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Δεν περνάει ούτε μια μέρα που  

να μην συμμετέχεις, επιδράς και δημιουργείς  

αντίκτυπο στον κόσμο γύρω σου. 

Το τι κάνεις, κάνει τη διαφορά και πρέπει  

να αποφασίσεις, τι είδους διαφορά θες να κάνεις. 

                                                                               Jane Goodall 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στο τρόπο με τον οποίο τα μη 

ανάπηρα άτομα αντιλαμβάνονται την αναπηρία και πως αυτό γίνεται φανερό μέσα 

από το λόγο τους γι’ αυτήν. Πώς όμως κατανοούν οι ίδιοι οι ανάπηροι την αναπηρία; 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει αυτά τα ζητήματα με τη φιλοδοξία να 

αναδείξει το λόγο των ίδιων των αναπήρων για τα θέματα που τους αφορούν άμεσα. 

Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή προσδιορίζεται η έννοια της αναπηρίας 

εκθέτοντας τόσο το ατομικό/ιατρικό πρότυπο αναπηρίας όσο και το κοινωνικό 

πρότυπο το οποίο θα εξετάσουμε.  Επιπλέον, επισηµαίνονται οι ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές, ατοµικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. H 

ανεπάρκεια των θεσµών και η στάση του κοινωνικού συνόλου αυξάνουν τις 

πιθανότητες ανεργίας και υπονοµεύουν την επαγγελµατική και κοινωνική τους 

ένταξη. Οι δυσκολίες της επαγγελµατικής τους αποκατάστασης ποικίλουν ανάλογα 

µε το είδος και το βαθµό της αναπηρίας τους, όµως τα προβλήµατά τους εντείνονται 

και λόγω των προκαταλήψεων των πολιτών, των εργοδοτών κ.α. Οι πολίτες δεν είναι 

ακόµα έτοιµοι να δεχτούν το διαφορετικό και γι’ αυτό το λόγο το κατακρίνουν. 

Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται μέσα από κείμενα ατόμων με αναπηρία καθώς 

και των οικογενειών τους, προκειμένου να γίνουν κατανοητά από τη σκοπιά της 

συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Τα κείμενα προέρχονται από  τις ηλεκτρονικές 

σελίδες φορέων και συλλόγων ατόμων με αναπηρία, γονέων-κηδεμόνων και φίλων 

αυτών. Επομένως, αποτελούν γνήσιες παραγωγές οι οποίες εξετάζονται στη συνέχεια 

με την ερευνητική μέθοδο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, μιας μεθόδου που 

αποβλέπει στην ανίχνευση ιδεολογιών όχι µόνο αυτών που λέγονται σε ένα κείµενο, 

αλλά και αυτών που θεωρούνται δεδοµένα με σκοπό την καταγραφή των σχέσεων 

µεταξύ γλώσσας-κειµένων και κοινωνικών σχέσεων και δοµών. Τέλος, παρατίθεται 

έκθεση των συμπερασμάτων και των παρατηρήσεων που προέκυψαν από τη 

συγκεκριμένη έρευνα. 
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Α.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α.1.Αναπηρία 

Ο ορισμός ή καλύτερα η περιγραφή του φαινομένου της αναπηρίας συχνά 

προκαλεί σύγχυση από τη διαφορετική χρήση ορολογιών. Οι αμφιβολίες ξεκινούν 

από την έλλειψη μιας καθολικά εφαρμόσιμης αρχής ή αναφοράς, με βάση την οποία 

να καθίσταται εφικτή η αξιολόγησή της. Η πολυπλοκότητα και ο δυναμισμός του  

φαινομένου είναι γεγονός. Οι περισσότεροι επιστήμονες και ειδικοί συμφωνούν ότι η 

αναπηρία είναι μια κατάσταση που υπάρχει εκ γενετής ή είναι επίκτητη, 

είναι μια λειτουργική βλάβη, που δυσκολεύει ουσιαστικά τη ζωή του ανάπηρου 

ατόμου, είναι συνέπεια βλάβης στην ανάπτυξη ή τραυματικών επιδράσεων και  

ο κοινωνικός περίγυρος αντιδρά αρνητικά στην εμφάνιση του ανθρώπου που  

βρίσκεται σε συνθήκες αναπηρίας.  

Για το φαινόμενο της αναπηρίας υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί 

που πηγάζουν από διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις, αλλά και από 

διαφορετικές οπτικές θεωρήσεις του προβλήματος (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998: 14). 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), άτομα με ειδικές ανάγκες 

θεωρούνται όλα τα άτομα που εμφανίζουν σοβαρή μειονεξία, που προκύπτει από 

φυσική ή διανοητική βλάβη (ό.π.). Πιο συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (Π.Ο.Υ) προκειμένου να αποσαφηνίσει τυχόν «γκρίζες ζώνες» που 

σχετίζονται με τον ορισμό της αναπηρίας και την ταξινόμηση των αναπηριών και να 

επανακαθορίσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, υιοθετεί μια κοινωνική προσέγγιση 

ορίζοντας τις ακόλουθες έννοιες: 

o Βλάβη (impairment) : οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία ψυχολογικής ή 

ανατομικής δομής ή λειτουργίας.  

o Ανικανότητα (handicap): Οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη 

(προερχόμενος/η από βλάβη) της ικανότητας ενός ατόμου να εκτελέσει μια 

δραστηριότητα μέσα στα όρια ή με τον τρόπο που θεωρείται φυσιολογικός για 

έναν άνθρωπο.  

o Αναπηρία (disability): Ένα μειονέκτημα για ένα συγκεκριμένο άτομο, 

προερχόμενο από μια βλάβη ή ανικανότητα (μία οργανική, ψυχική ή 

λειτουργική διαταραχή), το οποίο περι- ορίζει ή εμποδίζει την εκπλήρωση 
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ενός ρόλου που είναι φυσιολογικός γι’ αυτό το άτομο (σε σχέση με την 

ηλικία, το φύλο και τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες). 

            Κλείνοντας την διαδικασία προσδιορισμού του φαινομένου της αναπηρίας, 

ανεξάρτητα από τις διαφορετικές οπτικές θεώρησης που έχουν αναπτυχθεί, αυτό που 

καθορίζει πλέον τη δυνατότητα συμμετοχής στις διάφορες πτυχές της ζωής, δεν είναι 

η αναπηρία του καθεαυτή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί και 

διαμορφωθεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει.  

 

Α.2.Μοντέλα Αναπηρίας  

Όπως ισχυρίζεται ο Oliver(1996), τα μοντέλα, αν και δεν μπορούν να δώσουν 

απόλυτες και αδιαμφισβήτητες εξηγήσεις για την αναπηρία, μπορούν όμως να 

βοηθήσουν να γίνει πιο κατανοητό το φαινόμενο, γι’ αυτό παρατίθεται στη συνέχεια 

περιγραφή τους. 

Α.2.1.Ατομικό/Ιατρικό Μοντέλο  

 

Με βάση το ιατρικό μοντέλο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινή τους ζωή τα άτομα με αναπηρία είναι άμεσο επακόλουθο της δικής τους 

δυσλειτουργίας. Η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να είναι π.χ. η παραπληγία, η 

τύφλωση, ή κώφωση ή η νοητική αναπηρία ενός ατόμου. Με άλλα λόγια, το μοντέλο 

αυτό τοποθετεί το «πρόβλημα» της αναπηρίας στο ίδιο το άτομο με αναπηρία. Το 

πρόβλημα κατ’ αυτήν την προσέγγιση είναι η δυσλειτουργία του ατόμου. 

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.  

Το μοντέλο αυτό ονομάζεται «ιατρικό μοντέλο» για δύο λόγους: Πρώτον, 

γιατί η κρίση για το εάν ένα άτομο είναι «άτομο με αναπηρία» ή όχι βασίζεται κατά 

κύριο λόγο σε ιατρικές γνωματεύσεις και ταξινομήσεις. Δεύτερον, γιατί το μοντέλο 

υποστηρίζει ότι αποκλειστικώς μέσω της ιατρικής αντιμετώπισης πολλές 
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«δυσλειτουργίες» μπορούν να αποκατασταθούν και τα άτομα μπορούν να γίνουν 

«φυσιολογικά». Απόρροια της αντίληψης που βασίζεται το ιατρικό μοντέλο είναι η 

απόρριψη κάθε συσχέτισης μεταξύ της δυσλειτουργίας λόγω αναπηρίας και του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει το άτομο με αναπηρία. 

 Το ιατρικό μοντέλο έχει αποδειχθεί προβληματικό. Βασίζεται πάνω σε μια 

«αρνητική» άποψη για την «αναπηρία». Αυτό συμβαίνει γιατί το ιατρικό μοντέλο 

αντιμετωπίζει την αναπηρία ως απόκλιση από αυτό που θεωρεί «φυσιολογικό». 

