyron. 

   Κατά την βιοµηχανική επανάσταση, στις αρχές του 19ου αιώνα άλλαξε ριζικά και η ζωή και η 

µορφή της κοινωνίας. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση, το νόηµα του πολιτισµού καθορίζεται 

από τις κυρίαρχες ιδέες της εποχής, όπως "πρόοδος", "εξέλιξη", "ταχύτητα", οι οποίες αφορούν 

στην παραγωγή, στην κίνηση και διακίνηση προϊόντων, ανθρώπων και πληροφοριών. Ιδέες που 

χάραξαν την πορεία της ανθρωπότητας, πρώτα στις σιδηροτροχιές, στα γρανάζια και στους 

ιµάντες της βιοµηχανικής παραγωγής, µε επιτάχυνση των ρυθµών ζωής, µε την ανάπτυξη των 
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συγκοινωνιών, οι οποίες µετά απογειώθηκαν στους αιθέρες της µεταβιοµηχανικής εποχής, µέχρι 

τα δίκτυα της ψηφιακής πλανητικής επικοινωνίας� Ιδέες που άλλαξαν τις ποιότητες του χώρου 

και του χρόνου, όπου προβάλλονται τα οράµατα των ατόµων και των κοινωνιών για 

"ελευθερία", "ευτυχία", "επιτυχία". Οράµατα που τροφοδότησαν τις τέχνες µέχρι το τέλος του 

20ου αιώνα. 

   Κατά την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν ήταν 

δυνατό να ζήσουν στην πόλη, διότι άντρες, γυναίκες και παιδιά εργάζονταν και δεν υπήρχε 

κανένας να τους φροντίσει. Το άσυλο πρόσφερε την αναγκαία προστασία καθώς και τη 

στοιχειώδη φροντίδα των ατόµων αυτών. Μέχρι και τη δεκαετία του 60’, οι πάσχοντες από 

χρόνιες παθήσεις και οι σωµατικά και ψυχικά βαριά ανάπηροι, παρέµεναν σε ιδρύµατα κλειστής 

περίθαλψης και πολύ συχνά χωρίς καµία προσπάθεια θεραπείας, νοσηλείας και αποκατάστασης. 

Στον κανόνα αυτό, εξαίρεση αποτέλεσε η Γαλλία και η Ολλανδία, χώρες οι οποίες από τον 18ο 

αιώνα ακόµα, διατηρούσαν ιδρύµατα τα οποία περιλάµβαναν και προγράµµατα επαγγελµατικής 

αποκατάστασης. Σε πολλές άλλες χώρες, ωστόσο, συµπεριλαµβανοµένου και των αναπτυγµένων 

χωρών, τα άτοµα µε αναπηρία και δη οι ψυχικά ασθενείς, δεν είχαν ούτε τη στοιχειώδη φροντίδα 

που αρµόζει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (Σταθόπουλος, 1999).  

   Το κοµµάτι της εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία παρουσίασε επίσης µεγάλη 

βραδυκαµψία. Στην εκπαίδευση έρχεται στο φως ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών που δε δύναται 

να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις της. Γι’ αυτό το λόγο και υπό το πρίσµα της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης εκδηλώθηκε η ανάγκη της ειδικής αγωγής για ορισµένες κατηγορίες 

παιδιών.  Το 1904 θα συσταθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας ειδική επιτροπή η οποία 

θα επεξεργαστεί τι σχέδιο της ειδικής αγωγής, µέλος της συγκεκριµένης επιτροπής υπήρξε και ο 

γνωστός  ψυχολόγος Binet (entaxis). 

   Επί δεκαετίες, οι µαθητές µε αναπηρίες εκπαιδεύονταν από ιδιωτικούς και φιλανθρωπικούς 

φορείς. Η είσοδος τους στην κρατική εκπαίδευση τοποθέτησε µεγάλη µερίδα µαθητών µε 

αναπηρίες αποκλειστικά σε ειδικά σχολεία. Σήµερα, ωστόσο, κεντρικό εκπαιδευτικό πρόσταγµα 

αποτελεί η ένταξη όλου του µαθητικού πληθυσµού στη γενική εκπαίδευση, µε θεωρητική 

αφετηρία το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µε στόχους την άρση των διακρίσεων 

και την προώθηση της κοινωνικής ισότητας. Όµως, οι περισσότεροι µαθητές των ειδικών 

σχολείων παραµένουν αποκλεισµένοι από αυτήν την προοπτική. Η ετερογένεια των 

χαρακτηριστικών των µαθητών µε αναπηρίες αντιµετωπίζεται συνήθως κλινικά, από τους 
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περισσότερους εµπλεκόµενους επαγγελµατίες στην εκπαίδευση. Η έµφαση στα βιολογικά τους 

χαρακτηριστικά (βαθµός, είδη και πολλαπλότητα αναπηριών) συχνά χρησιµοποιείται ως 

ιδεολογικό επιχείρηµα που θεωρεί την ειδική τους εκπαίδευση αυτονόητη και την ένταξη τους 

στη γενική εκπαίδευση ουτοπία (Ζώνιου- Ζιδέρη, 2000). 

1.2.Ορισµός της αναπηρίας κατά τον Π.Ο.Υ. (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας) 

   Σύµφωνα µε τον ορισµό του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου του Ο.Η.Ε. (1975) ο 

όρος «ανάπηρος» αναφέρεται σε «οποιοδήποτε άτοµο δε µπορεί να εξασφαλίσει µόνο του όλες ή 

ένα µέρος από τις ανάγκες µιας φυσιολογικής ατοµικής ή και κοινωνικής ζωής λόγω κάποιου εκ 

γενετής ή επίκτητου σωµατικού ή διανοητικού µειονεκτήµατος». Γίνεται σαφές µε τον παραπάνω 

ορισµό ότι το άτοµο που έχει εκδηλώσει κάποια µορφή αναπηρίας, είτε αυτή είναι επίκτητη είτε  

εκ γενετής, δε του επιτρέπει, ολικώς ή µερικώς, να καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες 

(Σταθόπουλος, 1999). 

   Ωστόσο, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ), υιοθέτησε ένα διαφορετικό µοντέλο 

κατάταξης της αναπηρίας το οποίο την ταξινοµεί µε βάση το µοντέλο ICIDH (International 

Classification of Impairments, disabilities and Handicaps, 1980). Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο 

µοντέλο η αναπηρία αποτελείται από τρία διαχωρισµένα αλλά συνδεόµενα µεταξύ τους µέρη. 

Διαφοροποιεί την ανεπάρκεια (impairment) από τις ειδικές ανάγκες (disabilities) και τη 

µειονεξία (handicap). Ως ανεπάρκεια (impairment) ορίζουµε την κάθε απώλεια ή αλλοίωση 

ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατοµικής δοµής ή λειτουργίας. Ως ειδικές ανάγκες (disabilities) 

ορίζουµε µια κατάσταση που αντιστοιχεί σε µερική ή ολική µείωση της ικανότητας (ως 

αποτέλεσµα του µειονεκτήµατος) στην εκτέλεση µιας δραστηριότητας µε συγκεκριµένο τρόπο ή 

στα όρια που θεωρούνται φυσιολογικά µε βάση τα ανθρώπινα δεδοµένα και µε τον όρο 

µειονεξία ή αναπηρία ορίζουµε κάθε µειονέκτηµα ενός ατόµου που προκύπτει από µια βλάβη ή 

µια ανικανότητα η οποία περιορίζει το άτοµο αυτό ή γενικότερα το εµποδίζει στην εκπλήρωση 

ενός ρόλου που είναι οµαλός για αυτό. Εξαρτάται πάντοτε από τους κοινωνικοπολιτιστικούς 

παράγοντες της εκάστοτε κοινωνίας καθώς και από την ηλικία και το φύλο του κάθε ατόµου 

(Καϊλα, Πολεµικός κ.α., 1992). 

 

1.3.Είδη αναπηρίας και οι µορφές της 

   Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία προηγούµενων δεκαετιών διαπιστώνουµε ότι η ορολογία για 

τα µειονεκτούντα άτοµα ήταν κάθε άλλο παρά προσβλητική καθώς υπονόµευε την οντότητα και 
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αξία των ατόµων αυτών. Ονοµασίες όπως ανώµαλα, ψυχανώµαλα, απροσάρµοστα, προβληµατικά 

παιδιά κ.ο.κ. αντικαταστάθηκαν σταδιακά υπό τον ορισµό «άτοµα µε ειδικές ή ιδιαίτερες 

ανάγκες».  

   Μέχρι σήµερα δεν έχει δοθεί σαφής χαρακτηρισµός, που να αποδίδει επακριβώς την έννοια 

του ορισµού ΑµΕΑ, δηλαδή των ατόµων που βρίσκονται σε σωµατική ή πνευµατική µειονεξία 

και είναι χρόνια πάσχοντες. Οι κατηγορίες, που µέχρι σήµερα έχουν συγκροτηθεί συλλογικά στη 

χώρα µας και δραστηριοποιούνται σε κοινωνικό και συνδικαλιστικό επίπεδο, είναι: άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης, ακοής, µε κινητικά προβλήµατα, ακρωτηριασµένοι, παραπληγικοί, 

τετραπληγικοί, µε νοητική υστέρηση, µε µεσογειακή αναιµία, νεφροπαθείς(αιµοκαθαιρόµενοι- 

µεταµοσχευµένοι), αιµορροφιλικοί, διαβητικοί, και τελευταία, χανσενικοί (Κανάκης, 

Κοντούλης, 2008).  

  Κατά τον Σταθόπουλο (1999) οι µορφές και κατηγορίες των αναπήρων στην Ελλάδα 

εντάσσονται στα εξής: 

• Άτοµα µε προβλήµατα κώφωσης ή βαρηκοΐας 

• Άτοµα µε προβλήµατα όρασης 

• Άτοµα µε κινητικά προβλήµατα 

• Άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά άτοµα) 

• Άτοµα µε νοητική καθυστέρηση 

• Άτοµα µε άλλες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις (επιληπτικοί, χανσενικοί, άτοµα 

πάσχοντα από νεφρική ανεπάρκεια, άτοµα µε χρόνιες παθήσεις- σωµατικές βλάβες – 

κατάκοιτοι, άτοµα µε βαριές αναπηρίες άνω του 67%) 

• Άτοµα πάσχοντα από ψυχικές ασθένειες - αναπηρίες 

 

Άτοµα µε προβλήµατα κώφωσης ή βαρηκοΐας 

   Σύµφωνα µε τον κρουσταλάκη (1995) κωφά είναι τα άτοµα στα οποία δε λειτουργεί η αίσθηση 

της ακοής. Έχουν γεννηθεί µε ελάχιστη ή ολοκληρωτική απουσία της ακουστικής αίσθησης ή 

την έχασαν κατά την βρεφική τους ηλικία προτού εσωτερικεύσουν τα γλωσσικά τους πρότυπα. 

Βαρήκοα ή άτοµα µε µειωµένη ακουστική ικανότητα είναι αυτά µε ασθενή ακουστική οξύτητα, 

τις περισσότερες φορές είναι εκ γενετής βαρήκοοι, ενώ η αισθητηριακή δυσλειτουργία 

διορθώνεται συνήθως µε τη βοήθεια κάποιου ακουστικού.    
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   Κατά την ταξινόµηση των Νorthern και Downs (2002) οι κατηγορίες που διαχωρίζεται η 

κώφωση στα παιδιά είναι οι εξής: 15-30 db ελαφριά κώφωση, 31-50 db µέτρια κώφωση, 51-80 

db σοβαρή κώφωση, 81-100 db πολύ σοβαρή κώφωση και 100 db ισούται µε ολική κώφωση. 

Αντίστοιχα για τους ενήλικες η κατηγοριοποίηση διαφοροποιείται και είναι ακολούθως η εξής: 

10-26 db η φυσιολογική κώφωση, 27-40 db η ελαφριά κώφωση, 41-55 db η µέτρια κώφωση, 56-

70 db η µέτρια προς σοβαρή κώφωση, 71-90 db η σοβαρή και 91 db και άνω, η πολύ σοβαρή 

κώφωση. 

Άτοµα µε προβλήµατα όρασης 

   Σύµφωνα µε τον Κρουσταλάκη (1995) τύφλωση χαρακτηρίζεται µια κατάσταση 

δυσλειτουργίας της όρασης ενός ατόµου, εξαιτίας της οποίας δε δύναται µόνος του να 

προσανατολιστεί σε ένα άγνωστο σε αυτόν περιβάλλον ή ακόµα µε τη βοήθεια της αίσθησης της 

όρασης δυσκολεύεται να αποκτήσει εµπειρίες κατά τη διαδικασία της µάθησης ή να ασκήσει 

κάποιο βιοποριστικό επάγγελµα. 

   Κατά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) τυφλό νοείται κάθε άτοµο µε οπτική οξύτητα 

λιγότερη από 1/20  στο καλύτερο µάτι.  Επίσης, κάθε άτοµο, που αν και µπορεί να παρουσιάζει 

ικανοποιητική οπτική οξύτητα, η περιφερική του όραση είναι περιορισµένη στις 10 µοίρες 

κεντρικά ή λιγότερο, θεωρείται τυφλό. 

Οι κατηγορίες που όρισε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας σχετικά µε τα άτοµα µε σοβαρά 

προβλήµατα όρασης είναι: 

• Οπτική οξύτητα µεταξύ 3/10 και 1/10 (µερικώς βλέπων) 

• Οπτική οξύτητα µεταξύ 1/10 και 1/20 (µερικώς βλέπων) 

• Οπτική οξύτητα µεταξύ 1/20 και µέτρηση δακτύλων από 1 µέτρο ή 1/30 (τυφλός) 

• Οπτική οξύτητα  µεταξύ µέτρησης δακτύλων από 1 µέτρο και αντίληψη φωτός (τυφλός) 

• Οπτική οξύτητα µη αντίληψης φωτός (τυφλός) 

   Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία (Ν.958/1979) τυφλό νοείται κάθε άτοµο του οποίου η 

οπτική οξύτητα είναι µικρότερη από το 1/20 της φυσιολογικής στον οφθαλµό που βλέπει 

καλύτερα και µε την καλύτερη δυνατή διόρθωση.  Επίσης τυφλό θεωρείται το άτοµο που, ακόµα 

κι αν έχει ικανοποιητική οπτική οξύτητα, η περιφερική του όραση είναι περιορισµένη στις 10 

µοίρες κεντρικά ή λιγότερο (Sperl, 2001). 
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Άτοµα µε κινητικά προβλήµατα 

   Άτοµα µε κινητικά προβλήµατα χαρακτηρίζονται όσα έχουν κάποια αναπηρία η οποία τους 

εµποδίζει, σε µικρό ή σε µεγάλο βαθµό, να κινούνται. Τα άτοµα αυτά είναι οι ηµιπληγικοί, οι 

παραπληγικοί και οι τετραπληγικοί. Οι παραπληγικοί και οι τετραπληγικοί έχουν ολική 

παράλυση των κάτω άκρων ή τα δύο τους άκρα έχουν ακρωτηριαστεί (Σταθόπουλος, 1999). 

   Κατά την Πολυχρονοπούλου (1995) µε τον χαρακτηρισµό «κινητικές αναπηρίες» εννοούνται 

οι νευρολογικές µειονεξίες και τα ορθοπεδικά ή µυοσκελετικά προβλήµατα. Οι βασικότεροι 

τύποι κινητικών διαταραχών είναι οι νευρολογικές µειονεξίες ενώ οι πιο γνωστές και πιο 

συνηθισµένες από τις νευρολογικές µειονεξίες είναι η εγκεφαλική παράλυση και η δισχιδής ράχη. 

Άτοµα µε Εγκεφαλική παράλυση 

   Ως εγκεφαλική παράλυση νοείται η νευρολογική διαταραχή η οποία σχετίζεται µε τη 

διαταραχή των κινητικών λειτουργιών του σώµατος και οφείλεται σε ελλιπή ανάπτυξη των 

περιοχών του εγκεφάλου οι οποίες ρυθµίζουν, ελέγχουν και συντονίζουν την οµαλή και 

συγχρονισµένη στάση και κίνηση του σώµατος. Η συχνότητά της είναι 1-2 περιπτώσεις ανά 

1.000 άτοµα. Ως προς την αιτιολογία της µπορούµε να αναφέρουµε ότι η εγκεφαλική παράλυση 

θα µπορούσε να οφείλεται στην κληρονοµικότητα, σε επίκτητους προγεννητικούς παράγοντες 

(π.χ. ενδοµήτριες λοιµώξεις, ενδοµήτρια ασφυξία λόγω ανοξίας κ.ά.),  σε περιγεννητικούς 

παράγοντες (καθυστερηµένη πρώτη αναπνοή του νεογνού, µηχανική κρανιακή κάκωση και 

ενδοκρανιακή αιµορραγία του νεογνού) και σε µεταγεννητικούς παράγοντες (νεογνικός ίκτερος, 

ατυχήµατα κ.ά.). 

   Η εγκεφαλική παράλυση εµφανίζεται περίπου σε 6 ανά 1.000 ζώσες γεννήσεις και αφορά στο 

0,2% του πληθυσµού (Συρίγου-Παπαβασιλείου, 1993).  

 Δισχιδής ράχη 

   Η περίπτωση αυτή κατά την Πολυχρονοπούλου (1995) οφείλεται κυρίως σε εκ γενετής βλάβη 

της σπονδυλικής στήλης, η οποία παρουσιάζει ατελή ανάπτυξη (µη ολοκληρωµένο κλείσιµο), µε 

αποτέλεσµα να προσβάλλεται ο νωτιαίος µυελός. Η δισχιδής ράχη διακρίνεται στη λανθάνουσα 

δισχιδή ράχη, τη µηνιγγοκήλη και τη µυελοµηνιγγοκήλη. Η λανθάνουσα δισχιδής ράχη 

προκαλείται από µη συγκλίνοντα σπονδυλικά πέταλα. Η µηνιγγοκήλη οφείλεται στην πρόπτωση 

των µηνίγγων και προκαλείται από άνοιγµα των τόξων των σπονδύλων. Στο σηµείο της βλάβης 

σχηµατίζεται µικρή κύστη µε υγρό, που δεν περιέχει όµως νευρικό ιστό. Αντίθετα, η 
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µυελοµηνιγγοκήλη περιέχει νευρικό ιστό του νωτιαίου µυελού ή των ριζών των περιφερειακών 

νεύρων, γεγονός το οποίο προκαλεί νευρολογικές διαταραχές (Παπανής, 2009). 

 

Άτοµα µε νοητική καθυστέρηση 

   Νοητική καθυστέρηση ορίζεται ως « µια ανικανότητα η οποία χαρακτηρίζεται από σηµαντικούς 

περιορισµούς στη διανοητική λειτουργία και προσαρµοστική συµπεριφορά καθώς εκφράζεται σε 

εννοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρµοστικές δεξιότητες. Αυτή η ανικανότητα 

προέρχεται πριν την ηλικία των 18 ετών» κατά τον Αµερικάνικο Σύνδεσµο Νοητικής  

Καθυστέρησης (Foreman, 2002). Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό για να χαρακτηριστεί 

κάποιο άτοµο νοητικά καθυστερηµένο πρέπει να συνυπολογιστούν κριτήρια όπως: νοητική 

ικανότητα κάτω του µέσου- φυσιολογικού δείκτη νοηµοσύνης, εµφάνιση από την γέννηση ή 

κατά τη διάρκεια του εξελικτικού σταδίου και γενικότερα υπάρχουσες ελλείψεις στην 

προσαρµοστική συµπεριφορά. 

   Ο δείκτης νοηµοσύνης προκύπτει από το ειδικό τεστ ευφυΐας Stanford – Binet, (Binet, 1916) 

το οποίο ερµηνεύουν συνήθως ψυχολόγοι ειδικά εκπαιδευµένοι σε θέµατα ψυχολογικών 

µετρήσεων. Ανάλογα, λοιπόν, µε τον δείκτη νοηµοσύνης, τα άτοµα µε νοητική υστέρηση 

χαρακτηρίζονται ως: 

• Ιδιώτες, µε δείκτη νοηµοσύνης 19 και κάτω. Τα άτοµα αυτά αδυνατούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν, δεν είναι αυτόνοµα και χρειάζονται διαρκή φροντίδα. 

• Βαριά καθυστερηµένα, µε δείκτη νοηµοσύνης µεταξύ 35-20. Τα άτοµα αυτά διαθέτουν 

περιορισµένες δυνατότητες ως προς την αυτοεξυπηρέτησή τους και για αυτούς τους 

λόγους χρειάζονται διαρκή φροντίδα. 

• Μέτρια καθυστερηµένα, µε δείκτη νοηµοσύνης µεταξύ 51-36. Τα άτοµα αυτά 

θεωρούνται ασκήσιµα καθώς διαθέτουν την ικανότητα να µάθουν να 

αυτοεξυπηρετούνται έπειτα από ειδική εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Μέτρια καθυστερηµένα, µε δείκτη νοηµοσύνης µεταξύ 68-52. Τα άτοµα αυτά διαθέτουν 

αυξηµένες δυνατότητες στο να γνωρίσουν ανάγνωση και γραφή έπειτα από ειδική 

εκπαίδευση, ενώ υπάρχει ακόµα και η δυνατότητα να µπορέσουν να εργαστούν σε 

προστατευµένα εργαστήρια, σε απλές διαδικασίες ρουτίνας. 
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• Οριακά καθυστερηµένα, µε δείκτη νοηµοσύνης µεταξύ 83- 69. Τα άτοµα αυτά µπορούν 

να είναι πλήρως αυτόνοµα, να αυτοεξυπηρετούνται καθώς και να εργάζονται σε 

εργασίες για τις οποίες δεν απαιτούνται σύνθετες διαδικασίες. 

 

Άτοµα µε άλλες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις  

Επιληψία 

   Η επιληψία είναι µια χρόνια πάθηση που παρόλη την επιστηµονική πρόοδο των σχετικών 

µεθόδων έρευνα, η αιτιολογία της παραµένει έως και σήµερα σχετικά άγνωστη. Χαρακτηρίζεται 

από περιοδικά επαναλαµβανόµενες εκδηλώσεις, τις επιληπτικές κρίσεις, που επιφέρουν αιφνίδια 

αναστρέψιµες µεταβολές στη λειτουργία του εγκεφάλου. Ως επιληπτικές κρίσεις ορίζονται τα 

παροδικά φαινόµενα νευρολογικής δυσλειτουργίας που οφείλονται στην ανάπτυξη ανώµαλης 

ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας (Chadwick, 1993). Αν και η επιληψία θεωρείται 

οικογενής νόσος, στο πεδίο της έρευνας µελετάται και ο ρόλος των γενετικών παραγόντων, ο 

κίνδυνος εµφάνισής της είναι µεγαλύτερος στην παιδική-εφηβική και στην ηλικία άνω των 75 

χρόνων (Μπαλλής, 1979). 

   Η επιληψία αποτελεί µια από τις πιο συχνές νευρολογικές διαταραχές, µε συχνότητα 

εµφάνισης 2% στον γενικό πληθυσµό. Εµφανίζεται τόσο στους ηλικιωµένους, άνω των 75 ετών, 

όσο και στους νέους και στα παιδιά, µε συχνότητα εµφάνισης <1% στην παιδική και εφηβική 

ηλικία (Ben-Menachem κ.α., 2003). Οι επιληπτικές κρίσεις διακρίνονται σε γενικευµένες και 

εστιακές. Οι επιληψίες σε ιδιοπαθείς και σε συµπτωµατικές (αυτό υποδηλώνει και την 

αιτιολογία τους) (Chadwick, 1993). Στις ιδιοπαθείς επιληψίες τα άτοµα γεννιούνται µε την 

προδιάθεση να εµφανίζουν επιληπτικές κρίσεις. Παρατηρείται µια κληρονοµική προδιάθεση και 

συχνά υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Στις συµπτωµατικές επιληψίες συγκεκριµένες παθολογικές 

καταστάσεις του εγκεφάλου αποτελούν την αιτία των επαναλαµβανόµενων επιληπτικών 

κρίσεων. Η κληρονοµική προδιάθεση φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση 

και των συµπτωµατικών κρίσεων (Wong J κ.α.,2006). 

   Οι κυριότερες αιτίες των συµπτωµατικών επιληψιών στα παιδιά είναι (Bannister R, 1973):  
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• Περιγεννητικές και αναπτυξιακές διαταραχές (5-6% των επιληψιών, 18% των 

συµπτωµατικών). Περίπου 3-6 παιδιά σε 1000 γεννήσεις παρουσιάζουν εγκεφαλική 

παράλυση ή διανοητική καθυστέρηση και το 1/3 αυτών των παιδιών εµφανίζει 

επιληπτικές κρίσεις.  

• Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (4-5% των επιληψιών, 13-15% των συµπτωµατικών). 

• Όγκοι του εγκεφάλου (3,5% των επιληψιών, 12% των συµπτωµατικών). 

• Λοιµώξεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (2,5% των επιληψιών, 7% των 

συµπτωµατικών). 

Άτοµα πάσχοντα από ψυχικές ασθένειες – αναπηρίες 

   Οι ψυχικές ασθένειες, σε οποιαδήποτε µορφή κι αν εκδηλωθούν στην ζωή ενός ανθρώπου, 

επιφέρουν σηµαντικές συνέπειες σε αυτήν. Ενυπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αλλοιωθούν 

στοιχεία της προσωπικότητας του ατόµου, της συµπεριφοράς και της ψυχολογικής του 

κατάστασης. Η εµφάνιση της ψυχικής νόσου έχει άµεσο αντίκτυπο στην προσωπική και 

κοινωνική ζωή του ασθενούς και προϋποθέτει σχεδόν πάντα φαρµακευτική αγωγή και φυσικά 

κατάλληλη θεραπευτική παρακολούθηση.  

   Κατά τους Boardman J κ.α. (2008) ο όρος ψυχική διαταραχή περικλείει ένα τεράστιο εύρος 

δυσκολιών οι οποίες σχετίζονται µε την ψυχική κατάσταση και συµπεριφορά του ατόµου. Οι 

ψυχικές διαταραχές είναι διάφορες και εκδηλώνονται µε ποικίλα συµπτώµατα. Τα συµπτώµατα 

αυτά µπορεί να είναι σωµατικά, βιολογικά, ψυχολογικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά και 

διακρίνονται σε πολλές διαγνωστικές κατηγορίες. 

   Oι οργανικές ψυχικές διαταραχές αφορούν κυρίως σε µια γενικευµένη εγκεφαλική παθολογία 

η οποία επιβαρύνει αισθητά το άτοµο καθώς έχει  επιπτώσεις στη νοηµοσύνη, στη συµπεριφορά 

και στο συναίσθηµα ή σε άλλη περίπτωση σε µια εντοπισµένη διαταραχή, που αντανακλά σε µια 

ή δυο εγκεφαλικές λειτουργίες µόνο και εκδηλώνεται µε αφασία, απραξία ή επιληπτικές κρίσεις. 

Οι οργανικές ψυχικές διαταραχές αποτελούν µια ετερογενή οµάδα παθήσεων και συνδέονται µε 

το γεγονός ότι οφείλονται σε κάποια γνωστή βλάβη του εγκεφάλου ή πιο συγκεκριµένα σε 

κάποιον γνωστό οργανικό παράγοντα που θεωρείται ως η αιτία κάποιας ανώµαλης ψυχικής 

κατάστασης (Μάνος, 1997). 
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   Τα ψυχοπαθολογικά αποτελέσµατα µιας οργανικής δυσλειτουργίας µπορεί να είναι η απώλεια 

του αυτοελέγχου, η ευερεθιστότητα, το αίσθηµα αδυναµίας, η ελαττωµένη αυτοεκτίµηση, οι 

φοβίες,  το άγχος, η κατάθλιψη, το παρανοϊκό παραλήρηµα κ.α. 

   Η απώλεια ελέγχου των παρορµήσεων, της ευαισθησίας και της κριτικής ικανότητας 

εκδηλώνονται µε συµπεριφορά που συνήθως χαρακτηρίζεται ως κοινωνικά ακατάλληλη και 

παρουσιάζει συµπτώµατα όπως επιθετικότητα, εκρήξεις οργής, κλοπές, ακατάστατο τρόπο 

φαγητού και ανεπαρκή υγιεινή φροντίδα. Συχνότερα λόγω αυτών των αλλαγών της 

συµπεριφοράς το άτοµο απορρίπτεται από το κοινωνικό σύνολο, αποφεύγεται και στοχοποιείται 

µε αποτέλεσµα να οδηγείται σε κοινωνική αποµόνωση και απόσυρση µε συνέπεια τη 

µεγιστοποίηση των νοητικών δυσκολιών (Σακκάς, 2014). 

   Το οργανικό εγκεφαλικό σύνδροµο συναντάται όταν τα συµπτώµατα που περιγράφουν µια 

ψυχωτική διαταραχή είναι σχετικά ίδια µε αυτά που χαρακτηρίζουν τις οργανικές καταστάσεις. 

Συνήθως δεν είναι εύκολο ή δυνατό να εντοπιστεί µια εγκεφαλική βλάβη και τότε γίνεται λόγος 

για ένα οργανικό εγκεφαλικό σύνδροµο. Το οργανικό εγκεφαλικό σύνδροµο µπορεί να έχει 

γρήγορη ή αργή εξέλιξη, µικρή ή µεγάλη διάρκεια, να είναι αντιστρέψιµο ή όχι ή ακόµα µπορεί 

να οδηγήσει και στον θάνατο. Ανάλογα µε τη διάρκεια του διακρίνεται σε οξύ και χρόνιο. 

   Στις ελαφρές περιπτώσεις συχνά η κάκωση συνοδεύεται από µια απλή συσκότιση της 

συνείδησης βραχείας διάρκειας, ή άλλοτε από πρόσκαιρη απώλεια της συνείδησης. Όταν αρχίσει 

να επανέρχεται η συνείδηση ο ασθενής δεν γνωρίζει στην αρχή πού βρίσκεται, αλλά και όταν 

αναγνωρίσει το περιβάλλον δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε εκεί (παλίνδροµη αµνησία), αλλά και  

δεν θυµάται γεγονότα που συνέβησαν στον βραχύ ή µακρότερο χρόνο πριν από την κάκωση. Η 

αποκατάσταση είναι συνήθως πλήρης και σε µικρότερο χρονικό διάστηµα. Συνήθως, για 

περισσότερες µέρες, οι ασθενείς διαµαρτύρονται για κεφαλαλγία και αίσθηµα ζάλης.  

   Στις µέτριας εντάσεως κακώσεις (απώλεια συνειδήσεως περισσότερων ωρών) η συνείδηση 

αποκαθίσταται βαθµιαία. Μια κατάσταση µε θόλωση της συνείδησης µπορεί να παραµένει επί η 

µέρες και χαρακτηρίζεται από διαταραχές του προσανατολισµού, παρανόηση του 

περιβάλλοντος, ενίοτε και ψυχοκινητική διέγερση. Την κατάσταση αυτή συχνά διαδέχεται µια 

επόµενη που χαρακτηρίζεται από άµβλυνση της συνείδησης µε ονειρικά βιώµατα και ευφορία ή 

φόβο και περιοδική διέγερση. Μερικές φορές και µετά την πλήρη αποκατάσταση της 

συνείδησης είναι δυνατόν να ακολουθήσει µια κατάσταση αδράνειας µε διαταραχές της 
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πρόσφατης µνήµης που ενίοτε περιπλέκεται τις νυχτερινές ώρες από έντονα παραληρήµατα και 

διεγέρσεις (Φωτιάδης, 1988). 

 

1.4. Αιτιολογικοί παράγοντες της αναπηρίας 

  Γενικά, η ανεπάρκεια και η πρόληψη στη διαχείριση των νοσηµάτων και των αναπηριών 

αποτελούν τις κύριες αιτίες πρόωρων θανάτων, νοσηρότητας, αναπηρίας και επιδείνωσης της 

ποιότητας ζωής στην Ελλάδα και σε παγκόσµιο επίπεδο. Σχετίζονται άµεσα µε την ανεπαρκή 

διαχείριση των γνωστών αιτιολογικών παραγόντων κινδύνου. Οι παράγοντες κινδύνου 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους µη τροποποιήσιµους και τους τροποποιήσιµους 

συµπεριφορικούς και µεταβολικούς παράγοντες κινδύνου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι 

παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό, η εθνικότητα, η 

κληρονοµικότητα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η ένταξη του γονιδιακού προφίλ στην 

εκδήλωση κάποιας ασθένειας, τίθεται υπό αµφισβήτηση καθώς τα γονίδια δε λειτουργούν 

αυθαίρετα αλλά επηρεάζονται από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που ζει το άτοµο σε 

συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές µπορεί να 

ενεργοποιήσει ή να καταστείλει την έκφραση τους (Fredrickson κ.α., 2013). 

1.5. Νοµοθεσία για την αναπηρία 

Ευρωπαϊκή πολιτική για την αναπηρία και η θέση των ανθρώπων µε αναπηρίες  

   Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία στηρίζεται σε µια ρητή δέσµευση για 

το κοινωνικό πρότυπο της αναπηρίας. Όπως δηλώθηκε από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη των ανθρώπων µε αναπηρίες:  

   Η ΕΕ θεωρεί την αναπηρία αποτέλεσµα της δυναµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ ενός 

προσώπου και του περιβάλλοντός του, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών κατασκευών, οι 

οποίες οδηγούν στη διάκριση και το στιγµατισµό. Είναι εποµένως το περιβάλλον που πρέπει να 

προσαρµοστεί σε κάθε µεµονωµένο πρόσωπο, περιλαµβανοµένων και των ανθρώπων µε 

αναπηρίες, µε την κατάργηση αυτών των εµποδίων. (Goelen. 2005) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2.1. Μοντέλα ερµηνείας της αναπηρίας 

   Η αναπηρία είναι ένα ζήτηµα υψίστης σηµασίας το οποίο απασχολεί εκτενώς από κοινωνικής 

έως και πολιτικής άποψης. Σαφέστατα µε την πάροδο των χρόνων έχουν διατυπωθεί αρκετές 

απόψεις οι οποίες αντίστοιχα καθόριζαν τη συµπεριφορά και τη στάση της κοινωνίας απέναντι 

στα άτοµα µε αναπηρίες. Οι πρώτες αναφορές για την αναπηρία είχαν θρησκευτική βάση καθώς 

η «τύχη» του να γεννηθεί κάποιος ανάπηρος ή επίκτητα να αποκτήσει κάποιου είδους αναπηρία, 

θεωρούνταν θεόσταλτη ή κατάρα ή θεία δίκη κτλ. Η αντιµετώπιση των ατόµων αυτών 

υπονόµευε την ατοµική αξία καθώς το πιο συχνό ήταν να περιθωριοποιείται ή να ζει µε την 

ελεηµοσύνη ή ακόµα και να εξοντώνεται λόγω της παρέκκλισης από το φυσιολογικό. 

   Οι ερµηνείες και οι απόψεις που έχουν, κατά καιρούς, αναπτυχθεί σχετικά µε τον ορισµό της 

αναπηρίας διαφέρουν αισθητά µεταξύ των επιστηµόνων που έχουν ενασχοληθεί µε την µελέτη 

της συγκεκριµένης έννοιας. Υποστηρίζεται ότι µέχρι και σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένη 

εικόνα για τον καθορισµό το όρου αναπηρία καθώς αποτελεί έναν γενικό όρο ο οποίος 

χαρακτηρίζει άτοµα µε διαφορετικά σωµατικά, νοητικά, φυσικά χαρακτηριστικά από αυτό που 

αποκαλείται µέσο φυσιολογικό. Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν είναι καθολικά αποδεκτή καθώς 

έχουν αποτυπωθεί ορισµοί οι οποίοι καταγράφουν ξεκάθαρα την έννοια της αναπηρίας 

(Δανιλόπουλος, 2003). 

   Είναι γεγονός ότι εξελικτικά στους αιώνες υπήρξε µια πιο ανθρωποκεντρική αντιµετώπιση και 

η αναπηρία έγινε αντικείµενο µελέτης πολλών επιστηµόνων. Ερευνητές και θεωρητικοί 

προσέγγισαν το ζήτηµα της αναπηρίας από διάφορες οπτικές γωνίες. Ωστόσο, µέχρι και τα τέλη 

της δεκαετίας του 80’ το µοντέλο αναπηρίας που κυριάρχησε ήταν το ιατρικό, το οποίο έχει τις 

βάσεις του στην βιολογική φύση της αναπηρίας καθότι θεωρεί ότι το πάσχον άτοµο χρίζει 

ιατρικής αντιµετώπισης η οποία ουσιαστικά µπορεί να παρασχεθεί µόνο από ειδικούς.       

   Ωστόσο, η συµβολή του αναπηρικού κινήµατος το 1970 στην Μ. Βρετανία ήταν σηµαντική 

καθώς έδρασε καταλυτικά µε σκοπό να τονίσει την κοινωνική αιτιολογία του φαινοµένου της 

αναπηρίας. Χρησιµοποιήθηκε κυρίως ως µέσο πίεσης απέναντι σε ανεπαρκείς νόµους, ιδέες και 

κοινωνικές πολιτικές οι οποίες προωθούσαν το φαινόµενο της κοινωνικής καταπίεσης απέναντι 

στα άτοµα µε αναπηρία. Πιο γενικά, το αναπηρικό κίνηµα µε την ιδεολογία του, έθεσε τα 

θεµέλια για την ανάπτυξη των θεωρητικών κοινωνικών προσεγγίσεων που αναλύουν το 
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φαινόµενο της αναπηρίας και ενίσχυσε την ιδέα της δηµιουργίας του κοινωνικού µοντέλου 

αναπηρίας (Βεργιώτη, 2010). 

 

2.2. Ιατρικό µοντέλο 

   Σύµφωνα µε το ατοµικό- ιατρικό µοντέλο οι περιορισµοί µε τους οποίους έρχονται αντιµέτωπα 

τα άτοµα µε αναπηρία, είναι αποτέλεσµα της δυσλειτουργίας τους. Στο συγκεκριµένο µοντέλο η 

αναπηρία παρουσιάζεται ως µεµονωµένο και ατοµικό πρόβληµα ενώ ταυτόχρονα προωθείται η 

άποψη πως το ανάπηρο άτοµο χρήζει διαρκούς φροντίδας καθώς είναι µόνιµα εξαρτηµένο από 

το οικογενειακό του περιβάλλον. Για το ιατρικό µοντέλο, ως δυσλειτουργία µπορεί να θεωρηθεί 

η παραπληγία, η τύφλωση, η κώφωση, η νοητική καθυστέρηση κ.α. (Αναγνωστόπουλος, 2008). 

Παράδειγµα: Ένα άτοµο σε αναπηρικό αµαξίδιο δεν µπορεί να µπει στο λεωφορείο. Σύµφωνα µε 

το ιατρικό µοντέλο, η αδυναµία του ατόµου να µπει στο λεωφορείο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 

µπορεί να περπατήσει και να ανέβει τα σκαλοπάτια. Δηλαδή, η αδυναµία δεν οφείλεται στο γεγονός 

ότι στην είσοδο του λεωφορείου υπάρχει σκαλοπάτι, ούτε στο γεγονός ότι το λεωφορείο έχει 

σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η επιβίβαση σε αυτό µόνο στα άτοµα που µπορούν 

να περπατήσουν.  