Επίσης, δίνει έμφαση στο ότι κάτι συμβαίνει «λάθος» στα άτομα με αναπηρία αφού 

δεν είναι σε θέση να κάνουν πράγματα που κάνουν τα «φυσιολογικά» άτομα. 

 Το ιατρικό μοντέλο χρησιμοποιεί τους όρους: ανικανότητα, αδυναμία και 

ενσωμάτωση. Ο τελευταίος όρος σημαίνει ότι απαιτείται από τα άτομα με αναπηρία 

να γίνουν ίδια με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Αν τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν 

να το κάνουν αυτό, δηλαδή να ενσωματωθούν, τότε αντιμετωπίζονται διαφορετικά 

και απομονώνονται.  

Συνεπώς, το μοντέλο αυτό ενθαρρύνει τη δημιουργία ή / και τη συντήρηση 

προκαταλήψεων, στίγματος 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 αποκλειστικώς σε ατομικό επίπεδο μέσω της «βοήθειας» ή της 

«φιλανθρωπίας». 

 

 

Α.2.2.Κοινωνικό Μοντέλο 

Το κοινωνικό μοντέλο (το οποίο εμφανίστηκε από τη δεκαετία του 1960) 

απαντάει στο ερώτημα «τι προκαλεί την αναπηρία;» δίνοντας έμφαση όχι στους 

ιατρικούς παράγοντες, αλλά στους περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και εν γένει 

κοινωνικούς παράγοντες.  

Ο Lev Vygotsky όμως ήταν αυτός που προσέγγισε πολύ νωρίτερα την 

αναπηρία με κοινωνικούς όρους. Σύμφωνα με τον Vygotsky, σημαντικός για την 

κατανόηση της αναπηρίας με τις κοινωνικές της προεκτάσεις είναι ο διαχωρισμός των 

πρωτογενών ατελειών που συνεπάγεται η αναπηρία από τις δευτερογενείς που 

οφείλονται σε κοινωνικά αίτια. Ο Vygotsky τόνισε τη διαφοροποίηση των 

πρωτογενών και δευτερογενών πτυχών της αναπηρίας, επισημαίνοντας ότι ενώ οι 
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πρωτογενείς συνδέονται με την ίδια τη σωματική ατέλεια, οι δευτερογενείς ατέλειες 

απορρέουν από τις στάσεις και τις πρακτικές αντιμετώπισης της οργανικής αδυναμίας 

από την κοινωνία και αποτελούν κοινωνικές συνέπειες. Τα προβλήματα των ατόμων 

με «ειδικές ανάγκες» σχετίζονται περισσότερο με τις δευτερογενείς πτυχές της 

αναπηρίας, με τον τρόπο που η κοινωνία κρίνει, αξιολογεί και στιγματίζει την 

κατάστασή τους. Οι δευτερογενείς πτυχές της αναπηρίας έχουν κοινωνικό χαρακτήρα 

και είναι δυνατή η ιστορική τους υπέρβαση. Ο Vygotsky ασκώντας έντονη κριτική 

στην αντιμετώπιση της αναπηρίας ως έλλειψης, διατύπωσε την άποψη ότι η οργανική 

ατέλεια δεν επιδρά άμεσα στην προσωπικότητα, διότι το μάτι και το αυτί δεν είναι 

μόνο φυσικά αλλά κοινωνικά όργανα και η απεικόνιση του κόσμου μέσω των 

αισθήσεων είναι κοινωνικά διαμεσολαβημένη. Στην περίπτωση αυτή ο Vygotsky 

στηρίζεται στην αντίληψη του Marx (1975, όπ. αναφ. στο Δαφερμάκης, 2003, σελ. 

54) σχετικά με την ιστορική προέλευση των αισθήσεων αλλά και γενικότερα της 

ανθρώπινης συνείδησης, ο οποίος υποστήριζε ότι «η καλλιέργεια των πέντε 

αισθήσεων είναι το έργο όλης της ιστορίας που προηγήθηκε». Η αναπηρία θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό πρόβλημα και όχι ως στενά οργανικό (Δαφέρμος, 

2002, σελ. 101). 

Πιο συγκεκριμένα, το κοινωνικό μοντέλο ερμηνεύει 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. Το 

κοινωνικό μοντέλο υποστηρίζει ότι η δυσλειτουργία που βιώνουν τα άτομα με 

αναπηρία ελάχιστα έχει να κάνει με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά σε 

ατομικό επίπεδο. Το κοινωνικό μοντέλο μας λέει, ότι η «αναπηρία» είναι 

ουσιαστικώς «κοινωνική κατασκευή». Με αυτό εννοούμε ότι 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. 

Συνοψίζοντας, η κοινωνία είναι που δημιουργεί «αναπηρία» μέσω του μεροληπτικού 

σχεδιασμού των υποδομών, των αρνητικών συμπεριφορών, του στιγματισμού, των 

προκαταλήψεων και κυρίως παίρνοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο του 

«φυσιολογικού ατόμου». Έτσι, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, δεν είναι αυτό καθαυτό 

το ιατρικό πρόβλημα του ατόμου το οποίο προκαλεί την «αναπηρία». 

 Σε αντίθεση με το ιατρικό μοντέλο, το κοινωνικό μοντέλο έχει «θετική» 

προσέγγιση: δίνει έμφαση στους όρους: ικανότητα, εύλογη προσαρμογή, καθολικός 

σχεδιασμός, δικαιώματα, διαφορά. Δίνει έμφαση στο ότι οι «δυσκολίες» 
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προκαλούνται από τη μη ρεαλιστική απαίτηση της κοινωνίας όλοι να είναι 

«φυσιολογικοί» και με αυτό σχετίζεται η έλλειψη εύλογης προσαρμογής για αυτούς 

που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την απαίτηση. Ως αποτέλεσμα τα άτομα 

αυτά να περιέρχονται σε μειονεκτική θέση.  

Παρόλα αυτά, αρκετές φορές το κοινωνικό μοντέλο εμφανίζεται υπερβολικά 

αισιόδοξο καθότι πολύ βαριές αναπηρίες είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν 

αποκλειστικά με την αλλαγή και την κατάλληλη προσαρμογή περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών παραγόντων. 

 

Το ιατρικό πρότυπο σε σχέση με το κοινωνικό πρότυπο2: 

 

                      Ιατρικό πρότυπο 

   

                      Κοινωνικό πρότυπο 

Η αναπηρία είναι μια «προσωπική 

τραγωδία» 

Η αναπηρία είναι η εμπειρία της 

κοινωνικής κατοχής 

Η αναπηρία είναι ένα προσωπικό 

πρόβλημα 

Η αναπηρία είναι ένα κοινωνικό 

πρόβλημα 

 

Το Ιατρική φροντίδα είναι η «θεραπεία» 

Οι ομάδες και τα συστήματα 

αυτοβοήθειας ωφελούν τα άτομα με 

αναπηρίες πάρα πολύ 

Κυριαρχία των ειδημόνων Προσωπική και συλλογική ευθύνη 

Η εμπειρία υπάρχει σε 

(καταρτισμένους) επαγγελματίες 

Η εμπειρία είναι η πείρα των 

ατόμων με αναπηρίες 

Το άτομο με αναπηρίες πρέπει να 

προσαρμοστεί 

Το άτομο με αναπηρίες πρέπει να 

επιβεβαιωθεί 

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν μια 

μεμονωμένη ταυτότητα 

 

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν μια 

συλλογική ταυτότητα 

Τα άτομα με αναπηρίες χρειάζονται 

φροντίδα 

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαιώματα 

Οι επαγγελματίες έχουν τον έλεγχο 

 

Τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να 

κάνουν τις επιλογές τους 

Η αναπηρία είναι ένα ζήτημα πολιτικής Η αναπηρία είναι ένα πολιτικό ζήτημα 

Μεμονωμένες προσαρμογές Κοινωνική αλλαγή 
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Α.3. Αναπηρία και Κοινωνικοί Φορείς 

 

Α.3.1.Οικογένεια και Αναπηρία 

 

Η οικογένεια αποτελεί κοινωνικό σύστημα με συγκεκριμένες ιδιότητες, 

κανόνες και ρόλους για τα μέλη της, μεταξύ των οποίων αναπτύσσονται βαθιές και 

πολυεπίπεδες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με τη Ζώνιου-Σιδέρη (1998, 

σελ.47), στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας σημαντικό ρόλο παίζουν 

τόσο τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε μέλους, όσο και οι 

προσωπικές και υλικές αξίες, η λειτουργία και η δυναμική της οικογένειας. Το 

οικογενειακό πλαίσιο αποτελείται από τρία υποσυστήματα: του ζευγαριού, των 

γονέων και των παιδιών και των αδερφών τα οποία διαταράσσονται ή και 

ανατρέπονται με την ύπαρξη ενός ανάπηρου παιδιού, καθώς η παρουσία του επιδρά 

καταλυτικά στις σχέσεις μεταξύ των μελών της. Οι πρώτες σχετικές έρευνες, που 

αφορούσαν κυρίως μητέρες με ανάπηρα παιδιά, περιέγραφαν την αντίδραση του 

θρήνου. Ο θρήνος δεν είναι μια αντίδραση απέναντι στο ίδιο το ανάπηρο παιδί αλλά 

απέναντι σε ένα ιδανικό παιδί που κάθε γονιός περιμένει ότι θα αποκτήσει. Ο θρήνος, 

λοιπόν, αφορά στην απώλεια αυτού του εξιδανικευμένου παιδιού. Οι αντιδράσεις των 

μητέρων διέρχονται συγκεκριμένα στάδια με αρχικό το στάδιο του σοκ κατά τη 

γέννηση. Ακολουθεί η συναισθηματική αποδιοργάνωση, όπου εμφανίζονται έντονες 

συναισθηματικές αντιδράσεις όπως λύπη, κατάθλιψη, θυμός ή και οργή για τους 

γιατρούς, τον θεό ή οποιονδήποτε θεωρούν υπεύθυνο για την κατάσταση του παιδιού 

τους. Τελικό στάδιο είναι η συναισθηματική αναδιοργάνωση, κατά την οποία οι 

μητέρες αρχίζουν να εργάζονται προς το συμφέρον του παιδιού και τα δικά τους 

συναισθήματα χάνουν την οξύτητά τους (Hodapp 2005, σελ. 86). 

Πολλοί ερευνητές ωστόσο, δέχονται ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον τρόπο 

που τα άτομα αντιδρούν σε διάφορα αρνητικά γεγονότα της ζωής τους. Οι Silver και 

Wortman (1980, όπ. αναφ. στο Oliver, 2009, σελ. 152) αναφέρουν ότι πολύ λίγα 

αξιόπιστα τεκμήρια μαρτυρούν ότι οι άνθρωποι διέρχονται από συγκεκριμένα στάδια 

συναισθηματικής αντίδρασης μετά από ένα ανεπιθύμητο γεγονός στη ζωή τους και 

ότι τα θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν συγκεκριμένες αντιδράσεις μετά από 

τραυματικά γεγονότα δε μπορούν να αιτιολογήσουν την ποικιλία των αντιδράσεων 

που εμφανίζονται. 
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Μια άλλη σχέση που μπορεί να διαταραχθεί είναι αυτή του ζευγαριού, η οποία 

συνήθως τίθεται σε επαναδιαπραγμάτευση με την απόκτηση ενός ανάπηρου παιδιού. 

Η Ζώνιου-Σιδέρη (1998, σελ. 57) αναφέρει ότι η γέννηση ενός ανάπηρου παιδιού 

δημιουργεί ανασφάλεια στη συζυγική ζωή. Συχνά θεωρείται υπεύθυνος για τη 

γέννηση του ανάπηρου παιδιού ο ένας από τους δυο γονείς και αυτό οδηγεί σε 

αποτυχία της συμβίωσης. Η μητέρα πολλές φορές δε βρίσκει την αναμενόμενη 

κατανόηση από τον σύντροφό της, ενώ ο πατέρας συχνά βλέπει να αμφισβητείται ο 

ανδρικός του ρόλος, επειδή νιώθει ότι και ο ίδιος έχει ανάγκη προστασίας. Ωστόσο, 

σε κάποιες περιπτώσεις η έρευνα έχει δείξει ότι τα προβλήματα του παιδιού φέρνουν 

πιο κοντά τους γονείς ή ότι το πρόβλημα του παιδιού δεν είναι ικανό να κλονίσει μια 

στεριωμένη σχέση.  

Η αντιμετώπιση της αναπηρίας ως πλήγμα της οικογένειας επηρεάζει και τα 

αδέρφια των ανάπηρων παιδιών. Οι λίγες έρευνες που ασχολούνται με τα μη ανάπηρα 

αδέρφια δείχνουν ότι συχνά είναι επιβαρημένα από την ύπαρξη ανάπηρου/ης 

αδερφού/ής. Η Ζώνιου-Σιδέρη (1998, σελ. 59) αναφέρει ότι βρίσκονται σε μια 

απαιτητική κατάσταση, επειδή οι γονείς αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους στο 

ανάπηρο παιδί, παραμελώντας τα άλλα παιδιά. Σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνουν 

τα ίδια ευθύνες για τον/την ανάπηρο/η αδερφό/ή καταπιέζοντας δικές τους ανάγκες 

και επιθυμίες και μειώνοντας τις εξωοικογενειακές τους δραστηριότητες. Ακόμη, 

συχνά οι γονείς έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τα μη ανάπηρα παιδιά τους σχετικά 

με τις σχολικές επιδόσεις τους, προκειμένου να αποζημιωθούν για την απογοήτευσή 

τους από την αναπηρία. Επιπλέον συναισθηματική φόρτιση προέρχεται και από τον 

κοινωνικό περίγυρο, τις αντιδράσεις του οποίου απέναντι στην αναπηρία καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τα μη ανάπηρα αδέρφια. Κι εδώ βέβαια, αναφέρονται περιπτώσεις 

όπου τα αδέρφια των αναπήρων δε νοιώθουν παραμελημένα ούτε επιβαρημένα από 

τις απαιτήσεις των γονιών τους και οι εμπειρίες τους από τον κοινωνικό τους 

περίγυρο χαρακτηρίζονται ως θετικές. 

Η αναπηρία ενός παιδιού δε μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη και τη λειτουργία 

της οικογένειας σαν σύνολο, καθώς φέρνει τα μέλη της αντιμέτωπα με μια 

κατάσταση που επηρεάζει την περαιτέρω ζωή τους. Σύμφωνα με τη Ζώνιου-Σιδέρη 

(1998, σελ. 54), ο τρόπος αντιμετώπισης της αναπηρίας επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, όπως είναι η προσωπικότητα των γονιών και η μεταξύ τους σχέση, το 

είδος και ο βαθμός της αναπηρίας, η κοινωνική στάση, η κοινωνικοοικονομική 
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κατάσταση της οικογένειας, οι κοινωνικές επαφές και σχέσεις, αλλά και η 

αλληλεπίδραση με το ανάπηρο παιδί. 

Ασφαλώς η οικογένεια μπορεί και οφείλει να λειτουργήσει υποστηρικτικά 

απέναντι στο ανάπηρο άτομο. Όταν όμως η αντιμετώπιση του προβλήματος 

επιδιώκεται αποκλειστικά εντός των πλαισίων της οικογένειας, μπορεί εύκολα να 

διολισθήσει σε ατομικές και ιατρικές αναζητήσεις λύσεων και να αποσυνδέσει την 

αναπηρία αλλά και την οικογένεια από τις κοινωνικές τους προεκτάσεις. Οι Dodd, 

Saggers και Wildy αναφέρουν ότι η αποκλειστική επικέντρωση στην ευθύνη των 

οικογενειών συσκοτίζει τα σύνθετα κοινωνικά πλαίσια στα οποία ζούνε πολλές 

οικογένειες. Η «ιδανική» λειτουργική οικογένεια που θεωρείται περισσότερο 

αποτελεσματική στη φροντίδα ανάπηρου παιδιού είναι αυτή με σταθερό, επαρκές 

εισόδημα και αποτελείται από ετεροφυλοφιλικό ζευγάρι, με μια μητέρα που μπορεί 

να αντεπεξέλθει στα προβλήματα αγωνιζόμενη για τις ανάγκες του παιδιού της, 

θυσιάζοντας διαρκώς τις δικές της ανάγκες ή και τις ανάγκες άλλων μελών της 

οικογένειας (Dodd et. al., 2009). Καθώς πολύ λίγες οικογένειες μπορούν να 

ενταχθούν στην κατηγορία της «ιδανικής», η αναζήτηση διεξόδου στα στενά 

οικογενειακά πλαίσια αφήνει τα μέλη της αποδυναμωμένα. 

 

 

Α.3.2.Εκπαίδευση και Αναπηρία 

 

Η εκπαίδευση αποτελεί κατεξοχήν χώρο αναπαραγωγής των κοινωνικών 

ανισοτήτων. Ανάμεσα στις πολλές κοινωνικές ομάδες μαθητών που παρεμποδίζονται 

στην ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι και οι ανάπηροι 

μαθητές και μαθήτριες. 