   Το ιατρικό µοντέλο εξηγεί την αιτία της αναπηρίας µε αναφορά στη σωµατική, νοητική ή άλλη 

«απόκλιση» ή «ελάττωµα» του ατόµου σε σχέση µε αυτό που το µοντέλο θεωρεί «φυσιολογικό». 

Έτσι, η τύφλωση αντιµετωπίζεται ως απόκλιση από την ικανότητα να βλέπεις, αφού η όραση 

είναι ένα «φυσιολογικό» δεδοµένο. Επίσης, η κώφωση αντιµετωπίζεται ως απόκλιση από την 

ικανότητα να ακούς, αφού η ακοή είναι ένα «φυσιολογικό» δεδοµένο (Βαρδακαστάνης Ι. κ.α., 

2008) 

   Το µοντέλο αυτό ονοµάζεται «ιατρικό µοντέλο» διότι η πεποίθηση για το εάν ένα άτοµο είναι 

«άτοµο µε αναπηρία» ή όχι, βασίζεται κυρίως σε ιατρικές γνωµατεύσεις. Επιπλέον, το 

συγκεκριµένο µοντέλο υποστηρίζει ότι η αναπηρία του εκάστοτε ατόµου δύναται να 

αντιµετωπιστεί µόνο διαµέσου της ιατρικής οδού µε αποτέλεσµα πολλές «δυσλειτουργίες» να 

αποκατασταθούν και τα άτοµα να µπορούν να γίνουν «φυσιολογικά». Οι παράγοντες που 

οδηγούν στην κατηγοριοποίηση των ατόµων που εµφανίζουν κάποια µορφή βλάβης, 

διαφοροποιούνται αφενός, µε βάση τους περιορισµούς, τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους σε 
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προσωπικό επίπεδο, αφετέρου, η διαφοροποίηση γίνεται µε βάση τις ανάγκες των ατόµων για 

κοινωνική συµµετοχή (ΕΣΑµεΑ, 2005). 

   Το ιατρικό µοντέλο έχει κατακριθεί τα τελευταία χρόνια και δικαίως διότι παρουσιάζει ένα 

σηµαντικό µειονέκτηµα. Το µειονέκτηµα αυτό είναι ότι δε συσχετίζει καθόλου την 

δυσλειτουργία µε το περιβάλλον που ζει το άτοµο µε αναπηρία. Ουσιαστικά εκφράζει µια 

αρνητική άποψη σε σχέση µε την αναπηρία και αυτό συµβαίνει καθώς θεωρεί απόκλιση από το 

φυσιολογικό, οποιαδήποτε µορφή αναπηρίας.  

      Είναι πασιφανές ότι το µοντέλο αυτό ενθαρρύνει τη δηµιουργία και τη συντήρηση 

προκαταλήψεων και αποκλεισµού των ατόµων µε αναπηρία. Επιπλέον, ως συνέπεια της 

αρνητικής προσέγγισης, το µοντέλο αυτό αναζητά την λύση για τα άτοµα µε αναπηρία που δεν 

µπορούν να είναι όπως οι άλλοι «φυσιολογικοί» άνθρωποι κυρίως σε ατοµικό επίπεδο µέσω της 

βοήθειας ή της ελεηµοσύνης.  

 

2.3. κοινωνικό µοντέλο 

   Σύµφωνα µε τον Watson (2004), κατά το κοινωνικό µοντέλο, τα άτοµα µε αναπηρία δεν 

αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες τους εξαιτίας του καταπιεστικού αντίκτυπου µιας κοινωνίας 

που δεν είναι ανάπηρη και η οποία λειτουργεί µε τις επιταγές του καπιταλισµού .όπου κυριαρχεί 

µια ηγεµονεύουσα ισχυρή τάξη, µεταξύ άλλων και επί των ανίσχυρων αναπήρων. Συνεπώς η 

ευθύνη της αλλαγής τοποθετείται περισσότερο στην κοινωνία παρά στα άτοµα µε αναπηρία. Τα 

άτοµα µε αναπηρία παύουν να αποτελούν αντικείµενο της επέµβασης και επαναπροσδιορίζονται 

ως αντικείµενα στη δική τους ζωή.  

   Αρχικά, το κοινωνικό µοντέλο επικεντρώθηκε στα άτοµα που παρουσίαζαν σωµατικές βλάβες 

και αδυναµίες αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκε µε τρόπο τέτοιο ώστε να συµπεριλαµβάνει και τα 

άτοµα που αντιµετώπιζαν διανοητικές και αισθητηριακές βλάβες. Στόχος του κοινωνικού 

µοντέλου της αναπηρίας ήταν η ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους οι υλικές και πολιτιστικές 

δυνάµεις έχουν θετικά αποτελέσµατα για τους ανθρώπους µε αναπηρία. Η αναπηρία 

αντιµετωπίζονταν σαν ένα ατοµικό πρόβληµα που προήλθε αναπόφευκτα από την βλάβη του 

ατόµου και αυτό επανερµηνεύεται ως κοινωνικοπολιτικό ζήτηµα (Barnes & Mercer, 1996). 
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   Το κοινωνικό µοντέλο απαντάει κυρίως στο ερώτηµα «τι προκαλεί την αναπηρία;» δίνοντας 

µεγαλύτερη έµφαση στους περιβαλλοντικούς, πολιτισµικούς και γενικότερα στους κοινωνικούς 

παράγοντες και όχι τόσο στους ιατρικούς. Το κοινωνικό µοντέλο επεξηγεί τις δυσκολίες που 

βιώνουν τα άτοµα µε αναπηρία βάσει του τρόπου µε τον οποίο η κοινωνία σχεδιάζεται και του 

τρόπου µε τον οποίο εµείς «κατασκευάζουµε» την αναπηρία. Εποµένως, θεωρεί ότι η 

δυσλειτουργία που βιώνουν τα άτοµα µε αναπηρία δεν έχει να κάνει τόσο µε τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν αυτά σε ατοµικό επίπεδο όσο σε κοινωνικό επίπεδο διότι τοποθετεί την 

αναπηρία σε κοινωνική κατασκευή. Η κοινωνία είναι αυτή που «κατασκευάζει» ή δηµιουργεί 

αναπηρία παίρνοντας ως σηµείο αναφοράς το πρότυπο του «αρτιµελούς» ατόµου, από το οποίο 

το άτοµο µε αναπηρία διαφέρει (Βαρδακαστάνης Ι. κ.α., 2008). 

   Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι η κοινωνία είναι που δηµιουργεί την αναπηρία διαµέσου των 

ελλιπών υποδοµών και προσβασιµότητας, των αρνητικών στάσεων και αντιλήψεων, των 

προκαταλήψεων σε κάθε τι που ορίζεται ως απόκλιση των φυσιολογικών προτύπων. Έτσι, 

σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, δεν είναι αυτό καθαυτό το ιατρικό πρόβληµα του ατόµου το οποίο 

προκαλεί την «αναπηρία»  

   Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κοινωνικό µοντέλο σε αντίθεση µε το ιατρικό παρουσιάζει µια πιο 

θετική απόρροια και στάση απέναντι στην αναπηρία. Δίνει έµφαση σε όρους όπως τα 

δικαιώµατα, οι ικανότητες, ο σχεδιασµός και η προσαρµογή. Η επιταγή της κοινωνίας που 

απαιτεί από όλους να προσεγγίσουν το «φυσιολογικό» λειτουργεί ανασταλτικά και προκαλεί 

δυσκολίες σχετικά µε την ανταπόκριση των ατόµων που δε δύναται να αγγίξουν αυτά τα όρια. 

Αυτό έχει αποδειχθεί ότι φέρει αρνητικές συνέπειες στις ζωές των ατόµων µε αναπηρίες διότι 

τους οδηγεί σταδιακά στην απόσυρση από την εργασία, την εκπαίδευση, την κοινωνία 

γενικότερα µε αποτέλεσµα να περιέρχονται σε κοινωνικό αποκλεισµό λόγω της µειονεκτικής 

τους θέσης.  

   Ωστόσο, µερικές φορές το κοινωνικό µοντέλο εµφανίζεται αρκετά αισιόδοξο καθώς αναπηρίες 

βαριάς µορφής δε δύναται να αντιµετωπισθούν αποκλειστικά µε την αλλαγή και κατάλληλη 

προσαρµογή περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  

3.1. κοινωνικός αποκλεισµός – ορισµός 

   Η έννοια του Αποκλεισµού αποτελεί µία πολυσυζητηµένη και αµφισβητούµενη επιστηµονικά 

έννοια. Αποτελεί µία έννοια που όσο και αν, σε µεγάλο βαθµό, απορρίφθηκε από τους 

επιστήµονες, άλλο τόσο χρησιµοποιήθηκε από την πολιτική και την επιστήµη για να περιγράψει 

εκείνη την όµοια κατάσταση που παρουσίαζαν από κοινού διαφορετικής φύσης φαινόµενα και 

που µέχρι εκείνη τη στιγµή απασχολούσαν τους επιστήµονες σε ξεχωριστές θεµατικές ενότητες 

και κατηγορίες ανάλυσης. Χρησιµοποιήθηκε µε ποικίλους και διάφορους τρόπους από το 

σύνολο των κοινωνικών οµιλητών, τοποθετήθηκε στο επίκεντρο του κοινωνικού, πολιτικού, 

δηµοσιογραφικού και επιστηµονικού ενδιαφέροντος, κατοχυρώνοντας έτσι τους χρήστες της σε 

ύψιστο βαθµό για την επιτυχία της παρέµβασης τους όταν αναφέρονταν σε καταστάσεις 

χαρακτηριζόµενες “υψηλής επικινδυνότητας”. Αποτέλεσε ουσιαστικά ένα καταφύγιο ή 

καλύτερα µία σωσίβια λέµβο για ό, τι έπρεπε να βρεθεί εκτός πλοίου, δηλ εκτός κοινωνίας. Η 

έννοια του “κοινωνικού αποκλεισµού”, ως προς τη χρήση της, περισυνέλεξε εκείνα τα 

φαινόµενα και τα υποκείµενα που είχαν τεθεί εκτός θεσµοθετηµένων κοινωνικών συστηµάτων. 

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η εµφάνιση της χρήσης της έννοιας συµπίπτει µε την προσπάθεια 

και την ανάγκη δηµιουργίας κοινωνιών που στη βασική τους λειτουργία θα παράγουν “ένταξη” 

και όχι “αποκλεισµούς”, θα αποδέχονται το διαφορετικό και δεν θα το απορρίπτουν, θα το 

ονοµάζουν ως “διαφορετικό” µε στόχο να το προστατέψουν και να δηµιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις ένταξης του και όχι να αναπαράγουν τις ενστικτώδεις λειτουργίες απόρριψης και 

έκπτωσης του. (Δηµουλάς κ.α., 2002) 

   Σύµφωνα µε τον Τσιάκαλο (1998) ως κοινωνικός αποκλεισµός περιγράφεται εκείνη η 

διαδικασία κατά την οποία παρατηρείται ανεπάρκεια εισοδήµατος, παρεµπόδιση στην 

εργασιακή ζωή και αφορά θέµατα στέγασης, εκπαίδευσης, πρόσβασης σε υπηρεσίες. Η 

παρεµπόδιση από την πρόσβαση σε τέτοιου είδους αγαθά οδηγεί στην οικονοµική ανέχεια και 

την περιθωριοποίηση. Ο ορισµός αυτός του κοινωνικού αποκλεισµού εννοείται τόσο ως 

κατάσταση όσο και ως διαδικασία η οποία απειλεί οµάδες και άτοµα που έχουν υποστεί σοβαρή 

οπισθοδρόµηση και τα οποία αποτελούν αντικείµενο διάκρισης ή διαχωρισµού, κοινωνικής 

ανισότητας µε περιορισµένες προοπτικές βελτίωσης της θέσης τους. 
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   Είναι γεγονός ότι η εικόνα του συνηθισµένου, του µέσου ανθρώπου αποτελεί έναν γενικό 

άξονα της κοινωνικής αξιολόγησης. Τα χαρακτηριστικά που του αποδίδονται είναι επιλεγµένα 

µέσα από ένα πολιτισµικό πρίσµα ανάλυσης στο οποίο κρίνονται και αξιολογούνται όχι µόνο τα 

φυσικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες αλλά και οι συµπεριφορές. Η επίδραση του πολιτισµού 

είναι τόσο έντονη που υπάρχει η πιθανότητα να αξιολογηθεί αρνητικά κάποιο άτοµο που δεν 

επιδεικνύει την ορθή και αναµενόµενη συµπεριφορά. Τα συστήµατα αξιών σε κάθε κοινωνία και 

εποχή αποτελούν το γενικό κριτήριο αποδοχής ενός ανθρώπου από τους συνανθρώπους του. 

Όταν λοιπόν, κάποιος αποκλίνει αισθητά από το ευρύ φάσµα «φυσιολογικών» και «λογικών» 

συµπεριφορών, τότε ο κοινωνικός του περίγυρος τείνει να τον αποµακρύνει, να τον αποµονώσει 

και γενικότερο να τον θέσει στο περιθώριο (Ζάννης Π.,2006). Συνήθως ο κοινωνικός 

αποκλεισµός αφορά οµάδες του πληθυσµού οι οποίες στερούνται ή τους έχουν αφαιρεθεί τα 

αστικά δικαιώµατα µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, 

στην κατανάλωση και αλλού (π.χ. οι έγκλειστοι σε ιδρώµατα) και όλη αυτή η αποστέρηση 

συνοδεύεται από το στιγµατισµό των ανθρώπων που τον υφίστανται (Αλεξίου, 2006). 

    Οι διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισµού αναγνωρίζονται και καταγράφονται µέσα στο 

τρίπτυχο των τριών αξόνων: αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, αδυναµία άσκησης των 

κοινωνικών δικαιωµάτων και διάρρηξη ή χαλάρωση του κοινωνικού δεσµού. Με βάση αυτό το 

διαχωρισµό, αναλυτικά έχουµε διακρίνει τρεις µορφές ή τύπους κοινωνικού αποκλεισµού που 

ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο κυριαρχούν, έχουµε προβεί στους ακόλουθους 

χαρακτηρισµούς: ονοµάσαµε οικονοµικό αποκλεισµό την ανεπάρκεια των οικονοµικών πόρων, 

βιοποριστικών πόρων, την έλλειψη απασχόλησης και γενικότερα κάθε µορφή έλλειψης 

κοινωνικού κεφαλαίου. Σε αυτόν τον τύπο, εντάσσονται οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες των 

ανέργων (νέων, ηλικιωµένων, µακροχρόνιων), των άπορων, των ηλικιωµένων, και των κατοίκων 

ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών. Στον δεύτερο τύπο αποκλεισµού, που τον ονοµάσαµε 

νοµικό αποκλεισµό, εντάσσονται οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες των µεταναστών, των 

παλιννοστούντων και των πολιτικών προσφύγων (εάν εντοπίζαµε αυτή την κατηγορία στο πεδίο 

των Κυκλάδων). Στον τρίτο τύπο αποκλεισµού, που τον ονοµάσαµε κοινωνικό αποκλεισµό µε 

την στενή έννοια, εντάσσονται οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες των µονογονεϊκών οικογενειών, 

των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των χρηστών ουσιών και πρώην χρηστών (Δηµουλάς κ.α., 

2002). 
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3.2. Αίτια κοινωνικού αποκλεισµού και οικονοµική κρίση 

    Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού περιλαµβάνει στους κόλπους της καταστάσεις: 

ανεργίας, εξάρτησης από τις παροχές κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής αποµόνωσης και 

εισοδηµατικής φτώχειας (Κικιλιάς κ.α., 2008). 

   Ο εργασιακός αποκλεισµός και γενικότερα η ανεργία των γυναικών µπορούν εύλογα να 

οδηγήσουν και στον κοινωνικό αποκλεισµό. Οι Παπάνης κ.α. (2007) υπογραµµίζουν ότι στις 

δεκαετίες του ’70 και ’80, η παγκοσµιοποίηση και η νέα τάση προς την ιδιωτικοποίηση και τη 

µείωση παροχής των κρατικών υπηρεσιών, καθώς και η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας 

οδήγησαν σε αύξηση της µακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και αστάθεια των κοινωνικών σχέσεων. 

Αναγνωρίστηκε ότι η απασχόληση δεν σχετιζόταν µόνο µε το εισόδηµα, αλλά και µε την 

απόκτηση κοινωνικών δικτύων και µε την αίσθηση της ευταξίας. Οι άνεργοι αποκλείονταν από 

τη συµµετοχή στις φυσιολογικές δραστηριότητες της κοινωνίας. 

Κοινωνικός αποκλεισµός είναι η συσσώρευση αθροιστικών διαδικασιών µε διαδοχικές 

ανακολουθίες του οικονοµικού, του πολιτικού και κοινωνικού ιστού, που αποµακρύνουν 

σταδιακά άτοµα, οµάδες, κοινότητες και περιοχές οδηγώντας τα σε δυσµενή θέση σε σύγκριση 

µε τα κέντρα εξουσίας, τους πόρους και τις επικρατούσες αξίες. 

   Θα µπορούσαµε να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι η πρόσφατη οικονοµική κρίση που 

εκδηλώθηκε στην Ελλάδα από τις αρχές του 2010 είναι ένας σηµαντικός παράγοντας αύξησης 

του ποσοστού των ανέργων στη χώρα µας. Επιπλέον πολλά από τα άτοµα που άνηκαν στα 

µεσαία οικονοµικά στρώµατα, χάνοντας την θέση εργασίας τους, βρέθηκαν να αντιµετωπίζουν 

οικονοµική αδυναµία. Η χώρα βρίσκεται από το 2010, σε καθεστώς αυστηρής οικονοµικής 

επιτήρησης και εφαρµόζει ένα πρόγραµµα λιτότητας ανελαστικό ως µέρος της συµφωνίας µε 

την EU-IMFECB για την εφαρµογή των bail-out packages που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα. Η 

βάση των λεγοµένων «πακέτων σωτηρίας» για την ελληνική οικονοµία είναι ένα µοντέλο 

οικονοµικής διαχείρισης που σε γενικές γραµµές είχε εφαρµοστεί και σε άλλες χώρες του 

πλανήτη χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες της χώρας 

(Τσιρώνης, 2013) 

   Η οικονοµική ύφεση αποτελεί πλέον ένα παγκόσµιο ζήτηµα και η περεταίρω διερεύνηση των 

πιθανών επιπτώσεών της κρίνεται αναγκαία. Σε χώρες οι οποίες παρουσιάζουν  χαµηλό 

εισόδηµα, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι αισθητές λόγω της µειωµένης καταναλωτικής ζήτησης,  
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της αυστηρότερης πρόσβασης σε κεφάλαια, των λιγότερων άµεσων ξένων επενδύσεων και του 

µικρού προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Το φαινόµενο αυτό έχει ως επακόλουθο να 

αυξάνεται η ανεργία και να µειώνονται τα εισοδήµατα. Οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα  

γίνονται η µοναδική πηγή υγειονοµικής περίθαλψης καθώς µειώνεται η ζήτηση για ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας, τη στιγµή που τα έσοδα των κυβερνήσεων για τη χρηµατοδότησή τους είναι 

µειωµένα. Όταν το νόµισµα της κάθε χώρας υποτιµάται, το κόστος των εισαγωγών αυξάνεται. 

Ταυτόχρονα οι τιµές των φαρµάκων αυξάνονται µε αποτέλεσµα βασικά φάρµακα να µη 

διατίθενται πλέον ή η απόκτησή τους να γίνεται απαγορευτική λόγω υψηλού κόστους (Chan, 

2009). 

   Οι επιπτώσεις από την εµφάνιση µιας οικονοµικής κρίσης µπορεί να είναι καταστροφικές τόσο 

για µια αναπτυσσόµενη όσο και για µια αναπτυγµένη χώρα. Γενικότερα, µια οικονοµική κρίση 

µπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήµατα ρευστότητας σε τράπεζες και επιχειρήσεις, 

δυσκολία στην παροχή δανείων, µείωση του κύκλου εργασιών και του τζίρου των επιχειρήσεων, 

µαζικές απολύσεις εργαζοµένων, υψηλή ανεργία, µείωση της παραγωγής, µείωση του εθνικού 

εισοδήµατος, µείωση της κατανάλωσης, χρεοκοπία επιχειρήσεων, µείωση της χρηµατιστηριακής 

δραστηριότητας πολλών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, χαµηλά δηµόσια έσοδα, αύξηση 

δηµόσιου ελλείµµατος, υψηλά επίπεδα χρέους και µείωση εξαγωγών (Πουρνάρα, 2013). 

   Οι οικονοµικές κρίσεις πολλές φορές οδηγούν σε µεταρρυθµίσεις και άλλες φορές όχι. Οι 

ηγέτες οφείλουν να δηµιουργούν και να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν. Η 

πιθανότητα µεταρρυθµίσεων πάντως συνήθως εξαρτάται από το πώς ορίζεται µία «κρίση», 

καθότι από τον ορισµό αυτό εξαρτώνται και τα µέτρα που θα ληφθούν. Η ικανότητα 

διακυβέρνησης σηµαίνει να αντιλαµβάνεσαι ποια κρίση χρειάζεται τη δέουσα προσοχή. Η 

αντιµετώπιση δηµοσιονοµικών ανισορροπιών µπορεί να είναι ευκολότερη υπόθεση από τη 

δοµική µεταρρύθµιση στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Η πρόκληση που έχει να 

αντιµετωπίσει στη δεδοµένη στιγµή η Ελλάδα είναι να συνδυάσει µία δέσµη µακροπρόθεσµων 

λύσεων για την πλειάδα των κρίσεων που αντιµετωπίζει. Το κόστος της απραξίας δεν θα είναι 

µόνο οικονοµικό, αλλά θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία µε κίνδυνο της αύξησης των 

κοινωνικών εντάσεων και της αποξένωσης ( Σίµου,  Μαντάς ,2015) 

    Η ανεργία των γυναικών είναι ένα καίριο ζήτηµα. Η  Γαϊτάνη Τασώ σε οµιλία της   

επιχειρώντας να ανιχνεύσει τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας στις 

γυναίκες, τονίζει ότι η ανεργία για τις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για µακροχρόνια 
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άνεργες αποτελεί µια περίοδο δοκιµασιών, όχι µόνο οικονοµικών αλλά και κοινωνικών και 

ψυχολογικών. Οι γυναίκες χάνουν την εργασιακή τους ταυτότητα και αισθάνονται ότι 

αναιρούνται βαθµιαία όλες οι κοινωνικές και ψυχολογικές τους δεξιότητες µε πολλαπλές 

συνέπειες στην καθηµερινή τους ζωή. 

   Αντίστοιχα, η Νίνα - Παζαρζή (2004) σε έρευνα της η οποία αφορούσε τη γυναικεία 

απασχόληση στην Ελλάδα σηµειώνει ότι το ποσοστό των γυναικών στη συνολική απασχόληση 

στην Ελλάδα υπολείπεται σηµαντικά των ανδρών. Η απόσταση που χωρίζει τα ποσοστά 

συµµετοχής ανδρών και γυναικών στην απασχόληση παραµένει στην Ελλάδα µια από τις 

υψηλότερες της Ευρώπης. Στις ηλικίες 15 - 64 ετών, το ποσοστό συµµετοχής των αντρών το 

2002 ήταν 71% ενώ των γυναικών µόλις 43%. 

3.3. κοινωνικός αποκλεισµός και ΑΜΕΑ 

  Εδώ και χιλιάδες χρόνια τα άτοµα µε αναπηρία βιώνουν έντονα το αίσθηµα της απόρριψης και 

του κοινωνικού αποκλεισµού. Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων που 

γεννιούνται και ενθαρρύνονται από την ίδια την κοινωνία µας. Η Καλαντζή (1996) τονίζει ότι τα 

στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν αυτονόητα στοιχεία της ανθρώπινης σκέψης και 

ισχύουν ως κοινωνικές αξίες ή ως κοινωνικά πρότυπα. Βέβαια ο ισχυρισµός αυτός µπορεί και να 

ηχεί παράξενα σε όσους συνήθισαν να συνδέουν τις έννοιες αυτές µόνο µε αρνητικά φαινόµενα. 

Συγκεκριµένα η ίδια επιδιώκοντας να ερµηνεύσει τον όρο «στερεότυπα» αναφέρει ότι εννοείται 

το συναίσθηµα αποδοχής ή απόρριψης ενός ατόµου ή µιας οµάδας ενώ στο σηµείο αυτό µπορεί 

να περιλαµβάνονται και κάποιες γνωστικές διεργασίες όπως γενικεύσεις που δηµιουργούνται 

βάσει αµφιλεγόµενων παρατηρήσεων και εµπειριών (Καλαντζή κ.α., 1996). Κατά τον 

Παπαστάµο (1990) τα στερεότυπα αποτελούν κοινωνικές αναπαραστάσεις, 

αντικειµενοποιηµένες γνωστικές και συναισθηµατικές κατασκευές γύρω από τις οµάδες µέσα 

στον κοινωνικό χώρο. Οι κοινωνικές αυτές αναπαραστάσεις βρίσκουν ευρεία αποδοχή µε 

αποτέλεσµα να αναδύονται και να εξαπλώνονται κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες µέσα στον ιστορικό χρόνο. Στο επίπεδο των προκαταλήψεων, οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις αιτιολογούν την ενεργοποίηση των κοινωνικών στερεοτύπων, που µε τη σειρά 

τους  εκδηλώνονται στο επίπεδο της συµπεριφοράς, η οποία αναπαράγει και η ίδια τις 

αντίστοιχες κοινωνικές αναπαραστάσεις (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997). 
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   Αποτελεί πραγµατικότητα ότι τα στερεότυπα έχουν οδηγήσει στη δηµιουργία προκαταλήψεων 

απέναντι στα άτοµα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Κατά την Τζόνσον (1998) η 

προκατάληψη αποτελεί µια πρόωρη κρίση που βασίζεται στην αντίληψη του διαφορετικού, όλων 

εκείνων των χαρακτηριστικών δηλαδή που διαφοροποιούν τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. 

Τονίζει ότι στην περίπτωση που ο καθένας δύναται να αφήνει την επιθυµία που τον διακατέχει 

για καθετί γνώριµο τριγύρω του να κυριαρχεί στις αντιδράσεις του απέναντι σε καινούρια 

πρόσωπα και νέες καταστάσεις, εάν αυτόµατα χρησιµοποιεί µια ετικέτα ή κατηγοριοποίηση, 

τότε περιορίζεται η ικανότητά του να κοιτάζει πέρα από γενικεύσεις και να βιώνει όλο το φάσµα 

των εµπειρικών αντιλήψεων και φυσικά τότε έχει λειτουργήσει µε προκατάληψη. 

   Η προκατάληψη υφίσταται ακόµα και σε µια αντίδραση που είναι θετική. Αυτό µπορεί να 

συµβεί σε περιπτώσεις όπου κοινά στοιχεία στη θρησκεία, στο φύλο, στην κοινωνικοοικονοµική 

τάξη, στην εθνικότητα ή σε οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο προκαλούν σε ένα άτοµο θετική 

προκατάληψη για κάποιο άλλο άτοµο. Έτσι παρατηρείται ότι η προκατάληψη ενδεχοµένως είναι 

και θετική αλλά και αρνητική.   

  Τα συχνότερα γνωσιακά λάθη που συνδέονται µε τη διαµόρφωση των στερεοτυπικών 

αντιλήψεων µπορεί να είναι:  

• Το αυθαίρετο συµπέρασµα όπου το άτοµο εξάγει κάποια συµπεράσµατα χωρίς όµως να 

διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που θα δικαιολογούσαν την εξαγωγή αυτών των 

συµπερασµάτων. 

• Η επιλεκτική αφαίρεση όπου το άτοµο εστιάζει σε λεπτοµέρειες και δε λαµβάνει υπόψη 

του όλα τα δεδοµένα µιας κατάστασης 

• Η µεγέθυνση / σµίκρυνση, όπου στην συγκεκριµένη περίπτωση το άτοµο αποδίδει 

διαφορετική διάσταση σε µία κατάσταση, µεγαλοποιώντας τη ή αντίθετα υποτιµώντας 

τη. 

• Η υπεργενίκευση κατά την οποία το άτοµο εξάγει γενικότερα συµπεράσµατα από ένα 

µεµονωµένο συµβάν ( Χαρίλα, 2006). 

  Τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) τείνουν να τίθενται στο περιθώριο και να 

αντιµετωπίζονται µε έντονη προκατάληψη από ένα µεγάλο µέρος του κοινωνικού συνόλου. 

Συναντούν συχνότερα φραγµούς σε πολλές δραστηριότητες της ζωής τους (εκπαίδευση, 

απασχόληση, προσβασιµότητα), τις οποίες όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν φυσιολογικές και 
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δεδοµένες. Αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο καθώς είναι άµεσα συνυφασµένο µε την παρεµπόδιση 

της ενεργούς συµµετοχής τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και επιπλέον καθίστανται 

πολύ πιο ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισµό από τους υπόλοιπους πολίτες χωρίς ειδικές 

ικανότητες (Ψαθάς, 2009). Έτσι, ο κοινωνικός αποκλεισµός µπορεί να οριστεί ως ένας 

συνδυασµός της έλλειψης οικονοµικών πόρων, της κοινωνικής αποµόνωσης και της 

περιορισµένης πρόσβασης σε κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα· πρόκειται για µία σχετική 

έννοια µέσα σε κάθε κοινωνία ( CIEIS, 1999) και αντιπροσωπεύει µία προοδευτική συσσώρευση 

κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων µε την πάροδο του χρόνου. Οι παράγοντες που θα 

µπορούσαν να συµβάλουν στον κοινωνικό αποκλεισµό είναι τα προβλήµατα που αφορούν την 

εργασία, το επίπεδο εκπαίδευσης και διαβίωσης, την υγεία, την εθνικότητα, τη χρήση 

ναρκωτικών, τις διαφορές µεταξύ των φύλων και τη βία (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 2001, Εθνικές 

Εκθέσεις, 2002 Ευρώπη). 

  Κοινωνικός αποκλεισµός υπάρχει όταν άτοµα ή κοινωνικές οµάδες δεν µπορούν να 

συµµετέχουν στη ζωή του τόπου τους. Τα άτοµα µε αναπηρίες είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένα στον 

κίνδυνο του αποκλεισµού. Η άρση αυτού του αποκλεισµού αποτελεί τα τελευταία χρόνια τον 

κυρίαρχο στόχο για τα άτοµα µε αναπηρίες. Βασικότερο µέσο για την επίτευξη αυτού του 

κοινωνικοπολιτικού στόχου έχει αναδειχθεί η ενταξιακή εκπαίδευση. H νέα αυτή τάση έχει ως 

προϋπόθεση το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε µαθητή να φοιτά στο σχολείο της γειτονιάς του και 

να έχει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες µε τους συνοµηλίκους του ανεξαρτήτως αναπηριών και 

άλλων τυχόν ατοµικών διαφορών (Jenkinsοn, 1997). 

  Αποτελεί µια δυσάρεστη πραγµατικότητα το γεγονός ότι φαινόµενα όπως ο κοινωνικός 

αποκλεισµός απορρέουν από στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις οι οποίες έχουν 

διεισδύσει στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και διαιωνίζουν µια αθέµιτη 

πραγµατικότητα. Εδώ και χρόνια πολλές επιστηµονικές έρευνες επιδιώκουν να απαντήσουν στο 

ερώτηµα «γιατί οι στάσεις απέναντι στα πρόσωπα µε φυσικές, συναισθηµατικές, διανοητικές και 

κοινωνικές αναπηρίες είναι ανοικτά ή καλυµµένα αρνητικές;» (Siller, 1967). Η πιο πιθανή 

εξήγηση είναι ότι οι συγκεκριµένες αντιλήψεις προέρχονται από κοινωνικούς και πολιτιστικούς 

παράγοντες. 

  Σε έρευνα που διεξήχθη (Παπάνης, 2007) µε σκοπό να ελεγχθεί η διαφοροποίηση των στάσεων 

και αντιλήψεων απέναντι στα ΑΜΕΑ µεταξύ ατόµων της ευρύτερης περιοχής της Αττικής σε 

σηµαντικούς τοµείς της κοινωνικής ζωής τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα άτοµα της ευρύτερης 
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περιοχής της Αττικής µάλλον θα άφηναν τα παιδιά τους να πλησιάσουν τα ΑΜΕΑ, να παίξουν 

µαζί τους ή να συµµετέχουν µε αυτά σε διάφορες δραστηριότητες, αλλά και οι ίδιοι έδειξαν 

διατεθειµένοι να κάνουν αρκετές ενέργειες για αυτά τα άτοµα. Παράδειγµα, θα µπορούσαν να 

κάνουν παρέα µε οικογένεια που έχει παιδί µε αναπηρία ή θα κρατούσαν στο σπίτι τους, σε 

περίπτωση ανάγκης, για µια νύχτα ένα παιδί µε αναπηρία. Παρόλα αυτά έχουν µάλλον µια 

αρνητική αντίληψη σχετικά µε τις διαθέσεις των ΑΜΕΑ. Θεωρούν ότι µάλλον «αλλάζουν 

εύκολα διάθεση», «αφαιρούνται εύκολα», «εκνευρίζονται εύκολα, όταν δε γίνεται αυτό που 

θέλουν». Παράλληλα, µάλλον πιστεύουν ότι τα ΑΜΕΑ έχουν κάποια θετικά χαρακτηριστικά, 

όπως ότι έχουν ενδιαφέροντα και χαίρονται να βοηθούν τους άλλους. 

  Η παραπάνω έρευνα υποδεικνύει ότι στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει επέλθει µια 

σηµαντική αλλαγή στη στάση και στην αντίληψη του κοινωνικού συνόλου απέναντι στα ΑΜΕΑ. 

Οι άνθρωποι πλέον δείχνουν µεγαλύτερη ευαισθησία για αυτά τα άτοµα µειώνοντας φανερά τις 

προκαταλήψεις τους. Η ροπή αυτή προς µια πιο ευαισθητοποιηµένη αντίληψη των ΑΜΕΑ είναι 

ουσιαστικής σηµασίας καθώς συµβάλλει στην διαµόρφωση διαφορετικών πεποιθήσεων και στα 

παιδιά, εξαλείφει τυχόν φοβίες, οι οποίες συνήθως πηγάζουν από την άγνοια και την αµάθεια, 

και ενισχύει µια διαφορετική κουλτούρα µε κατεύθυνση την ισότητα και τα ίσα δικαιώµατα για 

όλους.      

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4.1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας – Ιστορική αναδροµή 

   Το φύλο είναι ένας  προσδιορισµός ο οποίος βασίζεται σε βιολογικά κριτήρια και κατατάσσει 

τους ανθρώπους στις κατηγορίες « θηλυκό» και «αρσενικό». Τα κριτήρια αυτά, µπορεί να είναι 

τα γεννητικά τους όργανα ή ο τύπος χρωµοσωµάτων ( Don H. Zimmerman, 1987).  Γίνεται 

αντιληπτό ότι ερχόµενο ένα παιδί στον κόσµο, απευθείας κατηγοριοποιείται σύµφωνα µε τα 

βιολογικά του χαρακτηριστικά. Είναι πιθανό, η κατηγοριοποίηση αυτή να γίνεται και πολύ πριν 

τη γέννηση του παιδιού, εφόσον είναι δυνατό στις µέρες µας, χάρη στην εξέλιξη της 

τεχνολογίας, οι γονείς να λαµβάνουν γνώση για το φύλο του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί.  

Είναι γεγονός ότι το βιολογικό φύλο (sex) είναι δεδοµένο στη ζωή ενός ανθρώπου. Τα 

χαρακτηριστικά του είναι συγκεκριµένα και προκαθορισµένα και φυσικά εµπεριέχουν διαφορές. 
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Οι διαφορές αυτές, ωστόσο, όντας βιολογικές, δεν επιβάλλουν διαφορετική αντιµετώπιση των 

δύο φύλων, παρόλα αυτά, η κοινωνία αιώνες τώρα έχει αναπτύξει στερεοτυπικούς κανόνες στην 

ανατροφή των παιδιών,  από τη στιγµή της γέννησης τους και  σύµφωνα µε αυτούς, 

ανατρέφονται και γαλουχούνται. 

  Οι αντιλήψεις αυτές έχουν την αφετηρία τους στην εποχή που οι άνθρωποι δεν είχαν ακόµα 

εκπολιτιστεί, συµβίωναν σε ένα υποτυπώδες υπανάπτυκτο κοινωνικό µοντέλο, όπου τα 

βιολογικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε φύλου, κυρίως του αρσενικού, υπερτερούσαν λόγω της 

µυϊκής δύναµης. Η D.Kimura (1992) αναφέρει ότι οι άντρες εκείνης της εποχής είχαν τον ρόλο 

του κυνηγού, του υπερασπιστή της οικογένειας και γενικά της οµάδας ενώ αντίθετα, οι γυναίκες 

παρέµεναν στο σπίτι και επικεντρώνονταν στη φροντίδα της οικογένειας. Ο  κύριος λόγος 

αυτού, διαφαίνεται στο γεγονός ότι οι απαιτήσεις εκείνης της κοινωνίας ήταν αντίστοιχες µε τις 

ανάγκες της, δηλαδή απαιτούνταν από τους άντρες να διαθέτουν άρτια  σωµατική διάπλαση και 

αντοχή προκειµένου να διανύουν µεγάλες αποστάσεις αναζητώντας τροφή και φυσικά, να είναι 

ικανοί να διαχειρίζονται τους κινδύνους.  

Επιπλέον, οι S. A. Shields και S. Bhatia (2009) αναλύοντας τις ιδέες του Δαρβίνου σχετικά µε τα 

δύο φύλα, αναφέρουν ότι ο ίδιος ενστερνίστηκε και επεξήγησε την άποψή του περί 

κατωτερότητας των γυναικών διαµέσου της χαµηλής αναπτυξιακής της κατάστασης και των 

διανοητικών της χαρακτηριστικών. Στο σηµείο αυτό, γεννάται το ερώτηµα ,γιατί έπειτα από 

τόσες χιλιάδες χρόνια, η κοινωνία εξακολουθεί να αντιλαµβάνεται το ρόλο της γυναίκας µε τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο;  

  Κατά τις Δ. Αγγέλου και Β. Ζορµπά (2006) από το βιολογικό διαχωρισµό έχουµε επέλθει στην 

ανωτερότητα και κατωτερότητα του ενός  φύλου έναντι στο άλλο και κατά συνέπεια στις 

κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις. Είναι πασιφανές ότι η κοινωνία προάγει η ίδια στερεότυπα 

τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά προς την εξέλιξή της και ενισχύουν τις έµφυλες διακρίσεις, 

οι οποίες, κατά την άποψή µου, θα έπρεπε να έχουν απαλειφθεί ή τουλάχιστον, µειωθεί 

σηµαντικά.  