Η σχολική κοινότητα, αντανακλώντας τις αντιλήψεις που εκφράζονται και 

στα άλλα κοινωνικά πεδία, υιοθετεί συμπεριφορές αρνητικές απέναντι στα ανάπηρα 

άτομα που τα καθηλώνουν στο περιθώριο της σχολικής ζωής. Ο Barton αναφέρει ότι 

οι διακρίσεις είναι βαθιά ριζωμένες και αποτελούν ένα θεσμοθετημένο κομμάτι του 

κοινωνικού συστήματος. Στα σχολεία κυριαρχούν στερεότυπες αντιλήψεις για τη 

διαφορετικότητα. Το ανταγωνιστικό κλίμα και η έμφαση στην επιλογή και τις 

ικανότητες για μάθηση συμβάλλουν στη διατήρηση καταστάσεων κοινωνικού 

διαχωρισμού. Επίσης, οι συγκεντρωτικές οδηγίες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, οι 
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πρακτικές όπου η επιτυχία του μαθητή ισοδυναμεί με το «άριστα» και η επιτυχία ή η 

αποτυχία θεωρούνται προσωπική υπόθεση του μαθητή εκφράζουν την ανταγωνιστική 

ιδεολογία που διαπερνά την εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία τα ανάπηρα παιδιά 

δεν έχουν θέση (Barton, 2000, σελ. 62-68). 

Από την άλλη, τα ειδικά σχολεία, που μαζί με τα τμήματα ένταξης και την 

παράλληλη στήριξη ανάπηρων μαθητών αποτελούν και τις βασικές μορφές της 

ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι «κλειστές» δομές. Αδυνατούν να βρουν 

διεξόδους και να σπάσουν το φράγμα των προκαταλήψεων. Η σύνθεση του 

μαθητικού πληθυσμού τους είναι αναντίστοιχη με εκείνη της κοινωνικής 

πραγματικότητας, επειδή δεν παρουσιάζει ποικιλία. Οι μαθητές επιλέγονται με βάση 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ίδιων, των 

οικογενειών τους αλλά και των ειδικών σχολείων. Οι μαθητές των ειδικών σχολείων 

γκετοποιούνται, καθώς περιορίζονται με τους «ομοίους» τους, με αποτέλεσμα να μην 

καταφέρνουν συχνά να κοινωνικοποιηθούν αποτελεσματικά και να ενταχθούν 

κοινωνικά. (Ζώνιου-Σιδέρη,1997, σελ. 772 και Ζώνιου-Σιδέρη, 2000α, σελ. 34). 

Η απόπειρα ένταξης των ανάπηρων μαθητών σε μια τέτοιου είδους 

εντατικοποιημένη και ανταγωνιστική εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται είτε στα 

πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης (δηλαδή, στο γενικό σχολείο που διατηρώντας την 

τρέχουσα μορφή του πραγματοποιεί «ένταξη»), είτε μέσα από το διαχωριστικό θεσμό 

της «ειδικής αγωγής». Και στις δυο περιπτώσεις η ανισοτιμία διαπιστώνεται εύκολα. 

Στην περίπτωση της ένταξης μέσα από την υπάρχουσα γενική εκπαίδευση, οι 

εμπειρίες των μαθητών οριοθετούν τις δυνατότητές της. Συγκεκριμένα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν στη σχολική τους ζωή καταγράφονται σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ ανάπηρων μαθητών 16 έως 21 ετών, οι οποίοι 

εγκατέλειψαν το γενικό σχολείο ένταξης για να φοιτήσουν σε σχολείο ειδικής 

αγωγής. Ειδικότερα, αναφέρονται από τους μαθητές: 

- προβλήματα προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον του σχολείου 

- μη υποστηρικτική στάση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

- έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης στην τάξη από βοηθητικό προσωπικό 

- απουσία θεραπειών, τις οποίες υποστηρίζουν ένθερμα οι μαθητές 

- αδυναμία συμμετοχής σε δραστηριότητες πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα 

- εχθρική ή επιθετική συμπεριφορά από κάποιους εκπαιδευτικούς 

- κοινωνική απομόνωση στο σχολείο, απαξίωση και τραμπουκισμοί (bulling) 

- εντατικοποιημένος ρυθμός δουλειάς που τους αφαιρεί την ισότιμη συμμετοχή 
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(Pitt and Curtin, 2004). 

Προϋπόθεση για μια ενταξιακή παιδαγωγική αποτελεί η αναγνώρισή της στα 

πολιτικά και κοινωνικά πλαίσια στα οποία μπορεί να έχει εφαρμογή. Η ένταξη, 

σύμφωνα με τη Ζώνιου-Σιδέρη, πρέπει να κατανοηθεί ως κοινωνική και 

κοινωνικοπολιτική υπόθεση, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν και να 

διαφοροποιηθούν τόσο το κοινωνικό σύστημα όσο και οι εκπαιδευτικοί φορείς, ώστε 

τα ανάπηρα παιδιά να βρουν το ρόλο τους ως μαθητές του γενικού σχολείου (1998, 

σελ.145). 

 

 

Α.3.3.Εργασία και Αναπηρία 

 

Προνομιακό πεδίο για την εκδήλωση κοινωνικών φραγμών απέναντι στους 

ανάπηρους αποτελεί η εργασία. Δεδομένου ότι από πολλούς ενήλικες η εργασία 

αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως πηγή εισοδήματος αλλά και ως μέσο προσδιορισμού της 

ταυτότητάς τους, ως ευκαιρία για σύναψη κοινωνικών σχέσεων και ως τρόπος 

συνεισφοράς στην κοινότητα, η παρεμπόδιση από την εξασφάλιση και διατήρηση 

κάποιας εργασιακής θέσης αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα. 

Ωστόσο, εάν ο δρόμος για την απόκτηση μιας εργασιακής θέσης είναι 

δύσβατος για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, για τους ανάπηρους συχνά 

είναι αδιάβατος. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην απόκτηση, τη διατήρηση 

της εργασίας και στις προσφερόμενες εργασιακές συνθήκες. Κατά τον Barnes, τα είδη 

δουλειάς που προσφέρονται στους ανάπηρους πολύ συχνά είναι χαμηλού κοινωνικού 

status, με μικρές απολαβές, σε φτωχές εργασιακές συνθήκες και ελάχιστες ευκαιρίες 

εξέλιξης (Barnes, 2003). 

Παρά το γεγονός ότι, σε επίπεδο ρητορείας τουλάχιστον, είναι αναγνωρισμένο 

το δικαίωμα των αναπήρων στην εργασία, η περιθωριοποίησή τους εξακολουθεί να 

υφίσταται σε όλο το εύρος της διαδικασίας προσλήψεων. Οι περιορισμοί 

περιλαμβάνουν τόσο τις ατομικές όσο και τις κοινωνικές συνθήκες με τις οποίες 

βρίσκονται αντιμέτωποι οι ανάπηροι, όπως τα αρχιτεκτονικά εμπόδια και ο μη 

προσπελάσιμος χώρος εργασίας, τα ανεπαρκή μέσα μετακίνησης, η έλλειψη 

υποστηρικτικών δικτύων, η μειωμένη αυτοεκτίμηση, οι στεγανές συνθήκες της 

αγοράς εργασίας και της πολιτικής, οι διακρίσεις και η ετικετοποίηση, οι στάσεις και 
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οι προκαταλήψεις των εργοδοτών και των συνεργατών (Shier et. al., 2009 και 

Κουρουμπλής, 2000, σελ. 128). 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Shier et. al. (2009, σελ. 67-70), η αναπηρία 

συνιστά εμπόδιο: 

Α. Στην εξασφάλιση κάποιας εργασιακής θέσης, εξαιτίας: 

-Των διακρίσεων που υφίστανται οι ανάπηροι από τους εργοδότες κυρίως αλλά και 

τους συνεργάτες, η έκταση των οποίων σχετίζεται με το είδος και το βαθμό της 

βλάβης. Οι αναπηρίες που σχετίζονται με νοητικά και ψυχικά προβλήματα, φαίνεται 

ότι αντιμετωπίζονται με τη μεγαλύτερη επιφύλαξη. 

-Της ετικετοποίησης. Συχνά οι ανάπηροι αντιμετωπίζουν το δίλημμα εάν θα ήταν 

σκόπιμο να αποκαλύψουν ή όχι την ιδιαίτερη κατάστασή τους στον εργοδότη τους, 

κάτι που σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγεται το ρίσκο να έρθουν αντιμέτωποι με 

στερεότυπα και στιγματισμό. 

Β. Στη διατήρηση της εργασίας, εξαιτίας: 

-Των απολύσεων. Ο αντίκτυπος της ασθένειας και της αναπηρίας μπορεί να οδηγήσει 

σε διακρίσεις από την πλευρά της εργοδοσίας που καταλήγουν σε απόλυση. 

-Της εκούσιας αποχώρησης από την εργασία. Πολλοί ανάπηροι εγκαταλείπουν την 

εργασιακή τους θέση επειδή χρειάζεται να ασχοληθούν με την προσωπική τους 

περίθαλψη ή και επειδή αναζητούν κάποια διαφορετική απασχόληση που να 

ανταποκρίνεται επαρκέστερα στις ανάγκες και τα προσόντα τους. 

Κατά τον Stevens (2002, όπ. αναφ. στο Wilson-Kovacs, Ryan and 

Rabinovich,2008), οι εργοδοσίες θεωρούν ότι οι ανάπηροι εργαζόμενοι τους 

κοστίζουν περισσότερο εξαιτίας α) των εξόδων που οφείλουν να αναλάβουν 

προκειμένου να τροποποιήσουν το εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με τις ανάγκες 

των ανάπηρων εργαζομένων, β) των αυτοτραυματισμών που υποθέτουν ότι θα 

προκαλέσουν και των συνεπαγόμενων ασφαλιστικών εξόδων με τα οποία θα πρέπει 

να επιβαρυνθούν και γ) της πεποίθησης ότι οι διαδικασία απόλυσης θα είναι 

προβληματική. Έτσι, για τους εργοδότες η πρόσληψη και πολύ περισσότερο η 

προαγωγή των ανάπηρων εργαζομένων θεωρείται ανάληψη σημαντικού ρίσκου που 

είναι σκόπιμο να αποφεύγεται. 
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Α.4.Διαδίκτυο και Αναπηρία 

 

Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας αυτής 

προέρχονται από ηλεκτρονικές σελίδες φορέων και συλλόγων ατόμων με αναπηρία. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η αναφορά του σημαντικού ρόλου που 

διαδραματίζει το διαδίκτυο στη ζωή των ατόμων με αναπηρία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πορίσματα σχετικής έρευνας η χρήση του 

διαδικτύου μπορεί να ωφελήσει τα άτομα με αναπηρία στην εκπαίδευση, στην 

πρόσβαση στην πληροφορία, στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, την 

καλλιέργεια της φαντασίας, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημοκρατία, στην 

οικονομική αυτονομία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τέλος στην 

ερωτική – σεξουαλική ζωή. 

Αν και τα στατιστικά καταδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αμεα 

στερείται ευκαιριών μόρφωσης η ψηφιακή επανάσταση και η τελεκπαίδευση 

προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες για την άρση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού. Η 

συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα καταπολεμά τον αναλφαβητισμό, αναπτύσσει 

τις δεξιότητες, την αυτοπειθαρχία και την ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης 

και διατήρησης του χρόνου. Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ανακαλύψουν το δικό 

τους ρυθμό μάθησης και να αξιοποιήσουν τις ατέλειωτες ώρες αδράνειας, στις οποίες 

ήταν καταδικασμένα, εξασκώντας παράλληλα τις επαγγελματικές προτιμήσεις τους. 

Τα παραπάνω ενισχύουν τα κίνητρα για μάθηση, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, 

ενδυναμώνουν τη συμμετοχή στο κοινό όραμα της εκπαίδευσης και στέκονται αρωγοί 

στην κοινωνική ενσωμάτωση. 

Η φαντασία απογειώνεται επειδή το διαδίκτυο και η συμμετοχή σε εικονικές 

κοινότητες μεταφέρει τα αμεα από το «εδώ και τώρα» στην περιοχή του συμβολισμού 

και της αφαιρετικής σκέψης. Συμβολικές δραστηριότητες, όπως η φροντίδα ενός 

εικονικού οικόσιτου ζώου, η ενασχόληση με ψηφιακές οικογένειες, η κατασκευή και 

οργάνωση κόσμων και πολιτισμών, τα παιχνίδια και οι διαδικτυακές ευκαιρίες 

ψυχαγωγίας αποσπούν το ανάπηρο άτομο από το περιθώριο και τη ρουτίνα της 

καθημερινότητας παρέχοντας τρόπους και μέσα για να συμμετέχει επώνυμα ή 

ανώνυμα, ατομικά ή ομαδικά σ’ ένα κοινωνικό κεφάλαιο του διαδικτύου, που 

σταδιακά θα καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας των 

ανθρώπων. 
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Μέσα από το διαδίκτυο ο ανάπηρος μπορεί να μάθει τα δικαιώματά του, να 

συμβουλευτεί για νομικά ζητήματα, να συζητήσει για την κοινωνική δικαιοσύνη, να 

συνδιαμορφώσει τις κοινωνικές αξίες, να κατοχυρώσει ή και να αποκρύψει τις 

ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητά του, να συνομιλήσει με τους ιθύνοντες, να 

συγκρίνει, να αξιολογήσει, να επικρίνει ή να ενώσει τις δυνάμεις του με 

συμπάσχοντες και ενδιαφερόμενους, να αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα, συλλογική 

εμπειρία, κοινή γνώση, αποδοχή και να ενισχύσει σε εύρος και βάθος τα κοινωνικά 

του δίκτυα. 

Οι ραγδαίες πολιτικές, πολιτισμικές και τεχνο-οικονομικές εξελίξεις έχουν 

επιφέρει αλλαγές σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στην κοινωνία 

της πληροφορίας και της γνώσης, το άτομο βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των 

εξελίξεων. Καταβάλλονται ποικίλες προσπάθειες να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των 

διάφορων ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία. Υποστηρίζεται ότι η κοινωνία 

της πληροφορίας, και ειδικότερα οι νέες τεχνολογίες, συμβάλουν στην κοινωνική 

συνοχή και στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, μέσω της 

δημιουργίας ενός νέου κοινωνικού περιβάλλοντος, της υιοθέτησης νέων οικονομικών 

και επιχειρηματικών πρακτικών και πολιτικών δεσμεύσεων. Μέσω της δημιουργίας 

μίας νέας κοινότητας, στην οποία η άμεση επικοινωνία, η συνεργασία, η ψυχαγωγία, 

η κοινωνική αλληλεπίδραση, οι τραπεζικές συναλλαγές, η τηλε-εργασία 

πραγματοποιούνται σε κλάσματα δευτερολέπτου (Χτούρης, 

1997. MacKenzie & Wajcman, 1985). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου είναι ότι η επικοινωνία 

με άλλους μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να γνωρίζει ο συνομιλητής την 

αναπηρία του ατόμου. Η μη φυσική παρουσία σε μία διαδικτυακή επικοινωνία, όπως 

στους εικονικούς κόσμους ή στον κυβερνοχώρο, μπορεί να χαρακτηριστεί ισότιμη 

και επιτρέπει στα άτομα να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς την αποκάλυψη της 

πραγματικής τους ταυτότητας. Η διατήρηση της ανωνυμίας είναι μία μορφή 

ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο, αλλά και μέσο για ανήθικες πράξεις και 

αποποίηση ευθυνών. Ένα άλλο πλεονέκτημα της διαδικτυακής επικοινωνίας είναι η 

αλληλοϋποστήριξη που έχουν τα άτομα με αναπηρία. Συνήθως, στην πραγματική ζωή 

είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς άλλα άτομα με αναπηρία, και ειδικότερα, με την 

ίδια αναπηρία, για να συζητήσει μαζί τους και να ανταλλάξει συναισθήματα, σκέψεις 

και εμπειρία. Η παγκόσμιας εμβέλειας χρήση του διαδικτύου κάνει πιο εύκολη την 

επικοινωνία πολλών ατόμων με την ίδια αναπηρία. Αυτή η δυνατότητα από μόνη της 
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αποτελεί έναν ζωτικής σημασίας μηχανισμό για τα άτομα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι στο φυσικό κόσμο τα άτομα διστάζουν να έρθουν σε επαφή με άτομα με αναπηρία 

(Bricout, 2001). Η διαδικτυακή επικοινωνία άρει τα εμπόδια και επιτρέπει μία 

μεγάλου βαθμού αλληλεπίδραση. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία και η χρήση του 

διαδικτύου, πολλοί υποστηρίζουν ότι έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Πολλοί 

θεωρητικοί πιστεύουν ότι το διαδίκτυο και η αίσθηση της συμμετοχής, του ανήκειν 

σε μία κοινότητα και η ελεύθερη έκφραση δεν αποτελεί πάντοτε προνόμιο. Το 

διαδίκτυο έχει κατηγορηθεί ως μέσο προώθησης ρατσιστικών αντιλήψεων και ως 

μέσο εκτέλεσης ανήθικων πράξεων. Τα κοινωνικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής 

καθρεφτίζονται στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου. Οι κοινωνικές διακρίσεις και το 

φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζονται σε διάφορες μορφές. Το 

διαδίκτυο αποτελεί έναν κοινωνικό χώρο έκφρασης, συμμετοχής, δραστηριότητας, 

που όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, ουσιαστικά αποκλείονται. 