 Σε αυτό το δύσκολο δρόµο, η οικογένεια ως  η πρώτη δοµηµένη µορφή κοινωνίας ή 

διαφορετικά, µια πρωτογενής κοινωνική οµάδα, οφείλει πριν από την κοινωνία να δώσει το 

ουσιαστικό παράδειγµα µε κύριο γνώµονα την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων. Η ανατροφή 

των παιδιών, απαλλαγµένη από κάθε είδους έµφυλα στερεότυπα είναι η απαρχή µιας κοινωνίας 

ισότητας. 
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  Τα παιδιά συχνά ψάχνουν απαντήσεις για το πώς  να συµπεριφερθούν παρακολουθώντας τους 

τρόπους που οι ενήλικοι λειτουργούν (J. Condry,  S. Condry, 1976).  Οι πράξεις και η γενική 

στάση και συµπεριφορά των γονέων είναι η βάση για την οικοδόµηση της προσωπικότητας του 

παιδιού. Κατά την βιοκοινωνική θεωρία του E. Erikson  το πρώτο στάδιο της ψυχοκοινωνικής 

ζωής του ατόµου (βρεφική ηλικία έως 1ο έτος) αφορά στην εµπιστοσύνη και στη δυσπιστία. 

Όταν οι βιολογικές και  συναισθηµατικές ανάγκες του παιδιού ικανοποιούνται , τότε 

αναπτύσσεται το αίσθηµα εµπιστοσύνης προς τους γονείς και κατ’ επέκταση προς το κοινωνικό 

περιβάλλον. Αντίθετα, όταν δεν καλύπτονται, το παιδί αποκτά δυσπιστία προς τους γονείς και 

προς το περιβάλλον. Τα βασικά αυτά συναισθήµατα, εµπιστοσύνης και δυσπιστίας, θα 

διαµορφώσουν τη µετέπειτα συµπεριφορά του παιδιού και θα καθορίσουν την πορεία της 

ψυχοκοινωνικής του ανάπτυξης (Ρ. Καλούρη- Αντωνοπούλου,  2000, αναφ. σε Erikson, 1975).     

Τα ερεθίσµατα που δέχεται το παιδί από τον οικογενειακό του ιστό είναι αυτούσια και 

ακατέργαστα. Το παιδί στην παιδική ηλικία δεν είναι ακόµα ικανό να επεξεργαστεί και να 

φιλτράρει συµπεριφορές και αντιλήψεις, έχοντας αµέριστη εµπιστοσύνη προς τους γονείς, 

ταυτίζεται και υιοθετεί τις ίδιες αξίες. Μεγαλώνοντας, εποµένως, ένα παιδί µε στερεότυπα όπως 

« ροζ» χρώµα για τα κορίτσια και « µπλε» για τα αγόρια ή αγοράζοντας παιχνίδια όπως κούκλες 

και κουζινικά για τα κορίτσια και πολεµιστές για τα αγόρια, τροφοδοτούµε και ενισχύουµε, 

ακούσια ή και εκούσια, την έµφυλη ανισότητα διότι οδηγούµε τα κορίτσια προς την κατεύθυνση 

του σπιτιού και ό, τι συνεπάγεται αυτό ( φροντίδα οικογένειας) και τα αγόρια στην αντίθετη 

κατεύθυνση, εκτός σπιτιού ( οικοδόµηση καριέρας και επαγγελµατικής καταξίωσης). 

Τουλάχιστον στις προηγούµενες δεκαετίες το φαινόµενο του κάθετου επαγγελµατικού 

διαχωρισµού ήταν αρκετά εµφανές όπως διατυπώνει και η J. Acker (1990)  οι ισχυρές 

οργανωτικές θέσεις σχεδόν εξ’ ολοκλήρου έχουν καταληφθεί από άντρες.   

 

4.2. Γυναίκα  και εκπαίδευση 

   Η εκπαίδευση των γυναικών στην Ελλάδα είναι ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει αρκετά ως 

κοινωνικό φαινόµενο. Αν ανατρέξουµε στο παρελθόν διαπιστώνουµε ότι η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα αποτελούσε για πολλά έτη προνόµιο των ανδρών. Η κατάσταση που 

επικρατούσε όσον αφορά στην εκπαίδευση των γυναικών στις αρχές του 20ου αιώνα, 

διαπιστώνεται από το ποσοστό του αναλφαβητισµού των γυναικών το έτος 1907. Τα στοιχεία 

από τη Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος υποδεικνύουν ότι το ποσοστό των αναλφάβητων 
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γυναικών άγγιζε το 82,55% σε αντίθεση µε των αγοριών που ήταν 50,20% (Κατσίκας, Θεριανός, 

2007). Ωστόσο, κατά το έτος 1913 γίνονται σηµαντικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες µε στόχο 

την συµµετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση. Το 1913 επί κυβερνήσεως Ελευθερίου 

Βενιζέλου θεσµοθετούνται τα νοµοσχέδια του υπουργού Παιδείας Τσιριµώκου. Στην εισηγητική 

έκθεση των νοµοσχεδίων γίνεται λόγος για εξάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και µικτή 

(αγόρια-κορίτσια). Ωστόσο, η ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων, δεν είχε ακόµα εξοµαλυνθεί 

καθώς θεωρούσαν ότι τα κορίτσια κουράζονται πιο εύκολα νοητικά αλλά και σωµατικά και 

παρόλη την εξοµοίωση των µαθηµάτων, καθιερώθηκε η ελάττωση των ωρών διδασκαλίας στα 

φυσιογνωστικά µαθήµατα και στο µάθηµα της χειροτεχνίας (Μπουζάκης, 1994). 

4.3. Κάθετος Επαγγελµατικός διαχωρισµός κατά φύλο 

   Ο επαγγελµατικός διαχωρισµός αφορά στη συγκέντρωση ανδρών και γυναικών σε 

διαφορετικά επαγγέλµατα. Ο διαχωρισµός αυτός «παύει να υφίσταται όταν η αναλογία ανδρών 

και γυναικών σε κάθε επάγγελµα είναι ίδια µε την αναλογία των φύλων στη συνολική 

απασχόληση» (Ντερµανάκης 2005). Ο επαγγελµατικός διαχωρισµός διακρίνεται σε οριζόντιο 

και κάθετο (Vertical –Horizontal Segregation). Ο Οριζόντιος επαγγελµατικός διαχωρισµός 

αφορά στην παρουσία ανδρών και γυναικών σε συγκεκριµένους κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας, ενώ ο Κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός αφορά στις διαφορετικές θέσεις 

ιεραρχίας ανδρών και γυναικών στο εσωτερικό των κλάδων. Αν και θεωρούνταν πως η 

διεύρυνση του τοµέα των υπηρεσιών στον οποίο εισήλθε η πλειονότητα των γυναικών σε όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες θα περιόριζε τον επαγγελµατικό διαχωρισµό, η αναβάθµιση του 

εργασιακού ρόλου των γυναικών δεν ήταν η προσδοκώµενη. Στην Ελλάδα ένα ποσοστό 65% 

απασχολείται στους κλάδους της γεωργίας, το λιανικό εµπόριο, την εκπαίδευση, την υγεία και 

πρόνοια, τη δηµόσια διοίκηση, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Συγκριτικά µε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που 

απασχολείται στον αγροτικό τοµέα, ενώ είναι έντονη η προτίµηση τους για το δηµόσιο τοµέα 

που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις 

(Γιδαράκου κ.α., 2005). Είναι γεγονός  η ύπαρξη του οριζόντιου διαχωρισµού η οποία 

αναπαράγει τη διάκριση σε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλµατα ενώ οδηγεί στον 

αποκλεισµό των γυναικών από κάποια επαγγέλµατα και στη συγκέντρωση τους σε χαµηλά 

αµειβόµενες εργασίες και φυσικά αποτελεί εµπόδιο στη µείωση της ανεργίας. Ο Ντερµανάκης 

(2005) τονίζει ιδιαίτερα τη σαφή συνάρτηση των εκπαιδευτικών επιλογών µε τον επαγγελµατικό 
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διαχωρισµό. Ως προς τον κάθετο διαχωρισµό, αναφέρει ότι παρά τις σηµαντικές αλλαγές που 

έχουν σηµειωθεί µε την µαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας, και παρά τη 

διείσδυσή τους σε χώρους και σε επαγγέλµατα, σε ειδικότητες και θέσεις της επαγγελµατικής 

ιεραρχίας από τις οποίες ήταν στο παρελθόν αποκλεισµένες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρόσβαση 

των γυναικών στα υψηλότερα κλιµάκια είναι περιορισµένη ακόµη και στα επαγγέλµατα που 

γυναικοκρατούνται. Γίνεται εποµένως σαφής η ύπαρξη εµποδίων που καθυστερούν ή και 

αποκλείουν την επαγγελµατική εξέλιξη των γυναικών και το φαινόµενο αυτό ορίζεται ως 

γυάλινη οροφή (glass ceiling). Επιβεβαιώνει δε, την ύπαρξη στην Ελλάδα, εκτεταµένου 

στρώµατος γυάλινης οροφής στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, ενώ η ένταση του 

διαχωρισµού αυξάνεται στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις.  Το φαινόµενο της γυάλινης οροφής δε 

σηµατοδοτεί µόνο τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες να ανελιχθούν σε ιεραρχικές 

θέσεις ευθύνης αλλά επιπλέον και τα εµπόδια που καλούνται να αντιµετωπίσουν όσο ανεβαίνουν 

στην ιεραρχία. Συχνά το φαινόµενο αυτό συνδέεται και µε χαµηλότερες αµοιβές σε σχέση µε 

τους άντρες συναδέλφους τους και πολλές φορές όταν πρόκειται για την ίδια θέση εργασίας. 

   Παρά λοιπόν, τις σπουδαίες επιδόσεις των γυναικών σε πολλούς τοµείς, κοινωνικό, 

οικονοµικό, πολιτιστικό κ.α., συνεχίζουν να βρίσκονται µέχρι και σήµερα σε πολύ χαµηλό 

ποσοστό συµµετοχής, αντίθετα µε τους άντρες, στα πεδία λήψης των αποφάσεων, είτε αυτά 

αφορούν στον πολιτικό χώρο, είτε αφορούν στον οικονοµικό. Ωστόσο, ενώ πολλές ποσοτικές 

έρευνες έχουν καταγράψει ότι η γυναικεία παρουσία λαµβάνει σηµαντική θέση στον εργασιακό 

χώρο και κατέχει ορθή πορεία προς την ισότητα,  άλλες έρευνες υποδεικνύουν ότι στην αγορά 

εργασίας εξακολουθούν να παρατηρούνται ανισότητες. Η άνιση µεταχείριση τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στο δηµόσιο τοµέα αφορά στην πρόσληψη και στη µισθοδοσία, κυρίως όµως αφορά 

στην προαγωγή της γυναίκας στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις, θέσεις συνώνυµες µε τη λήψη 

αποφάσεων αλλά και την καταξίωση, το σεβασµό, το κύρος και την αυτοπραγµάτωση των 

ατόµων που τις καταλαµβάνουν. 

   Είναι γεγονός ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά µε την θέση της γυναίκας στην εργασία 

και εν γενεί στην κοινωνία κατέχουν εξέχουσα θέση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Το ότι οι 

γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ανατροφή των παιδιών έχει πλέον αποδειχθεί από 

εκατοντάδες έρευνες. Θεωρείται ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που προέκυψαν έπειτα από 

την καθιέρωση του γυναικείου φύλου στην παραγωγική δραστηριότητα, η ύπαρξη του 

ελεύθερου χρόνου και η διαχείριση αυτού. Στο συγκεκριµένο κοµµάτι διαφαίνεται εξίσου η 
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σοβαρή ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων. Είναι σαφές ότι οι γυναίκες διαθέτουν λιγότερο 

ελεύθερο χρόνο από τους άντρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ ο αγώνας για την ισότητα 

των δύο φύλων οδήγησε στην εκ µέρους της γυναίκας κατάκτηση ολοένα και περισσοτέρων 

θέσεων στο δηµόσιο, στον εξω- οικιακό τοµέα, δεν επέφερε όµως και αντίστοιχη απαλλαγή από 

παραδοσιακές θέσεις και ρόλους στον ενδο - οικιακό τοµέα. Ένα µέρος του ελεύθερου χρόνου 

των γυναικών αφιερώνεται στην εκπλήρωση αυτών των ρόλων (Τσαούσης Δ..Γ., 2001). 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5.1. Γενικά ζητήµατα  

   Οι ερευνητικές µέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι ποσοτικές αναλύουν την 

ποσότητα εµφάνισης του φαινοµένου που εξετάζεται και οι ποιοτικές αναφέρονται στο είδος, 

στο συγκεκριµένο χαρακτήρα του φαινοµένου (Kvale, 1996). Ωστόσο και οι ποιοτικές αλλά και 

οι ποσοτικές µέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να εστιάσει σε κάποιο ερευνητικό 

πεδίο που τον ενδιαφέρει να µελετήσει. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές µεθόδους 

είναι ότι έχουν µια φυσιολογική ροή και κατά ένα µεγάλο βαθµό δεν κατευθύνονται από τον 

ερευνητή (Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Μέσω της ποιοτικής 

έρευνας συλλέγονται δεδοµένα τα οποία περιγράφουν προβλήµατα κι έννοιες από τη ζωή των 

ατόµων. Τα δεδοµένα µπορούν να προέλθουν από συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, συµµετοχικές 

παρατηρήσεις, ιστορίες, αλληλεπιδράσεις,  µελέτες περίπτωσης, προσωπικές εµπειρίες, 

ιστορικές έρευνες, οπτικό υλικό και ενδοσκοπήσεις. 

   Η ποιοτική έρευνα έχει δύο βασικά µοναδικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι ο ερευνητής 

αποτελεί το µέσο µε το οποίο διεξάγεται η έρευνα και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος σκοπός της 

είναι να διερευνήσει κάποιες πλευρές του κοινωνικού συστήµατος που µελετά. Και τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά είναι αναπόσπαστα µέρη της διαδικασίας και θεωρούν τον ερευνητή ως αυτόν 

που δοµεί τη γνώση και όχι ως απλό δέκτη αυτής. Ο ερευνητής συλλέγει τα δεδοµένα, τα οποία 

µετατρέπει και ερµηνεύει, µέσω της ανάλυσης, σε πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές, όταν 
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εφαρµόζονται και χρησιµοποιούνται επαναλαµβανόµενα στην πράξη σε διάφορες κοινωνικές 

καταστάσεις, γίνονται γνώση (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι., & Γούδας, Μ., 2001). 

5.2. Πρόσβαση στο πεδίο 

   Η πρόσβαση στο ερευνητικό πεδίο (access) και η δυνατότητα του ερευνητή να την 

εξασφαλίσει αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά στάδια για την έναρξη µιας ερευνητικής 

διαδικασίας. Ο βαθµός πληροφόρησης σε συνδυασµό µε την ευκολία πρόσβασης ορίζει τα 

ερευνητικά πεδία σε «ορατά» και «αόρατα» και σε ανοικτά ή κλειστά (Jorgensen 1989 

αναφέρεται από Ιωσηφίδη 2003).  

Οι στρατηγικές πρόσβασης διακρίνονται σε φανερές (overt) και συγκαλυµµένες (covert). Η 

φανερή στρατηγική προϋποθέτει την γνώση της ταυτότητας του ερευνητή από τους 

ερευνώµενους καθώς και την διαθεσιµότητα κάθε πληροφορίας που αφορά στην έρευνα. Είναι 

πολύ πιθανό η ειλικρίνεια του ερευνητή και η διάθεση όλων των πληροφοριών που αφορούν 

στην έρευνα να εξασφαλίζει την πρόσβαση ακόµη και σε σχετικά κλειστά πεδία. Η έµφαση στις 

πιθανές άµεσες ή έµµεσες ωφέλειες από τα αποτελέσµατα της έρευνας ή η βοήθεια από 

ανθρώπους κλειδιά ή βασικούς πληροφορητές (key informants) καταλήγει σε θετικά 

αποτελέσµατα σε σχέση µε την πρόσβαση στο πεδίο. Οι συγκαλυµµένες στρατηγικές πρόσβασης 

στο πεδίο χαρακτηρίζονται από την απόκρυψη της πραγµατικής ταυτότητας του ερευνητή από 

την υπό έρευνα κοινωνική οµάδα (Ιωσηφίδης, 2003).  

Στην συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήθηκαν φανερές στρατηγικές πρόσβασης διότι οι 

ερευνώµενοι πέρασαν από τη διαδικασία της συνέντευξης ενώ είχε καταστεί σαφές ότι η 

συνέντευξη αφορά στην διεξαγωγή µιας επιστηµονικής ερευνάς και ότι η συµµετοχή τους 

διευκόλυνε την οµαλή έκβασή της.  

5.3. Ζητήµατα δεοντολογίας 

   Η εξέλιξη των ερευνών στις κοινωνικές επιστήµες, τα τελευταία χρόνια συνοδεύεται έντονα 

από την ανάγκη αυτές οι έρευνες να είναι καλυµµένες δεοντολογικά. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

ερευνητές που διεξάγουν µια κοινωνική έρευνα οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που έχουν 

αναληφθεί ή επηρεάζονται από τις έρευνές τους. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι ερευνητές 

έχουν αφενός ως βασικό στόχο την αναζήτηση της αλήθειας και αφετέρου πρέπει να 



	
	

39	

εξισορροπήσουν τα δικαιώµατα και τις αξίες των υποκειµένων που εν δυνάµει «απειλούνται» 

από την έρευνα. Σε αυτό το σηµείο οι Frankfort - Nachmias και Nachmias (1992) σηµειώνουν 

την αναλογία κόστους- οφέλους αναφέροντας ότι τα οφέλη µπορεί να είναι χρήσιµες 

ανακαλύψει αντίθετα το κόστος για τους συµµετέχοντες µπορεί να περιλαµβάνει την προσβολή 

της αξιοπρέπειας, την ενόχληση, την απώλεια της πίστης στις κοινωνικές σχέσεις, την απώλεια 

της αυτονοµίας και του αυτοκαθορισµού και τη µειωµένη αυτοεκτίµηση. Από την άλλη µεριά, 

τα οφέλη για τους συµµετέχοντες µπορούν να πάρουν τη µορφή της ικανοποίησης για τη 

συµβολή τους στην επιστήµη και της αυξηµένης προσωπικής κατανόησης του εξεταζόµενου 

πεδίου της έρευνας. 

   Στην συγκεκριµένη έρευνα οι δεοντολογικοί κανόνες έχουν τηρηθεί καθώς η µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν η συνέντευξη και οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τα ίδια τα υποκείµενα 

της έρευνας. Οι συνεντευξιαζόµενοι ενηµερώθηκαν ότι θα πάρουν µέρος στη διαδικασία µιας 

έρευνας που αφορά στην κοινωνική θέση της γυναίκας εργαζόµενης µε αναπηρία. Επιπλέον, για 

να πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη σηµαίνει ότι είχε εξασφαλιστεί προηγουµένως η συναίνεση 

και η αυτοδιάθεση των υποκειµένων. Η άδεια για διεξαγωγή έρευνας πρέπει πάντα να ζητείται 

σε πρώιµο στάδιο (Bell, 1987). Επιπλέον,  δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις ως προς τις 

συνεντευξιαζόµενες ότι θα τηρηθεί ανωνυµία και εµπιστευτικότητα καθώς και ότι θα υπάρχει 

ενηµέρωση του τι πρόκειται να γίνει µε τις πληροφορίες που οι ίδιες παρέχουν. Η έρευνα είναι 

καλυµµένη δεοντολογικά και οι συµµετέχοντες δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής της. Η  συνέντευξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στις δέκα 

συµµετέχουσες. 

 5.4. Σκοπός και στόχοι 

   Η κοινωνική θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία είναι ένα κεφάλαιο σηµαντικό που 

έχει απασχολήσει αρκετά την ερευνητική κοινότητα. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να 

διερευνηθεί η θέση  και η απόψεις των γυναικών µέσα στην ευρύτερη κοινωνία αλλά και στο 

εργασιακό τους περιβάλλον υπό το πρίσµα της αναπηρίας τους. Η γυναίκα εργαζόµενη έρχεται 

αντιµέτωπη καθηµερινά µε πολλές προκλήσεις που καλείται να διευθετήσει. Ακόµα πιο 

δύσκολος είναι ο ρόλος της γυναίκας εργαζόµενης µε αναπηρία. Η γυναίκα αυτή βρίσκεται 

αντιµέτωπη µε το κοινωνικό και ψυχολογικό φόρτο της ιδιαίτερης κατάστασης που βιώνει, 
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οφείλει να διαχειριστεί τον ρόλο της στην οικογένεια, στην εργασία της και στο κοινωνικό της 

περιβάλλον.  

   Το ενδιαφέρον της συγκεκριµένης έρευνας στρέφεται στη γυναίκα µε αναπηρία µε σκοπό τη 

διερεύνηση µιας σειράς απόψεων σχετικά µε την κοινωνική της θέση, τον κοινωνικό 

αποκλεισµό, τον ρατσισµό, το εργασιακό περιβάλλον, την προσβασιµότητα καθώς και τις 

αλλαγές που υπεισέρχονται έπειτα από το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας.   

Επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων των γυναικών µε αναπηρία σε σχέση µε την αναπηρία 

τους ως µαθήτριες (όσες είχαν τη συγκεκριµένη εµπειρία) και αφορά σε τυχόν  δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν, σε αλλαγές εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών πλάνων, σε τυχόν κοινωνικό 

αποκλεισµό που µπορεί να βίωσαν στο σχολικό και µετέπειτα στο εργασιακό τους περιβάλλον, 

σε ρατσιστικές τάσεις και συµπεριφορές απέναντί τους, στην προσβασιµότητα σε σχέση µε την 

αναπηρία τους, στην οικονοµική κρίση και τον βαθµό που επηρέασε τη ζωή τους και την 

εργασία τους και τέλος στους τρόπους βελτίωσης της καθηµερινότητας τους. 

 

Συγκεκριµένα, µέσα από την συγκεκριµένη έρευνα γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν: 

 

• Οι απόψεις τους σχετικά µε την αναπηρία ως εµπόδιο στην σχολική τους δραστηριότητα  

• Οι απόψεις τους σχετικά µε την αναπηρία ως εµπόδιο στην περαιτέρω εκπαιδευτική και 

επαγγελµατική σταδιοδροµία 

• Οι απόψεις τους σχετικά µε το αίσθηµα της άνισης µεταχείρισης  στο σχολικό 

περιβάλλον 

• Οι απόψεις τους σχετικά µε την αναπηρία ως εµπόδιο στην ανεύρεση εργασίας 

• Οι απόψεις τους σχετικά µε την άνιση µεταχείριση στον εργασιακό χώρο από τους 

προϊσταµένους και από τους συναδέλφους 

• Οι απόψεις τους σχετικά µε την υποστήριξη τους από τις κρατικές δοµές 

• Οι απόψεις τους σχετικά µε την έµφυλη ανισότητα στον εργασιακό χώρο 

• Οι απόψεις τους σχετικά µε την προσβασιµότητα για τα ΑΜΕΑ 

• Οι απόψεις τους σχετικά µε την οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και ο βαθµός επιρροής 

της στη ζωή τους 

• Οι απόψεις τους σχετικά µε τις πολιτικές και τις δράσεις που θα ήθελαν να 

πραγµατοποιηθούν από ένα κράτος πρόνοιας 
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5.5. Συµµετέχοντες  

   Ο ερευνητής για να είναι σε θέση να διεξάγει µια έρευνα πρέπει να µελετήσει το υπό 

διερεύνηση φαινόµενο εξονυχιστικά. Οφείλει να µελετήσει όλα τα αντικείµενα, όλα τα γεγονότα 

και σε γενικές γραµµές να εξετάσει όλα τα άτοµα του συνόλου στους οποίους αφορά η έρευνα. 

Κατά τον Βάµβουκα, 2007, (σελ. 154) « ο πληθυσµός αναφέρεται στο σύνολο όχι µόνο των 

ανθρώπων αλλά και των ζώων, των πραγµάτων, των µετρήσεων, των γεγονότων, των 

καταστάσεων και των αντιδράσεων κάθε είδους». 

Είναι γεγονός ότι είναι αδύνατο για τον ερευνητή να καταφέρει να συλλέξει στοιχεία από 

ολόκληρο τον πληθυσµό και να πραγµατοποιήσει τις µετρήσεις που επιθυµεί. Για τον 

συγκεκριµένο λόγο εκλέγεται πάντα ένα υποσύνολο του συνολικού υπό µελέτη πληθυσµού και 

αυτό αποτελεί το δείγµα που θα χρησιµοποιήσει ο ερευνητής για να συλλέξει τα στοιχεία στην 

έρευνά του. Ωστόσο, εάν προηγουµένως δεν εντοπίσουν το συνολικό πληθυσµό, θα τους είναι, 

επί της ουσίας, αδύνατο να αξιολογήσουν την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος που έχουν 

λάβει  

Κατά τους Cohen, Manion, 1994, (σελ. 127) υπάρχουν δύο µέθοδοι δειγµατοληψίας. « η µία 

δίνει δείγµατα πιθανοτήτων, στα οποία, όπως υπονοεί ο όρος, είναι γνωστή η πιθανότητα επιλογής 

του κάθε απαντώντος. Η άλλη δίνει δείγµατα «µη πιθανοτήτων», στα οποία η πιθανότητα επιλογής 

είναι άγνωστη».   

   Στην παρούσα έρευνα το δείγµα αποτέλεσαν 10 γυναίκες ελληνικής καταγωγής οι οποίες ζουν 

και εργάζονται στην πόλη της Πάτρας στην Αχαΐα. Οι ηλικίες των γυναικών κυµαίνονται από 31  

έως 60 ετών. Οι συγκεκριµένες γυναίκες επιλέχθηκαν διότι είναι εγγεγραµµένες στα µητρώα των 

ατόµων µε αναπηρία. Το ποσοστό της αναπηρίας τους κυµαίνεται χρόνο µε τον χρόνο και για 

τον συγκεκριµένο λόγο δεν έχει καταγραφεί. Σύµφωνα µε δικές τους αναφορές το ποσοστό 

µπορεί να αλλάξει από υψηλό σε χαµηλό ανάλογα µε την υποτροπή ή ύφεση της εκάστοτε 

νόσου. Οι γυναίκες περνάνε τουλάχιστον µια φορά ετησίως από την υγειονοµική επιτροπή.  Από 

τις 10 συµµετέχουσες οι 3 πάσχουν από «Πολλαπλή σκλήρυνση» ή «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας» 

ή «Διάχυτη εγκεφαλοµυελίτιδα». Η 1 εκ των γυναικών πάσχει από «Συστηµατικό Ερυθηµατώδη 

Λύκο». Οι 2 εκ των γυναικών πάσχουν από «Ρευµατοειδής αρθρίτιδα». Οι 2 εκ των γυναικών 
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πάσχουν από τη νόσο του Κρον. Η 1 εκ των γυναικών πάσχει από «αιµορροφιλία»  και η 1 εκ 

των γυναικών κατέστη µε αναπηρία στη δεξιά πλευρά (χέρι – πόδι) έπειτα από εγκεφαλικό 

επεισόδιο. Όλες οι γυναίκες του δείγµατος εργάζονται στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα αρκετά 

χρόνια. Από τις 10 γυναίκες οι 8 εργάζονται στον δηµόσιο τοµέα ενώ οι δύο στον ιδιωτικό 

τοµέα. Το δείγµα δεν επιλέχθηκε µε βάση το µορφωτικό του επίπεδο και για αυτούς τους λόγους 

κυµαίνεται µεταξύ αποφοίτων του δηµοτικού (υποχρεωτική εκπαίδευση) έως αποφοίτων 

Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου. Πιο αναλυτικά, από τις 10 γυναίκες 

οι 2 είναι απόφοιτες Δηµοτικού σχολείου (Πρωτοβάθµια εκπαίδευση), οι 2 είναι απόφοιτες 

Λυκείου (Δευτεροβάθµια εκπαίδευση) και οι υπόλοιπες 6 συµµετέχουσες είναι απόφοιτες της 

Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εκ των οποίων οι 4 κατέχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης 

στην ειδικότητά τους. Τα επαγγέλµατα των γυναικών ανήκουν σε πολλές κατηγορίες. Από τις 10 

γυναίκες οι 2 είναι ψυχολόγοι και εργάζονται στην εκπαίδευση, η 1 είναι κοινωνική λειτουργός 

και εργάζεται στην εκπαίδευση, η 1 είναι µαθηµατικός και εργάζεται στην Ειδική αγωγή,  η 1 

είναι νηπιαγωγός και εργάζεται ως διοικητικός στην εκπαίδευση, η 1 είναι σχολική τροχονόµος, 

η 1 είναι µηχανικός, η 1 είναι νοσηλεύτρια µε χρόνια προϋπηρεσίας σε δηµόσιο νοσοκοµείο, η 1 

είναι γενικών καθηκόντων στον Σύλλογο Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Αχαΐας και η 1 είναι 

καθαρίστρια σε σπίτια. Όλες εργάζονται πάνω στην ειδικότητά τους ενώ τα χρόνια υπηρεσίας 

τους κυµαίνονται από 7 έως 34. Τέλος η δεύτερη ξένη γλώσσα που µιλάει το µεγαλύτερο 

ποσοστό του δείγµατος είναι η Αγγλική. 

    Ο κορεσµός στην ποιοτική έρευνα επιτυγχάνεται όταν το δείγµα είναι επαρκές όχι σε 

ποσότητα αλλά σε ποιότητα. Είναι ικανό δηλαδή να προσδώσει ποιοτικές πληροφορίες επαρκείς 

για το υπό έρευνα αντικείµενο (Morse, 1996). Είναι γεγονός ότι στην ποιοτική έρευνα δε 

χρειαζόµαστε ένα ποσοτικά µεγάλο δείγµα όπως αντίστοιχα στην ποσοτική έρευνα. Ένα µεγάλο 

δείγµα λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την άντληση βασικών πληροφοριών και υποκειµενικών 

χαρακτηριστικών τα οποία έχουν ουσιαστική σηµασία στην ποιοτική έρευνα. 

   Στην παρούσα έρευνα  χρησιµοποιήθηκε ένα επαρκές δείγµα που θεωρήθηκε ότι θα  βοηθήσει 

να µελετηθεί το υπό διερεύνηση φαινόµενο.  

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τα χαρακτηριστικά του δείγµατος. 
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του δείγµατος. 

Συµµετέχοντες  

Φύλο Γυναίκα 

Ηλικίες 31- 61 ετών 

Μορφωτικό επίπεδο 
απόφοιτοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  έως 

απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Επαγγέλµατα 
καθαρίστριες, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, 

µηχανικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί 

ξένη γλώσσα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά 

Εργασία πάνω στην ειδικότητα ναι 

Χρόνια υπηρεσίας 7- 34 έτη 

 

5.6. Ερευνητικά εργαλεία 

   Έπειτα από τον καθορισµό του δείγµατος σε µια ποιοτική έρευνα ακολουθεί η συλλογή των 

δεδοµένων. Οι  µέθοδοι συλλογής των δεδοµένων θα πρέπει να επιτρέπουν την κατανόηση σε 

βάθος των υποκειµενικών εµπειριών, των αντιλήψεων και των στάσεων των συµµετεχόντων. 

Συνεπώς , οι µέθοδοι συλλογής δεδοµένων στην ποιοτική έρευνα χρειάζεται να επιτρέπουν την 

καταγραφή των πράξεων και των λόγων των συµµετεχόντων, όπως αυτά θα καταγράφονταν ή 

θα εκφράζονταν αν ο ερευνητής δεν ήταν παρών, δηλαδή χωρίς να επηρεάζονται και κυρίως 

χωρίς να επιβάλλονται ή να καθοδηγούνται από τον ερευνητή. Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η 

δυνατότητα στον εκάστοτε ερευνητή να κατανοήσει τις µοναδικές και υποκειµενικές εµπειρίες, 

πεποιθήσεις και αντιλήψεις των συµµετεχόντων (Polit, 1999). Υπάρχουν πολλές τεχνικές για τη 

συλλογή των δεδοµένων. Στις ποιοτικές έρευνες, όπως προείπα, η πιο διαδεδοµένη είναι η 

συνέντευξη. Η συνέντευξη θεωρείται από τις πιο σηµαντικές ερευνητικές τεχνικές στην 

κοινωνική έρευνα. Έχει οριστεί ως: « συζήτηση δυο ατόµων, που αρχίζει από τον συνεντευκτή, µε 

ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών µε την έρευνα πληροφοριών, και επικεντρώνεται από αυτόν 



	
	

44	

σε περιεχόµενο καθορισµένο από τους στόχους της έρευνας µε συστηµατική περιγραφή, πρόβλεψη 

ή ερµηνεία» (Cannell και Kahn, 1968). 

   Ως ξεχωριστή ερευνητική τεχνική, η συνέντευξη µπορεί να εξυπηρετήσει τρεις στόχους. 

Πρώτον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως το κύριο µέσο συλλογής πληροφοριών που έχουν άµεση 

σχέση µε τα αντικείµενα της έρευνας. Δεύτερον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελεγχθούν 

υποθέσεις ή να υποδειχθούν νέες ή ακόµα και ως ερευνητικό εργαλείο το οποίο υποβοηθά στον 

εντοπισµό µεταβλητών και σχέσεων. Τέλος, τρίτον, η συνέντευξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

συνδυασµό µε άλλες µεθόδους στη διεξαγωγή µιας έρευνας (Cohen, Manion, 1994). 

   Στην παρούσα έρευνα η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε είναι η συνέντευξη. Το δείγµα γνώριζε 

ότι θα συµµετάσχει στην έρευνα και δέχτηκε οικειοθελώς να συνεντευξιαστεί. Κατά τον 

Kitwood (1977) ο ερευνητής για να κάνει καλά τη δουλειά του θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα 

καλό και φιλικό κλίµα, µια καλή σχέση µε τον ερωτώµενο καθώς και να έχει προσαρµόσει τις 

ερωτήσεις του µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται αποδεκτές. Αυτό αποσκοπεί κυρίως στην 

ειλικρίνεια του ερωτώµενου η οποία θα οδηγήσει στην απόκτηση µόνο ακριβή στοιχείων και 

πληροφοριών. Επιπλέον η Satir (1989) µετά από γνώση και εµπειρία πάνω στην επικοινωνία 

υποστηρίζει ότι ο κάθε άνθρωπος συµµετέχει µε κάποια στοιχεία στη διαδικασία της 

επικοινωνιακής επαφής, τα οποία είναι ίδια για όλα τα άτοµα. Τα στοιχεία αυτά είναι το σώµα 

και τα µη λεκτικά του µηνύµατα, οι αξίες τις οποίες έχει ο καθένας στη ζωή του, οι προσδοκίες  

για το παρόν και το µέλλον, τα αισθητήρια όργανα από τα οποία συλλέγει κάποιος πληροφορίες, 

η οµιλία και τα λεκτικά της µηνύµατα και τέλος ο εγκέφαλος- η αποθήκη όλων των γνώσεων 

που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής. Επειδή όλα τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν 

αισθητά, είτε από µόνα τους, είτε σε διάφορους συνδυασµούς µεταξύ τους, είτε µε µια ολική 

σύνθεσή τους την επικοινωνία και κατά συνέπεια τη συνέντευξη, είναι σηµαντικό ο ερευνητής 

να τα λαµβάνει µε σκοπό την έγκυρη συλλογή δεδοµένων. 
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Α. Προσωπικά στοιχεία των γυναικών  

Τα ερωτήµατα αφορούσαν στην ηλικία, στην εκπαίδευση, στις µεταπτυχιακές ή άλλες 

επιπρόσθετες σπουδές, στη γνώση ξένης γλώσσας, στην εργασία πάνω στην 

ειδικότητα και στα χρόνια υπηρεσίας στην εργασία. 