 

 

Α.5. Στερεότυπα – Προκαταλήψεις  

 

Ένα στερεότυπο είναι μια απλουστευμένη ή/και τυποποιημένη αντίληψη ή μια 

εικόνα, που συχνά έχουν οι άνθρωποι για μια άλλη ομάδα. Τα στερεότυπα μπορούν 

να είναι θετικά ή αρνητικά και είναι χαρακτηριστικές γενικεύσεις βασισμένες στην 

ελάχιστη ή περιορισμένη γνώση για μια ομάδα ανθρώπων. Τέτοιες 

υπεραπλουστευμένες αντιλήψεις, απόψεις, ή οι εικόνες, είναι βασισμένες στην 

υπόθεση ότι υπάρχουν ιδιότητες που τα μέλη μιας άλλης ομάδας έχουν. Τα 

στερεότυπα είναι όχι μόνο επιβλαβή στο δικαίωμά των άλλων ανθρώπων αλλά 

βλάπτουν με την ενθάρρυνση της προκατάληψης και της διάκρισης. Η προκατάληψη 

είναι όχι μόνο μια δήλωση της άποψης ή της πεποίθησης, αλλά και μια τοποθέτηση 

που περιλαμβάνει συναισθήματα όπως η απάθεια, η περιφρόνηση, ή και η απέχθεια. 

Η διάκριση εμφανίζεται όταν αντιμετωπίζεται ένα πρόσωπο λιγότερο ευνοϊκά από 

κάποιο άλλο και η αντιμετώπιση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και έχει ως άμεσο 

αποτέλεσμα της προκατάληψής ενάντιά του. Ιστορικά, οι άνθρωποι με αναπηρίες 

έχουν στερεοτυπηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μερικά από τα στερεότυπα 

που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τους ανθρώπους με αναπηρίες 
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παραμένουν ισχυρά ακόμη και σήμερα, στο μυαλό του κοινού. Οι ελλιπείς 

πληροφορίες, οι μπερδεμένες αντιλήψεις, η απομόνωση και ο διαχωρισμός, έχουν 

διαιωνίσει πολλά από αυτά τα στερεότυπα. Η οπτική σκοπιά ενός προσώπου με 

αναπηρίες ή ομάδες προσώπων ανάπηρων σύμφωνα με τα στερεότυπα περιορίζει, το 

τι αναμένουμε από αυτούς και το πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς.  

Μερικά στερεότυπα ενός ατόμου με αναπηρίες τον απεικονίζουν ως: 

• αξιολύπητο και αξιοθρήνητο 

• απαίσιο ή κακό  

• τραγικό αλλά γενναίο  

• κωμικό  

• επιθετικό 

• επαχθή /περιθωριακό 

• μη σεξουαλικό  

• τελείως ανίκανο στην καθημερινή ζωή 

 

 

Α.6.Κοινωνικός Αποκλεισμός – Περιθωριοποίηση 

 

Πιο διεξοδικά ο κοινωνικός αποκλεισµός αφορά την αποξένωση και την 

περιθωριοποίηση ατόµων ή οµάδων στα πλαίσια της κοινωνίας. Αφορά άτοµα ή 

οµάδες ατόµων µε κοινά χαρακτηριστικά όπως αναπηρία, φύλο, ηλικία κ.λ.π.. και 

σχετίζεται όχι µόνο µε την οικονοµική θεώρηση αλλά και µε την αποξένωση από 

τους θεσµούς, τη δυσχέρεια πρόσβασης και οικειοποίησης των κοινωνικών αγαθών, 

ακόµα και µε προσωπικούς-ψυχολογικούς παράγοντες συµµετοχής στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι και στο δίκτυο των κοινωνικών σχέσεων. Παρατηρούµε, λοιπόν πως ο 

κοινωνικός Αποκλεισµός αποτελεί ένα πρόβληµα διασχεσιακό, αναφέρεται δηλαδή 

στο νόηµα που αποδίδουν οι άνθρωποι στις σχέσεις τους, την αλληλεπίδρασή τους 

στον κοινωνικό χώρο και την ηθική ευθύνη τους προς το σύνολο της κοινωνίας. Είναι 

ένα ζήτηµα όχι µόνο πολιτικό, οικονοµικό ή κοινωνικό, αλλά ηθικό.102 Τα άτοµα 

που βιώνουν τον αποκλεισµό δοκιµάζονται καθηµερινά και µε τον πιο σκληρό τρόπο, 

καθώς συναντούν συνεχώς εµπόδια στην άσκηση των φυσικών δικαιωµάτων τους, 

όπως είναι η ελευθερία και η αυτοπραγµάτωση µέσα στην κοινωνία που ζουν. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι η λανθασµένη αυτοεικόνα των ατόµων και η έλλειψη 
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εµπιστοσύνης στις ικανότητες τους να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους καθώς 

και ο στιγµατισµός των ίδιων και των περιοχών όπου κατοικούν. 

  Τα άτοµα µε αναπηρία είναι µία σηµαντική κατηγορία του πληθυσµού, που 

αντιµετωπίζει συχνά προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού, στιγµατισµού και 

αδιαφορίας, ή άνισης µεταχείρισης από το κοινωνικό τους περιβάλλον, εξαιτίας 

προκαταλήψεων σε βάρος τους. Η κατηγοριοποίηση σε οµάδες αποκλεισµένων και η 

ίδια η εικόνα του κοινωνικού δυαδισµού, οι «µέσα» και οι «έξω», έχουν ως 

αποτέλεσµα τη στιγµατοποίηση των πληθυσµών µέσω του ορισµού, της κατάταξης 

και της ταξινόµησης.  

Παρ’ όλα αυτά, τα ΑµεΑ δεν αποτελούν µια ενιαία, συµπαγή κοινωνική 

οµάδα, µε κοινά συµφέροντα και οράµατα. Ούτε µοιράζονται µια κοινή µοίρα, 

εκείνη της αποποµπής και της έκπτωσης, αλλά βιώνουν παρόµοιες καταστάσεις που 

συµβάλλουν στον αποκλεισµό τους στην όποια του µορφή(κοινωνικός, 

εκπαιδευτικός, εργασιακός κ.τ.λ.).. 113 Αναπηρία και ένδεια µοιάζουν άρρηκτα 

συνδεδεµένες στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι άνθρωποι µε αναπηρίες βρίσκονται σε 

έναν φαύλο κύκλο. Η αναπηρία αυξάνει την ένδεια καθώς τα εισοδήµατα των 

ανθρώπων µε αναπηρίες µειώνονται, εξαιτίας της στέρησης εργασίας ή πρόσβασης 

σε εισόδηµα, σε βασικές κοινωνικές, ιατρικές υπηρεσίες και αποκατάστασης, ενώ οι 

άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες ένδειας τείνουν να αποκτούν αναπηρίες λόγω του 

υποσιτισµού, της άθλιας στέγασης, των επικίνδυνων επαγγελµάτων και της 

αυξηµένες έκθεσης στη βία. Ο κοινωνικός αποκλεισµός όµως δεν συνδέεται µόνο µε 

την οικονοµική ένδεια. Η κοινωνική ένδεια διαδραµατίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο 

στη ζωή των ατόµων µε αναπηρίες. Οι άνθρωποι µε αναπηρίες είναι εκτεθειµένοι σε 

αρνητικές κοινωνικές συµπεριφορές οι οποίες επιφέρουν βαριές επιπτώσεις τόσο σε 

σωµατικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µειώνονται 

σηµαντικά οι ευκαιρίες να αποτελέσουν παραγωγικά µέλη της κοινωνίας και 

αυξάνεται ο κίνδυνος να παγιδευτούν στην ένδεια. Η ολοκλήρωση του Κοινωνικού 

Αποκλεισµού επέρχεται µε την εξάρτηση των ανθρώπων αυτών από τις δοµές 

κοινωνικής πρόνοιας και την υποβάθµιση τους σε δέκτες της κοινωνικής 

ελεηµοσύνης ή της κρατικής φροντίδας. Οι αποκλεισµένοι των σύγχρονων κοινωνιών 

αδυνατούν να συµµετάσχουν στα ευρύτερα καταναλωτικά πρότυπα ως απόρροια της 

έλλειψης δεξιοτήτων ή της παρεµπόδισης τους από την πρόσβαση σε δηµόσια 

αγαθά». 
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Τρεις βασικοί παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν τα άτοµα µε αναπηρία ή / και τις 

οικογένειές τους σε κοινωνικό αποκλεισµό είναι οι εξής :  

1. Χαµηλότερο εισόδηµα, λόγω ανεργίας, υποαπασχόλησης, αδυναµία εργασίας την 

περίοδο της αποκατάστασης, αδυναµία εργασίας του γονιού λόγω αναπηρίας του 

παιδιού που έχει ανάγκη τη φροντίδα του κ.ά. 