 

Β. Εµφάνιση της αναπηρίας 

Τα  κύρια ερωτήµατα στη θεµατική αυτή ήταν: 

1. Γνωρίζεις ότι η συγκεκριµένη έρευνα έχει ως στόχο την ανάδειξη των απόψεων 
των γυναικών ΑΜΕΑ σχετικά µε την θέση τους γενικά στην κοινωνία αλλά και 
πιο συγκεκριµένα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Θα ήθελες να µου πεις δυο 
λόγια για τον εαυτό σου, για το σώµα σου, για τη δυσκολία σου; Προέκυψε µε 
την γέννησή σου ή αργότερα έπειτα από κάποιο συµβάν;  

 

 

 

Γ. Αναπηρία και εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Τα ερωτήµατα στη θεµατική ενότητα ήταν: 

1. Αισθάνθηκες ποτέ  την αναπηρία σου ως εµπόδιο στη σχολική σου ζωή, π.χ. 
στις σχολικές εκδροµές ή σε άλλες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού 
πλαισίου; 

 

2. Αισθάνθηκες ποτέ διαφορετική µεταχείριση από τους συµµαθητές σου; 
(υποτίµηση, εκφοβισµό) 

 

3. Ένιωσες ποτέ άνιση µεταχείριση από τους καθηγητές σου στο σχολείο; 

 

4. Αντιµετώπισες ποτέ δυσκολία και εµπόδια όσον αφορά στις αποφάσεις σου για 
την περεταίρω εκπαίδευσή σου π.χ. να επιθυµούσες να σπουδάσεις κάτι 
συγκεκριµένο αλλά λόγω των συνθηκών να µην το έκανες; Συµβουλεύτηκες 
κάποιον δάσκαλο ή καθηγητή για την σταδιοδροµία σου; 
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5. Αξιοποίησες κρατικές ή ιδιωτικές δοµές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου; 

 

 

 

Δ. Αναπηρία και Εργασία 

Τα κύρια ερωτήµατα στη θεµατική αυτή ενότητα ήταν: 

1. Όταν ήρθε η ώρα να εργαστείς είχες κάποια προτίµηση στον ιδιωτικό ή στον 
δηµόσιο τοµέα και για ποιους λόγους; 

 

2. Έχεις παραστεί σε συνεντεύξεις για να διεκδικήσεις θέση εργασίας στον 

ιδιωτικό τοµέα; 

3. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι δε σε προτίµησαν σε µια θέση εργασίας του ιδιωτικού 
τοµέα λόγω του ότι δεν επικεντρώθηκαν στα πραγµατικά σου προσόντα αλλά 
στη δυσκολία σου; 

 

4. Έχεις συµµετάσχει σε διαγωνισµούς µε προκηρύξεις στον δηµόσιο τοµέα; 
(Δήµους, φορείς δηµοσίου) 

 

5. Θεωρείς ότι το κράτος προσφέρει επαρκείς θέσεις εργασίας σε άτοµα µε 
αναπηρία; 

 

6. πιστεύεις ότι οι κρατικοί φορείς σε έχουν στηρίξει ως προς την ανεύρεση 
εργασίας; 

 

7. Είσαι ικανοποιηµένη από την τωρινή σου εργασία; Και για ποιους λόγους; 

 

 

 

 

 



	
	

47	

Ε. Αναπηρία και Ρατσισµός 

Τα  κύρια ερωτήµατα στη θεµατική αυτή ήταν: 

1. Στην τωρινή σου εργασία έχεις νιώσει ποτέ άνιση µεταχείριση από τον τον/την 
εργοδότη/τρια- προϊστάµενο/η  σε σχέση µε τους υπόλοιπους συναδέλφους σου; 

 

2. Στην τωρινή σου εργασία έχεις νιώσει ποτέ διαφορετική µεταχείριση από τους 
συναδέλφους σου; 
 

3. Ζητάς συχνά άδειες για λόγους υγείας; 

4. Αν ναι, συναντάς δυσκολίες από τον/την εργοδότη σου σε σχέση µε αυτό; 
 

5. Ζήτησες να έχεις εξέλιξη στην εργασία σου αλλά δεν αξιολογήθηκαν τα 
προσόντα σου όπως θα έπρεπε; Αν ναι, τι ήταν αυτό που συνέλαβε στην 
απόρριψή σου; 
 

6. Διεκδίκησες ποτέ να ανελιχθείς επαγγελµατικά αλλά παρουσιάστηκαν εµπόδια 
λόγω του ότι προτιµήθηκε κάποιος άντρας αντί για εσένα; 

 

7. Έχεις νιώσει να βιώνεις κοινωνική ανισότητα ως προς το φύλο; 

 

 

 

 

ΣΤ. Αναπηρία και Προσβασιµότητα 

Τα  κύρια ερωτήµατα στη θεµατική αυτή ήταν: 

1. Έχεις κάποια δραστηριότητα εκτός της εργασίας σου; 
 

2. Θεωρείς ότι η κοινωνία προσφέρει δυνατότητες και προσβασιµότητα για 
δραστηριότητες στα άτοµα µε δυσκολίες; 
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Ζ. Οικονοµική κρίση και ΑΜΕΑ 

Τα  κύρια ερωτήµατα στη θεµατική αυτή ήταν: 

1. Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης τα ΑΜΕΑ δοκιµάζονται περισσότερο και αν ναι, 
σε ποια σηµεία; 

 

2. Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης ποιες πολιτικές νοµίζεις έπρεπε να εφαρµοστούν 
σχετικά µε τα ΑΜΕΑ; 

 

 

Η. Προτάσεις για την βελτίωση της ζωής των ΑΜΕΑ 

Τα  κύρια ερωτήµατα στη θεµατική αυτή ήταν: 

1. Εάν εσύ διοριζόσουν υπουργός  ποιες κινήσεις θα έκανες για τα ΑµΕα στην 
παιδεία, στην υγεία, στην εργασία και γενικά στην κοινωνία; 

 

2. Αν έκανες απολογισµό της ζωής σου µέχρι τώρα ως προς την εκπαίδευση θα 
µπορούσες να είχες κάνει άλλες επαγγελµατικές επιλογές; Τι σε εµπόδισε; 
Ποιους θεωρείς υπεύθυνους για τη µη εκπλήρωση των ονείρων σου ή ότι 
διαµόρφωσες προτιµήσεις και επιλογές οι οποίες βασίστηκαν περισσότερο στις 
δυνατότητες του συστήµατος παρά σε σένα; 

 

3. Αν µπορούσες να αλλάξεις χώρα ποια θα επέλεγες και γιατί; 

 

4. Σε ένα σχεδιασµό εκπαιδευτικής πολιτικής που θα λάµβανε υπόψη του τα 
ΑΜΕΑ τι θα πρότεινες για τα ΑΜΕΑ αλλά και για τα άτοµα που δεν είναι 
ΑΜΕΑ; (π.χ. πολιτική αποδοχής) 
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5.7. Συλλογή δεδοµένων 

   Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε κατά τους µήνες Δεκέµβριο, Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο του έτους 2016. Η δειγµατοληψία βασίστηκε κυρίως στη συγκατάθεση των 

ερωτώµενων να δώσουν συνέντευξη µε κριτήριο το ενδιαφέρον τους για το θέµα που 

διαπραγµατεύονταν η έρευνα. Επιπλέον, οι γυναίκες αυτές δέχθηκαν µε χαρά να συµµετάσχουν 

στην έρευνα, θεωρώντας τη κυρίως ως µια ευκαιρία για να συζητήσουν τα θέµατα τα οποία 

πραγµατεύεται και να εκφράσουν τις απόψεις τους γι’ αυτά.  

   Η επαφή µε τις γυναίκες έγινε µέσω διαφόρων κοινωνικών επαφών όπως κοινών γνωστών 

καθώς και τυχαίων επαφών µαζί τους µέσω της εργασίας τους. Η πρώτη επαφή µαζί τους 

περιλάµβανε µια πλήρη περιγραφή της έρευνας που διεξάγεται, των στόχων που επιδιώκει να 

πετύχει και την διαβεβαίωση της ανωνυµίας τους σε αυτή. Κατόπιν, και εφόσον οι γυναίκες 

δέχονταν να συµµετάσχουν, διεξαγόταν η συνέντευξη ή οριζόταν η ώρα, ο χώρος και η 

ηµεροµηνία διεξαγωγής της, ανάλογα µε το πρόγραµµα τους. Λόγω της εργασίας τους, οι 

περισσότεροι γονείς ήταν διαθέσιµες τις απογευµατινές ώρες, ωστόσο µε πολλές από αυτές 

συναντηθήκαµε στον εργασιακό τους χώρο, κάνοντας κάποιο διάλειµµα από την εργασία τους.  

Σηµαντική ήταν η συµβολή των γυναικών του συλλόγου «Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας» της 

Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες δέχθηκαν µε µεγάλη χαρά να συνεντευξιαστούν στον χώρο του 

συλλόγου καθώς και να µε ξεναγήσουν σε αυτό. Όπως επίσης και οι γυναίκες από τον σύλλογο 

«ΕΛΕΑΝΑ» της Πάτρας, ο οποίος υποστηρίζει πάσχοντες από ρευµατοειδή αρθρίτιδα. 

   Σε όλες τις ερωτώµενες δίνονταν η απαιτούµενη άνεση χρόνου να απαντήσουν. Ενισχύονταν 

να µιλήσουν αυθόρµητα, ανοιχτά και να εµβαθύνουν στις απαντήσεις τους, δείχνοντας 

ενδιαφέρον για τα λεγόµενα τους και βοηθώντας τους να εκφραστούν σε περίπτωση δυσκολίας. 

Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας έγιναν δύο πιλοτικές συνεντεύξεις µε στόχο τη διερεύνηση της 

ποσότητας και ποιότητας των απαντήσεων και τις τυχόν ελλείψεις του ερωτηµατολογίου σχετικά 

µε τους στόχους. Εξετάστηκαν οι απαντήσεις, ο βαθµός στον οποίο απαντούσαν στα ερωτήµατα 

που µας ενδιέφεραν και εντοπίστηκαν δυσκολίες και ασάφειες στην έκφραση. Μετά από µικρές 

διαφοροποιήσεις οι συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν και µε τις υπόλοιπες ερωτώµενες. 

   Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν, µαγνητοφωνήθηκαν και παρατίθεται δείγµα τους στο 

παράρτηµα της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας, αφού προηγήθηκε πιστή 

αποµαγνητοφώνησή τους. 
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5.8.Ανάλυση δεδοµένων 

   Το επόµενο βήµα στη διεξαγωγή µιας έγκυρης ποιοτικής έρευνας είναι η ανάλυση των 

δεδοµένων. Εφόσον συλλέγουν τα ποιοτικά δεδοµένα µε µη δοµηµένες ή ηµιδοµηµένες 

ερευνητικές συνεντεύξεις ή ερευνητικές παρατηρήσεις, θα πρέπει να αναλυθούν ώστε να 

ερµηνευτεί και να κατανοηθεί το υπό έρευνα φαινόµενο. Η ανάλυση των δεδοµένων είναι εκείνο 

το σηµείο όπου ο ερευνητής συγκρίνει και αντιπαραβάλλει, ερµηνεύει και κατανοεί, συµπεραίνει 

και επαληθεύει (Morse, 1996). Στη συγκεκριµένη έρευνα, κατά την ανάλυση των δεδοµένων, 

χρησιµοποιήθηκαν και ακολουθήθηκαν τεχνικές και διαδικασίες της  Charmaz (2006). Εφόσον 

διεξήχθησαν µαγνητοφωνηµένες ερευνητικές συνεντεύξεις ως λογικό επακόλουθο είναι η 

αποµαγνητοφώνησή τους. Κατά την αποµαγνητοφώνηση καταγράφηκε αυτολεξεί ό, τι έχει 

ειπωθεί π.χ. σχόλια, αστεία, παύσεις κτλ. Έπειτα ξαναδιαβάστηκαν οι συνεντεύξεις για να 

επανέλθουν στην µνήµη αλλά και για να κατανοηθούν ουσιαστικά. (Morse, 1994).  Στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε η κωδικοποίηση των συνεντεύξεων. Η Κωδικοποίηση αφορά στη διαδικασία 

κατηγοριοποίησης και σύµπτυξης των δεδοµένων σε µια πιο απλή µορφή. Το ακατέργαστο και 

ασυστηµατοποίητο υλικό που συγκεντρώνεται εξετάζεται, συστηµατοποιείται και σχηµατίζεται 

σε σύµβολα και αριθµούς, που µπορούν να ταξινοµηθούν και να υποστούν µαθηµατική 

επεξεργασία. Εν ολίγοις, κωδικοποίηση είναι η µετατροπή του γλωσσικού και γενικά του 

ποιοτικού υλικού σε σύµβολα ή αριθµούς, ο µετασχηµατισµός του ποιοτικού υλικού σε 

ποσοτικό, η ταξινόµηση των ποιοτικών δεδοµένων σε περιορισµένο αριθµό κατηγοριών. Η 

κωδικοποίηση επιτρέπει τη µηχανογραφική και µαθηµατική επεξεργασία των δεδοµένων 

(Βάµβουκας, 2007). 

   Συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα εστιάζει σε αξονικές τεχνικές κωδικοποίησης οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν µε σκοπό να κατασκευάσουν, να ερµηνεύσουν και να 

επανασυναρµολογήσουν τα δεδοµένα και τις πληροφορίες σχετικά µε τις απόψεις των 

συµµετεχόντων. Εφόσον οι συνεντεύξεις και οποιοδήποτε άλλο χρήσιµο στοιχείο είχε 

καταγραφεί, κωδικοποιήθηκε και χωρίστηκε σε κωδικοποιηµένες υποκατηγορίες. Αυτή η 

διαδικασία βοήθησε να συλλεχθούν κωδικοποιηµένες πληροφορίες, για τον εκάστοτε 

συµµετέχοντα, σε µια µορφή σηµειωµάτων - υποµνηµάτων και να ανατρέχουν σε αυτά σε 

περίπτωση ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων. 
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5.9. Αποτελέσµατα 

Στο τέλος κάθε έρευνας στο σηµείο που ο ερευνητής καταθέτει τα αποτελέσµατα και τα 

συµπεράσµατα της έρευνας η κάθε θεµατική ενότητα πρέπει να παρουσιαστεί ξεχωριστά. Τα 

δεδοµένα από τις προφορικές εξωτερικεύσεις και τις συνεντεύξεις αποµαγνητοφωνήθηκαν και 

αρχικά αναλύθηκαν ποιοτικά (Miles&Humberman, 1994). Εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές 

λέξεις, φράσεις και προτάσεις και αποδόθηκαν οι κατάλληλοι «κωδικοί» οι οποίοι φέρουν 

λειτουργικούς ορισµούς. Κατόπιν οι κωδικοί οµαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και αυτές 

εντάχθηκαν σε ευρύτερους θεµατικούς άξονες. Από την ποιοτική αυτή ανάλυση των 

συνεντεύξεων των γυναικών προέκυψαν 129 κωδικοί, οι οποίοι οµαδοποιήθηκαν σε 28 

κατηγορίες και εντάχθηκαν σε  7 θεµατικούς άξονες ως εξής: 

Α) Εµφάνιση της αναπηρίας 

Β) Αναπηρία και εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Γ) Αναπηρία και εργασία 

Δ) Αναπηρία και ρατσισµός 

Ε) Αναπηρία και προσβασιµότητα 

ΣΤ) Οικονοµική κρίση και ΑΜΕΑ 

Ζ) Προτάσεις βελτίωσης της ζωής των ΑΜΕΑ 

 

Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι εξής: 

1. Η εµφάνιση και ο ρόλος της αναπηρίας 

2. Η αναπηρία ως εµπόδιο στη σχολική ζωή 

3. Έκφραση άνισης µεταχείρισης από συµµαθητές 

4. Έκφραση άνισης µεταχείρισης από καθηγητές 

5. Η αναπηρία ως εµπόδιο της σταδιοδροµίας 

6. Αξιοποίηση κρατικών δοµών 

7. Παράγοντες επιλογής δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για εργασία 

8. Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα 

9. Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης 

10. Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον δηµόσιο τοµέα 

11. Ο ρόλος του κράτους στις εργασιακές ευκαιρίες 

12. Ο ρόλος του κράτους στην ανεύρεση εργασίας 



	
	

52	

13. Παράγοντες και βαθµός ικανοποίησης στην παρούσα εργασία 

14. Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης από προϊστάµενο/η   

15. Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης από συναδέλφους 

16. Η συχνότητα αδειών στην εργασία 

17. Η δυνατότητα αδειών  στην εργασία 

18. Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης για ανέλιξη στην εργασία 

19. Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης για ανέλιξη στην εργασία σε σχέση µε το φύλο 

20. Έκφραση έµφυλης ανισότητας 

21. Εύρος δραστηριοτήτων εκτός εργασίας 

22. Δυνατότητα προσβασιµότητας σε δραστηριότητες 

23. Αντιµετώπιση δυσκολιών στην οικονοµική κρίση 

24. Προτάσεις εφαρµόσιµων πολιτικών στην οικονοµική κρίση 

25. Προτάσεις πολιτικών στην παιδεία, υγεία, εργασία, κοινωνία 

26. Προσωπικές επιλογές και εµπόδια 

27. Παράγοντες µεταναστευτικής διάθεσης 

28. Προτάσεις για σχεδιασµό εκπαιδευτικής πολιτικής για ΑΜΕΑ 

 

Θεµατικός άξονας Α: Εµφάνιση και ο ρόλος της αναπηρίας 

    Η εµφάνιση και ο ρόλος της αναπηρίας της κάθε γυναίκας είναι ίσως από τα βασικότερα 

θέµατα που θίγονται από τις γυναίκες συνεντευξιαζόµενες. Από την εµφάνιση της αναπηρίας κι 

έπειτα επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στην καθηµερινότητά τους, στην ψυχολογία τους, στην 

εργασία τους, στον τρόπο που αντιµετώπιζαν τη ζωή τους, στην οικογένεια τους, στη στάση του 

οικογενειακού τους αλλά και κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Οι γυναίκες αυτές σαφώς 

επηρεάστηκαν αρκετά καθώς εισέβαλε στη ζωή τους µια νέα δύσκολη κατάσταση, ήρθαν 

αντιµέτωπες µε ασθένειες, ως επί τω πλείστο, αυτοάνοσες, που καλούνταν πρωτίστως να 

γνωρίσουν κι έπειτα να διαχειριστούν. Οι περισσότερες από αυτές διαγνώστηκαν σε νεαρή 

ηλικία και αυτό αποτέλεσε σταθµό αλλαγών, διαφορετικών επιλογών και πορείας στη ζωή τους. 

   Ο θεµατικός άξονας Α περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά µε την 

εµφάνιση και τον ρόλο της αναπηρίας. Στον πίνακα 2 δίνεται µια συνοπτική εικόνα του 
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συγκεκριµένου θεµατικού άξονα µε τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς 

ορισµούς που τους αντιστοιχούν. 

 

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεµατικός άξονας Α. 

Α. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  
Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισµοί 

1. Η εµφάνιση και ο ρόλος της 

αναπηρίας 

! ΑΙΣΠΝΟ – Αιµοροφιλία είναι σπάνιο 

νόσηµα 

! ΔΕΔΙΔΙ – Δε φαίνεται κάτι 

διαφορετικό 

!  ΡΕΑΡΑΥ- Ρευµατοειδής αρθρίτιδα 

αυτοάνοσο νόσηµα (2) 

! ΠΟΠΟΠΡ- πολλοί πόνοι και πολλά 

προβλήµατα  

! ΣΚΠΑΥΝΟ- Σκλήρυνση κατά πλάκας, 

αυτοάνοσο νόσηµα (3) 

! ΔΥΕΡΟΙ- Δυσκολία στην εργασία και 

στην οικογένεια  

! ΔΥΠΡΕΡ- Δυσκολία προσαρµογής 

στην εργασία 

! ΔΥΑΠΣΥ- Δυσκολία αποδοχής από 

τους συναδέλφους 

! ΝΟΚΡ- Νόσος του Κρόν (2) 

! ΣΥΕΡΛΥ- Συστηµατικός 

Ερυθηµατώδης Λύκος 

! ΕΠΠΡΑΡΚΝ- έντονοι πόνοι, πρήξιµο 

στις αρθρώσεις και κνησµός 

! ΕΓΚΙΑΝ- Εγκεφαλικό επεισόδιο και 

κινητική αναπηρία 
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Η εµφάνιση και ο ρόλος της αναπηρίας 

   Στον συγκεκριµένο θεµατικό άξονα η κάθε γυναίκα περιγράφει την ασθένεια από την οποία 

νοσεί, την εµφάνισή της και τον τρόπο που εκείνη το βιώνει. Οι περισσότερες από αυτές 

διαγνώστηκαν σε νεαρή ηλικία: «πάσχω από αιµοροφιλία, είναι φυλοσύνδετο νόσηµα, είναι εκ 

γενετής αλλά το αντιλήφθηκα όταν ήµουν 17 ετών… πολύ σπάνιο νόσηµα», «το δικό µου νόσηµα 

είναι ρευµατοειδή αρθρίτιδα… λοιπόν… ήµουνα στην ηλικία 41, 42 εκεί… βέβαια εικάζεται ότι να 

το είχα από τα 14 γιατί είχα ήδη χειρουργηθεί δύο φορές στην σπονδυλική στήλη», « εµένα µου 

πρωτοεµφανίστηκε όταν ήµουν 22 χρονών µετά από κάποια µεγάλη στεναχώρια…», «  η ασθένεια 

εκδηλώθηκε κοντά στα 30… 29 µε 30…», «Ήµουν 28 χρονών όταν µου προέκυψε… µου 

εµφανίστηκε αυτό..», «Η νόσος από την οποία πάσχω εµφανίστηκε για πρώτη φορά όταν ήµουν 28 

χρονών. Είναι αυτοάνοσο νόσηµα και ονοµάζεται Crohns disease», «Δε θυµάµαι τώρα… πριν 10 

χρόνια… εεε µου παρουσιάστηκε… ήταν οι αρθρώσεις µου πρησµένες… µε κοκκινίλες σε όλο το 

σώµα µέχρι το πρόσωπο εεε φαγούρα πάρα πολύ στο κεφάλι µου µε σπυράκια…µε έντονο δηλαδή 

κνησµό…», «προέκυψε στην πορεία 23 χρονών…», «…προέκυψε αργότερα στην ηλικία των 22 

χρόνων όπου ήµουνα φοιτήτρια στο πανεπιστήµιο», «Εεεε…πάσχω από ρευµατοειδή αρθροίτιδα 

από 30 χρονών…». Η κάθε µια το βίωσε διαφορετικά, κάποιες αναφέρουν ότι η ασθένεια δεν 

επηρέασε το κοινωνικό τους περίγυρο καθώς δεν ήταν εµφανής: «σωµατικά και κοινωνικά δε 

διαφαίνεται κάτι διαφορετικό αφού το πρόβληµα είναι στην πήξη του αίµατος, δεν υπάρχει κάτι 

εµφανές», «Όχι προέκυψε στην πορεία της ζωής µου …αλλά στον εργασιακό τοµέα δεν µ’ έχει 

εµποδίσει πουθενά γιατί ό,τι… ό,τι υστερεί… ό,τι υστερεί το σωµατικό κοµµάτι πιστεύω ότι το 

καλύπτω µε τις πνευµατικές µου ικανότητες…», «εεε..δεν έχει να κάνει τόσο µε σωµατικά ή 

κινητικά ή κάτι που να φαίνεται για να µπορεί να σχολιαστεί…»,  ενώ κάποιες άλλες παρουσίασαν 

έντονα συµπτώµατα µε αποτέλεσµα η ασθένεια να γίνει ανασταλτικός παράγοντας στη ζωή 

τους, να µη µπορούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά αλλά και επαγγελµατικά τους σχέδια: «µε 

πάρα πολλούς πόνους, πολλά προβλήµατα όλα αυτά τα χρόνια… από τα 14  ναι ναι…δε 

βρίσκαν…τότε δεν υπήρχε τα ρευµατικά νοσήµατα γιατί εντάσσεται στα ρευµατικά νοσήµατα 

αυτό…δε γνώριζαν τι ήταν αυτό….µε πολλούς πόνους πολλά χρόνια», «23 εεε…παντρεύτηκα µε το 

σύζυγο εεε…25 και 27 χρονών έκανα τα δύο µου παιδιά και λόγω του ότι είχα και το πρόβληµα 

όµως της ασθένειας της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας εεε δε µπορούσα και να έχω και τα παιδιά και 
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να δουλεύω κιόλας έτσι κι αλλιώς… οπότε κάποια χρόνια έπρεπε να µείνω στο σπίτι σχεδόν µέχρι 

να τελειώσουν το δηµοτικό», «εεεε..είχα πρόβληµα προσαρµογής στην εργασία και αποδοχής από 

τους συναδέλφους και από τους προισταµένους», «Την πρώτη φορά νοσηλεύτηκα στο νοσοκοµείο 

µε συµπτώµατα ειλεού, αλλά η διάγνωση δεν δόθηκε αµέσως. Μετά από άπειρες εξετάσεις 

αίµατος, ενδοσκοπήσεις και κλινικές εξετάσεις και αφού µετά από 3 χρόνια ξανανοσηλεύτηκα στο 

νοσοκοµείο µε συµπτώµατα ειλεού, δόθηκε η τελική διάγνωση για τη νόσο. Ζω µε την Κρόουν από 

τον Αύγουστο του 2004», «πήγαινα έξω σε γιατρούς δεν µπορούσανε να…εεεε… να βρούνε τι 

έχω…µέχρι που µου είπανε πρέπει να πας στο νοσοκοµείο εεε δε θυµάµαι τώρα περίπου πότε 

ήτανε… µε το που µε είδανε που πήγα στο Ρίο… που µε είδανε αυτοί.. αµέσως καταλάβανε το τι 

έχω…έχω συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο… εεε στο στόµα… µε βλάβες στο στόµα… που δε 

µπορούσα δηλαδή ούτε να φάω.. υπέφερα πάρα πολύ.. µέχρι και τώρα πολλές φορές όταν 

αγχώνοµαι ότι… υποφέρω… οι νευρώσεις µου πρησµένες… εεεε έµεινα µέσα στο νοσοκοµείο… 

εεε µου πήρανε βιοψίες από το κεφάλι, από το αυτί, από το πρόσωπο…», «ξεκίνησε µε έντονους 

πόνους στα χέρια και στις αρθρώσεις των χεριών… ανησύχησα… πήγα στον γιατρό και έπειτα από 

µια σειρά εξετάσεων διαπιστώθηκε αυτό… αυτά…». 

 

Θεµατικός Άξονας Β: Αναπηρία και Εκπαιδευτικό περιβάλλον 

   Το ζήτηµα της αναπηρίας ενός παιδιού είναι από µόνο του σοβαρό και περίπλοκο. Ένα παιδί 

που µπορεί να πάσχει από κάποιου είδους νόσηµα ή αναπηρία έχει να αντιµετωπίσει εσωτερικές 

αλλά και εξωτερικές  προκλήσεις. Οφείλει να διαχειριστεί, στην ευαίσθητη αυτή ηλικία, µια 

καινούρια, συνήθως δυσάρεστη κατάσταση, η οποία πολλές φορές µπορεί να είναι και επώδυνη. 

Συχνά ελλοχεύει ο κίνδυνος να  παρουσιαστούν συµπτώµατα µελαγχολίας, κατάθλιψης, φόβου, 

χαµηλής αυτοεκτίµησης, καθώς το παιδί δε δύναται εύκολα να αντιληφθεί την έννοια και τον 

ρόλο µιας νόσου στη ζωή του. Ξαφνικά πρέπει να κάνει επισκέψεις σε νοσοκοµεία, να 

παρακολουθείται από ιατρούς, να αλλάξει διατροφικές συνήθειες, να στερείται αγαπηµένες του 

συνήθειες κ.α. Επιπλέον, το συναισθηµατικό κόστος έρχονται να το επιβαρύνουν και οι 

εξωγενείς παράγοντες που οφείλει πάλι να αντιµετωπίσει. Ένας από αυτούς τους παράγοντες 

είναι και το σχολικό του περιβάλλον. Σε περιπτώσεις που η νόσος ή η αναπηρία είναι εµφανής 

στο σχολείο προκύπτουν ζητήµατα πιθανής άνισης µεταχείρισης από τους συµµαθητές του ως 

απόρροια της διαφορετικότητας, ζητήµατα ρατσιστικής συµπεριφοράς, αποµόνωσης και 
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κοινωνικού αποκλεισµού. Επιπρόσθετα, η αναπηρία µπορεί να παρουσιαστεί και ως εµπόδιο για 

περαιτέρω εξέλιξη στην εκπαιδευτική και επαγγελµατική σταδιοδροµία του παιδιού. 

   Ο θεµατικός άξονας Β περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά µε την 

αναπηρία και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στον πίνακα 3 δίνεται µια συνοπτική εικόνα του 

συγκεκριµένου θεµατικού άξονα µε τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς 

ορισµούς που τους αντιστοιχούν. 

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεµατικός άξονας Β. 

Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισµοί 
2. Η αναπηρία ως εµπόδιο στη σχολική 

ζωή 

 

! ΠΕΕΠΑΘ – Περιορισµός στα 

επικίνδυνα αθλήµατα (2) 

3. Έκφραση άνισης µεταχείρισης από 

συµµαθητές 

 

! ΠΟΑΜΕΣΥ – Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από συµµαθητές (2) 

4. Έκφραση άνισης µεταχείρισης από 

καθηγητές 

! ΠΟΑΜΕΚΑ – Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από καθηγητές (2) 

5. Η αναπηρία ως εµπόδιο της 

σταδιοδροµίας 

	

! ΚΑΕΜΣΠΕΠ – Κανένα εµπόδιο. 

Έκανε σπουδές της επιλογής της  

! ΕΜΣΠΟΣΩ- Εµπόδιο στις σπουδές της 

λόγω πόνων σωµατικών 

6. Αξιοποίηση κρατικών δοµών 

 

! ΠΟΑΞΚΡΔ – Ποτέ δεν αξιοποίησε 

κρατικές δοµές 

! ΑΞΚΡΔΟΕ- Αξιοποίησε κρατικές 

δοµές τον ΕΟΤ 
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Η αναπηρία ως εµπόδιο στη σχολική ζωή 

   Η πλειονότητα των γυναικών στην παρούσα έρευνα νόσησε αφού ολοκλήρωσε τη φοίτησή 

στην Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο, δύο εκ του δείγµατος, αναφέρουν ότι η νόσος τους 

προέκυψε ενώ ήταν ακόµα µαθήτριες. Αυτό που περιγράφουν είναι ότι η αναπηρία τους δε 

κατέστη εµπόδιο στη σχολική τους ζωή. Παρ’ όλ’ αυτά και οι δύο αναφέρουν ότι αντιµετώπισαν 

εµπόδιο όσον αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου: «δεν είχα ποτέ περιορισµούς 

σε κάτι πέραν των πολύ επικίνδυνων αθληµάτων», «Στη σχολική ζωή…ήταν καθαρά µόνο στο 

θέµα… στις δραστηριότητες… στη στη γυµναστική ας πούµε που εγώ είµαι ένα άτοµο που µου 

άρεσε πολύ η γυµναστική… ναι άρχισα να µη µπορώ βέβαια γιατί πονούσαν πολύ τα πόδια µου… 

πονούσαν τα ισχία…εεε…άρχισε µετά να πονάει πολύ η σπονδηλική στήλη…πάρα πολύ… 

µεγαλώνοντας…». Επίσης, συνεχίζει λέγοντας ότι βίωσε ιδιαίτερη άρνηση σε σχέση µε την 

αναπηρία της διότι το οικογενειακό της πλαίσιο δεν αποδεχόταν αρχικά τις δυσκολίες της παρά 

θεωρούσε ότι είναι δικαιολογία για να µη συµµετέχει στις σχολικές της υποχρεώσεις: «…αλλά δε 

σε πίστευαν τότε κιόλας µωρέ…τότε ήταν οι εποχές που εµείς στην ηλικία τη δική µου…τώρα έγώ 

µπήκα 60 καταλαβαίνεις σου µιλάω πριν από 45 χρόνια…έτσι;…τότε έλεγες «πονάει η µέση µου» 

«Α βαριέσαι να διαβάσεις…α βαριέσαι να πας σχολείο….α βαριέσαι να πας στην εκκλησία» να 

σταθώ όρθια στην εκκλησία ήταν ότι χειρότερό µου…λοιπόν…υπήρχαν άλλα τέτοια…δύσκολες οι 

ζωές…κουραζόµασταν πάρα πολύ απ’ όσο έπρεπε και σχολή και δουλειές…ε εντάξει όλα 

αυτά….». 

Έκφραση άνισης µεταχείρισης από συµµαθητές 

   Η ιδιαίτερη µεταχείριση από συµµαθητές και φίλους στο σχολείο είναι κάτι που πολλά παιδιά 

µε ιδιαιτερότητες τυγχάνει να αντιµετωπίσουν. Όταν το παιδί δε συµµετέχει, για λόγους υγείας, 

σε αθλητικές ή άλλου τύπου δραστηριότητες όπως εκδροµές, περιπάτους κ.α. είναι πολύ πιθανό 

να νιώσει διαφορετικό, να αποµονωθεί και να κλειστεί στον εαυτό του. Οποιοδήποτε παιδί που 

αντιµετωπίζει µια δυσκολία χρειάζεται την αποδοχή και την υποστήριξη από τους συνοµηλίκους 

του. Συγκεκριµένα η έκφανση της άνισης µεταχείρισης από τους συµµαθητές δε φάνηκε να 

εντοπίστηκε στις απαντήσεις των δυο γυναικών, καθώς η ασθένεια της µίας δεν ήταν εµφανής 

και δεν είχε γνωστοποιηθεί, ενώ της δεύτερης δεν είχε επακριβώς διαγνωστεί λόγω του ότι 

εκείνη την εποχή η έρευνα για τα ρευµατοειδή νοσήµατα δεν είχε ξεκινήσει: «Εεε όχι ποτέ..δεν 
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ήταν κάτι που ήταν πολύ εµφανές στα σχολικά χρόνια», «Όχι…όχι…τότε όχι γιατί δε το γνωρίζαµε 

ίσως…δε δε δε το γνώριζα ότι υπήρχε αυτό…». 

 

Έκφραση άνισης µεταχείρισης από καθηγητές 

   Πολλές φορές τα παιδιά µε δυσκολίες µπορεί να βιώσουν το συναίσθηµα της άνισης 

µεταχείρισης ακόµα  και από τους εκπαιδευτικούς τους. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η επίδοση 

των µαθητών αυτών να έχει καθοδική πορεία λόγω της ψυχοσυναισθηµατικής τους κατάστασης, 

λόγω απουσιών ή ακόµα λόγω αποεπένδυσης από τη γνώση. Εκεί ο ρόλος του δασκάλου είναι 

καταλυτικός. Ο δάσκαλος οφείλει να ενισχύσει το παιδί, να µην το αποµονώσει αλλά να το 

εντάξει ισάξια µέσα στην τάξη. Οφείλει να το εµπνεύσει και να το µεταχειριστεί όχι ως 

διαφορετικό ή πάσχοντα αλλά ως ισότιµο µέλος µε τις ίδιες ικανότητες και δεξιότητες. Ο 

δάσκαλος πρέπει να αποτελέσει το παράδειγµα προς µίµηση για όλα τα παιδιά. Οι γυναίκες του 

δείγµατος εκφράστηκαν αρνητικά σε σχέση µε την άνιση µεταχείριση από τους καθηγητές τους, 

γεγονός που υποδεικνύει ότι δε βίωσαν ποτέ συναίσθηµα παραγκωνισµού στα σχολικά τους 

χρόνια: «όχι ποτέ», «Αργότερα… όχι όχι όχι… άρχισα όµως να βρίσκω στον εργασιακό µου 

χώρο…». 

 

Η αναπηρία ως εµπόδιο της σταδιοδροµίας 

   Είναι γεγονός ότι η εµφάνιση της αναπηρίας σε µικρή ηλικία µπορεί να καταστεί εµπόδιο στην 

σταδιοδροµία ενός παιδιού. Οι λόγοι, εκτός από ψυχολογικοί είναι και σωµατικοί, καθώς η 

σπουδές τις περισσότερες φορές προϋποθέτουν τη µετακίνηση σε άλλες πόλεις και την 

αυτονοµία του ατόµου. Όταν το άτοµο µε αναπηρία χρειάζεται βοήθεια, από το οικογενειακό 

του πλαίσιο, για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθηµερινότητας, τότε είναι πολύ πιθανό 

να παραιτηθεί από προσωπικές του φιλοδοξίες και στόχους, να παραµερίσει τα όνειρά του και 

να εµποδιστεί για περεταίρω εξέλιξη. Αυτό συνέβη σε µία εκ των δύο γυναικών η οποία 

αναφέρει: «Βέβαια…ε βέβαια…αφού δε µπορούσα να κάνω κάτι γιατί όταν ο βασικός σκοπός 

ήταν να εργάζεσαι έπρεπε τις δραστηριότητες αυτές τη µόρφωση, την επιµόρφωση έπρεπε να τα 

κάνεις επιπλέον…επιπλέον δεν υπήρχε η διάθεση από πόνους και τέτοια…δε µπορούσα…να τα 

κάνεις…αναγκαστικά έκανα…και τη σχολή τουριστικών επαγγελµάτων την έβγαλα µάνα µε δυο 
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παιδιά…κι αυτό ήταν πολύ βεβαρηµένο πρόγραµµα ας πούµε…να κάνω αυτά..πάρα πολύ…και να 

δουλεύω και µε τα παιδιά και…πολύ…πολύ…». Σε αντίθεση µε την άλλη γυναίκα η οποία δεν 

αντιµετώπισε καµία ιδιαίτερη δυσκολία σε σχέση µε τα προσωπικά της σχέδια για σπουδές και 

εργασία: «Όχι… δεν είχα τέτοιους ενδοιασµούς…φόβους ή προβλήµατα… σπούδασα αυτό που 

ήθελα… δούλεψα σε αυτό που ήθελα…». 

 

Αξιοποίηση κρατικών δοµών 

   Η αξιοποίηση των κρατικών δοµών στα άτοµα µε αναπηρία θεωρείται υψίστης σηµασίας 

καθώς ο ρόλος του κράτους σε αυτά τα άτοµα οφείλει να είναι βοηθητικός και προνοµιακός. Το 

κράτος οφείλει να παρέχει δωρεάν επιµορφωτικά προγράµµατα µε σκοπό την εξέλιξη και την 

ένταξή τους στην εργασιακή κοινότητα. Οι δοµές του οφείλουν να λειτουργούν υποστηρικτικά, 

να διερευνούν τις ανάγκες των ατόµων αυτών, να διαθέτουν προτάσεις και λύσεις ως προς τα 

προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν σχετικά µε την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα. Η µία 

εκ των δύο γυναικών, στην πρώτη της εργασία σε ξενοδοχείο, αξιοποίησε τη δυνατότητα που 

της δόθηκε µέσω του ΕΟΤ για δωρεάν επιµόρφωση στις τουριστικές επιχειρήσεις: «Εεεε…στη 

διάρκεια της εκπαίδευσης ναι…θα έλεγα ναι γιατί ειδικά η σχολή τουριστικών επαγγελµάτων ήταν 

καθαρά σχολή που µας προσέφερε ο ΕΟΤ, ο οποίος µας ανάγκαζε στην ουσία ήταν ένα 

αναγκαστικό που έπρεπε να κάνουµε για να µπορούµε να παραµείνουµε εκεί διαφορετικά δεν 

είχαµε…λόγο να µείνουµε στο συγκεκριµένο µέρος να εργαστούµε…έπρεπε να πάρουµε τα 

συγκεκριµένα µαθήµατα οπότε ήµαστε…δυο χρόνια σε τέτοιο…». Η δεύτερη γυναίκα αναφέρει ότι 

δεν έτυχε ποτέ να απευθυνθεί ή να αξιοποιήσει κάποια κρατική δοµή: «Όχι δεν έτυχε…». 

 

Θεµατικός Άξονας Γ: Αναπηρία και Εργασία 

  Η εργασία είναι ένα εξίσου σηµαντικό κεφάλαιο στη ζωή του κάθε ατόµου. Η εργασία 

καταλαµβάνει το 1/3 της ανθρώπινης δραστηριότητας και συµβάλλει δηµιουργικά στην 

οικονοµική ανεξαρτησία, στην αυτονοµία, στα υψηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης διαµέσου της 

παραγωγικότητας του κάθε ατόµου. Δικαίωµα στην εργασία έχει κάθε άτοµο σε κάθε κοινωνία. 

Τα άτοµα µε αναπηρία είναι κι αυτά ισότιµα µέλη µιας κοινωνίας και µε τη σειρά τους 

διεκδικούν τη θέση τους µέσα στην εργασιακή πραγµατικότητα. Ένα άτοµο που επιθυµεί να 
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εργαστεί έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει θέση στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα, εξίσου 

και το άτοµο µε κάποια αναπηρία. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο ιδιωτικός τοµέας, πολλές φορές, 

παρουσιάζεται σκληρότερος όσον αφορά στην πρόσβαση του σε αυτόν, ενός ατόµου µε 

αναπηρία. Οι εργοδότες είναι συνήθως πιο απαιτητικοί, επιδιώκουν να αξιοποιούν ανθρώπινο 

εργατικό δυναµικό µε όσο το δυνατό λιγότερα προβλήµατα, εν αντιθέσει, µε τον δηµόσιο τοµέα 

που σε κάθε έκδοση προκήρυξης περιλαµβάνει και κάποιο ποσοστό ατόµων µε κοινωνικά 

κριτήρια (π.χ. αναπηρία). 

   Ο θεµατικός άξονας Γ περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά µε την 

αναπηρία και το εργασιακό περιβάλλον. Στον πίνακα 4 δίνεται µια συνοπτική εικόνα του 

συγκεκριµένου θεµατικού άξονα µε τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς 

ορισµούς που τους αντιστοιχούν. 

Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεµατικός άξονας Γ. 

Γ.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισµοί 

7. Παράγοντες επιλογής δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα για εργασία 

 

! ΠΡΙΔΔΗ- Προτίµηση στον ιδιωτικό 

και στον δηµόσιο τοµέα (5) 

! ΔΗΚΟΙΔ- Προτίµηση στον δηµόσιο 

λόγω κόπωσης  στον ιδιωτικό τοµέα 

! ΔΗΛΟΜΟ- Προτίµηση στο δηµόσιο 

λόγω µονιµότητας 

! ΠΡΙΔΤΟ- Προτίµηση στον ιδιωτικό 

τοµέα 

! ΔΗΠΡΛΟ- Προτίµηση στο δηµόσιο για 

προσωπικούς λόγους 

! ΔΗΤΑΑΝ- Δηµόσιο λόγω του ταµπού 

της αναπηρίας 

8. Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον 

ιδιωτικό τοµέα 

 

! ΣΥΣΥΙΔ- Συµµετοχή σε συνεντεύξεις 

στον ιδιωτικό τοµέα (6) 

! ΠΟΣΥΙΔ- Ποτέ δε συµµετείχε σε 
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συνέντευξη στον ιδιωτικό τοµέα (4) 

9. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης 

 

! ΠΡΕΡΛΟΑΝ- Προτιµήθηκε στην 

εργασία λόγω της αναπηρίας της 

! ΠΡΕΡΛΟΑΓ- Προτιµήθηκε στην 

εργασία λόγω άγνοιας των διοικούντων 

της αναπηρίας της (2) 

! ΔΕΠΡΔΥ- Δεν προτιµήθηκε σε 

εργασία λόγω της δυσκολίας της (4) 

! ΠΟΕΡΙΔ- Ποτέ δεν εργάστηκε στον 

ιδιωτικό τοµέα 

! ΑΠΔΗΑΝ- Βίωσε απόρριψη στον 

δηµόσιο λόγω της αναπηρίας 

! ΠΟΑΠΔΥ- Ποτέ δεν απορρίφθηκε 

λόγω της δυσκολίας της 

 

10. Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον 

δηµόσιο τοµέα 

 

! ΣΥΔΙΔΗ- Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

του δηµοσίου τοµέα (9) 

! ΠΟΣΥΔΙΔ- Ποτέ δε συµµετείχε σε 

διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα 

11. Ο ρόλος του κράτους στις 

εργασιακές ευκαιρίες 

 

! ΠΕΘΕΔΗ- επιθυµία για περισσότερες 

θέσεις εργασίας (9) 

! ΔΕΓΝ- Δεν γνωρίζει 

12. Ο ρόλος του κράτους στην ανεύρεση 

εργασίας 

 

! ΣΤΚΡΕΡ- υπήρξε στήριξη από το 

κράτος ως προς την ανεύρεση 

εργασίας( 3) 

! ΚΑΣΤΚΡΕΡ- Δεν έλαβε καµία στήριξη 

από το κράτος ως προς την εργασία (6) 

13. Παράγοντες και βαθµός 

ικανοποίησης στην παρούσα 

εργασία 

 

! ΙΚΩΡΑΝΕΡ- Ικανοποίηση στην 

εργασία λόγω του ωραρίου και του 

αντικειµένου 

! ΙΚΕΡ- Ικανοποίηση στην εργασία (2) 
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! ΙΚΗΘΑΝΟΙ- Ικανοποίηση ηθική αλλά 

όχι οικονοµική (2) 

! ΚΑΙΚΕΛΣΕ- Καθόλου ικανοποιηµένη 

λόγω έλλειψης σεβασµού στην εργασία 

! ΙΚΑΝΕΡ- Ικανοποίηση λόγω 

αντικειµένου (2) 

! ΙΚΚΑΠΡ- Ικανοποίηση λόγω της 

κατανόησης των προϊσταµένων 

! ΙΚΕΛΚΟ- Ικανοποίηση λόγω 

ελάχιστης σωµατικής κόπωσης 

! ΙΚΚΑΑΠ- Ικανοποίηση στην τωρινή 

εργασία λόγω καλής απόδοσης 

! ΙΚΕΡΟΙ- Ικανοποίηση στην εργασία 

για οικονοµικούς λόγους 

 

Παράγοντες επιλογής δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για εργασία 

   Ανέκαθεν η επιλογή δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα είχε να κάνει µε τις συνθήκες εργασίας. Το 

δηµόσιο στην αντίληψη του κοινού διαφαίνεται πιο ελαστικό όσον αφορά στο ωράριο εργασίας, 

στις παροχές αδειών, στις οικονοµικές παροχές και γενικότερα συνδέεται µε χαµηλότερα 

επίπεδα πίεσης και άγχους στην εργασία. Αντίθετα, ο ιδιωτικός τοµέας έχει συνδεθεί µε 

αυξηµένη προσωπική απόδοση και µειωµένη οικονοµική, µε συνθήκες έντονου στρες και πίεσης 

και µε δυσκολία παροχής των δικαιωµάτων του εργαζοµένου. Ωστόσο, η πλειονότητα του 

δείγµατος της έρευνας δείχνει να µην έχει ιδιαίτερη προτίµηση καθώς δηλώνει ότι δε θα είχε 

πρόβληµα να εργάζεται και στους δύο τοµείς:  «Όχι… έχω δουλέψει και στα δύο πλαίσια», «Δεν 

είχα τότε…δεν είχα…σ’αυτή την ηλικία που ήµουνα τότε που άρχισα να δουλεύω δεν είχα 

καθόλου…δεν ήµουνα όχι…δεν ήµουνα της  αυτής…α να µπω στο δηµόσιο», «Και στον ιδιωτικό 

αν έβρισκα µέσω κάποιων προγραµµάτων από τον ΟΑΕΔ εεεε κι εκεί µ’ ενδιέφερε», «Όχι όχι δεν 

είχα προτίµηση», «Εεεε…ήµουνα στον ιδιωτικό τοµέα στην αρχή στην Γενική αγωγή και µετά 

µπήκα στην Ειδική αγωγή…», «Εεεεε…εξαιτίας της ανεργίας… ό,τι έβρισκα…». Βέβαια, υπάρχει 

και η κάθετη προτίµηση του δηµόσιου τοµέα για λόγους όπως η µονιµότητα ή το ταµπού των 
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επιχειρήσεων να προσλάβουν άτοµα µε αναπηρία ή και για προσωπικούς λόγους:  «Όταν 

πρωτοξεκίνησα; Στο δηµόσιο για την µονιµότητα..», «Στο δηµόσιο µόνο… κανείς δεν παίρνει 

ανάπηρο να δουλέψει στην επιχείρησή του… υπάρχει ταµπού», «προτιµούσα το δηµόσιο αλλά όχι 

για λόγους που αφορούν το θέµα της υγείας µου». Τέλος, ένα µικρό ποσοστό των γυναικών 

απάντησε ότι προτιµά τον ιδιωτικό τοµέα: «Στον ιδιωτικό». 

Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα 

Πραγµατικότητα αποτελεί το γεγονός ότι σε µια χώρα που βιώνει την οικονοµική κρίση τόσο 

έντονα, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να εργαστούν, δε διαθέτουν την πολυτέλεια επιλογής 

δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα. Οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν ότι διεκδίκησαν θέση 

εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα: «Ναι φυσικά», «Ε ναι µα και τις δυο φορές…για τις δυο δουλειές 

που έκανα..εκεί ναι µε συνέντευξη τις πήρα…µε συνέντευξη και µε βιογραφικό, ένα υπό τύπου 

βιογραφικό τότε...», «Ναι ναι ναι από τον ΟΑΕΔ… µέσω ΟΑΕΔ… ναι φυσικά έχω διεκδικήσει», 

«Ναι πριν εργαστώ στο δηµόσιο είχα πάει στον ιδιωτικό τοµέα», «Έχω διεκδικήσει θέσεις στον 

ιδιωτικό τοµέα, έχοντας περάσει από πολλές συνεντεύξεις», «Ναι.. σίγουρα… παραπάνω από 2 

φορές». Σε αντίθεση µε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό που δε διεκδίκησε ποτέ θέση στον 

ιδιωτικό τοµέα περνώντας από τη διαδικασία της συνέντευξης: «Όχι δε θα λεγα.. από στόµα σε 

στόµα…ναι», «όχι», «Όχι όχι αλλά αυτή είναι η αίσθηση ότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι πολύ 

δύσκολος τοµέας», «Όχι…όχι…όχι». 

Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης 

   Κατά τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης στον ιδιωτικό τοµέα είναι πολύ πιθανό τα άτοµα µε 

κάποια αναπηρία να απορριφθούν, όχι γιατί δε διαθέτουν τα προσόντα και τις ικανότητες για τη 

συγκεκριµένη θέση αλλά γιατί οι εργοδότες διακατέχονται από στερεοτυπικές αντιλήψεις 

ρατσιστικού τύπου. Οι αντιλήψεις αυτές περιορίζουν την ορθή σκέψη οδηγώντας τα άτοµα στην 

πεποίθηση ότι οι άνθρωποι µε αναπηρίες δεν έχουν την ίδια απόδοση στην εργασία ή δε 

µπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις µιας θέσης. Οι γυναίκες στην έρευνα ερωτήθηκαν 

για αυτό, αν το βίωσαν και µε ποιο τρόπο. Κάποιες δεν απάντησαν διότι δεν έχουν διεκδικήσει 

θέση στον ιδιωτικό τοµέα. Από αυτές που απάντησαν, η πλειονότητα δήλωσε ότι έχει έρθει 

αντιµέτωπη µε ρατσιστική διάθεση του εργοδότη/ τριας καθώς δε προτιµήθηκε στην εργασία 

λόγω της αναπηρίας: «Ναι βέβαια στη δυσκολία της ασθένειας…», «Ναι πολλές φορές… όλες τις 
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φορές (γελάει) που προσπάθησα», «Ναι… βασικά δε µπορούσα κι εγώ έτσι; αλλά κάποιοι όµως 

που… ναι µεν µε βλέπουν αλλά όταν µαθαίνουν τι έχω δε θέλουν…», «Ναι φυσικά…», «Ναι 

φυσικά», «Όχι στον ιδιωτικό τοµέα αλλά αντιµετώπισα πρόβληµα στη δουλειά µου ως νηπιαγωγός 

στο σχολείο που ήµουνα σε κάποια στιγµά κατάλαβα ότι θέλουν να µε διώξουν, µε απέρριπταν .. 

ήταν λόγω του κινητικού µου θέµατος… φοβόντουσαν µη συµβεί ατύχηµα µε τα παιδιά..και από’ 

κει έγινε η έναρξη και αποφάσισα να φύγω από την εκπαίδευση και να γίνω διοικητικός..». 

Ωστόσο, υπήρξε γυναίκα που δε το βίωσε διότι δεν ενηµέρωσε ποτέ για την αναπηρία της: «για να 

είµαι ειλικρινής, επειδή η αναπηρία µου δεν είναι εµφανής, απέφευγα να την κοινοποιώ σε 

πιθανούς εργοδότες, µε αποτέλεσµα οι λόγοι που πήρα ή δεν πήρα κάποια δουλειά να µην 

σχετίζονται µε το θέµα της υγείας µου» και ένα µικρό ποσοστό που ευεργετήθηκε από αυτή: «Όχι 

το αντίθετο µάλιστα… µε προτίµησαν γιατί ήµουν στην κατηγορία των Αµέα», «Όχι δεν το 

γνωρίζανε τότε…δεν το γνωρίζανε…ήταν κάτι το οποίο δεν είχε δηµοσιοποιηθεί όχι…όχι δεν 

είχε…». Τέλος µία γυναίκα δήλωσε κατηγορηµατικά ότι δε το βίωσε ποτέ: «Όχι καθόλου…».  

 
Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον δηµόσιο τοµέα 

   Όσον αφορά στη διεκδίκηση θέσης στον δηµόσιο τοµέα, η πλειονότητα των γυναικών 

απάντησε ότι έχει συµµετάσχει σε προκηρύξεις του δηµοσίου και των δήµων της πόλης τους: 

«Ναι», «Ε βέβαια…τότε έιχα πάει σε κάποιους 2-3 και στο ένα ήµουν έγκυος 

θυµάµαι…ντάξει…γράφαµε…γράφαµε αλλά τι; Ξέραµε εκ των προτέρων ότι οι άνθρωποι που 

ήταν να προσληφθούν ήδη εργαζόντουσαν κι εµείς δίναµε εξετάσεις», «Ναι», «Κανά δύο… εντάξει 

κανά δυο φορές», «ναι, πάρα πολλές φορές», «ναι», «Ναι ναι αρκετές φορές». Ωστόσο ένα µικρό 

ποσοστό δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε αυτόν τον τοµέα: «Όχι όχι όχι όχι», «όχι», «Όχι…απλώς 

έκανα µια αίτηση µε βοήθησε ο πρώην δήµαρχος που ήτανε στο Λάππα Αχαίας», 

Ο ρόλος του κράτους στις εργασιακές ευκαιρίες 

   Ο ρόλος του κράτους στις εργασιακές ευκαιρίες των ΑΜΕΑ είναι σηµαντικός. Όπως προείπα, 

οφείλει να λειτουργεί υποστηρικτικά σε αυτή την ευάλωτη οµάδα του πληθυσµού η οποία 

πλήττεται ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης. Από τις απαντήσεις των γυναικών 

διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι το ελληνικό κράτος δεν παρέχει εργασιακές ευκαιρίες, όλες οι 

γυναίκες θα επιθυµούσαν µεγαλύτερη προσφορά θέσεων από το κράτος για τα άτοµα µε 

αναπηρίες: «Όχι, θα µπορούσε και πολλές περισσότερες», «Όχι», «Όχι», «Όχι βέβαια… σε καµία 
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περίπτωση», «Όχι», «κατηγορηµατικά όχι», «Δε ξέρω», «όχι», «Εεεε όχι βέβαια…θα µπορούσε 

και παραπάνω ας πούµε..ε τώρα ταυτόχρονα και µε την κρίση και πολλά ζητάµε έτσι…», «όχι» 

	

Ο ρόλος του κράτους στην ανεύρεση εργασίας 

   Πέραν όµως από την ποσότητα των θέσεων που προσφέρει ένα κράτος για τα άτοµα µε 

αναπηρία αξίζει να µελετηθεί και ο βαθµός που οι φορείς του ενδιαφέρονται ως προς την 

υποστήριξη και βοήθεια ανεύρεσης εργασίας στα άτοµα µε αναπηρίες. Η πλειονότητα των 

γυναικών δηλώνει ότι οι φορείς του κράτους δεν την έχουν βοηθήσει σε αυτό:  «Όχι βέβαια. Όχι 

βέβαια…αµα µόνος σου δεν τρέξεις και δεν κάνεις και δε βρεις και δε ζητήσεις και δε..όπως ισχυεί 

και τώρα…», «Όχι… δηλαδή να σου πω ένα παράδειγµα; Κάποτε (ο ΟΑΕΔ) µου’ χε βρει µια θέση 

στην Χαλανδρίτσα εµένα δε µου ήταν εύκολο να πηγαίνω εκεί…», «Ούτε αυτό… όχι βέβαια…», 

«δεν θα έλεγα ,ιδιαίτερα», «Σε καµία περίπτωση». Μία γυναίκα δήλωσε ότι ο προηγούµενος 

δήµαρχος τη βοήθησε προσωπικά: «Ο δήµαρχος όταν ήτανε τώρα δεν είναι ο ίδιος εντάξει… 

παλιά ας πούµε… που ήτανε». Δύο δηλώνουν ότι δεν έχουν απευθυνθεί ποτέ σε φορείς: «Ε δεν 

έχω αποταθεί ποτέ..», «Όχι… δεν έχω απευθυνθεί». Ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό δηλώνει 

ικανοποιηµένη:	«Ναι… δεν έχω παράπονο προσωπικά».	

 

Παράγοντες και βαθµός ικανοποίησης στην παρούσα εργασία 

   Ο βαθµός ικανοποίησης στην παρούσα εργασία είναι κάτι εξίσου σηµαντικό να διερευνηθεί. 

Οι περισσότερες γυναίκες στην ερώτηση αυτή δήλωσαν ότι είναι αρκετά ικανοποιηµένες από 

την τωρινή τους εργασία κι αυτό είναι ένα αισιόδοξο µήνυµα όσον αφορά στις συνθήκες τις 

οποίες εργάζονται. Οι λόγοι της ικανοποίησης είναι διαφορετικοί για την κάθε µία και αφορούν 

κυρίως στο αντικείµενο της εργασίας που αγαπούν, στο περιβάλλον, στην αποδοχή από τους 

συναδέλφους, στην καλή τους επίδοση, στην κατανόηση των προϊσταµένων, στο ωράριο και 

στην ελάχιστη σωµατική κόπωση: «Ναι… γιατί το ωράριο µου ταιριάζει και είναι στο αντικείµενο 

που µου αρέσει πολύ», «Με τη δουλειά µου στο δηµόσιο; Ναι δε µπορώ να πω…», «Ναι είµαι 

ικανοποιηµένη ηθικά… οικονοµικά αφού είµαι εθελόντρια δεν… δεν είµαι όχι…», , «Ναι.. απλά 

επειδή µ’ αρέσει να καθαρίζω..», «είµαι πολύ ικανοποιηµένη. πρώτον γιατί εργάζοµαι πάνω στο 
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αντικείµενο που σπούδασα, δεύτερον γιατί υπάρχει κατανόηση από προισταµένους και 

συναδέλφους και τρίτον γιατί στην παρούσα εργασία δεν απαιτείται µεγάλη σωµατική κούραση, η 

οποία θα επιβάρυνε σηµαντικά την υγεία µου», «Ναι µια χαρά.. γιατί δεν… πλεον… η αναπηρία 

µου… δεν υπάρχει… δεν είναι εµπόδιο αλλά ούτε µπορεί θεωρητικά στην απόδοσή µου να συµβεί 

ποτέ κάτι λόγω της αναπηρίας µου.. δεν έχω να κάνω µε φύλαξη παιδιών πλέον..», «Ναι είµαι 

ικανοποιηµένη γιατί δε βρέθηκα τυχαία ήτανε κάτι το οποίο ανακάλυψα και στη συνέχεια το 

αναζήτησα και κατάφερα να το πετύχω», «Ναι είµαι.. για οικονοµικούς λόγους». Ωστόσο, ένα 

µικρό ποσοστό δηλώνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένο λόγω έλλειψης σεβασµού και 

αποδοχής από τους συναδέλφους ή για οικονοµικούς λόγους: «Από τον χώρο εργασίας όχι δεν 

ήµουν ικανοποιηµένη… το’ πα και προηγουµένως… όσον αφορά δηλαδή την αποδοχή των 

συναδέλφων και την αποδοχή του προβλήµατός µου..και το σεβασµό απέναντί µου..», «Εντάξει 

καλά… όχι και τόσο δηλαδή… το χρηµατικό… εµείς δε τα παίρνουµε τα λεφτά κάθε µήνα και τα 

παίρνουµε δηλαδή τώρα προσπαθούµε να τα παίρνουµε κάθε τρεις µήνες…». 

Θεµατικός Άξονας Δ: Αναπηρία και Ρατσισµός 

   Στον συγκεκριµένο θεµατικό άξονα πρόκειται να αναλυθούν οι εκφάνσεις ρατσιστικής 

συµπεριφοράς και µεταχείρισης απέναντι στις γυναίκες εργαζόµενες µε αναπηρία. σκοπός είναι 

να µελετηθεί η άνιση µεταχείριση από προϊσταµένους και συναδέλφους µέσα στην εργασία τους 

σε σχέση µε την αναπηρία τους αλλά και σε σχέση µε το φύλο. 

   Ο θεµατικός άξονας Δ  περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά µε την 

αναπηρία και τον ρατσισµό. Στον πίνακα 5 δίνεται µια συνοπτική εικόνα του συγκεκριµένου 

θεµατικού άξονα µε τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς ορισµούς που τους 

αντιστοιχούν. 

Πίνακας 5. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεµατικός άξονας Δ. 

Δ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ  
Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισµοί 

14. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης από προϊστάµενο/η   

 

! ΠΟΑΝΜΕΠΡ- Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από προϊστάµενο (7) 

! ΑΝΜΕΠΡ- Βίωσε άνιση µεταχείριση 

από προϊστάµενο (3) 
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15. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης από συναδέλφους 

 

! ΠΟΑΝΜΕΣΥ-  Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από συναδέλφους (6) 

! ΑΝΜΕΣΥ- Βίωσε άνιση µεταχείριση 

από συναδέλφους (3) 

16. Η συχνότητα αδειών στην εργασία 

 

! ΧΑΣΥΑΔ- Χαµηλή συχνότητα αδειών 

(7) 

! ΕΛΑΔΕΥΩΡ- Ελευθερία αδειών λόγω 

ευέλικτου ωραρίου 

! ΥΨΣΥΑΔ- Υψηλή συχνότητα αδειών 

(2) 

17. Η δυνατότητα αδειών  στην εργασία 

 

! ΠΟΔΥΑΔ- Ποτέ δε συναντά δυσκολία 

στην αδειοδότηση (8) 

! ΣΥΔΥΑΔ- Συχνή δυσκολία 

αδειοδότησης 

! ΣΠΔΥΑΔ- Σπάνια συναντά δυσκολία 

αδειοδότησης 

18. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης για ανέλιξη στην 

εργασία 

 

! ΠΟΕΡΑΝ- Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για 

εργασιακή ανέλιξη (8) 

! ΔΥΑΝΑΠΑΣ- Δυσκολία στην ανέλιξη 

βίωσε απόρριψη λόγω της ασθένειας 

19. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης για ανέλιξη στην 

εργασία σε σχέση µε το φύλο 

 

! ΠΟΕΜΑΝΦΥ- Ποτέ δεν εµποδίστηκε 

η ανέλιξή της λόγω φύλου (6) 

! ΔΥΑΝΕΜΦΥ- Δυσκολία ανέλιξης 

στην εργασία, αντιµετώπισε εµπόδια 

λόγω φύλου (2) 

! ΔΥΑΝΛΟΦΥ- υπήρξε δυσκολία 

ανέλιξης λόγω φύλου 

20. Έκφραση έµφυλης ανισότητας 

 

! ΠΟΕΜΑΝ- Ποτέ δε βίωσε έµφυλη 

ανισότητα (6) 

! ΒΙΕΜΑΝ- Βίωσε έµφυλη ανισότητα 

στην εργασία (4) 
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Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης από προϊστάµενο/η 

   Η άνιση µεταχείριση από τους προϊσταµένους ή τους εργοδότες γενικότερα περιλαµβάνει τις 

περισσότερες φορές αρνητική στάση, υποτιµητική συµπεριφορά, αυθάδεια λόγου κ.α. Είναι 

θετικό ότι στο σηµείο αυτό της έρευνας η πλειονότητα των γυναικών απάντησε ότι δεν έχει 

βιώσει ποτέ τέτοιου τύπου συµπεριφορά από τους υψηλά ιστάµενους:  «Όχι ποτέ», «Όχι όχι»,  

«όχι, δεν έχω νιώσει άνιση µεταχείριση», «Όχι… έχω… όχι», «Όχι όχι καθόλου… ποτέ ποτέ», 

«Όχι αλλά δεν είναι κάτι το οποίο λέω», «όχι». Ωστόσο, τρεις από τις γυναίκες αναφέρουν ότι 

έχουν βιώσει άνιση συµπεριφορά στην εργασία τους και µάλιστα πολλές φορές: «Ναι ναι ναι 

βέβαια…προιστάµενο…ναι…βέβαια το ένιωσα…βέβαια….»,«Άπειρες φορές», «Ναι κάποιες 

φορές ναι… µου’χε πει κάτι ως προς ας  πούµε παρατήρηση ή άργησα ή ξέρω ‘ γω κάτι δεν 

έφτιαξα καλά». Αυτό υποδηλώνει ότι η ρατσιστική τάση απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία 

υφίσταται έστω κι αν το ποσοστό είναι µικρό. 

 
Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης από συναδέλφους 

   Το άτοµο που εργάζεται έρχεται σε επαφή, πέραν από την εργοδοσία, και µε συναδέλφους. Για 

να µπορούµε να πούµε ότι ένα εργασιακό περιβάλλον είναι υποστηρικτικό απέναντι στον 

συνάδελφο µε αναπηρία πρέπει να απουσιάζει και η στοιχειώδης αρνητική στάση από το 

υπόλοιπο προσωπικό. Από το δείγµα µας οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν βιώσει άνιση 

µεταχείριση από συναδέλφους καθώς δήλωσαν κατηγορηµατικά: «όχι», «Όχι όχι», «όχι», «Όχι 

όχι», «όχι», «Όχι…όχι…όχι…καθόλου..». Ωστόσο, ένα µικρό αλλά όχι αµηλητέο ποσοστό 

δήλωσε ότι το έχει περάσει µε αποτέλεσµα να επηρεαστεί ψυχοσυναισθηµατικά:  «Ναι βέβαια 

βέβαια βέβαια…από συναδελφους ναι…ένιωσα…ένιωσα αυτό…δηλαδή µ’έκαναν να σκεφτώ ότι 

«µήπως έχουν δίκιο;» άρχισα να αµφισβητώ αν ήµουνα πραγµατικά ανήµπορη. Άρχισα να χάνω 

την αυτοεκτίµηση µου ας πούµε, σε κάποιες φάσεις, ότι δε µπορεί ας πούµε να τους λέω ότι «ρε 

παιδιά δε µπορώ» εεε έµεναν µόνο…πίστευαν µόνο όταν ερχόταν το ασθενοφόρο και µε 

µάζευε..»,«Ναι το’ χω νιώσει βέβαια», «ναι». 
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Η συχνότητα αδειών στην εργασία 

Το άτοµο που πάσχει από κάποια αναπηρία χρειάζεται σαφώς και κάποιες περεταίρω ηµέρες 

άδειας από την εργασία για λόγους ανάπαυσης, ιατρικών επισκέψεων, σοβαρών πόνων και 

κόπωσης. Είναι οι άδειες που δικαιωµατικά οφείλουν να χορηγούνται από τους εργοδότες. Παρ’ 

όλ’ αυτά, οι περισσότερες γυναίκες απάντησαν ότι δεν κάνουν συχνή χρήση των αδειών που 

δικαιούνται διότι δεν επιδιώκουν διαφορετική αντιµετώπιση και ελαφρύνσεις:  «Όχι», «Ποτέ δε 

ζήτησα…ποτέ!», «Δεν είµαστε υποχρεωµένοι εδώ να έχουµε ένα στάνταρ ωράριο… µπορούµε να 

λείψουµε… µπορούµε να λείψουµε κιόλας… το αναπληρώνουµε άλλες ώρες..», «όχι», «αποφεύγω 

να ζητώ συχνά», «Εεε όταν πρέπει ναι … όταν πρέπει ναι», «Όχι µια χαρά είµαι». Είναι και πάλι 

µικρό το ποσοστό των γυναικών που κάνει χρήση αυτών των αδειών σύµφωνα πάντα µε τα 

δικαιώµατα που του αναλογούν:  «Συχνά άδεια ζητάω… ζητάω όλα τα δικαιώµατά µου τέλος 

πάντων και τις ώρες και τις ηµέρες που δικαιούµαι παραπάνω και έχω πάντα 

πρόβληµα»,«Συχνά…συχνά…ανά δύο µήνες ζητάω άδεια για τον συγκεκριµένο λόγο που είναι µια 

ειδική άδεια κιόλας η οποία χορηγείται..», «Ναι ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν σε 

έξαρση». 

 
Η δυνατότητα αδειών  στην εργασία 

    Η αντιµετώπιση των εργοδοτών όσον αφορά στην αδειοδότηση των γυναικών µε αναπηρία 

υποδηλώνει τυχόν σηµεία ρατσιστικής συµπεριφοράς. Αν ένας εργοδότης παρέχει µε δυσκολία 

τις νόµιµες άδειες του προσωπικού σηµαίνει ότι δεν κατανοεί, δεν υποστηρίζει και δεν 

αντιλαµβάνεται ορθώς την έννοια της αναπηρίας. Αντιµέτωπες µε αυτό έχουν έρθει λίγες 

γυναίκες καθώς δήλωσαν ότι έχουν δυσκολευτεί να κάνουν χρήση των αδειών που δικαιούνταν 

λόγω των εργοδοτών τους:  «Ναι από τον εργοδότη… από τους προισταµένους της εργοδοσίας 

εκεί πέρα… λες και µου κάναν χάρη σε κάτι που δικαιούµουν να το πω έτσι!», «από τον τωρινό 

µου εργοδότη δεν έχω συναντήσει δυσκολίες, παρόλαυτά στο παρελθόν έχει τύχει από προϊσταµένη 

και µάλιστα σε χώρο ειδικής αγωγής, να συναντήσω σηµαντικές δυσκολίες σε αυτό το θέµα και 

ρατσιστική συµπεριφορά εναντίον µου». Ωστόσο, η πλειονότητα των γυναικών δηλώνει ότι δεν 

έχει αντιµετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς αυτό: «Όχι», «όταν µπαίνουµε να κάνουµε 

θεραπεία δεν παίρνουµε τις 25 µέρες του µήνα, ένα µήνα για όλο το χρόνο, εµείς δικαιούµαστε 

διπλάσιες µέρες δεν τις είχα κάνει ποτέ χρήση… ποτέ…», «όχι», «Όχι, είχα διαλέξει έτσι κι αλλιώς 
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τα σπίτια που ήθελα να πάω», «Πολλές φορές όχι… πολλές φορές µου ζητάνε να φέρω χαρτί», 

«Όχι καθόλου, τίποτα, ποτέ!», «Όχι.. σχεδόν ποτέ.. αυτές οι απουσίες είναι απόλυτα 

δικαιολογηµένες όταν υπάρχει θέµα υγείας…». 

Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης για ανέλιξη στην εργασία 

   Μια ακόµα έκφανση ρατσιστικής αντιµετώπισης στην εργασία που µπορεί να συναντήσει το 

άτοµο µε αναπηρία είναι όταν θα επιδιώξει να ανελιχθεί ιεραρχικά στον χώρο που εργάζεται. 

Υπάρχει έντονα η πιθανότητα να µην προτιµηθεί από τους υψηλά ιστάµενους λόγω των 

δυσκολιών που επιφέρει µία αναπηρία και όχι λόγω των ελλιπών προσόντων. Οι γυναίκες που 

ρωτήθηκαν σε αυτό το σηµείο  απάντησαν ότι δεν είχαν ποτέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανέλιξη 

στην εργασία ή δε ένιωσαν ποτέ εµπόδιο ως προς αυτό: «Όχι δεν έτυχε», «Όχι…όχι όχι δεν το 

βίωσα αυτό ίσα ίσα και όπου χρειάστηκε και…», «Όχι αυτό δεν το έκανα», «είµαι αναπληρώτρια, 

δεν έχει χρειαστεί να αξιολογηθώ όπως γίνεται µε τους µόνιµους υπαλλήλους», «όχι», «Όχι ποτέ 

ίσα ίσα λόγω της αναπηρίας µου έχω βοηθηθεί σε ό, τι ζητάω και στις µετακινήσεις µου και στην 

µετάταξή µου πάντα λόγω της αναπηρίας µου φέρονταν πιο ευνοϊκά», «Δε ζήτησα ποτέ να’ χω 

εξέλιξη», «Όχι δεν έτυχε». Μόνο µία ήταν η περίπτωση που απάντησε ότι δεν ανελίχθηκε λόγω 

της αναπηρίας της:«Ναι ναι». 

Έκφραση ρατσιστικής αντιµετώπισης για ανέλιξη στην εργασία σε σχέση µε το φύλο 

   Στην παρούσα έρευνα µελετήθηκε και η διάσταση της έµφυλης ανισότητας στον χώρο της 

εργασίας. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν πολλές διακρίσεις, ανεξάρτητα από την 

αναπηρία τους, και λόγω του φύλου τους. Σε πολλές θέσεις εργασίας προτιµούνται άντρες, 

πολλές φορές και µε υπολειπόµενα προσόντα. Η αφετηρία των διακρίσεων έχει βιολογική 

υπόσταση (σωµατική δύναµη, εγκυµοσύνη) και εξακολουθεί να αποτελεί φλέγον ζήτηµα ακόµα 

και στις µέρες µας.  Διαφαίνεται έντονα από τις δηλώσεις των γυναικών ότι περίπου το 60% του 

δείγµατος δεν έχει βιώσει αυτού του είδους την ρατσιστική συµπεριφορά στην εργασία: «όχι», 

«Όχι όχι όχι», «δεν θα το λεγα», «Όχι όχι όχι», «Όχι… δεν έχει τύχει… άντρας είµαι κι εγώ 

(γελάει χιουµοριστικά)». Ένα υπόλοιπο 40% έχει βιώσει την ανισότητα λόγω φύλου στην 

εργασία: «Ναι ναι ναι», «Ναι έγινε αυτό… τότε που έκανα τη µετακίνηση εεε εξελίχθηκαν κάποιοι 

άλλοι κι εγώ παρέµεινα πίσω κι είχα τις καλύτερες… τα καλύτερα δικαιολογητικά αν το πας έτσι… 
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δηλαδή κάποιοι άλλοι πήγανε στο διοικητικό ενώ εγώ δε µπορούσα να κάνω τη µετακίνηση», 

«Ναι… ανισότητα λέγεται αυτό». 

 

Έκφραση έµφυλης ανισότητας 

   Ως γνωστόν, ο εργασιακός χώρος αποτελεί µικρογραφία της κοινωνίας γενικότερα. Η έκφανση 

έµφυλης ανισότητας στην κοινωνία είναι στοιχείο που αξίζει να µελετάται µε σκοπό τη 

διερεύνηση της έκτασης του. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των γυναικών, η πλειονότητα 

δεν έχει βιώσει έντονη έµφυλη ανισότητα: «όχι», «Όχι όχι καθόλου», «Εεε όχι µωρέ δεν ήταν 

µόνο από άντρες ήταν για άλλους λόγους… για πολιτικούς (γελάει)», «Όχι… πιο παλιά έκανα και 

αγροτικές δουλειές να φανταστείς», «Όχι.. ντάξει… όχι όχι», «Όχι όχι δεν έχω…», «Όχι όχι 

καθόλου… καµία». Κάποιο βέβαια, µικρό ποσοστό του δείγµατος αναφέρει ότι έχει νιώσει άνιση 

αντιµετώπιση ως προς το φύλο στην καθηµερινή ζωή: «Ναι ναι…ήµουνα εγω υποψήφια ας πούµε 

και υπήρξαν και κάποιοι άντρες ε και προτιµήθηκε ένας απ’ αυτούς», «έχω βιώσει κοινωνική 

ανισότητα ως προς το φύλο σε διαφόρους τοµείς της καθηµερινής ζωής. Η αλήθεια είναι ότι για τις 

γυναίκες , η ζωή επιφυλάσσει περισσότερες δυσκολίες. στην εργασία µου ωστόσο δεν θα έλεγα ότι 

έχω βιώσει δυσάρεστες εκπλήξεις που να σχετίζονται µε το γεγονός ότι είµαι γυναίκα», «ναι» 

 

Θεµατικός Άξονας Ε: Αναπηρία και Προσβασιµότητα 

   Ένα καθηµερινό ζήτηµα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία είναι αυτό της 

προσβασιµότητας στις καθηµερινές τους µετακινήσεις και γενικά στις δραστηριότητές τους. Η 

παρέµβαση της πολιτείας είναι σηµαντική όσον αφορά στην εργονοµική διευθέτηση και τον 

σχεδιασµό στις δηµόσιες υπηρεσίες, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και σε όλους τους  

κοινόχρηστους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, χώρους αναψυχής, πολιτιστικούς χώρους, 

πεζοδρόµια κ.α., έτσι ώστε να είναι προσβάσιµη και προσπελάσιµη για όλους τους πολίτες. 

   Ο θεµατικός άξονας Ε περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά µε την 

αναπηρία και την προσβασιµότητα. Στον πίνακα 6 δίνεται µια συνοπτική εικόνα του 

συγκεκριµένου θεµατικού άξονα µε τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς 

ορισµούς που τους αντιστοιχούν. 
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Πίνακας 6. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεµατικός άξονας Ε. 

Ε.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισµοί 
21. Εύρος δραστηριοτήτων εκτός 

εργασίας 

 

! ΚΑΔΡ- Καµία δραστηριότητα (2) 

! ΔΡΓΥ- Δραστηριότητα γυµναστική (3) 

! ΔΡΠΡΣΩ- Δραστηριότητα ως 

πρόεδρος σωµατείου 

! ΔΡΚΕΠΛ- Δραστηριότητα κέντηµα και 

πλέξιµο 

! ΔΡΧΟ- Δραστηριότητα ο χορός 

! ΔΡΚΑΦΙ- Δραστηριότητα καφές µε 

φίλες 

! ΔΡΚΟ- Δραστηριότητα το 

κολυµβητήριο 

22. Δυνατότητα προσβασιµότητας σε 

δραστηριότητες 

 

! ΔΕΒΙΔΕΑΠ- Δεν το βιώνει, δεν 

απαντά (2) 

! ΜΕΔΥΠΡΑΠ- Μερικές δυνατότητες 

προσβασιµότητας όπως δοµή 

αποκατάστασης 

! ΑΠΔΥΠΡ- απουσία δυνατοτήτων 

προσβασιµότητας στα ΑΜΕΑ (6) 

! ΜΕΔΥΠΡ- Μερικές δυνατότητες 

προσβασιµότητας 

 

Εύρος δραστηριοτήτων εκτός εργασίας 

   Ο ρόλος των δραστηριοτήτων στη ζωή του κάθε ανθρώπου θεωρείται υψίστης σηµασίας. Το 

άτοµο που δραστηριοποιείται εκτός του σπιτιού του ή της εργασίας του µπορεί και απολαµβάνει 
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τον ελεύθερο χρόνο του κάνοντας κάτι δηµιουργικό που έχει επιλέξει. Η δραστηριότητα 

προσφέρει κοινωνικοποίηση, εξωστρέφεια, συντροφιά και προσωπική εγρήγορση. Η επιλογή της 

δραστηριότητας είναι υποκειµενικό ζήτηµα και έχει να κάνει µε τις ανάγκες και τις προσωπικές 

προτιµήσεις του κάθε ατόµου. Κάποιοι επιλέγουν δραστηριότητες πιο µοναχικές ενώ άλλοι πιο 

συλλογικές. Οι γυναίκες στην έρευνα απάντησαν θετικά όσον αφορά στις δραστηριότητες καθώς 

η πλειονότητα αυτών ασχολείται µε ενδιαφέροντα πράγµατα στον ελεύθερο χρόνο. Ιδιαίτερη 

προτίµηση έχουν επιδείξει στην γυµναστική, στον χορό και στο κολύµπι ενώ τρεις από αυτές 

δραστηριοποιούνται ως µέλη και ιδρύτριες συλλόγων:	«Βέβαια πάντα ήµουν άτοµο που ήθελα 

πάντα παράλληλες σχέσεις (γελάει χιουµοριστικά). Πάντα δραστηριότητες! Εεε οι δραστηριότητες 

στην αρχή είχαν να κάνουν προσωπικά µε µένα στο να πηγαίνω το γυµναστηριό µου, να πηγαίνω 

σε συλλόγους να κάνω… διάφορα τελοσπάντων…από τη στιγµή όµως που νόσησα µε το 

συγκεκριµένο νόσηµα ανέλαβα το συγκεκριµένο σύλλογο και έγινε εδώ στην Πάτρα, το παράρτηµα 

της Πάτρας…Ελληνική Εταιρία Αντιρευµατικού αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) και ασχολείται µε τα ρευµατικά 

νοσήµατα», «Τη γυµναστική που κάνω λόγω της πάθησης  τρεις φορές τη βδοµάδα», «Ναι είµαι 

εθελοντικά Πρόεδρος σε ένα Σωµατείο που ασχολείται µε την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Δυτικής 

ελλάδος», «µου αρέσει ο χορός. παρακολουθώ µαθήµατα», «Όχι απλώς µ’ αρέσει να µιλάω 

πηγαίνω ας πούµε µε φίλες για καφεδάκι.. εκεί στο χωριό όχι σε καφετέρια στο σπίτι  να πούµε 

κάτι να περάσει η ώρα εεε κι εγώ ξεχνιέµαι», «Εεε… γυµναστική και το παιδί µου που το 

µεταφέρω στα µαθήµατά του… δεν υπάρχει άλλο χόµπυ», «Ναι πάω στο κολυµβητήριο γιατί µου 

κάνει καλό…», «Όχι… στο σπίτι, να κεντάω, να πλέκω, ν’ ασχολούµαι µε τα παιδιά». Ένα µικρό 

ποσοστό απάντησε ότι δεν ασχολείται µε καµία δραστηριότητα: «Όχι», «Όχι» 

 
Δυνατότητα προσβασιµότητας σε δραστηριότητες 

  Ωστόσο, παρόλο που οι γυναίκες της έρευνας ασχολούνται µε αρκετές και διαφορετικές 

δραστηριότητες στην καθηµερινότητα τους, αξίζει να µελετήσουµε τις απόψεις τους όσον αφορά 

στην προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ µέσα στην κοινωνία όπου ζουν. Κατά πόσο είναι εύκολο για 

ένα άτοµο µε αναπηρία να έχει πρόσβαση σε δραστηριότητες; Προσφέρει το κράτος δωρεάν 

δραστηριότητες; Υπάρχει η σωστή υποδοµή για τη µετακίνηση αυτών που παρουσιάζουν 

δυσκολία; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα αναζητούν απαντήσεις από τη σκοπιά των ατόµων 

που τα βιώνουν. Η πλειοψηφία των γυναικών υποστηρίζει την απουσία προσβασιµότητας για τα 

άτοµα µε αναπηρία: «Όχι…», «Όχι βέβαια… δε θεωρώ ότι έχουν αποδεχθεί τα άτοµα µε 
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αναπηρία.. ανεξάρτητα αν έχει ΣΚΠ ή κάποιο άλλο πρόβληµα υγείας  και πολύ πιο δύσκολο είναι 

από τους φορείς της πολιτείας και φυσικά κι από τους ιδιώτες…», «Όχι εγω προσωπικά όχι… δε 

το πιστεύω αυτό… µα δε το βλέπω κιόλας», «Γενικώς η χώρα µας δεν φηµίζεται για το κοινωνικό 

κράτος που διαθέτει. Οι κοινωνικές υποδοµές είναι φτωχές και λιγοστές, τα χρήµατα που 

δαπανόνται για την ανακούφιση των αµεα είναι ελάχιστα, οι φορείς υγείας και πρόνοιας 

υποστελεχωµένοι.Αν µε την λέξη ''δραστηριότητες'' εννοείτε κάτι σχετικό µε ψυχαγωγία των αµέα, 

δηλαδή πρόσβαση σε χόµπυ και δραστηριότητες αναψυχής, νοµίζω ότι εκεί τα πράγµατα είναι πολύ 

χειρότερα ακόµα.Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, από όσο µπορώ να γνωρίζω»,  «Όχι», «Δε 

νοµίζω». Δύο εκ του δείγµατος υποστηρίζουν ότι η κοινωνία προσφέρει προσβασιµότητα: «Η 

πολιτεία εάν το κάνει; Η πολιτεία εντάξει… ας πούµε ότι προσφέρει µερικές όχι όσες χρειάζεται 

έτσι;», «Ναι.. κάποιες…». Ενώ δύο γυναίκες απάντησαν ότι δεν έχουν ακριβή άποψη καθώς δεν 

το βιώνουν: «Εεε…δεν είµαι µε κινητικές δυσκολίες.. οπότε δεν το βιώνω για να απαντήσω», 

«Προσβασιµότητα; Δεν είµαι η αρµόδια να το πω αυτό γιατί δεν είµαι δεν είναι θέµα 

προσβασιµότητας σ’ αυτό το οποίο έχω εγώ, δεν είναι κινητικό». 