 2. Επιπρόσθετες οικονοµικές δαπάνες λόγω αναπηρίας όπως για τεχνικά βοηθήµατα, 

για εργονοµική διευθέτηση κατοικίας, για προσωπικό βοηθό, για υπηρεσίες που δεν 

παρέχονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς από την Πολιτεία ή τα ασφαλιστικά ταµεία 

κ.ά.  

3. Εµπόδια: περιθωριοποίηση από έλλειψη ή ανεπάρκεια υπηρεσιών ή αποκλεισµός 

από υπηρεσίες ή / και κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, αν και 

είναι διαφορετικοί, έχουν ένα κοινό βασικό γνώρισµα που είναι η διάκριση την 

οποία υφίσταται το άτοµο µε αναπηρία αλλά και οικογένειά του σε καθηµερινή 

βάση. 

 

 

 

Β.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη μελέτη κειμένων που αναφέρονται στην 

αναπηρία και έχουν γραφεί από ανάπηρα άτομα ή από μέλη των οικογενειών τους, 

προκειμένου να αναδειχτεί ο λόγος των ίδιων των αναπήρων για ζητήματα που τους 

αφορούν άμεσα. Ως ερευνητικό εργαλείο που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο 

σκοπό αυτό επιλέχθηκε η Κριτική Ανάλυση Λόγου. 

          H Κριτική Ανάλυση Λόγου (στο εξής ΚΑΛ) είναι η ερευνητική µέθοδος που 

χρησιµοποιείται κατεξοχήν για την ανίχνευση της ιδεολογίας, δηλαδή όχι µόνο αυτών 

που λέγονται σε ένα κείµενο, αλλά και αυτών που έχουν ήδη ειπωθεί αλλού και 

θεωρούνται δεδοµένα (Fairclough, 1995). Βασική της θέση είναι ότι η γλώσσα και η 

κοινωνία βρίσκονται σε µία συνεχή διαλεκτική σχέση, ότι δηλαδή δεν υπάρχει χρήση 

της γλώσσας που δεν εµπεριέχεται στην κοινωνία, όπως και δεν υπάρχουν σχέσεις 

µεταξύ γλώσσας και κοινωνίας που δεν συνειδητοποιούνται µέσω λεκτικής 

αλληλεπίδρασης (Stubbs, 1983: 8). 
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H ΚΑΛ είναι µία προσέγγιση της Ανάλυσης Λόγου που εξετάζει τη γλώσσα 

ως κοινωνικό σηµειωτικό σύστηµα (Halliday, 1978), ως ένα µέσο κοινωνικής 

πρακτικής 6 (Fairclough, 1989: 20) που χρησιµοποιείται για αναπαράσταση και 

σηµασιοδότηση (Kress, 1990). Υπό αυτή την έννοια στόχος της είναι να ξεδιπλώσει 

τα ιδεολογικά στηρίγµατα της οµιλίας, τα οποία έχουν γίνει τόσο φυσικά µε το 

πέρασµα του χρόνου, ώστε αρχίζουν να θεωρούνται κοινά, αποδεκτά και φυσικά 

χαρακτηριστικά της οµιλίας µας (Teo, 2000: 11). Ουσιαστικά, στόχος της ΚΑΛ είναι 

η καταγραφή των σχέσεων µεταξύ γλώσσας-κειµένων και κοινωνικών σχέσεων και 

δοµών (Halliday, 1978) και η «αποφυσικοποίηση» των ιδεολογιών µε την υιοθέτηση 

κριτικών στόχων. Επιδιώκεται, συνεπώς, µέσω της ανάλυσης της γλωσσικής 

επικοινωνίας, να ανακαλυφθούν οι αναπαραστάσεις της κοινωνικής πραγµατικότητας 

που οικοδοµούνται σ’ αυτήν, να ανακαλυφθεί ο τρόπος µε τον οποίο ο λόγος, ως 

διαλεκτική γλώσσας – κοινωνίας, συµβάλλει στη διαιώνιση και στην αλλαγή της 

κοινωνίας (Fairclough, 1995). Γι’ αυτό, άλλωστε, η ΚΑΛ ορίζεται ως ανάλυση της 

λειτουργίας των κειµένων εντός κοινωνικών – πολιτισµικών συµφραζοµένων 

(Fairclough, 1995) και ως µελέτη της οργάνωσης της γλώσσας πάνω και πέρα από 

την πρόταση (Stubbs, 1983), εξετάζοντας τις ιδεολογίες και την πραγµατικότητα που 

αναπτύσσονται και διαιωνίζονται µέσα από κάθε συγκεκριµένη γλωσσική χρήση. 

Επιδίωξη της µεθόδου αποτελεί η ενοποίηση και ο καθορισµός της σχέσης 

µεταξύ τριών επιπέδων ανάλυσης: α) το κείµενο αυτό καθ’ αυτό, β) τις πρακτικές 

επικοινωνίας, δηλαδή τις διαδικασίες που προκύπτουν κατά την παραγωγή λόγου, την 

οµιλία, την ανάγνωση και την ακρόαση και γ) το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και τις 

επικοινωνιακές πρακτικές, στα οποία στηρίζεται το κείµενο (Fairclough, 2000) 

Σε ό,τι αφορά τη µέθοδο, η ΚΑΛ µπορεί να περιγραφεί γενικότερα ως 

«υπεργλωσσική» ή «µεταγλωσσική», αφού οι ερευνητές που τη χρησιµοποιούν 

ασχολούνται περισσότερο µε τα συµφραζόµενα του λόγου ή τη σηµασία που 

κρύβεται πίσω από τη γραµµατική και συντακτική δοµή. Αυτό µπορεί να 

περιλαµβάνει ακόµη και τη διερεύνηση του πολιτικού ή και του οικονοµικού 

πλαισίου της γλωσσικής χρήσης και της γλωσσικής παραγωγής (Wikipedia, 2009), 

καθώς µε βάση την ΚΑΛ η ανάλυση των κειµένων δεν πρέπει να αποµονώνεται από 

τις πρακτικές των φορέων ή των λόγων που αυτά ανήκουν. Μία τέτοια ανάλυση 

απαιτεί προσοχή στη µορφή και την οργάνωση του κειµένου σε όλα τα επίπεδα: 

φωνολογικό, γραµµατικό, λεξιλογικό και σε υψηλότερα επίπεδα κειµενικής 

οργάνωσης, όπως είναι η δοµή. Κι αυτό γιατί κοινωνικά και πολιτιστικά φαινόµενα 
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ανιχνεύονται στις κειµενικές δοµές, έτσι που γίνονται δείκτες της κοινωνικής – 

πολιτισµικής διαδικασίας, σχέσης και αλλαγής ( Fairclough, 1995: 4). Καθώς η ΚΑΛ 

δεν περιορίζεται στη µελέτη µικρότερων µορφηµάτων της γλώσσας, όπως τα 

φωνήµατα, τα µορφήµατα, οι λέξεις και η σύνταξή τους, ορίζεται ως η ανάλυση της 

γλώσσας πέρα από την πρόταση και έχει τη δύναµη να ανιχνεύει το µήνυµα πίσω από 

το κείµενο, επειδή ακριβώς µελετά µέρη της γλώσσας, όπως αυτά ρέουν µαζί 

(Tannen, 2008). 

Έχοντας ως ερείσματα το θεωρητικό πλαίσιο που διαγράφηκε παραπάνω, ο 

βρετανός Ν. Fairclough προτείνει ένα παράδειγμα κριτικής ανάλυσης λόγου, το οποίο 

διακρίνεται σε τρία επίπεδα, στο κείμενο, στη γλωσσική πρακτική και στην 

κοινωνική πρακτική και επιχειρεί το συνδυασμό τριών παραδόσεων ανάλυσης, οι 

οποίες είναι, σύμφωνα με αυτόν, αναπόσπαστες στην ανάλυση λόγου, τη 

γλωσσολογική ανάλυση, τη μακρο-κοινωνιολογική παράδοση της ανάλυσης 

κοινωνικής πρακτικής σε σχέση με τις κοινωνικές δομές και την ερμηνευτική ή 

μικρο-κοινωνιολογική ανάλυση.  