 

Θεµατικός Άξονας ΣΤ: Οικονοµική κρίση και ΑΜΕΑ 

   Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τα άτοµα µε αναπηρία 

αλλά και τις οικογένειές τους οδηγώντας τους πολλές φορές στην οικονοµική και κοινωνική 

εξαθλίωση, παραβιάζοντας µε αυτόν τον τρόπο τα συνταγµατικά τους δικαιώµατα. Από την 

εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης κι έπειτα έχουν διαδραµατιστεί γεγονότα που αφορούν στα 

άτοµα µε αναπηρία και τα οποία έχουν οδηγήσει διαχρονικά τη φτώχια, την ανεργία και τον 

κοινωνικό αποκλεισµό. Τα άτοµα µε αναπηρία καλούνται να αντιµετωπίσουν τις περικοπές στα 

προνοιακά τους επιδόµατα, περικοπές στις οικονοµικές παροχές του κράτους και στις 

κοινωνικές δαπάνες. 

   Ο θεµατικός άξονας ΣΤ περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά µε 

την οικονοµική κρίση και τα ΑΜΕΑ. Στον πίνακα 7 δίνεται µια συνοπτική εικόνα του 

συγκεκριµένου θεµατικού άξονα µε τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς 

ορισµούς που τους αντιστοιχούν. 
 



	
	

75	

 

 

Πίνακας 7. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεµατικός άξονας ΣΤ. 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΑ  
Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισµοί 

23. Αντιµετώπιση δυσκολιών στην 

οικονοµική κρίση 

 

! ΟΙΚΡΔΥΦΑ- Στην οικονοµική κρίση 

δυσκολεύονται µε τα φάρµακα 

! ΟΙΚΡΔΥΑΝΕΡ- Στην οικονοµική 

κρίση υπάρχει δυσκολία ανεύρεσης 

εργασίας (2) 

! ΟΙΚΡΔΥΧΡ- Στην οικονοµική κρίση 

δυσκολεύονται µε τα χρήµατα (2) 

! ΟΙΚΡΓΕΔΥ- Στην οικονοµική κρίση 

υπάρχουν γενικότερες δυσκολίες 

! ΟΚΡΑΠΚΟΚ- Στην οικονοµική κρίση 

απουσιάζει το κοινωνικό κράτος 

! ΟΚΡΑΠΚΑΣ- Στην οικονοµική κρίση 

απουσιάζει η κοινωνική ασφάλιση 

! ΟΚΡΑΠΠΡΕ- Στην οικονοµική κρίση 

απουσιάζει η πρόσβαση στην 

εκπαίδευση 

! ΟΚΡΑΠΠΡΥ- Στην οικονοµική κρίση 

απουσιάζει η πρόσβαση στην υγεία 

! ΟΚΡΑΠΠΡΔ- Στην οικονοµική κρίση 

απουσιάζει η πρόσβαση στην 

διασκέδαση 

! ΟΚΡΚΔΥ- Στην οικονοµική κρίση δε 

βλέπει καµία διαφορά µε πριν (2) 

! ΟΚΡΔΥΕΠ- Στην οικονοµική κρίση 

υπάρχει δυσκολία στα επιδόµατα 
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24. Προτάσεις εφαρµόσιµων πολιτικών 

στην οικονοµική κρίση 

 

! ΕΞΦΑΠΕ- Εξασφάλιση των φαρµάκων 

και της περίθαλψης (3) 

! ΕΡΣΩΚΡΘΕ- Εργασία µε σωστά 

κριτήρια και περισσότερες θέσεις 

εργασίας (2) 

!  ΔΡΚΟΦΟΔΗ- Δραστηριοποίηση των 

κοινωνικών φορέων του δήµου 

! ΕΞΘΕΕΡ- Εξασφάλιση θέσεων 

εργασίας 

! ΕΞΠΑΘΕΨΥ- Εξασφάλιση παροχών 

για θέατρα και ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις 

! ΕΞΝΟΠΕ- Εξασφάλιση 

νοσοκοµειακής περίθαλψης 

! ΕΞΠΡΥΠΥ- Εξασφάλιση πρόσβασης 

σε υπηρεσίες υγείας 

! ΓΕΒΟΑΜ- Γενικότερη βοήθεια στα 

ΑΜΕΑ 

! ΕΞΕΠ- Εξασφάλιση των επιδοµάτων  

! ΕΞΒΟΣΠ- Εξασφάλιση προγράµµατος 

«Βοήθεια στο σπίτι» 

! ΠΟΚΑΡΑ- Πολιτική κατά του 

ρατσισµού 

! ΠΟΕΝΑΜ- Πολιτική ενασχόλησης µε 

τα ΑΜΕΑ 

 

Αντιµετώπιση δυσκολιών στην οικονοµική κρίση 

   Στο σηµείο αυτό οι γυναίκες της έρευνας ερωτήθηκαν για τις δυσκολίες που οι ίδιες καλούνται 

να αντιµετωπίσουν διαµέσου της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

περιλαµβάνουν κυρίως δυσκολίες στις κοινωνικές και οικονοµικές παροχές του κράτους, στην 
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εύρεση εργασίας και γενικότερα στο οικονοµικό αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί:  «Εεε… κυρίως 

στα φάρµακα που τους είναι αναγκαία για να ζήσουν και τα οποία είναι πανάκριβα… τουλάχιστον 

τα δικά µου!», «Εννοείται… εννοείται… µα παντού οι ίδιες οι οικογένειες πρώτα απ’ όλα… όταν 

έχουν µειωθεί τόσο το εισόδηµά τους… έτσι; που θα µπορούσαν να προσφέρουν… {…..}Να 

µπορέσει να το χρησιµοποιήσει να πάει στο κολυµβητήριο του, να πάει να κάνει τη φυσιοθεραπεία 

του, να… όχι να ζήσει την υπόλοιπη οικογένεια… δυστυχώς…», «Ναι βέβαια δοκιµάζονται 

περισσότερο… καταρχήν είναι η οικονοµική κρίση… οικονοµικά… και είναι και τα οικονοµικά 

µας που δε µας φτάνουν όπως µας έφταναν παλιότερα», «Είναι ακόµα πιο δύσκολο.. ακόµα πολύ 

δύσκολο ε βέβαια…», «Πάρα πολύ θα’ λεγα… και στον οικονοµικό τοµέα πάνω απ’ όλα, στην 

εργασία…», «θεωρώ ότι δοκιµάζονται, γιατί σε περιόδους κρίσης, δεν υπάρχουν οι κοινωνικές 

δοµές, φορείς και υπηρεσίες που θα ανακουφίσουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η πολιτεία 

µειώνει τις κοινωνικές δαπάνες και τα αµεα βρίσκονται στη κυριολεξία απροστάτευτα, χωρίς 

επαρκή κοινωνική ασφάλιση,δίχως πρόσβαση σε εκπαίδευση και υγεία, αλλά και χωρίς πρόσβαση 

ακόµα και σε ψυχαγωγία ή διασκέδαση που δεν απαιτεί υψηλό κόστος», «Δε ξέρω τα ΑΜΕΑ έχουν 

θέµα… τα ΑΜΕΑ εκεί που δεν µπορούν να δουλέψουν… σίγουρα σε περιόδους κρίσεως που είναι 

λίγες οι θέσεις… σίγουρα δε θα προσλάβουν τον ανάπηρο θα πάρουν τον γερό άνθρωπο», «Εγώ 

λόγω της δουλειάς µου δεν έχω καταλάβει ότι κάπου υπάρχει η σοβαρή οικονοµική κρίση ας πούµε 

ότι δεν έχω πόρους από κάτι οπότε δεν έχω άποψη πάνω σ’ αυτό αλλά γενικότερα τα ΑΜΕΑ 

δοκιµάζονται µε τη φάση των επιδοµάτων τους, µε την καθυστέρηση».	 Αντίθετα δύο εκ των 

γυναικών αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται να έχει αλλάξει κάτι προς το χειρότερο εξαιτίας της 

οικονοµικής κρίσης στη χώρα: «Όχι … δεν … κάτι να έχει αλλάξει…», «Νοµίζω πως όχι… 

έχουµε κάποιες φοροελαφρύνσεις…». 

Προτάσεις εφαρµόσιµων πολιτικών στην οικονοµική κρίση 

   Οι γυναίκες της έρευνας ερωτήθηκαν για τις απόψεις τους σχετικά µε τις πολιτικές που θα 

ήθελαν να εφαρµοστούν στην Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης. Πολιτικές που θα µπορούσαν να 

βοηθήσουν τα άτοµα µε αναπηρία να έχουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής και διαβίωσης. Οι 

τοποθετήσεις τους αφορούσαν κυρίως στην εξασφάλιση των φαρµάκων τους και της 

νοσοκοµειακής περίθαλψης,  της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, των επιδοµάτων, των θέσεων 

εργασίας µε τα σωστά κριτήρια, των παροχών σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και γενικότερα 

επιζητούν πολιτικές που ενισχύουν την ενασχόληση µε τα ΑΜΕΑ: «Εξασφάλιση άνευ όρων των 
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φαρµάκων τους και της περίθαλψής τους… επίσης εργασία µε σωστά κριτήρια και περισσότερες 

θέσεις εργασίας…», «Κοινωνική πολιτική έπρεπε τι άλλο; Οι κοινωνικοί φορείς να 

δραστηριοποιηθούν, ο Δήµος να δραστηριοποιηθεί περισσότερο…», «Εεε περισσότερες θέσεις 

εργασίας ώστε να µπορέσει να βγει το άτοµο από το σπίτι εεε και να µη σκέφτεται τα ίδια και τα 

ίδια προβλήµατα…», «Βέβαια… και όσον αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης… θα µπορούσαν 

δηλαδή να υπάρχουν ας πούµε κάποια επιµορφωτικά σεµινάρια τα οποία θα ήταν και 

επιδοτούµενα και επειδή και η ΣΚΠ αφορά κυρίως και νέα παιδιά θα µπορούσαν δηλαδή να 

υπάρχουν και  εεεεε έτσι θέσεις εργασίας ειδικά γι’ αυτά τα άτοµα µε καλύτερες βέβαια συνθήκες 

εργασίας και προσβασιµότητα σε όλα τα επίπεδα όχι µόνο στις σκάλες και στα κτίρια αλλά και 

στον χώρο της εργασίας και µε λιγότερες ώρες… γιατί ή ΣΚΠ ειδικά έχει την κόπωση είναι εύκολη 

η κόπωση…», «Σε προκηρύξεις… να κάνουµε µια ελαφριά δουλειά τέλος πάντων κάπου…», 

«Νοµίζω είναι αρκετά σηµαντικό, να διασφαλίζεται η περίθαλψη και η   ελεύθερη  πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας για τα αµεα. είναι πολύ µεγάλη η ανασφάλεια που βιώνουν τα άτοµα µε σοβαρά 

θέµατα υγείας, όταν ένα κράτος υπό την πίεση της οικονοµικής ανέχειας, τους δυσκολεύει σε 

θέµατα που αφορούν νοσοκοµειακή περίθαλψη, φαρµακευτική αγωγή, εξετάσεις και πρόσβαση σε 

γιατρούς», «Να µπορούσανε να βοηθήσουνε πάρα πολύ…», «Δε θα’ πρεπε στα άτοµα αυτά να 

κόβουν ας πούµε τα επιδόµατα…», «Πρέπει να είναι στη συνείδηση του Έλληνα οπότε και του 

κάθε Έλληνα πολιτικού…εγώ νοµίζω  ότι δεν είναι στη συνείδηση είναι ακόµα…περνάει την 

περίοδο ρατσισµού…τα ΑΜΕΑ…οπότε έιναι κάτι το οποίο δεν το αγγίζουν εύκολα…», «Εεεε… 

νοµίζω… περισσότερες ιατρικές παροχές… στην υγεία εννοώ… να µην πληρώνουµε τις εξετάσεις 

µας που είναι συχνές και τις θεραπείες µας..» 

 

Θεµατικός Άξονας Ζ: Προτάσεις βελτίωσης της ζωής των ΑΜΕΑ 

   Είναι γεγονός ότι πολλά πράγµατα έχουν αλλάξει ή διαφοροποιηθεί µε την πάροδο των 

χρόνων όσον αφορά στα άτοµα µε αναπηρία και στην αντιµετώπιση που έχουν από την εκάστοτε 

κοινωνία. Ο συγκεκριµένος άξονας περιλαµβάνει τις προτάσεις και απόψεις των συµµετεχόντων 

σχετικά µε τις πολιτικές που οι ίδιες θα ήθελαν να δουν να υλοποιούνται στα πλαίσια της 

παιδείας, της υγείας, της εργασίας και γενικά της κοινωνίας. Επιπλέον, οι γυναίκες 

τοποθετούνται σχετικά µε την αναπηρία τους ως εµπόδιο στην προσωπική και επαγγελµατική 
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τους ζωή, τους λόγους, και αν αυτοί υφίστανται, της µεταναστευτικής τους διάθεσης καθώς και 

για τις απόψεις τους σχετικά µε την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας για τα ΑΜΕΑ. 

   Ο θεµατικός άξονας Ζ  περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης σχετικά µε τις 

προτάσεις βελτίωσης της ζωής των ΑΜΕΑ. Στον πίνακα 8 δίνεται µια συνοπτική εικόνα του 

συγκεκριµένου θεµατικού άξονα µε τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς 

ορισµούς που τους αντιστοιχούν. 

Πίνακας 8. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων - Θεµατικός άξονας Ζ. 

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ 

 

Κατηγορίες Κωδικοί / Εννοιολογικοί ορισµοί 
25. Προτάσεις πολιτικών στην παιδεία, 

υγεία, εργασία, κοινωνία 

 

! ΠΑΠΑΣΤΕΝ- Παιδεία: Παράλληλη 

στήριξη και ένταξη των ΑΜΕΑ 

! ΥΓΦΑΠΕ- Υγεία: στα φάρµακα και 

στην περίθαλψή τους (3) 

! ΚΟΑΠΡΑΕΝ- Κοινωνία: αποτροπή 

ρατσισµού και ένταξη των ατόµων (4) 

! ΔΥΑΠ- Δυσκολία απάντησης στην 

ερώτηση 

! ΑΝΕΣΠΡ- Αντικειµενικότητα και 

εστίαση στα προβλήµατα 

! ΠΕΘΕΡ- Περισσότερες θέσεις 

εργασίας (2) 

! ΠΡΚΑΖΩ- Προσπάθεια για καλύτερη 

ζωή (2) 

! ΠΑΛΙΠΡ- Παιδεία: λιγότερες 

προκαταλήψεις (2) 

! ΠΑΥΠΕΞΠΡ- Παιδεία: υποδοµή, 

εξοπλισµό και προσωπικό 

! ΑΠΦΟΔΑ- Απαλλαγή φόρων και 

δανειοδοτήσεις 
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26. Προσωπικές επιλογές και εµπόδια 

 

! ΣΩΕΠΚΕΜ- Έκανε τις σωστές 

επιλογές, δεν αντιµετώπισε κανένα 

εµπόδιο (5) 

! ΔΙΕΠΕΓΝ- Θα έκανε διαφορετικές 

επιλογές, θα ήθελε περισσότερες 

γνώσεις (3) 

! ΟΙΕΜΣΠ- Η οικογένεια ως εµπόδιο 

στις σπουδές (3) 

! ΣΩΕΠΕΜΑΝ- Έκανε σωστές επιλογές 

αλλά είναι εµπόδιο η αναπηρία της 

27. Παράγοντες µεταναστευτικής 

διάθεσης 

 

! ΠΟΑΛΧΩ- Ποτέ αλλαγή χώρας (4) 

! ΒΟΧΩΚΡΠΡ- Θα επέλεγε τις βόρειες 

χώρες λόγω ύπαρξης κράτους πρόνοιας 

(4) 

! ΑΛΧΩΑΜ- Αλλαγή χώρας Αµερική 

! ΧΩΠΑΣΥ- επιλέγει ως χώρα το Παρίσι 

λόγω συγγενικού ατόµου 

28. Προτάσεις για σχεδιασµό 

εκπαιδευτικής πολιτικής για ΑΜΕΑ 

 

! ΠΟΑΠΑΜ- Πολιτική αποδοχής των 

ΑµΕΑ (8) 

 

! ΠΟΕΞΔΙ- Πολιτική εξάλειψης της 

διαφορετικότητας (2) 

! ΔΕΓΝ- Δε γνωρίζει 

 

Προτάσεις πολιτικών στην παιδεία, υγεία, εργασία, κοινωνία 

   Οι προτάσεις για πολιτικές στην παιδεία, την υγεία, την εργασία και εν γενεί την κοινωνία 

είναι πολλές. Αυτό υποδηλώνει ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια 

και αφορούν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και της διαφορετικότητας, τα άτοµα µε αναπηρία 

έχουν ακόµα πολλά να περιµένουν και να διεκδικήσουν. Με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν 

διαπιστώθηκε ακόµα µια φορά η µεγάλη τους ανάγκη για υποστήριξη από τις κρατικές δοµές. Οι 
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αλλαγές που θα ήθελαν στην παιδεία αφορούν στην ένταξη των ατόµων µε αναπηρία, στην 

αντιµετώπιση της διαφορετικότητας και ελαχιστοποίηση των προκαταλήψεων, στις καλύτερες 

κτιριακές υποδοµές και εξοπλισµού. Όσον αφορά στην υγεία οι περισσότερες εστιάζουν στην 

δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Για το εργασιακό κοµµάτι θα επιθυµούσαν 

περισσότερες θέσεις εργασίας για τα ΑΜΕΑ και στο κοινωνικό κοµµάτι επιθυµούν µια κοινωνία 

ένταξης χωρίς ρατσιστικές συµπεριφορές: «Στην παιδεία… παράλληλη στήριξη και ένταξη των 

ατόµων µε αναπηρία µε σωστές όµως δοµές που να τα υποστηρίζουν… στην υγεία…. Να έχουν 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη χωρίς περιορισµούς και µε σωστό έλεγχο… και στην 

κοινωνία…µείωση του στίγµατος και ένταξη των ατόµων στην κοινωνία µε σωστά µέσα», «…όλοι 

οι πολιτικοί δεν έκαναν τίποτα µόνο όταν το αντιµετώπισε εκ των έσω το πρόβληµα και έφερα 

παράδειγµα την κυρία Κουτσίκου επειδή της συνέβη… και συνέβη αυτό δυστυχώς και η γυναίκα 

είναι µε αναπηρία τότε σίγουρα καταλαβαίνει περισσότερο… άρα δε µπορώ να πω τι θα έκανα αν 

ήµουνα υπουργός», «Θα προσπαθούσα… θα προσπαθούσα να είµαι αντικειµενική δηλαδή θα 

εστίαζα σε κάποια προβλήµατα τη στιγµή που τα’ χω ζήσει κιόλας…», «Θα άνοιγα πιο πολλές 

θέσεις µε περισσότερη ευκολία και σαφώς µε… εντάξει µε ευκολία.. να το πω έτσι…», «Ε να τους 

πάω ένα βήµα πιο µπροστά τελος πάντων…δεν ξέρω αν απαντάω σωστά! (γελάει)…. Να δώσω 

κάτι παραπάνω… το είπα ένα βήµα πιο µπροστά… να τους βοηθήσω!», «θεωρώ ότι είναι 

αυτονόητο ότι τα αµεα επιθυµούν και αγωνίζονται για την ισότητά µέσα στην κοινωνία σε τοµείς 

που αφορούν την εργασία, την παιδεία, την υγεία. Θέλουν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση, όπως όλοι οι πολίτες, να µπορούν να εργάζονται για να  µπορούν να είναι αυτόνοµοι 

και να έχουν ασφάλιση υγείας ώστε να είναι ικανοί να έχουν πρόσβαση σε φορείς υγείας», «Ναι 

ναι θα προσπαθούσα δηλαδή… να κάνω το καλύτερο… δηλαδή να µην υποφέρουνε για κάτι… ό, τι 

µπορούσα θα το έκανα…», «Δε ξέρω… περισσότερη ευαισθητοποίηση.. τα παιδιά να βοηθήσουν 

τα παιδιά να έχουν λιγότερες προκαταλήψεις και να… να κάνουν προγράµµατα στην 

ευαισθητοποίηση των παιδιών… να µην αντιµετωπίζουν την διαφορετικότητα τόσο έντονα», 

«Καταρχάς µια κίνηση είναι..αν υπάρχει η κίνηση της αποδοχής… δηλαδή αν κάνεις κινήσεις ωστέ 

να γίνουν αποδεκτά τα άτοµα µε Ειδικές ανάγκες ε µετά ανοίγει και το µυαλό και σκέφτεσαι 

διάφορες παροχές που µπορείς να προσφέρεις… περισσότερες παροχές στον χώρο της εργασίας… 

να µην υπάρχει τόσος ρατσισµός γιατί κακά τα ψέµατα υπάρχει έτσι; ….και στην εποχή µας… 

εεε… δράσεις πολλές…. κάτι τέτοιο…», «Παιδεία… εξασφάλιση κτιρίων υποδοµών και 

εξοπλισµών και προσωπικού… υγεία… δωρεάν ασφάλιση σε όλα τα νοσοκοµεία ανεξαρτήτου 
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ηλικίας… εργασία… πριµοδότηση εταιριών για την απασχόληση τους, απαλλαγή φορολογίας, 

ελαφρύνσεις, ευνοϊκές δανειοδοτήσεις»  

Προσωπικές επιλογές και εµπόδια 

    Αποτελεί πραγµατικότητα ότι η εµφάνιση µιας αναπηρίας ή ασθένειας στη ζωή ενός ατόµου 

µπορεί να σηµατοδοτήσει αλλαγές στην πορεία που το άτοµο έχει σκιαγραφήσει για τον εαυτό 

του. Οι αλλαγές περιλαµβάνουν προσωπικά αλλά και επαγγελµατικά σχέδια τα οποία ίσως 

διακοπούν ή µεταβούν σε περίοδο παύσης λόγω της αναπηρίας. Οι απαντήσεις που έδωσαν οι 

γυναίκες της έρευνας υποδεικνύουν ένα θετικό αποτέλεσµα καθώς το 50% του δείγµατος δε 

βίωσε την αναπηρία ως εµπόδιο για τους προσωπικούς και επαγγελµατικούς στόχους: «Έχω 

κάνει αυτό που ήθελα και δε µε εµπόδισε το πρόβληµα µου να κάνω αυτά που επιθυµούσα… ίσα 

ίσα που σε κάποιους τοµείς σταθµούς µε βοήθησε κιόλας (γελάει)», «Είµαι ευχαριστηµένη από τις 

σπουδές µου και γενικότερα από τις επαγγελµατικές µου επιλογές. Δεν θεωρώ ότι το σύστηµα µε 

δυσκόλεψε ιδιαίτερα στους στόχους και σε αυτά που ήθελα να  κάνω εν γένει», «Όχι… απλώς δε 

θα µπορέσουν να µε πάρουνε εµένα εεε λόγω ας πούµε του προβλήµατος ότι είναι εµφανές και… 

δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να εργαστώ κάπου αλλού…», «Όχι ευτυχώς που έκανα αυτή που 

έκανα…», «Όχι είναι οι επιλογές που θα ήθελα να κάνω..να ασχοληθώ έτσι µε τα παιδιά», «Όχι 

είµαι ικανοποιηµένη µε τις επιλογές µου». Ωστόσο, ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 

προβάλλει την οικογένεια ως εµπόδιο στα σχέδια του: «θα µπορούσα να’ χα προχωρήσει και να’ 

χα κάνει περισσότερα πράγµατα αλλά εντάξει ήρθε ο έρωτας, παντρεύτηκα, έκανα τα παιδιά µου τα 

οποία δεν έχω µετανιώσει φυσικά και µια ζωή στρωτή θα’ λεγα… βέβαια είµαι στην κατηγορία 

των ανθρώπων που θα’ θελα κάτι παραπάνω αλλά νοµίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουµε κάτι 

παραπάνω…»,«Ναι θα µπορούσα να’ χα περισσότερες γνώσεις… το ότι ίσως… ντάξει 

παντρεύτηκα και µικρή έκανα και τα παιδιά… µετά ήταν µόνο τα παιδιά», «Ναι ναι…µε εµπόδισε 

στο ότι… να το πω; {… }γιατί ήθελα να γίνω αεροσυνοδός να φανταστείς..τους γονείς µου θεωρώ 

υπεύθυνους… δεν υπήρχαν χρήµατα… δεν υπήρχε ο τρόπος…». Τέλος, µία γυναίκα εκ των δέκα 

αναφέρει την αναπηρία της ως εµπόδιο για την εκπαιδευτική της δραστηριότητα καθώς πέρασε 

σε τµήµα του Τ.Ε.Ι. αλλά λόγω της αναπηρίας της δε µπορούσε να το παρακολουθήσει και δεν 

την υποστήριξαν για αυτό: «Πιθανόν ναι.. {…} δηλαδή άφησα κάποιες σπουδές λόγω του χρόνου 

που µου ζητούσαν τέλος πάντων… του έξτρα χρόνου και της µη καλής προσβασιµότητας άφησα 

σπουδές εντάξει; Και δεν είµαι η µοναδική νοµίζω…» 
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Παράγοντες µεταναστευτικής διάθεσης 

   Η µετανάστευση προς πιο οργανωµένες χώρες της δύσης αποτελεί διέξοδο εδώ και πολλά 

χρόνια σε πολλούς ανθρώπους που αντιµετωπίζουν οικονοµική αδυναµία λόγω της δυσκολίας 

ανεύρεσης εργασίας. Μεγάλο είναι το ποσοστό αυτών που το έχουν πράξει και ακόµα 

µεγαλύτερο αυτών που σκέφτονται να το υλοποιήσουν. Η πλειονότητα των γυναικών της 

έρευνας απάντησε θετικά σε µια επικείµενη αλλαγή χώρας και προτιµά τις βόρειες χώρες της 

δύσης διότι είναι πιο δοµηµένες και λειτουργεί καλύτερα το κράτος πρόνοιας:  « Δεν έχω βγει 

στο εξωτερικό αλλά θα ήθελα να είµαι σε µια άλλη χώρα της Ευρώπης… βόρεια περισσότερο 

βόρεια…γιατί… είναι περισσότερο κράτη πρόνοιας αυτά», «Τη Σουηδία… έχω ακούσει ότι έχει 

καλύτερες συνθήκες και εργασίας αλλά κυρίως και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες… που είναι σε 

πολύ καλύτερα επίπεδα.», «Ναι θα προτιµούσα Αµερική και Φιλαδέλφια», «Βόρειες χώρες 

πιστεύω ότι είναι πιο λιγότερα τα ταµπού… βόρειες χώρες γενικώς… όχι στο νότο… ψηλά και πιο 

πλούσιες χώρες µε πιο πολλές παροχές στα άτοµα τα αδύναµα», «Αααα…θα επέλεγα το Παρίσι 

γιατί εκεί έχει πάει ήδη ο αδερφός µου και ακούω τα καλύτερα..και µου πάει και η νοοτροπία 

νοµίζω..», «Αγγλία γιατί έχει καλύτερο κράτος πρόνοιας». Ωστόσο, ένα σηµαντικό ποσοστό 

απάντησε κατηγορηµατικά ότι δε θα άλλαζε χώρα για κανέναν λόγο: «Δε θα άλλαζα χώρα… αν 

και κάποιοι το επιδιώκουν», «Καµία την Ελλάδα πάντα…πάντα», «Δεν θα ήθελα να αλλάξω 

χώρα. Παρά τα κακώς κείµενα, αγαπάω τη χώρα µου», «Δε θ’ άλλαζα». 

Προτάσεις για σχεδιασµό εκπαιδευτικής πολιτικής για ΑΜΕΑ 

   Οι προτάσεις για τον σχεδιασµό µιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τα άτοµα µε αναπηρία θα 

πρέπει να περιλαµβάνουν, αν µη τι άλλο, µια πολιτική αποδοχής της διαφορετικότητας. Τα 

παιδιά από πολύ µικρή ηλικία πρέπει να γνωρίσουν το διαφορετικό παιδί, να το αποδεχτούν και 

να το εντάξουν στο δικό τους σύστηµα. Αυτό για να συµβεί χρειάζεται ενέργειες από το ίδιο το 

σχολικό πλαίσιο, υλοποίηση προγραµµάτων, βιωµατικά σεµινάρια και φυσικά νέες 

εκπαιδευτικές  µεθόδους µε στόχο την συµπερίληψη και την ένταξη. Η πλειονότητα των 

γυναικών της έρευνας θα επιθυµούσε µια πολιτική εξάλειψης της διαφορετικότητας και του 

ρατσισµού: «… θα πρότεινα γενικά… µια πολιτική αποδοχής των αµέα…», «Αυτό… αυτό… να 

µην υπάρχει αυτός ο ρατσισµός ας πούµε… να µπορέσουµε στα παιδιά να περάσουµε αυτό… κι 
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αυτό θα περάσει από τις οικογένειες έτσι;…», «Ναι είµαστε όλοι ίδιοι… είµαστε όλοι ίσοι αυτό θα 

υποστήριζα», «Ναι ναι µια πολιτική αποδοχής και από την κοινωνία και από τις κυβερνήσεις…», 

«δε προχωράει το µυαλό! Είµαι του δηµοτικού! (γελάει)», «Αναφορικά µε την εκπαίδευση, τα αµεα 

είναι ανάγκη να ενταχθούν ισότιµα {…} Η συνεκπαίδευση ως νέο παιδαγωγικό ρεύµα και πολιτική 

της ειδικής αγωγής θα µπορούσε, µε τις σωστές υποδοµές και κατάρτιση από τους ειδικούς του 

χώρου, να αποδειχθεί µια καινοτόµα και λειτουργική λύση ώστε τα άτοµα µε αναπηρίες να 

µπορούν να ενταχθούν στο σχολικό πλαίσιο και αργότερα στην κοινωνική ζωή», «Να έρχονται πιο 

κοντά… να µπορούνε να βοηθήσουνε πιο πολύ γενικότερα…», «Να µην αντιµετωπίζουν την 

διαφορετικότητα τόσο έντονα», «Νοµίζω είναι παρόµοια ερώτηση που απάντησα πριν…», «Εεεε.. 

αυτό που σκέφτοµαι είναι µια πολιτική αποδοχής, να υποστηρίζει την διαφορετικότητα, να 

εξαλείψει τον ρατσισµό…». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ:  

6.1. Συζήτηση - Συµπεράσµατα  

   Ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η κοινωνική θέση των 

εργαζοµένων γυναικών µε αναπηρία και να τοποθετηθούν ως προς αυτό. Κυρίαρχα ερωτήµατα 

αποτελούν: η άνιση µεταχείριση στην εργασία ως έκφανση του ρατσισµού, οι φυλετικές 

διακρίσεις, η προσβασιµότητα και η κρατική µέριµνα εν όψει της οικονοµικής κρίσης στην 

Ελλάδα.  

   Όσον αφορά στην άνιση µεταχείριση στην εργασία γενικά, από τα υψηλόβαθµα στελέχη έως 

τους συναδέλφους, οι περισσότερες γυναίκες δήλωσαν ότι έχουν βιώσει ένα είδος ρατσιστικής 

συµπεριφοράς κατά τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης εργασίας. Η πλειονότητα δεν προτιµήθηκε 

σε εργασία του ιδιωτικού τοµέα λόγω της αναπηρίας της. Επιπλέον, όσον αφορά στις 

προσλήψεις των ατόµων µε αναπηρία, η πλειονότητα δήλωσε ότι θα ήθελε περισσότερες θέσεις 

εργασίας είτε στον ιδιωτικό είτε στον δηµόσιο τοµέα. Ιδιαίτερα στον δηµόσιο τοµέα, η κρατική 

στήριξη φαντάζει ανύπαρκτη. Παρόµοια αποτελέσµατα βλέπουµε στην έρευνα που 

διενεργήθηκε από την ΚΑΠΑ Research (2013) για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες (ΕΚΟ).     

Αναλύοντας τα ευρήµατα της δειγµατοληπτικής έρευνας ανάλογα µε τις επιµέρους µορφές και 

διαστάσεις των υφιστάµενων διακρίσεων, προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για την 
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κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας σε αυτόν τον τοµέα. Πιο συγκεκριµένα 

από την επισκόπηση των ερευνητικών ευρηµάτων που αναφέρονται στις επιµέρους µορφές των 

διακρίσεων διαπιστώνεται καταρχήν ότι περίπου οι µισές γυναίκες από το δείγµα των ΕΚΟ (σε 

ποσοστό 49%) εκτιµούν ότι υφίστανται σε µεγάλο ή πολύ µεγάλο βαθµό διακρίσεις ειδικότερα 

όσον αφορά τις προσλήψεις σε κενές θέσεις εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση το αντίστοιχο 

ποσοστό των ανδρών που ανήκουν στις ΕΚΟ κυµαίνεται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα και 

φτάνει στο 35,7% αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι στο σύνολο του δείγµατος των ΕΚΟ 

να κυριαρχεί η αντίληψη ότι υφίστανται σε µεγάλο ή πολύ µεγάλο βαθµό διακρίσεων στην 

ελληνική αγορά εργασίας ειδικότερα όσον αφορά τις προσλήψεις σε κενές θέσεις εργασίας σε 

ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 42,6%. αν δε στο ποσοστό αυτό προστεθεί και εκείνο όσων 

πιστεύουν ότι υφίστανται διακρίσεις ειδικότερα όσον αφορά τις προσλήψεις σε µέτριο βαθµό 

(23,2%) τότε συνολικά το 65% του δείγµατος των ΕΚΟ πιστεύουν ότι οι εν λόγω διακρίσεις 

είναι παρούσες και εκδηλώνονται µε εµφανή τρόπο στην ελληνική αγορά εργασίας. Όσον αφορά 

στις εκτιµήσεις των επιµέρους κατηγοριών των ΕΚΟ για το αν υφίστανται διακρίσεις στην 

ελληνική αγορά εργασίας, ειδικότερα όσον αφορά στις προσλήψεις, από την επισκόπηση των 

διαθέσιµων στοιχείων προκύπτουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Πιο συγκεκριµένα, την πιο 

απαισιόδοξη εικόνα σε αυτό τον τοµέα αναδεικνύουν οι απαντήσεις των αποφυλακισθέντων και 

πρώην χρηστών, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία (71,6%) εκτιµούν ότι υφίστανται τέτοιου 

είδους διακρίσεις πρόσληψης. ακολουθούν οι αντίστοιχες εκτιµήσεις των µακροχρόνια ανέργων 

(55,9%), των AµεA (50,4%), των αρχηγών µονογονεϊκών οικογενειών (50%), και των ροµά που 

επίσης αναδεικνύουν την ύπαρξη σε µεγάλο ή πολύ µεγάλο βαθµό διακρίσεων στην ελληνική 

αγορά εργασίας µε αφετηρία τις προσλήψεις σε κενές θέσεις εργασίας. µια άλλη σηµαντική 

διάσταση των διακρίσεων που υφίστανται στην ελληνική αγορά εργασίας αφορά στη σχέση, 

στους όρους και στις συνθήκες εργασίας που συχνά διαµορφώνονται µε διαφορετικό και µη 

ισότιµο τρόπο µετά την πρόσληψη. Όπως προκύπτει από τα ευρήµατα της δειγµατοληπτικής 

έρευνας, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ατόµων που ανήκουν στις ΕΚΟ, σε περίπτωση 

πρόσληψης οι διακρίσεις ως προς τους όρους και τις συνθήκες εργασίας είναι παρούσες στην 

ελληνική αγορά εργασίας σε µεγάλο ή πολύ µεγάλο βαθµό (38,9% των απαντήσεων). αν δε 

συνυπολογισθούν και αυτοί που απαντούν ότι υφίστανται τέτοιου είδους διακρίσεις σε µέτριο 

βαθµό τότε οι διακρίσεις ως προς τους όρους και τις συνθήκες εργασίας µετά την πρόσληψη 
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επισηµαίνεται ότι υφίστανται σε κάποιο βαθµό από το 62,3% των ερωτηθέντων (Μπαλούρδος 

κ.α., 2014). 

   Ωστόσο, οι γυναίκες ερωτήθηκαν για τις συνθήκες στην τωρινή τους εργασία και το βαθµό 

που οι ίδιες είναι ικανοποιηµένες σε αυτή. Τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά καθώς η 

πλειονότητα δήλωσε ότι είναι ικανοποιηµένη από την τωρινή εργασία και επιπλέον τα 

κρούσµατα άνισης µεταχείρισης και διακρίσεων είναι ελάχιστα. Παρόµοια αποτελέσµατα 

διαπιστώνονται και στην έκφραση έµφυλης ανισότητας στην εργασία. Η πλειονότητα του 

δείγµατος ανάφερε ότι δεν έχει βιώσει ποτέ έµφυλη ανισότητα στην εργασία είτε γιατί δεν 

επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επαγγελµατική ανέλιξη, είτε γιατί οι συνθήκες στην εργασία 

δεν επέτρεπαν τέτοιου είδους διακρίσεις. Αντικρούεται βέβαια, µε τα αποτελέσµατα της έρευνας 

για τις ΕΚΟ καθώς όπως διαπιστώνεται σε αυτήν την περίπτωση υφίστανται αξιοσηµείωτες 

διαφοροποιήσεις ανάλογα µε το φύλο, τη στιγµή που οι γυναίκες που ανήκουν στις ΕΚΟ 

απαντούν κατά 43,3% ότι υφίστανται σε µεγάλο ή πολύ µεγάλο βαθµό διακρίσεις ως προς τους 

όρους και τις συνθήκες εργασίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες κυµαίνεται σε 

σηµαντικά µικρότερα επίπεδα και φτάνει στο 34,2% (Μπαλούρδος κ.α., 2014). 

   Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι η πλειονότητα του δείγµατος της συγκεκριµένης έρευνας έχει 

προσανατολιστεί σε επαγγέλµατα που θεωρούνται αµιγώς «γυναικεία» όπως: κοινωνικοί 

λειτουργοί, ψυχολόγοι, σχολικοί τροχονόµοι, καθαρίστριες κ.α. Σύµφωνα µε την έρευνα της 

Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίου Ελλάδος το 2005, προκύπτει ότι οι τοµείς όπου κυρίως 

απασχολούνται οι γυναίκες επιχειρηµατίες ή υπάλληλοι είναι υπηρεσίες (κοινωνικός και 

ιδιωτικός τοµέας) σε ποσοστό 20,4%, δηµόσια διοίκηση, άµυνα, κοινωνική ασφάλιση σε 

ποσοστό 17%, εκπαίδευση σε ποσοστό 12,5%, χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές 

µηχανών οχηµάτων, δικύκλων, προσωπικά και οικιακά είδη σε ποσοστό 12,5%, µεταποίηση σε 

ποσοστό 10,2%, µεταφορές, logistics, επικοινωνίες σε ποσοστό 5,7%, γεωργία, κυνήγι, αλιεία σε 

ποσοστό 5,7%. (ΚΕΕΕ, 2005). 

   Επιπλέον, σύµφωνα µε µελέτη οµάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς οι κύριες επιλογές των νέων γυναικών για ΑΕΙ, είναι προς την κατεύθυνση 

θεωρητικών ή και άλλων σπουδών που συνδέονται µε κορεσµένα επαγγέλµατα και έχουν 

περιορισµένες εξόδους στην αγορά εργασίας. Τέτοιες σχολές είναι οι σχολές φιλολογίας, 

ιστορίας και αρχαιολογίας, θεολογίας, φαρµακευτικής, νοµικής, δηµοσιογραφίας κ.α.   Είναι 

φανερό ότι οι η πλειονότητα των γυναικών αποφεύγει τα ανερχόµενα επαγγέλµατα µε ευρείες 
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διεξόδους στην αγορά εργασίας, όπως αυτά των νέων τεχνολογιών, πληροφορικής, τεχνικά 

επαγγέλµατα κ.α. Ένα µεγάλο ποσοστό νέων γυναικών εξακολουθούν να κατευθύνονται σε 

παραδοσιακές «γυναικείες» σχολές όπως νοσοκόµες, κοινωνικοί λειτουργοί, αισθητικοί, 

πωλήτριες κ.α. 

   Οι πολιτικές και οι κοινωνικές στάσεις που χαρακτηρίζουν ένα επάγγελµα ως «αρσενικό» ή 

«θηλυκό» οδηγούν σε επαγγελµατικό διαχωρισµό, αν και το θέµα αυτό διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τη χώρα και τον τοµέα. Οι γυναίκες συγκεντρώνονται στα λεγόµενα γυναικεία 

επαγγέλµατα, όπως νοσοκόµες και δασκάλες (οριζόντιος επαγγελµατικός διαχωρισµός), ενώ 

ταυτόχρονα παραµένουν σε χαµηλότερες κατηγορίες επαγγελµάτων σε σχέση µε τους άντρες 

(κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός). Παρόλα αυτά, οι γυναίκες συνεχίζουν να εισέρχονται σε 

περιορισµένες περιπτώσεις σε µη παραδοσιακούς για το φύλο χώρους, όπως είναι τα νοµικά 

επαγγέλµατα, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, η επιστήµη των υπολογιστών, το 

επάγγελµα των µηχανικών κ.ο.κ. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι οι γυναίκες που επιλέγουν να 

εισέλθουν στους χώρους αυτούς, αντιµετωπίζουν συχνά ειδικούς περιορισµούς στο χώρο 

εργασίας, µε κυριότερους την αποµόνωση, την περιορισµένη πρόσβαση σε καθοδήγηση 

από τους πεπειραµένους συναδέλφους, καθώς επίσης και την σεξουαλική παρενόχληση. Οι 

γυναίκες καλούνται να δουλέψουν πολύ σκληρότερα από τους άντρες για να αποδείξουν την 

αξία τους. Το πρόβληµα γίνεται πιο έντονο από την πεποίθηση των εργοδοτών ότι οι γυναίκες 

δεν µπορούν να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια στον ίδιο βαθµό µε τους άντρες, εξαιτίας 

οικογενειακών υποχρεώσεων (Νίνα – Παζαρζή, 2014). 

  Αν ο ρόλος της γυναίκας στην εργασιακή πραγµατικότητα έρχεται αντιµέτωπος µε 

στερεοτυπικές αντιλήψεις και διακρίσεις ακόµα πιο δύσκολος δείχνει να είναι ο ρόλος της 

γυναίκας µε αναπηρία. Σύµφωνα µε τη φεµινιστική προσέγγιση της αναπηρίας, η γυναίκα µε 

αναπηρία καλείται καθηµερινά να αντιµετωπίζει µια διττή µάχη ενάντια στους αποκλεισµούς και 

στις διακρίσεις και λόγω του φύλου αλλά και λόγω της αναπηρίας (Thomas, 1991). Τα έµφυλα 

στερεότυπα αλλά και τα στερεότυπα της αναπηρίας δηµιουργούν έντονα εµπόδια για την 

αποτελεσµατική, πλήρη και ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στις επιταγές της κοινωνίας. 

Καθώς οι γυναίκες µε αναπηρία θεωρούνται συχνά ακατάλληλες για µητέρες και σύζυγοι, 

ακατάλληλες για εργασία και απασχόληση µε αποτέλεσµα να έχουν λιγότερες πιθανότητες για 

οικονοµική ανεξαρτησία (Morris, 1991). Ένα κοινό στοιχείο µεταξύ των µορφών προκατάληψης 

σχετικά µε το φύλο, την κοινωνική τάξη, την φυλή, την ηλικία, την σεξουαλικότητα είναι ότι 
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τοποθετούν τους ανθρώπους σε ιεραρχίες δύναµης και κύρους. Όσο πιο χαµηλά, λοιπόν, 

βρίσκεται κάποιος στην κοινωνική ιεραρχία, τόσο πιο εύκολα υπόκειται σε έλεγχο και 

αντιµετωπίζεται µε λιγότερο σεβασµό (Βοζίκη, 2011).  

   Όσον αφορά στην προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία, η πλειονότητα του δείγµατος 

της έρευνας υποστηρίζει ότι οι δυνατότητες προσβασιµότητας στα ΑµεΑ είναι ανύπαρκτες ή 

ελάχιστες. Ωστόσο σε έρευνα από Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

(2007) που αφορούσε στη Θεσσαλία, διαφαίνεται ότι αναφορικά µε τις δαπάνες των Υπηρεσιών 

και των Φορέων κατά τα τελευταία δύο χρόνια (2005-2006) για τη διασφάλιση της Αρχής της 

Συµµετοχή και της Αρχής της Πρόσβασης παρατηρείται ότι το 45,7% των Υπηρεσιών (δηλ. 

σύνολο 16) δήλωσαν ότι τα τελευταία δύο χρόνια (2005-2006) έχουν δεσµεύσει ποσό 

προκειµένου να µετατρέψουν τους χώρους τους, σε προσβάσιµους για τα ΑµεΑ, το 45,7% των 

Υπηρεσιών (δηλ. σύνολο 16) δήλωσαν ότι τα τελευταία δύο χρόνια (2005-2006) έχουν 

δεσµεύσει ποσό για τη διάχυση πληροφοριών σε οµάδες ΑµεΑ και τα συλλογικά τους όργανα, 

το 42,9% των Υπηρεσιών (δηλ. σύνολο 15) δήλωσαν ότι για το αναφερόµενο χρονικό διάστηµα 

έχουν δεσµεύσει ποσό, µε στόχο να µετατρέψουν τους χώρους υγιεινής σε προσβάσιµους για τα 

ΑµεΑ, το 17,1% των Υπηρεσιών (δηλ. σύνολο 6) δήλωσαν ότι το ποσό που έχουν δεσµεύσει για 

το διάστηµα (2005-2006) αφορά µετατροπές στην είσοδο τις Υπηρεσίας προκειµένου αυτή να 

γίνει προσβάσιµη σε κατηγορίες ΑµεΑ, το 2,9% των Υπηρεσιών (δηλ. σύνολο 1) δήλωσαν ότι 

το ποσό που διέθεσαν για το διάστηµα (2005-2006) ήταν προκειµένου να µετατραπεί η 

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας σε προσβάσιµη µορφή, το 28,6% (δηλ. σύνολο 10) των Υπηρεσιών 

δήλωσαν ότι για το διάστηµα (2005-2006) διέθεσαν ποσό για την εκπαίδευση προσωπικού σε 

θέµατα που σχετίζονται µε τις ανάγκες των ΑµεΑ και τέλος το 5,7% των Υπηρεσιών (δηλ. 

σύνολο 2) υποστήριξαν ότι για το αναφερόµενο διάστηµα (2005-2006) διέθεσαν ποσό για τη 

διευκόλυνση της συµµετοχής των ΑµεΑ στην Υπηρεσία ή σε δραστηριότητες αυτής.  

   Αυτό υποδεικνύει ότι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία υπήρξε µια έκδηλη διάθεση προς 

την οργάνωση της κοινωνίας µε στόχο την οµαλότερη ένταξη των ΑµεΑ σε αυτή.  

   Είναι γεγονός ότι η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα συνέβαλλε ως τροχοπέδη σε πολλά και 

µεγαλεπήβολα σχέδια του κράτους- πρόνοιας.  Αυτό παρατηρούµε και από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας στην οποία η πλειονότητα των γυναικών υποστηρίζει ότι µε την οικονοµική κρίση οι 

συνθήκες διαβίωσης τους δυσκόλεψαν καθώς αντιµετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην 

ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη, στα επιδόµατα, στην εύρεση εργασίας και γενικότερα σε 
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 ό ,τι αφορά τις προνοιακές δοµές του κράτους.  

   Τα συστήµατα υγείας στην οικονοµική κρίση αντιµετωπίζουν προβλήµατα χρηµατοδότησης 

λόγω µείωσης των κρατικών δαπανών για την υγεία, λόγω της οικονοµικής στενότητας και λόγω 

της διακοπής της εξωτερικής οικονοµικής βοήθειας από τις πλουσιότερες χώρες, οι οποίες 

καλύπτουν ένα µεγάλο τµήµα της χρηµατοδότησης για την υγεία, και οι οποίες θα επιχειρήσουν 

να περικόψουν τις δαπάνες τους. Τα ελλείµµατα όµως στον δηµόσιο τοµέα και η ανεργία 

ασκούν ασφυκτικές πιέσεις τόσο στους προϋπολογισµούς της ασφάλισης όσο και στις 

επιχειρήσεις υγείας ιδιωτικού χαρακτήρα, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας και 

εξυπηρέτησης των δανειακών τους αναγκών (Appleby, 2008). 

 Στην Ελλάδα εκτιµάται ότι η ζήτηση και η χρήση υπηρεσιών υγείας πρόκειται να αυξηθεί 

κυρίως προς το δηµόσιο και τον ασφαλιστικό τοµέα, καθώς η µείωση του διαθέσιµου 

εισοδήµατος θα στρέψει την κατανάλωση υπηρεσιών υγείας σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνονται, αντίστοιχα, οι πιέσεις για αποδοτικότητα 

του συστήµατος Υγείας. (Κυριόπουλος, 2010). Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του υπουργείου 

Υγείας, ήδη σηµειώνεται µια αύξηση 20% στη χρήση των υπηρεσιών στα δηµόσια νοσοκοµεία, 

ενώ παρατηρείται µια µείωση κατά 15% περίπου στη χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, 

και κυρίως στα ιδιωτικά µαιευτήρια, την οδοντιατρική περίθαλψη και τις χειρουργικές 

επεµβάσεις στα ιδιωτικά νοσοκοµεία. 

   Επιπλέον, η απασχόληση είναι ένας από τους βασικότερους τοµείς, οι οποίοι πλήττονται κατά 

τη διάρκεια µιας οικονοµικής κρίσης και ως εκ τούτου το ήµισυ σχεδόν των εργατών βρίσκονται 

σε κατάσταση εργασιακής ανασφάλειας και φυσικά αυξάνει το ποσοστό αυτών που τελικά 

οδηγούνται σε απώλεια της εργασίας τους. Σε έρευνα που διενεργήθηκε από τους Ferrie κ.α. 

(2002) σε 931 γυναίκες και 2429 άνδρες το 1995/96 και 1997/99 και κατέγραψε την 

αναφερόµενη από τους ερωτώµενους κατάσταση υγείας, κάποιες κλινικές παραµέτρους καθώς 

και συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την υγεία, προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές 

ανάµεσα σε αυτούς που βρίσκονταν σε εργασιακή ανασφάλεια και σε αυτούς που παρέµειναν 

εργασιακά ασφαλείς. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν αυξηµένη σωµατική και ψυχική 

νοσηρότητα στους ανέργους και σε αυτούς που βρίσκονταν σε µακρά περίοδο εργασιακής 

ανασφάλειας και παραµένουσες αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως ψυχικές διαταραχές, σε αυτούς 
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που τελικά δεν έχασαν την εργασία τους µετά από µια περίοδο κινδύνου απώλειάς της.  (Ferrie 

κ.α., 2002). 

   Τα αποτελέσµατα συγκλίνουν µε αυτά της έρευνας της Κάπα Research, που έγινε για 

λογαριασµό της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ) και παρουσιάστηκε 

κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, µε αφορµή την  παγκόσµια ηµέρα ΑµεΑ. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε πανελλαδικά, το χρονικό διάστηµα από 31 Οκτωβρίου έως και 21 Νοεµβρίου 

2013, σε 4.506 πολίτες, ηλικίας 18 ετών και άνω. Αναφέρει ότι η ζωή των ατόµων µε αναπηρία 

στην Ελλάδα παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Το 58,8% των 

Ελλήνων παραδέχεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια η ζωή των ΑµεΑ χειροτέρεψε, µε 

αποτέλεσµα να κινδυνεύει να ανασταλεί η πρόοδος που είχε σηµειωθεί τα προηγούµενα χρόνια 

ως προς την κοινωνική ένταξή τους. Την ίδια στιγµή, το 96,4% δηλώνει ότι το κόστος ζωής για 

µια οικογένεια που έχει άτοµο µε αναπηρία είναι µεγαλύτερο σε σύγκριση µε µια οικογένεια που 

δεν έχει και περιµένει από την πολιτεία να καλύψει αυτό το πρόσθετο κόστος, ενώ το 96,5% 

παραδέχεται ότι η οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες για τις 

οικογένειες που έχουν άτοµο µε αναπηρία. 

Επίσης, το 88,2% των Ελλήνων επισηµαίνει ότι εµπόδιο για µια αξιοπρεπή ζωή για τα άτοµα µε 

αναπηρία αποτελεί η ανεπάρκεια των υποδοµών του κράτους, το 73,3% οι κοινωνικές 

προκαταλήψεις, το 65% η ψυχολογία του ατόµου µε αναπηρία, το 58% η ίδια η αναπηρία και το 

51,1% η στάση του φιλικού- συγγενικού περίγυρου. 

   Η οικονοµική κρίση «ψαλίδισε» δραστικά τους πόρους διαβίωσης των ατόµων µε αναπηρία 

στη χώρα µας. Το 74,1% των ερωτηθέντων εκτιµά ότι επλήγη κυρίως το εισόδηµα, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων και των αναπηρικών συντάξεων, το 59,1% η πρόσβαση 

στην απασχόληση, το 53,7% η υποστήριξη που προσέφερε η Πρόνοια στις οικογένειες των 

ατόµων µε αναπηρία και το 50,8% η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. 

Άλλωστε, το 82% των Ελλήνων πιστεύει ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης που προάγουν την 

ισότητα και τη διαφορετικότητα στη χώρα µας θεωρούνται λιγότερο σηµαντικές και έχουν 

µικρότερη χρηµατοδότηση, κάτι µε το οποίο διαφωνεί. Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 

79,4% των ερωτώµενων δηλώνει ότι οι διακρίσεις σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία είναι  

αρκετά διαδεδοµένες στη χώρα µας, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να εκδηλώνεται στην 

αναζήτηση εργασίας και την πρόσβαση σε δηµόσιους-κοινόχρηστους χώρους.  
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6.2. Αδυναµίες Έρευνας 

   Η παρούσα έρευνα επιδίωκε να µελετήσει την κοινωνική θέση των γυναικών ΑµεΑ και τις 

απόψεις των γυναικών ΑµεΑ που εργάζονται στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.  

   Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε την ποιοτική µέθοδο όπου διεξήχθησαν συνεντεύξεις ατοµικά 

σε κάθε µία από τις γυναίκες συµµετέχουσες. Κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων οι 

συµµετέχουσες κλήθηκαν να απαντήσουν σύµφωνα µε τις προσωπικές τους αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις. Αυτό όµως έχει ως αποτέλεσµα κάποια από τα γεγονότα να µην ερµηνεύονται µε 

αντικειµενικότητα και έτσι το αποτέλεσµα των απαντήσεων τους να υστερεί αντικειµενικότητας. 

Αυτό συνήθως συµβαίνει διότι το κάθε άτοµο ερµηνεύει και µεταφράζει διαφορετικά τις 

καταστάσεις που βιώνει. Επιπλέον, είναι πιθανό κάποιες να επηρεάζονται από την παρουσία του 

ερευνητή και οι απαντήσεις να εµπεριέχουν ανακρίβειες. Γενικότερα, υπάρχει και η πιθανότητα, 

κάποιες από τις συµµετέχουσες να µην είχαν διάθεση να απαντήσουν αλλά να υποχρεώθηκαν, 

κατά κάποιο τρόπο, µε αποτέλεσµα οι απαντήσεις τους να µην προήλθαν έπειτα από ουσιαστική 

σκέψη αλλά αντίθετα πολλές από αυτές να απορρέουν από καθαρή τύχη. Φυσικά, δεν είναι 

διόλου απίθανο µερικές από τις ερωτήσεις να παρερµηνεύτηκαν και να απαντήθηκαν λάθος. 

Ωστόσο, τις  περισσότερες φορές όταν κάποια από τις συνεντευξιαζόµενες δεν κατανοούσε 

επακριβώς την ερώτηση της δίνονταν επαρκής επεξήγηση.  

 

6.3. Προτάσεις για µελλοντική παρέµβαση 

   Έπειτα από την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ναι µεν, έχουν 

διεξαχθεί εκατοντάδες έρευνες που αφορούν στα άτοµα µε αναπηρία και στον τρόπο που εκείνα 

τη βιώνουν κοινωνικά, προσωπικά και επαγγελµατικά αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει 

ελλιπής ανασκόπηση σχετικά µε τη διάσταση του φύλου και την αναπηρία. Οι γυναίκες ως 

γνωστόν, υφίστανται ακόµα και σήµερα έντονες διακρίσεις σε σχέση µε τον ρόλο τους στην 

κοινωνία. Αξίζει, λοιπόν, να διερευνηθεί περαιτέρω η θέση της γυναίκας µε αναπηρία στην 

εργασία αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Επιπλέον, ως µελλοντικές έρευνες, θα πρότεινα να 

µελετηθούν εξατοµικευµένα γυναίκες µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας, καθώς είναι ένα αυτοάνοσο 
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νόσηµα που συνήθως εµφανίζεται σε νεαρές ηλικίες και επιφέρει σοβαρές αλλαγές στο 

ψυχοσυναισθηµατικό τοµέα ενός ατόµου.  

   Επιπλέον, θα ήταν χρήσιµο να διεξαχθούν πανελλαδικές έρευνες σχετικά  µε τις θέσεις 

εργασίας που προσφέρει το κράτος, συγκεκριµένα στις γυναίκες µε αναπηρία, τα ποσοστά 

πρόσληψης ανά νοµό ή τα σχέδια και τα µέτρα που προβλέπει για τα άτοµα αυτά. Τέλος, 

σηµαντικό θα ήταν να διερευνηθούν πανελλαδικά τα επίπεδα κοινωνικού αποκλεισµού των 

ατόµων µε αναπηρία από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

	

Δηµογραφικά χαρακτηριστικά : 

• Ποια είναι η ηλικία σου; 

• Ποια είναι η εκπαίδευσή σου; Έτη φοίτησης; 

• Έχεις µεταπτυχιακές ή άλλες επιπρόσθετες σπουδές; Εάν ΝΑΙ,  σε ποιο αντικείµενο;  

• Μιλάς κάποια ξένη γλώσσα; Εάν ναι, ποια/ποιες γλώσσες µιλάς; 

• Εργάζεσαι πάνω στην ειδικότητά σου; 

• Πόσο χρόνια υπηρεσίας έχεις στην εργασία σου;  

Βασικές ερωτήσεις: 

• Γνωρίζεις ότι η συγκεκριµένη έρευνα έχει ως στόχο την ανάδειξη των απόψεων των 

γυναικών ΑΜΕΑ σχετικά µε την θέση τους γενικά στην κοινωνία αλλά και πιο 

συγκεκριµένα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Θα ήθελες να µου πεις δυο λόγια για τον 

εαυτό σου, για το σώµα σου, για τη δυσκολία σου; Προέκυψε µε την γέννησή σου ή 

αργότερα έπειτα από κάποιο συµβάν;  

• Αισθάνθηκες ποτέ  την αναπηρία σου ως εµπόδιο στη σχολική σου ζωή, π.χ. στις 

σχολικές εκδροµές ή σε άλλες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού πλαισίου; 

• Αισθάνθηκες ποτέ διαφορετική µεταχείριση από τους συµµαθητές σου; (υποτίµηση, 

εκφοβισµό) 

• Ένιωσες ποτέ άνιση µεταχείριση από τους καθηγητές σου στο σχολείο; 

• Αντιµετώπισες ποτέ δυσκολία και εµπόδια όσον αφορά στις αποφάσεις σου για την 

περεταίρω εκπαίδευσή σου π.χ. να επιθυµούσες να σπουδάσεις κάτι συγκεκριµένο αλλά 

λόγω των συνθηκών να µην το έκανες; Συµβουλεύτηκες κάποιον δάσκαλο ή καθηγητή 

για την σταδιοδροµία σου; 

• Αξιοποίησες κρατικές ή ιδιωτικές δοµές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου; 

• Όταν ήρθε η ώρα να εργαστείς είχες κάποια προτίµηση στον ιδιωτικό ή στον δηµόσιο 

τοµέα και για ποιους λόγους; 

• Έχεις παραστεί σε συνεντεύξεις για να διεκδικήσεις θέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα; 
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• Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι δε σε προτίµησαν σε µια θέση εργασίας του ιδιωτικού τοµέα 

λόγω του ότι δεν επικεντρώθηκαν στα πραγµατικά σου προσόντα αλλά στη δυσκολία 

σου; 

• Έχεις συµµετάσχει σε διαγωνισµούς µε προκηρύξεις στον δηµόσιο τοµέα; (Δήµους, 

φορείς δηµοσίου) 

• Θεωρείς ότι το κράτος προσφέρει επαρκείς θέσεις εργασίας σε άτοµα µε αναπηρία; 

• Πιστεύεις ότι οι κρατικοί φορείς σε έχουν στηρίξει ως προς την ανεύρεση εργασίας; 

• Είσαι ικανοποιηµένη από την τωρινή σου εργασία; Και για ποιους λόγους; 

• Στην τωρινή σου εργασία έχεις νιώσει ποτέ άνιση µεταχείριση από τον τον/την 

εργοδότη/τρια- προϊστάµενο/η  σε σχέση µε τους υπόλοιπους συναδέλφους σου; 

• Στην τωρινή σου εργασία έχεις νιώσει ποτέ διαφορετική µεταχείριση από τους 

συναδέλφους σου; 

• Ζητάς συχνά άδειες για λόγους υγείας; 

• Αν ναι, συναντάς δυσκολίες από τον/την εργοδότη σου σε σχέση µε αυτό; 

• Ζήτησες να έχεις εξέλιξη στην εργασία σου αλλά δεν αξιολογήθηκαν τα προσόντα σου 

όπως θα έπρεπε; Αν ναι, τι ήταν αυτό που συνέλαβε στην απόρριψή σου; 

• Διεκδίκησες ποτέ να ανελιχθείς επαγγελµατικά αλλά παρουσιάστηκαν εµπόδια λόγω του 

ότι προτιµήθηκε κάποιος άντρας αντί για εσένα; 

• Έχεις νιώσει να βιώνεις κοινωνική ανισότητα ως προς το φύλο; 

• Έχεις κάποια δραστηριότητα εκτός της εργασίας σου; 

• Θεωρείς ότι η κοινωνία προσφέρει δυνατότητες και προσβασιµότητα για δραστηριότητες 

στα άτοµα µε δυσκολίες; 

• Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης τα ΑΜΕΑ δοκιµάζονται περισσότερο και αν ναι, σε ποια 

σηµεία; 

• Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης ποιες πολιτικές νοµίζεις έπρεπε να εφαρµοστούν σχετικά 

µε τα ΑΜΕΑ; 

• Εάν εσύ διοριζόσουν υπουργός  ποιες κινήσεις θα έκανες για τα ΑµΕα στην παιδεία, 

στην υγεία, στην εργασία και γενικά στην κοινωνία; 

• Αν έκανες απολογισµό της ζωής σου µέχρι τώρα ως προς την εκπαίδευση θα µπορούσες 

να είχες κάνει άλλες επαγγελµατικές επιλογές; Τι σε εµπόδισε; Ποιους θεωρείς 
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υπεύθυνους για τη µη εκπλήρωση των ονείρων σου ή ότι διαµόρφωσες προτιµήσεις και 

επιλογές οι οποίες βασίστηκαν περισσότερο στις δυνατότητες του συστήµατος παρά σε 

σένα; 

• Αν µπορούσες να αλλάξεις χώρα ποια θα επέλεγες και γιατί; 

• Σε ένα σχεδιασµό εκπαιδευτικής πολιτικής που θα λάµβανε υπόψη του τα ΑΜΕΑ τι θα 

πρότεινες για τα ΑΜΕΑ αλλά και για τα άτοµα που δεν είναι ΑΜΕΑ; (π.χ. πολιτική 

αποδοχής) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1 

Δηµογραφικά χαρακτηριστικά : 

1. Ποια είναι η ηλικία σου; 

       31 

2. Ποια είναι η εκπαίδευσή σου; Έτη φοίτησης:  
Δηµοτικό…Γυµνάσιο…Λύκειο…Πανεπιστήµιο… 

 ΑΤΕΙ 

3. Έχεις µεταπτυχιακές ή άλλες επιπρόσθετες σπουδές; Εάν ΝΑΙ,  σε ποιο 
αντικείµενο;  

      Ναι, ΑΣΠΑΙΤΕ, Σχολή Παιδαγωγικής Κατάρτισης  

4. Μιλάς κάποια ξένη γλώσσα; Εάν ναι, ποια/ποιες γλώσσες µιλάς; 
 

            Αγγλικά 

5. Εργάζεσαι πάνω στην ειδικότητά σου; 

       Ναι είµαι Κοινωνική λειτουργός  

6. Πόσο χρόνια υπηρεσίας έχεις στην εργασία σου; 
7 

Βασικές ερωτήσεις: 
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1. Γνωρίζεις ότι η συγκεκριµένη έρευνα έχει ως στόχο την ανάδειξη των απόψεων των 
γυναικών ΑΜΕΑ σχετικά µε την θέση τους γενικά στην κοινωνία αλλά και πιο 
συγκεκριµένα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Θα ήθελες να µου πεις δυο λόγια για 
τον εαυτό σου, για το σώµα σου, για τη δυσκολία σου; Προέκυψε µε την γέννησή 
σου ή αργότερα έπειτα από κάποιο συµβάν;  

Πάσχω από αιµοροφιλία… ένα φυλοσύνδετο νόσηµα… είναι εκ γενετής αλλά το 
αντιλήφθηκα όταν ήµουν 17 ετών… πολύ σπάνιο νόσηµα λόγω φυλοσύνδετου σε 
γυναίκες… εεεε…σωµατικά και κοινωνικά δε διαφαίνεται κάτι διαφορετικό αφού το 
πρόβληµα είναι στην πήξη του αίµατος… δεν υπάρχει κάτι εµφανές… 

2. Αισθάνθηκες ποτέ  την αναπηρία σου ως εµπόδιο στη σχολική σου ζωή, π.χ. στις 
σχολικές εκδροµές ή σε άλλες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού πλαισίου; 
 
Δεν είχα περιορισµούς σε κάτι πέραν των πολύ επικίνδυνων αθληµάτων 
 

 

3. Αισθάνθηκες ποτέ διαφορετική µεταχείριση από τους συµµαθητές σου; (υποτίµηση, 
εκφοβισµό) 
 
Εεε όχι ποτέ..δεν ήταν κάτι που ήταν πολύ εµφανές στα σχολικά χρόνια 
 

4. Ένιωσες ποτέ άνιση µεταχείριση από τους καθηγητές σου στο σχολείο; 

Όχι ποτέ 

5. Αντιµετώπισες ποτέ δυσκολία και εµπόδια όσον αφορά στις αποφάσεις σου για την 
περεταίρω εκπαίδευσή σου π.χ. να επιθυµούσες να σπουδάσεις κάτι συγκεκριµένο 
αλλά λόγω των συνθηκών να µην το έκανες; Συµβουλεύτηκες κάποιον δάσκαλο ή 
καθηγητή για την σταδιοδροµία σου; 
 
Όχι… δεν είχα τέτοιους ενδοιασµούς…φόβους ή προβλήµατα… σπούδασα αυτό που 
ήθελα… δούλεψα σε αυτό που ήθελα…  
 

 

6. Αξιοποίησες κρατικές ή ιδιωτικές δοµές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου; 

 

            Όχι δεν έτυχε… 

7. Όταν ήρθε η ώρα να εργαστείς είχες κάποια προτίµηση στον ιδιωτικό ή στον 
δηµόσιο τοµέα και για ποιους λόγους; 
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      Όχι… έχω δουλέψει και στα δύο πλαίσια 

8. Έχεις παραστεί σε συνεντεύξεις για να διεκδικήσεις θέση εργασίας στον ιδιωτικό 
τοµέα; 

            Ναι φυσικά! 

 

9. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι δε σε προτίµησαν σε µια θέση εργασίας του ιδιωτικού 
τοµέα λόγω του ότι δεν επικεντρώθηκαν στα πραγµατικά σου προσόντα αλλά στη 
δυσκολία σου; 
 
Όχι το αντίθετο µάλιστα… µε προτίµησαν γιατί ήµουν στην κατηγορία των Αµέα 

	

10. Έχεις συµµετάσχει σε διαγωνισµούς µε προκηρύξεις στον δηµόσιο τοµέα; (Δήµους, 
φορείς δηµοσίου) 

  Ναι 

11. Θεωρείς ότι το κράτος προσφέρει επαρκείς θέσεις εργασίας σε άτοµα µε αναπηρία; 

Όχι, θα µπορούσε και πολλές περισσότερες  

12. πιστεύεις ότι οι κρατικοί φορείς σε έχουν στηρίξει ως προς την ανεύρεση εργασίας; 

Ναι… δεν έχω παράπονο προσωπικά 

13. Είσαι ικανοποιηµένη από την τωρινή σου εργασία; Και για ποιους λόγους; 
 
Ναι… γιατί το ωράριο µου ταιριάζει και είναι στο αντικείµενο που µου αρέσει πολύ 
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14. Στην τωρινή σου εργασία έχεις νιώσει ποτέ άνιση µεταχείριση από τον τον/την 
εργοδότη/τρια- προϊστάµενο/η  σε σχέση µε τους υπόλοιπους συναδέλφους σου; 
 
 
Όχι ποτέ 
 

15. Στην τωρινή σου εργασία έχεις νιώσει ποτέ διαφορετική µεταχείριση από τους 
συναδέλφους σου; 

      όχι 

 

16. Ζητάς συχνά άδειες για λόγους υγείας; 
 
 
Όχι  
 

17. Αν ναι, συναντάς δυσκολίες από τον/την εργοδότη σου σε σχέση µε αυτό; 
 
Όχι  
 
 
 

18. Ζήτησες να έχεις εξέλιξη στην εργασία σου αλλά δεν αξιολογήθηκαν τα προσόντα 
σου όπως θα έπρεπε; Αν ναι, τι ήταν αυτό που συνέλαβε στην απόρριψή σου; 

      Όχι δεν έτυχε 

19. Διεκδίκησες ποτέ να ανελιχθείς επαγγελµατικά αλλά παρουσιάστηκαν εµπόδια λόγω 
του ότι προτιµήθηκε κάποιος άντρας αντί για εσένα; 
 
όχι 

 

20. Έχεις νιώσει να βιώνεις κοινωνική ανισότητα ως προς το φύλο; 
 
όχι 
 

21. Έχεις κάποια δραστηριότητα εκτός της εργασίας σου; 
 
Όχι  
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22. Θεωρείς ότι η κοινωνία προσφέρει δυνατότητες και προσβασιµότητα για 
δραστηριότητες στα άτοµα µε δυσκολίες; 
 
Εεε…δεν είµαι µε κινητικές δυσκολίες.. οπότε δεν το βιώνω για να απαντήσω 

 

23. Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης τα ΑΜΕΑ δοκιµάζονται περισσότερο και αν ναι, σε 
ποια σηµεία; 

Εεε… κυρίως στα φάρµακα που τους είναι αναγκαία για να ζήσουν και τα οποία είναι 
πανάκριβα… τουλάχιστον τα δικά µου! 

 

24. Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης ποιες πολιτικές νοµίζεις έπρεπε να εφαρµοστούν 
σχετικά µε τα ΑΜΕΑ; 
 
Εξασφάλιση άνευ όρων των φαρµάκων τους και της περίθαλψής τους… επίσης εργασία µε 
σωστά κριτήρια και περισσότερες θέσεις εργασίας… αυτά.. 
 
 

25. Εάν εσύ διοριζόσουν υπουργός  ποιες κινήσεις θα έκανες για τα ΑµΕα στην παιδεία, 
στην υγεία, στην εργασία και γενικά στην κοινωνία; 
 

Στην παιδεία… παράλληλη στήριξη και ένταξη των ατόµων µε αναπηρία µε σωστές όµως δοµές 
που να τα υποστηρίζουν… στην υγεία…. Να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη χωρίς 
περιορισµούς και µε σωστό έλεγχο… και στην κοινωνία…µείωση του στίγµατος και ένταξη των 
ατόµων στην κοινωνία µε σωστά µέσα 

 
26. Αν έκανες απολογισµό της ζωής σου µέχρι τώρα ως προς την εκπαίδευση θα 

µπορούσες να είχες κάνει άλλες επαγγελµατικές επιλογές; Τι σε εµπόδισε; Ποιους 
θεωρείς υπεύθυνους για τη µη εκπλήρωση των ονείρων σου ή ότι διαµόρφωσες 
προτιµήσεις και επιλογές οι οποίες βασίστηκαν περισσότερο στις δυνατότητες του 
συστήµατος παρά σε σένα; 

Έχω κάνει αυτό που ήθελα και δε µε εµπόδισε το πρόβληµα µου να κάνω αυτά που επιθυµούσα… 
ίσα ίσα που σε κάποιους τοµείς σταθµούς µε βοήθησε κιόλας (γελάει) 

27. Αν µπορούσες να αλλάξεις χώρα ποια θα επέλεγες και γιατί; 
 
Δε θα άλλαζα χώρα… αν και κάποιοι το επιδιώκουν 
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28. Σε ένα σχεδιασµό εκπαιδευτικής πολιτικής που θα λάµβανε υπόψη του τα ΑΜΕΑ τι 
θα πρότεινες για τα ΑΜΕΑ αλλά και για τα άτοµα που δεν είναι ΑΜΕΑ;  

Εεε… θα πρότεινα γενικά… µια πολιτική αποδοχής των αµέα…αυτό  

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2 

Δηµογραφικά χαρακτηριστικά : 

1. Ποια είναι η ηλικία σου; 

60 

2. Ποια είναι η εκπαίδευσή σου; Έτη φοίτησης:  
Δηµοτικό…Γυµνάσιο…Λύκειο…Πανεπιστήµιο… 

Η εκπαιδευσή µου είναι ΤΕ..ΤΕΕ..ΤΕΙ..τότε σε µας ήταν ΤΕΕ..ΣΕΛΕΤΕ..τµήµα υποµηχανικών 

3. Έχεις µεταπτυχιακές ή άλλες επιπρόσθετες σπουδές; Εάν ΝΑΙ,  σε ποιο 
αντικείµενο;  

Όχι δεν έχω κάνει µεταπτυχιακές, τα σεµινάρια έχω παρακολουθήσει όλα τα χρόνια στο 
γραφείο 27 χρόνια στο δηµόσιο εεεε σύνολο µε χρόνο στον ιδιωτικό τοµέα έχω 34 τα χρόνια 
εργασίας µου, 34 τα χρόνια υπηρεσίας µου, τώρα έφυγα µε σύνταξη… 

-πάνω στην ειδικότητά σας εργαζόσαστε; 

-πάνω στην ειδικότητά µου 

4. Μιλάς κάποια ξένη γλώσσα; Εάν ναι, ποια/ποιες γλώσσες µιλάς; 
Μιλάω αγγλικά γιατί έχω δουλέψει και 10 χρόνια…τα πρώτα δέκα χρόνια ήσανται στον 
ιδιωτικό τοµέα και δούλεψα στον ΕΟΤ οπότε εκεί…ήµαστε…σε φορέα…στο Ξενία στο 
Λαγονήσι…ήµουνα σε ρεσεψιον…δέκα χρόνια δούλεψα εκεί οπότε έβγαλα και τη σχολή 
τουριστικών επαγγελµάτων ξέχασα να το πω αυτό… 
 
-άρα έχετε πολλές σπουδές.. 
-ναι…Αγγλικά είναι η καλή η γλώσσα…η άλλη εντάξει είναι ηµίµετρα ας πούµε Ιταλικά και 
τέτοια… 

 

5. Εργάζεσαι πάνω στην ειδικότητά σου; 

 

6. Πόσο χρόνια υπηρεσίας έχεις στην εργασία σου; 
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Βασικές ερωτήσεις: 

1. Γνωρίζεις ότι η συγκεκριµένη έρευνα έχει ως στόχο την ανάδειξη των απόψεων 
των γυναικών ΑΜΕΑ σχετικά µε την θέση τους γενικά στην κοινωνία αλλά και πιο 
συγκεκριµένα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Θα ήθελες να µου πεις δυο λόγια για 
τον εαυτό σου, για το σώµα σου, για τη δυσκολία σου; Προέκυψε µε την γέννησή 
σου ή αργότερα έπειτα από κάποιο συµβάν;  

Εεε βέβαια εγώ δεν είµαι στο συγκεκριµένο νόσηµα (βρισκόµαστε στο Σύλλογο Σκλήρυνσης 
Κατά Πλάκας Πατρών) 

-πείτε µας για το δικό σας 

-το δικό µου νόσηµα είναι ρευµατοειδή αρθρίτιδα…λοιπόν…. 

-αυτοάνοσο είναι κι αυτό; 

-αυτοάνοσο…βέβαια βέβαια βέβαια..καθαρά…αυτοάνοσο…το έχω τώρα 17 χρόνια 

-σε ποια ηλικία εµφανίστηκε; 

-ήµουνα στην ηλικία 41, 42 εκεί..βέβαια εικάζεται ότι  να το είχα από τα 14 γιατί είχα ήδη 
χειρουργηθεί δύο φορές στην σπονδυλική στήλη…µε πάρα πολλούς πόνους, πολλά προβλήµατα 
όλα αυτά τα χρόνια… 

-από µικρή δηλαδή από τα 14; 

-από τα 14  ναι ναι…δε βρίσκαν…τότε δεν υπήρχε τα ρευµατικά νοσήµατα γιατί εντάσσεται στα 
ρευµατικά νοσήµατα αυτό…δε γνώριζαν τι ήταν αυτό….µε πολλούς πόνους πολλά χρόνια 

 

2. Αισθάνθηκες ποτέ αυτό που δε ξέρατε ως  αναπηρία τότε ως εµπόδιο στη σχολική 
σου ζωή, π.χ. στις σχολικές εκδροµές ή σε άλλες δραστηριότητες εντός και εκτός 
σχολικού πλαισίου; 

Στη σχολική ζωή…ήταν καθαρά µόνο στο θέµα…στις δραστηριότητες…στη στη γυµναστική ας 
πούµε που εγώ είµαι ένα άτοµο που µου άρεσε πολύ η γυµναστική 

-και δε µπορούσατε να κάνετε… 

-ναι άρχισα να µη µπορώ βέβαια γιατί πονούσαν πολύ τα πόδια µου…πονούσαν τα 
ισχία…εεε…άρχισε µετά να πονάει πολύ η σπονδηλική στήλη…πάρα 
πολύ…µεγαλώνοντας…αλλά δε σε πίστευαν τότε κιόλας µωρέ…τότε ήταν οι εποχές που εµείς 
στην ηλικία τη δική µου…τώρα έγώ µπήκα 60 καταλαβαίνεις σου µιλάω πριν από 45 
χρόνια…έτσι;…τότε έλεγες «πονάει η µέση µου» «Α βαριέσαι να διαβάσεις…α βαριέσαι να 
πας σχολείο….α βαριέσαι να πας στην εκκλησία» να σταθώ όρθια στην εκκλησία ήταν ότι 
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χειρότερό µου…λοιπόν…υπήρχαν άλλα τέτοια…δύσκολες οι ζωές…κουραζόµασταν πάρα πολύ 
απ’ όσο έπρεπε και σχολή και δουλειές…ε εντάξει όλα αυτά…. 

3. Αισθάνθηκες ποτέ διαφορετική µεταχείριση από τους συµµαθητές σου; 
(υποτίµηση, εκφοβισµό) 

Όχι…όχι…τότε όχι γιατί δε το γνωρίζαµε ίσως…δε δε δε το γνώριζα ότι υπήρχε αυτό… 

 
 
 

4. Ένιωσες ποτέ άνιση µεταχείριση από τους καθηγητές σου στο σχολείο; 

Αργότερα…όχι όχι όχι…άρχισα όµως να βρίσκω στον εργασιακό µου χώρο… 

5. Αντιµετώπισες ποτέ δυσκολία και εµπόδια όσον αφορά στις αποφάσεις σου για την 
περεταίρω εκπαίδευσή σου π.χ. να επιθυµούσες να σπουδάσεις κάτι συγκεκριµένο 
αλλά λόγω των συνθηκών να µην το έκανες; Συµβουλεύτηκες κάποιον δάσκαλο ή 
καθηγητή για την σταδιοδροµία σου; 

Βέβαια…ε βέβαια…αφού δε µπορούσα να κάνω κάτι γιατί όταν ο βασικός σκοπός ήταν να 
εργάζεσαι έπρεπε τις δραστηριότητες αυτές τη µόρφωση, την επιµόρφωση έπρεπε να τα κάνεις 
επιπλέον…επιπλέον δεν υπήρχε η διάθεση από πόνους και τέτοια…δε µπορούσα…να τα 
κάνεις…αναγκαστικά έκανα…και τη σχολή τουριστικών επαγγελµάτων την έβγαλα µάνα µε δυο 
παιδιά…κι αυτό ήταν πολύ βεβαρηµένο πρόγραµµα ας πούµε…να κάνω αυτά..πάρα πολύ…και να 
δουλεύω και µε τα παιδιά και…πολύ…πολύ… 

 

6. Αξιοποίησες κρατικές ή ιδιωτικές δοµές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου; 

Εεεε…στη διάρκεια της εκπαίδευσης ναι…θα έλεγα ναι γιατί ειδικά η σχολή τουριστικών 
επαγγελµάτων ήταν καθαρά σχολή που µας προσέφερε ο ΕΟΤ, ο οποίος µας ανάγκαζε στην ουσία 
ήταν ένα αναγκαστικό που έπρεπε να κάνουµε για να µπορούµε να παραµείνουµε εκεί διαφορετικά 
δεν είχαµε…λόγο να µείνουµε στο συγκεκριµένο µέρος να εργαστούµε…έπρεπε να πάρουµε τα 
συγκεκριµένα µαθήµατα οπότε ήµαστε…δυο χρόνια σε τέτοιο… 

 

 

7. Όταν ήρθε η ώρα να εργαστείς είχες κάποια προτίµηση στον ιδιωτικό ή στον 
δηµόσιο τοµέα και για ποιους λόγους; 

Δεν είχα τότε…δεν είχα…σ’αυτή την ηλικία που ήµουνα τότε που άρχισα να δουλεύω δεν είχα 
καθόλου…δεν ήµουνα όχι…δεν ήµουνατης  αυτής…α να µπω στο δηµόσιο, να κάνω…γιατί 
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αυτό έγινε 11 χρόνια αργότερα απ’όταν άρχισα να δουλεύω και τότε έγινε περιστασιακά, 
χρησιµοποιήθηκε το πτυχίο µου κανονικά, έτυχε και..έτυχε και µπήκα δεν ήταν ότι ήταν 
απώτερος σκοπός της ζωής  µου να µπω εκεί…όχι… 

 

8. Έχεις παραστεί σε συνεντεύξεις για να διεκδικήσεις θέση εργασίας στον ιδιωτικό 
τοµέα; 

Ε ναι µα και τις δυο φορές…για τις δυο δουλειές που έκανα..εκεί ναι µε συνέντευξη τις πήρα…µε 
συνέντευξη και µε βιογραφικό, ένα υπό τύπου βιογραφικό τότε...δεν είχα ιδιαίτερη τότε…δεν είχα 
ιδιαίτερη προυπηρεσία να µπορώ να δείξω απλά τα προσόντα µου έδειξα µε δοκιµάσανε, τότε 
υπήρχε αυτό, ξες δοκιµαστικά κάτσε λίγο ξέρω γω κι αυτά, αλλά συγκεκριµένα την πήρα, και τις 
δυο δουλειές που είχα κάνει τις πήρα συγκεκριµένα την ίδια µέρα που µε δοκιµάσαν κατευθείαν… 

 

9. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι δε σε προτίµησαν σε µια θέση εργασίας του ιδιωτικού 
τοµέα λόγω του ότι δεν επικεντρώθηκαν στα πραγµατικά σου προσόντα αλλά στη 
δυσκολία σου; 

 
Όχι δεν το γνωρίζανε τότε…δεν το γνωρίζανε…ήταν κάτι το οποίο δεν είχε δηµοσιοποιηθεί 
όχι…όχι δεν είχε… 

 
10. Έχεις συµµετάσχει σε διαγωνισµούς µε προκηρύξεις στον δηµόσιο τοµέα; (Δήµους, 
φορείς δηµοσίου) 

Ε βέβαια…τότε έιχα πάει σε κάποιους 2-3 και στο ένα ήµουν έγκυος 
θυµάµαι…ντάξει…γράφαµε…γράφαµε αλλά τι; Ξέραµε εκ των προτέρων ότι οι άνθρωποι που 
ήταν να προσληφθούν ήδη εργαζόντουσαν κι εµείς δίναµε εξετάσεις 

 

11. Θεωρείς ότι το κράτος προσφέρει επαρκείς θέσεις εργασίας σε άτοµα µε αναπηρία; 

Όχι.  

 

12. πιστεύεις ότι οι κρατικοί φορείς σε έχουν στηρίξει ως προς την ανεύρεση εργασίας; 

Όχι βέβαια. Όχι βέβαια…αµα µόνος σου δεν τρέξεις και δεν κάνεις και δε βρεις και δε ζητήσεις 
και δε..όπως ισχυεί και τώρα… 
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13. Είσαι ικανοποιηµένη από την τωρινή σου εργασία; Και για ποιους λόγους; 
 

Με τη δουλειά µου στο δηµόσιο; Ναι δε µπορώ να πω…πιο καλά ήµουνα…ήµουνα 
καλά…υπήρχαν κάποιες στιγµές σε κάποιες υπηρεσίες που, αυτό που σας λέω, επειδή µας βλέπουν 
αρτιµελή, µας βλέπουνε ξέρεις, δε µας βλέπουν στην κατηγορία των αναπήρων που φαινόµαστε, 
κάποιοι είναι δυσπιστοι,δε µπορούν να πιστέψουν ας πούµε ότι εσύ έχεις αυτό το πρόβληµα τώρα, 
σιγά µη σε πονάει η µέση σου, σιγά µη σε πονάν τα χέρια σου… 

 
 

14. Στην τωρινή σου εργασία έχεις νιώσει ποτέ άνιση µεταχείριση από τον τον/την 
εργοδότη/τρια- προϊστάµενο/η  σε σχέση µε τους υπόλοιπους συναδέλφους σου; 

 
Ναι ναι ναι βέβαια…προιστάµενο…ναι…βέβαια το ένιωσα…βέβαια….ένας ναι, συγκεκριµένα ναι, 
άλλοι όχι κι οπότε δε θα µείνω στον έναν ας τον πούµε εντός εισαγωγικών τον κακό, ο οποίος δεν 
ήταν κακός έκανε απλά…ήταν πιο τυπικός θα’ λεγα εγώ και δεν ήθελε να…να συνηγορήσει µαζί 
µου ότι ξέρεις… εγώ το πρωί για να σηκωθώ θέλω δυο ώρες να συνέλθω από δυσκαµψίες και από 
αυτό και να ντυθώ…γιατί προσαρµόζουµε τη ζωή µας σύµφωνα µε το νόσηµα που έχουµε. Τώρα 
πια ας πούµε σ’ αυτή την ηλικία που είµαι έχω καταργήσει το καλσόν να σου δώσω να καταλάβεις 
ας πούµε, δεν µπορώ να κάνω αυτήν την κίνηση να φορέσω το καλσόν, δε γίνεται, δε θα 
πεθάνουµε γιατί δε φοράµε το καλσόν… καταργήσαµε το καλσόν! (γελάει χιουµοριστικά)θα 
φοράµε σοσόνια…εντάξει…  

 
 

15. Στην τωρινή σου εργασία έχεις νιώσει ποτέ διαφορετική µεταχείριση από τους 
συναδέλφους σου; 

Ναι βέβαια βέβαια βέβαια…από συναδελφους ναι…ένιωσα…ένιωσα αυτό…δηλαδή µ’έκαναν να 
σκεφτώ ότι «µήπως έχουν δίκιο;» άρχισα να αµφισβητώ αν ήµουνα πραγµατικά ανήµπορη. Άρχισα 
να χάνω την αυτοεκτίµηση µου ας πούµε, σε κάποιες φάσεις, ότι δε µπορεί ας πούµε να τους λέω 
ότι «ρε παιδιά δε µπορώ» εεε έµεναν µόνο…πίστευαν µόνο όταν ερχόταν το ασθενοφόρο και µε 
µάζευε.. 

- Ερχόταν στη δουλειά; 

Ε βέβαια, βέβαια τότε πια εντάξει άρχισαν να πιστεύουν ξέρω γω… 

 

16. Ζητάς συχνά άδειες για λόγους υγείας; 

Ποτέ δε ζήτησα…ποτέ! 
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17. Αν ναι, συναντάς δυσκολίες από τον/την εργοδότη σου σε σχέση µε αυτό; 
 

Καταρχάς… εµείς… δυσκολία… υπήρχε αυτό που µ’ έκανε εµένα απέναντι στους συναδέλφους, ο 
προϊστάµενος δεν ήτανε, σε δηµόσιο είµαστε… στην τελική δεν τον ενδιέφερε τον προϊστάµενο 
εντάξει… εγώ όµως δεν µπορώ  µέσα σε ένα γραφείο που είµαστε δυο ή τρία άτοµα να πέσει το 
βάρος της δουλειάς στους άλλους παρότι δικαιούµαστε διπλάσια άδεια εµείς , µπαίναµε να 
κάνουµε θεραπεία , η θεραπεία µας είναι κάθε µήνα, όταν µπαίνουµε να κάνουµε θεραπεία δεν 
παίρνουµε τις 25 µέρες του µήνα, ένα µήνα για όλο το χρόνο, εµείς δικαιούµαστε διπλάσιες µέρες 
δεν τις είχα κάνει ποτέ χρήση… ποτέ… 

 
 
 

18. Ζήτησες να έχεις εξέλιξη στην εργασία σου αλλά δεν αξιολογήθηκαν τα προσόντα 
σου όπως θα έπρεπε; Αν ναι, τι ήταν αυτό που συνέλαβε στην απόρριψή σου; 

Όχι…όχι όχι δεν το βίωσα αυτό ίσα ίσα και όπου χρειάστηκε και… 

19. Διεκδίκησες ποτέ να ανελιχθείς επαγγελµατικά αλλά παρουσιάστηκαν εµπόδια 
λόγω του ότι προτιµήθηκε κάποιος άντρας αντί για εσένα; 

Όχι όχι όχι  

 

20. Έχεις νιώσει να βιώνεις κοινωνική ανισότητα ως προς το φύλο; 
 
Όχι όχι καθόλου 
 

21. Έχεις κάποια δραστηριότητα εκτός της εργασίας σου; 
 

Βέβαια πάντα ήµουν άτοµο που ήθελα πάντα παράλληλες σχέσεις (γελάει χιουµοριστικά). Πάντα 
δραστηριότητες! 

-όπως περίπου; 
Εεε οι δραστηριότητες στην αρχή είχαν να κάνουν προσωπικά µε µένα στο να πηγαίνω το 
γυµναστηριό µου, να πηγαίνω σε συλλόγους να κάνω… διάφορα τελοσπάντων…από τη στιγµή 
όµως που νόσησα µε το συγκεκριµένο νόσηµα ανέλαβα το συγκεκριµένο σύλλογο και έγινε εδώ 
στην Πάτρα, το παράρτηµα της Πάτρας…Ελληνική Εταιρία Αντιρευµατικού αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) και 
ασχολείται µε τα ρευµατικά νοσήµατα 
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22. Θεωρείς ότι η κοινωνία προσφέρει δυνατότητες και προσβασιµότητα για 
δραστηριότητες στα άτοµα µε δυσκολίες; 

Η πολιτεία εάν το κάνει; Η πολιτεία εντάξει… ας πούµε ότι προσφέρει µερικές όχι όσες 
χρειάζεται έτσι; γιατί και να σκεφτούµε και µόνο τα… καταρχάς τα άτοµα µε τα νοσήµατα , τα 
άτοµα µε τις αναπηρίες να το πω έτσι πρέπει να ‘ χουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής, η 
ποιότητα της ζωής τους γενικά είναι άθλια εδώ… δυστυχώς… λοιπόν αυτό εµείς σαν σύλλογοι 
κοιτάζουµε οι σύλλογοι να µπορούµε τα µέλη µας, αν µη τι άλλο, να προσφέρουµε µι καλύτερη 
ποιότητα µέσα από δράσεις, οι οποίες οι δράσεις δεν έχουν να κάνουν µε το κοινωνικό µε… το 
κρατικό φορέα… λοιπόν ο κρατικός φορέας έχει φτιάξει ένα κτίριο ας πούµε που να γίνεται η 
επανένταξη… όχι η επανένταξη… λάθος συγνώµη..λάθος λέξη… εεε πως το λέµε µωρέ το… η 
αποκατάσταση… συγνώµη ψάχνω τη λέξη…εεε να γίνει η αποκατάσταση σε κάποιον ασθενή ή 
να καλυτερέψει λίγο τους πόνους για ένα διάστηµα γιατί εµείς είµαστε µε χρόνια νοσήµατα, για 
ένα διάστηµα κα ως εκεί… δεν έχει κάτι άλλο που να µπορεί να µας προσφέρει…  

 
 
 

23. Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης τα ΑΜΕΑ δοκιµάζονται περισσότερο και αν ναι, σε 
ποια σηµεία; 

Εννοείται… εννοείται… µα παντού οι ίδιες οι οικογένειες πρώτα απ’ όλα… όταν έχουν µειωθεί 
τόσο το εισόδηµά τους… έτσι; που θα µπορούσαν να προσφέρουν… φτάσαν οικογένειες, απ’ ότι 
µαθαίνουµε µέσα από συλλόγους, να ζουν µε τα επιδόµατα των αναπήρων… δυστυχώς… αυτό δε 
το ακούει και δεν το αντιλαµβάνεται κανένας… πως αυτοί οι άνθρωποι θα’ χουν; Γιατί αυτά τα 
χρήµατα που παίρνει απ’ το κράτος το παίρνει για να είναι γι’ αυτόν κάτι καλό έτσι δεν είναι; Να 
µπορέσει να το χρησιµοποιήσει να πάει στο κολυµβητήριο του, να πάει να κάνει τη φυσιοθεραπεία 
του, να… όχι να ζήσει την υπόλοιπη οικογένεια… δυστυχώς… 

 

 

24. Σε περίοδο οικονοµικής κρίσης ποιες πολιτικές νοµίζεις έπρεπε να εφαρµοστούν 
σχετικά µε τα ΑΜΕΑ; 

 
Κοινωνική πολιτική έπρεπε τι άλλο; Οι κοινωνικοί φορείς να δραστηριοποιηθούν, ο Δήµος να 
δραστηριοποιηθεί περισσότερο… που θα’ λεγα ότι κάτι παλεύει εδώ στην Πάτρα περισσότερο… 
κάτι νοµίζω ότι κάνει περισσότερο από άλλες φορές… κάτι ας πούµε… εεεε…. Να δώσει λίγο 
παραπάνω….έχει κάνει θα πω… θα πω αρκετά πράγµατα αυτός ο δήµος στην Αχαΐα. 
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25. Εάν εσύ διοριζόσουν υπουργός  ποιες κινήσεις θα έκανες για τα ΑµΕα στην παιδεία, 
στην υγεία, στην εργασία και γενικά στην κοινωνία; 

Κοίταξε είναι µια ερώτηση υποθετική την οποία όσο και να απαντήσουµε δυστυχώς δε θα βρει 
ανταπόκριση είναι αυτό που λέµε για µια µέρα πρωθυπουργός που λέµε, είναι µια ερώτηση 
τελείως εεε… δε µπορούµε να ξέρουµε γιατί ξέρουµε εκ των έξω λέµε όλοι αχ να µου’ να για 
µια µέρα θα’ κανα αυτό κι αυτό… δε ξέρω τι θα κάναµε… θα κάναµε σίγουρα γιατί µπορεί 
εµείς οι ίδιοι να ‘χουµε το πρόβληµα και δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω γιατί εµείς… εµείς 
συγκεκριµένα ο σύλλογος µας έκανε κάποτε ένα πολύ ωραίο λεύκωµα και είπαµε δέκα 
ασθενείς, δέκα γιατρούς και δέκα πολιτικούς, οι οποίοι πολιτικοί µας έπαιρναν συνέντευξη 
εµάς τους ασθενείς… ξέρετε πόσα «θα» µας είπαν; Έχω ήδη στο γραφείο µου το λεύκωµα αυτό 
… εεε..και µέσα σ’ αυτό ήταν και… η Κουτσίκου, η οποία ήτανε αρτιµελής τότε… λοιπόν σας 
πληροφορώ ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα… πέρα από τη συνέντευξη που ζητήσαµε και στην 
Ευρώπη που έχουµε βγει, γιατί ο σύλλογος αντιπροσωπευόµαστε και στην Ευρώπη… έχουµε 
άτοµο δικό µας στο διοικητικό συµβούλιο της ULAR έχουµε πολλά πράγµατα κάνει… λοιπόν… 
δεν έκανε τίποτα τότε κι όχι µόνο η κυρία η Κουτσίκου… όλοι… όλοι οι πολιτικοί δεν έκαναν 
τίποτα µόνο όταν το αντιµετώπισε εκ των έσω το πρόβληµα και έφερα παράδειγµα την κυρία 
Κουτσίκου επειδή της συνέβη… και συνέβη αυτό δυστυχώς και η γυναίκα είναι µε αναπηρία 
τότε σίγουρα καταλαβαίνει περισσότερο… άρα δε µπορώ να πω τι θα έκανα αν ήµουνα 
υπουργός  

 
 
 

26. Αν έκανες απολογισµό της ζωής σου µέχρι τώρα ως προς την εκπαίδευση θα 
µπορούσες να είχες κάνει άλλες επαγγελµατικές επιλογές; Τι σε εµπόδισε; Ποιους 
θεωρείς υπεύθυνους για τη µη εκπλήρωση των ονείρων σου ή ότι διαµόρφωσες 
προτιµήσεις και επιλογές οι οποίες βασίστηκαν περισσότερο στις δυνατότητες του 
συστήµατος παρά σε σένα; 

 
Θα µπορούσα ναι… αχ…όχι όχι δε θα πω το κλασσικό αυτό ότι οι γονείς… οι γονείς έδωσαν ότι 
µπόρεσαν, ίσα- ίσα που ίσα – ίσα για τότε έδωσαν και πολλά… το να ζούµε στην Αθήνα δυο άτοµα 
και εγώ µε τον αδερφό µου και να σπουδάζουµε και µε πολύ δύσκολες καταστάσεις κι αυτά… αλλά 
το θεωρώ στις επιλογές µου… θα µπορούσα να’ χα προχωρήσει και να’ χα κάνει περισσότερα 
πράγµατα αλλά εντάξει ήρθε ο έρωτας, παντρεύτηκα, έκανα τα παιδιά µου τα οποία δεν έχω 
µετανιώσει φυσικά και µια ζωή στρωτή θα’ λεγα… βέβαια είµαι στην κατηγορία των ανθρώπων 
που θα’ θελα κάτι παραπάνω αλλά νοµίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουµε κάτι παραπάνω… ναι… 
θα’ θελα κάτι παραπάνω αλλά φροντίζω αυτό το κάτι παραπάνω να το… να το διοχετεύω σε 
δραστηριότητες που έχω µε το σύλλογο… αυτό…  
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27. Αν µπορούσες να αλλάξεις χώρα ποια θα επέλεγες και γιατί; 

 
 
Καµία την Ελλάδα πάντα…πάντα  
 
 

28. Σε ένα σχεδιασµό εκπαιδευτικής πολιτικής που θα λάµβανε υπόψη του τα ΑΜΕΑ 
τι θα πρότεινες για τα ΑΜΕΑ αλλά και για τα άτοµα που δεν είναι ΑΜΕΑ; (π.χ. 
πολιτική αποδοχής) 

 

Αυτό… αυτό… να µην υπάρχει αυτός ο ρατσισµός ας πούµε… να µπορέσουµε στα παιδιά να 
περάσουµε αυτό… κι αυτό θα περάσει από τις οικογένειες έτσι; δε µπορούµε να’ χουµε το παιδί 
εκεί και το άλλο παιδί εδώ και… το ένα να κοιτάει από’ κει και το άλλο από’ δω… πρέπει να 
έχουν κοινό στόχο αυτό που θα αντιλαµβάνονται και τα δύο παιδιά να µην πει… να µην αισθανθεί 
το ένα παιδί τελείως διαφορετικό… και δε µιλάω για τις κατηγορίες που δεν έχουνε…εεε… που 
είναι οι βαριές αναπηρίες, οι νοητικές καθυστερήσεις κι όλα αυτά τα παιδιά ίσως να µην έχουν 
επαφή µε το περιβάλλον ίσως να µην έχουν… αυτά είναι µια ειδική κατηγορία τα οποία… 

- Μιλάτε για τα πιο ελαφρια δηλαδή τωρα; 

Εγώ µιλάω για τις αναπηρίες που έχουν είτε είναι από ατυχήµατα, είτε είναι γενετικά… εκείνα που 
µπορούν να έρθουν κανονικά στο σχολείο τους… κανονικά  όλ’  αυτά… αυτά πρέπει να ‘ ναι 
κανονικά στις δοµές της γενικής αγωγής όχι να είναι ξεχωριστά… αυτό το ξεχωριστό κάνει τα 
παιδιά να έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση… αυτό… το πρώτο εγώ νοµίζω αυτό ότι είναι… υπάρχει 
διαφορετικότητα την οποίαν… δυστυχώς έχουµε ρατσισµό στη διαφορετικότητα… δεν… δεν το 
µάτι µας φεύγει και πάει εκεί γιατί έτσι µας ‘ µάθαν κι έτσι µας µεγαλώνουν και είναι δύσκολο αν 
δε µπει από τις οικογένειες, από µικρά παιδιά… αυτό πρέπει… εγώ τουλάχιστον αυτό νοµίζω…. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Ηλικία: 31 

Μορφωτικό επίπεδο: ΑΤΕΙ 

 Ξένη  γλώσσα: Αγγλική 

Επάγγελµα: κοινωνική λειτουργός  

Χρόνια υπηρεσίας: 7 

 

Α. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  

1. Η εµφάνιση και ο ρόλος της 

αναπηρίας 

! ΑΙΣΠΝΟ – Αιµοροφιλία είναι σπάνιο 

νόσηµα 

! ΔΕΔΙΔΙ – Δε φαίνεται κάτι 

διαφορετικό  

Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

2. Η αναπηρία ως εµπόδιο στη σχολική 

ζωή 

 

! ΠΕΕΠΑΘ – Περιορισµός στα 

επικίνδυνα αθλήµατα  

3. Έκφραση άνισης µεταχείρισης από 

συµµαθητές 

 

! ΠΟΑΜΕΣΥ – Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από συµµαθητές 

4. Έκφραση άνισης µεταχείρισης από 

καθηγητές 

! ΠΟΑΜΕΚΑ – Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από καθηγητές 

5. Η αναπηρία ως εµπόδιο της 

σταδιοδροµίας 

	

! ΚΑΕΜΣΠΕΠ – Κανένα εµπόδιο. 

Έκανε σπουδές της επιλογής της  

6. Αξιοποίηση κρατικών δοµών ! ΠΟΑΞΚΡΔ – Ποτέ δεν αξιοποίησε 
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 κρατικές δοµές 

Γ.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  

7. Παράγοντες επιλογής δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα για εργασία 

 

! ΠΡΙΔΔΗ- Προτίµηση στον ιδιωτικό 

και στον δηµόσιο τοµέα 

8. Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον 

ιδιωτικό τοµέα 

 

! ΣΥΣΥΙΔ- Συµµετοχή σε συνεντεύξεις 

στον ιδιωτικό τοµέα 

9. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης 

 

! ΠΡΕΡΛΟΑΝ- Προτιµήθηκε στην 

εργασία λόγω της αναπηρίας της  

10. Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον 

δηµόσιο τοµέα 

 

! ΣΥΔΙΔΗ- Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

του δηµοσίου τοµέα 

11. Ο ρόλος του κράτους στις 

εργασιακές ευκαιρίες 

 

! ΠΕΘΕΔΗ- επιθυµία για περισσότερες 

θέσεις εργασίας 

12. Ο ρόλος του κράτους στην ανεύρεση 

εργασίας 

 

! ΣΤΚΡΕΡ- υπήρξε στήριξη από το 

κράτος ως προς την ανεύρεση εργασίας 

13. Παράγοντες και βαθµός 

ικανοποίησης στην παρούσα 

εργασία 

 

! ΙΚΩΡΑΝΕΡ- Ικανοποίηση στην 

εργασία λόγω του ωραρίου και του 

αντικειµένου 

Δ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ  

14. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης από προϊστάµενο/η   

 

! ΠΟΑΝΜΕΠΡ- Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από προϊστάµενο  

15. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης από συναδέλφους 

! ΠΟΑΝΜΕΣΥ-  Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από συναδέλφους 
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16. Η συχνότητα αδειών στην εργασία 

 

! ΧΑΣΥΑΔ- Χαµηλή συχνότητα αδειών 

17. Η δυνατότητα αδειών  στην εργασία 

 

! ΠΟΔΥΑΔ- Ποτέ δε συναντά δυσκολία 

στην αδειοδότηση 

18. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης για ανέλιξη στην 

εργασία 

 

! ΠΟΕΡΑΝ- Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για 

εργασιακή ανέλιξη 

19. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης για ανέλιξη στην 

εργασία σε σχέση µε το φύλο 

 

! ΠΟΕΜΑΝΦΥ- Ποτέ δεν εµποδίστηκε 

η ανέλιξή της λόγω φύλου 

20. Έκφραση έµφυλης ανισότητας 

 

! ΠΟΕΜΑΝ- Ποτέ δε βίωσε έµφυλη 

ανισότητα 

Ε.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

21. Εύρος δραστηριοτήτων εκτός 

εργασίας 

 

! ΚΑΔΡ- Καµία δραστηριότητα 

22. Δυνατότητα προσβασιµότητας σε 

δραστηριότητες 

 

! ΔΕΒΙΔΕΑΠ- Δεν το βιώνει, δεν 

απαντά 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΑ  

23. Αντιµετώπιση δυσκολιών στην 

οικονοµική κρίση 

 

! ΟΙΚΡΔΥΦΑ- Στην οικονοµική κρίση 

δυσκολεύονται µε τα φάρµακα 

24. Προτάσεις εφαρµόσιµων πολιτικών 

στην οικονοµική κρίση 

 

! ΕΞΦΑΠΕ- Εξασφάλιση των φαρµάκων 

και της περίθαλψης 

! ΕΡΣΩΚΡΘΕ- Εργασία µε σωστά 
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κριτήρια και περισσότερες θέσεις 

εργασίας  

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ 

 

25. Προτάσεις πολιτικών στην παιδεία, 

υγεία, εργασία, κοινωνία 

 

! ΠΑΠΑΣΤΕΝ- Παιδεία: Παράλληλη 

στήριξη και ένταξη των ΑΜΕΑ 

! ΥΓΦΑΠΕ- Υγεία: στα φάρµακα και 

στην περίθαλψή τους 

! ΚΟΑΠΡΑΕΝ- Κοινωνία: αποτροπή 

ρατσισµού και ένταξη των ατόµων 

26. Προσωπικές επιλογές και εµπόδια 

 

! ΣΩΕΠΚΕΜ- Έκανε τις σωστές 

επιλογές, δεν αντιµετώπισε κανένα 

εµπόδιο 

27. Παράγοντες µεταναστευτικής 

διάθεσης 

 

! ΠΟΑΛΧΩ- Ποτέ αλλαγή χώρας  

28. Προτάσεις για σχεδιασµό 

εκπαιδευτικής πολιτικής για ΑΜΕΑ 

 

! ΠΟΑΠΑΜ- Πολιτική αποδοχής των 

ΑµΕΑ 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ Ηλικία: 60 

Μορφωτικό επίπεδο: ΤΕΙ - ΣΕΛΕΤΕ 

 Ξένη  γλώσσα: Αγγλική 

Επάγγελµα: Μηχανικός 

Χρόνια υπηρεσίας: 34 

 

Α. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  

1. Η εµφάνιση και ο ρόλος της ! ΡΕΑΡΑΥ- Ρευµατοειδής αρθρίτιδα 
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αναπηρίας αυτοάνοσο νόσηµα 

! ΠΟΠΟΠΡ- πολλοί πόνοι και πολλά 

προβλήµατα 

Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

2. Η αναπηρία ως εµπόδιο στη σχολική 

ζωή 

 

! ΠΕΕΠΑΘ- Περιορισµός στα 

επικίνδυνα αθλήµατα 

3. Έκφραση άνισης µεταχείρισης από 

συµµαθητές 

 

! ΠΟΑΜΕΣΥ – Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από συµµαθητές 

4. Έκφραση άνισης µεταχείρισης από 

καθηγητές 

! ΠΟΑΜΕΚΑ – Ποτέ δε βίωσε άνιση 

µεταχείριση από καθηγητές 

5. Η αναπηρία ως εµπόδιο της 

σταδιοδροµίας 

	

! ΕΜΣΠΟΣΩ- Εµπόδιο στις σπουδές της 

λόγω πόνων σωµατικών 

6. Αξιοποίηση κρατικών δοµών 

 

! ΑΞΚΡΔΟΕ- Αξιοποίησε κρατικές 

δοµές τον ΕΟΤ 

Γ.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  

7. Παράγοντες επιλογής δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα για εργασία 

 

! ΠΡΙΔΔΗ- Προτίµηση στον ιδιωτικό 

και στον δηµόσιο τοµέα 

8. Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον 

ιδιωτικό τοµέα 

 

! ΣΥΣΥΙΔ- Συµµετοχή σε συνεντεύξεις 

στον ιδιωτικό τοµέα 

9. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης 

 

! ΠΡΕΡΛΟΑΓ- Προτιµήθηκε στην 

εργασία λόγω άγνοιας των διοικούντων 

της αναπηρίας της  

10. Διεκδίκηση θέσης εργασίας στον 

δηµόσιο τοµέα 

 

! ΣΥΔΙΔΗ- Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

του δηµοσίου τοµέα 
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11. Ο ρόλος του κράτους στις 

εργασιακές ευκαιρίες 

 

! ΠΕΘΕΔΗ- επιθυµία για περισσότερες 

θέσεις εργασίας 

12. Ο ρόλος του κράτους στην ανεύρεση 

εργασίας 

 

! ΣΤΚΡΕΡ- υπήρξε στήριξη από το 

κράτος ως προς την ανεύρεση εργασίας 

13. Παράγοντες και βαθµός 

ικανοποίησης στην παρούσα 

εργασία 

 

! ΙΚΕΡ- Ικανοποίηση στην εργασία 

Δ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ  

14. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης από προϊστάµενο/η   

 

! ΑΝΜΕΠΡ- Βίωσε άνιση µεταχείριση 

από προϊστάµενο  

15. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης από συναδέλφους 

 

! ΑΝΜΕΣΥ- Βίωσε άνιση µεταχείριση 

από συναδέλφους 

16. Η συχνότητα αδειών στην εργασία 

 

! ΧΑΣΥΑΔ- Χαµηλή συχνότητα αδειών 

17. Η δυνατότητα αδειών  στην εργασία 

 

! ΠΟΔΥΑΔ- Ποτέ δε συναντά δυσκολία 

στην αδειοδότηση 

18. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης για ανέλιξη στην 

εργασία 

! ΠΟΕΡΑΝ- Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για 

εργασιακή ανέλιξη 

19. Έκφραση ρατσιστικής 

αντιµετώπισης για ανέλιξη στην 

εργασία σε σχέση µε το φύλο 

 

! ΠΟΕΜΑΝΦΥ- Ποτέ δεν εµποδίστηκε 

η ανέλιξή της λόγω φύλου 

20. Έκφραση έµφυλης ανισότητας 

 

! ΠΟΕΜΑΝ- Ποτέ δε βίωσε έµφυλη 

ανισότητα 
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Ε.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

21. Εύρος δραστηριοτήτων εκτός 

εργασίας 

 

! ΔΡΓΥ- Δραστηριότητα γυµναστική 

22. Δυνατότητα προσβασιµότητας σε 

δραστηριότητες 

 

! ΜΕΔΥΠΡΑΠ- Μερικές δυνατότητες 

προσβασιµότητας όπως δοµή 

αποκατάστασης 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΑ  

23. Αντιµετώπιση δυσκολιών στην 

οικονοµική κρίση 

 

! ΟΙΚΡΔΥΑΝΕΡ- Στην οικονοµική 

κρίση υπάρχει δυσκολία ανεύρεσης 

εργασίας 

24. Προτάσεις εφαρµόσιµων πολιτικών 

στην οικονοµική κρίση 

 

! ΔΡΚΟΦΟΔΗ- Δραστηριοποίηση των 

κοινωνικών φορέων του δήµου 

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ 

 

25. Προτάσεις πολιτικών στην παιδεία, 

υγεία, εργασία, κοινωνία 

! ΔΥΑΠ- Δυσκολία απάντησης στην 

ερώτηση 

26. Προσωπικές επιλογές και εµπόδια 

 

! ΔΙΕΠΕΓΝ- Θα έκανε διαφορετικές 

επιλογές, θα ήθελε περισσότερες 

γνώσεις 

! ΟΙΕΜΣΠ- Η οικογένεια ως εµπόδιο 

στις σπουδές 

27. Παράγοντες µεταναστευτικής 

διάθεσης 

 

! ΠΟΑΛΧΩ- Ποτέ αλλαγή χώρας 

28. Προτάσεις για σχεδιασµό 

εκπαιδευτικής πολιτικής για ΑΜΕΑ 

 

! ΠΟΑΠΑΜ- Πολιτική αποδοχής των 

ΑµΕΑ 

! ΠΟΕΞΔΙ- Πολιτική εξάλειψης της 

διαφορετικότητας  
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