Αναλυτικότερα, ο/η ερευνητής/τρια, αφού θέσει τα ερωτήματα της έρευνας 

του/ης και επιλέξει τα βιβλία που θα αναλύσει, προχωρά σε πολλαπλές και 

προσεκτικές αναγνώσεις τους. Κατόπιν βάσει των ερευνητικών ερωτημάτων και της 

εικόνας που αποκτά από τις αναγνώσεις, επιλέγει τα κείμενα (κεφάλαια ή ενότητες ή 

χωρία) που θα αναλύσει, ενταγμένα στο μέγιστο δυνατό συγκείμενό τους. Στη 

συνέχεια τα αναλύει, ακολουθώντας την παρακάτω πορεία, η οποία μπορεί να 

διαφοροποιείται κάποιες φορές ως προς τη σειρά εξέτασης των διαστάσεων 

(Fairclough 1992, 1995, 1996): 

 1) Η πρακτική του λόγου (μακρο- επίπεδο): Αναλύει τις διαδικασίες πα- 

ραγωγής, διανομής και κατανάλωσης του κειμένου, οι οποίες είναι δυνατό να 

μεταβάλλονται ανάλογα με το είδος του κοινωνικού λόγου, αλλά και τους 

κοινωνικούς παράγοντες, καθώς μέσω των διαδικασιών αυτών είναι δυνατό να 

συγκροτούνται, να αναπαράγονται, να μετασχηματίζονται κοινωνικές ταυτότητες και 

κοινωνικές σχέσεις, αλλά και συστήματα γνώσεων και πεποιθήσεων. Βασικοί όροι 

της ανάλυσής του/ης είναι:  

α) Η διακειμενική ανάλυση, με την οποία ο/η ερευνητής/τρια εστιάζει στην 

ιδιότητα των κειμένων να αποτελούνται από τμήματα άλλων, προηγούμενων 

κειμένων που μπορεί να διακρίνονται ή να είναι πλήρως ενσωματωμένα μέσα στο 

κείμενο, να επιβεβαιώνονται ή να αναιρούνται κ.λπ. από αυτό, αλλά και επόμενων 
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κειμένων που ‘προβλέπει’. Έτσι, εξετάζει: i) τη διαλογικότητα ή συντεταγμένη δια- 

κειμενικότητα (constitutive intertextuality), αναλύοντας τους τύπους λόγου που 

εντοπίζονται στον υπό ανάλυση λόγο, ii) τις διακειμενικές αλυσίδες, σύμφωνα με τις 

οποίες εντάσσει το κείμενο μέσα σε μια σειρά τύπων κειμένων, σχετιζόμενων μεταξύ 

τους, των οποίων κάθε ‘κρίκος’ μετασχηματίζεται μέσα σε ένα άλλον, ενώ κάποιοι 

περισσότερο από άλλους, και iii) την έκδηλη διακειμενικότητα, την εμφανή δηλαδή 

παρουσία άλλων κειμένων μέσα στο κείμενο. 

 β) Η συνοχή, η οποία σχετίζεται κυρίως με την ανάλυση της κατανάλωσης 

του κειμένου και με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται/καθίστανται κατανοητά τα 

κείμενα από τους/ις αναγνώστες/τριες. 

 γ) Οι συνθήκες πρακτικών του λόγου με τις οποίες αναλύει τις κοινωνικές 

πρακτικές της παραγωγής του κειμένου.  

2) Η κειμενική ανάλυση, κατά την οποία αναλύει βάσει δύο διαφορετικών 

και συμπληρωματικών μορφών, των εξής:  

Ι) Της γλωσσικής ανάλυσης κατά την οποία, εκτός της παραδοσιακής 

γλωσσολογικής εξέτασης (φωνολογία, ακολουθία των ήχων ή των σημείων στο χαρτί, 

στις προτάσεις, γραμματική που καλύπτει το επίπεδο της πρότασης, το λεξιλόγιο και 

τη σημασιολογία) αναλύει την κειμενική οργάνωση πέρα από τα όρια της πρότασης. 

Κατά την ανάλυση δε αυτή εξετάζει κυρίως: α) τη συνοχή/συνεκτικότητα (αναφορά, 

αντικατάσταση, έλλειψη, σύνδεση, λεξιλογική συνεκτικότητα, αντώνυμα και 

σύγκριση) (βλ. Salkie 1995), που αφορά στον τρόπο με τους οποίους διάφορα 

τμήματα, προτάσεις ή λέξεις του κειμένου συνδέονται μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν 

με τους/ις συγγραφείς και τους/ις αναγνώστες/τριές τους, προκειμένου να προκύψει 

ένα κείμενο με συνοχή, β) την ευγένεια στο λόγο (καταγραφή των στρατηγικών 

ευγένειας και της σημασίας τους για τις κοινωνικές σχέσεις των 

συμμετεχόντων/ουσών, γ) το ήθος, δ) τη γραμματική, δηλαδή το συν- δυασμό των 

λέξεων κατά τη δόμηση προτάσεων (θέμα, μεταβατικότητα, τροπικό- τητα), ε) το 

λεξιλόγιο και τη σημασία του (λεξικοποίηση, σημασίες των λέξεων, δι- ατύπωση, 

μεταφορά).  

ΙΙ) Της διακειμενικής ανάλυσης, κατά την οποία εξετάζει τις οριζόντιες και 

κάθετες διακειμενικές σχέσεις, την έκδηλη διακειμενικότητα, τη διαδοχική, τη μικτή 

διακειμενικότητα και τη διαλογικότητα ή συντεταγμένη διακειμενικότητα.  

3) Τέλος, η κοινωνική πρακτική, στο πλαίσιο της οποίας αναλύει: i) τις ευ- 

ρύτερες κοινωνικές πρακτικές του λόγου που συμβάλλουν στην παραγωγή, την 
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αναπαραγωγή και τη μεταβολή των κοινωνικών σχέσεων και ii) τις μορφές ιδεολο- 

γίας ως κατασκευών της πραγματικότητας, του φυσικού κόσμου, των κοινωνικών 

σχέσεων και των κοινωνικών ταυτοτήτων, μέσω του λόγου και της ηγεμονίας, δη- 

λαδή της κυριαρχίας επί του κοινωνικού συνόλου δια της οικονομίας, της πολιτικής, 

του πολιτισμού και της ιδεολογίας. 

 

 

 Η ερευνητική διαδικασία 

           

           Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό 

στα τρία επίπεδα του μεθοδολογικού παραδείγματος του Faircough και σύμφωνα με 

τα βήματα του ερευνητή όπως αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο του Κ. Μπονίδη ( Το 

περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας). Ο ερευνητής: 

1. Θέτει τα ερωτήματα της έρευνας 

2. Επιλέγει τα βιβλία-κείμενα που θα αναλύσει 

3. Προχωρά σε πολλαπλές αναγνώσεις 

4. Ορίζει κριτήρια 

5. Επιλέγει τα κείμενα (κεφάλαια, ενότητες, χωρία) ενταγμένα στο μέγιστο 

δυνατό συγκείμενό τους 

6. Αναλύει τα κείμενα με βάση τις 3 διαστάσεις 

Ανάλυση των γλωσσικών πρακτικών. Η διαδικασία επικεντρώνεται στις 

διαδικασίες παραγωγής διανομής και κατανάλωσης του κειμένου 

Ανάλυση των κειμένων. Αποβλέπει στην ενδελεχή αναζήτηση των γλωσσικών 

χαρακτηριστικών του κειμένου, με τα οποία κατασκευάζονται/ αναπαράγονται, από 

τον λόγο κοινωνικές πρακτικές. α) Συνεκτικότητα, β) έλεγχος κατά τη γλωσσική 

αλληλεπίδραση, γ) ευγένεια, δ) ήθος, ε) η γραμματική,  στ) η μεταφορά, ζ) η δομή 

του κειμένου, η) η δύναμη των εκφράσεων 

Ανάλυση κοινωνικής πρακτικής. Επικεντρώνεται στην ανάλυση των ευρύτερων 

κοινωνικών πρακτικών του λόγου που συμβάλλουν στην παραγωγή, αναπαραγωγή 

και μεταβολή των κοινωνικών σχέσεων και στη μελέτη των μορφών ιδεολογίας. 
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 Εργαλεία ανάλυσης των υπό μελέτη κειμένων 

 

 Προκειμένου, να εξετάσουμε τις κοινωνικές ταυτότητες και σχέσεις που 

διαμορφώνονται μέσα από τα κείμενα χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένα εργαλεία 

ανάλυσης της διαπροσωπικής λειτουργίας της γλώσσας η οποία περιλαμβάνει 

γλωσσικά στοιχεία που αφορούν τη διεπίδραση κειμενικού παραγωγού-καταναλωτή 

και την εμπλοκή του κειμενικού παραγωγού στο εκφώνημα. Η διεπίδραση 

εκφράζεται κυρίως μέσω των γλωσσικών στοιχείων της «δείξης προσώπου» (personal 

deixis), των «πράξεων λόγου» (speech acts) και της «τροπικότητας» (modality). Η 

εμπλοκή του ομιλητή/τριας και η δήλωση στάσης προς το εκφερόμενο μήνυμα 

εκφράζεται με τον γλωσσικό μηχανισμό της «αξιολόγησης» (evaluation).   

Αναλυτικότερα, η δείξη προσώπου (personal deixis) αποτελεί μέρος του 

ευρύτερου γλωσσικού φαινομένου της ‘δείξης’, που αναφέρεται στα γλωσσικά 

στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν ένα κείμενο με το χρόνο (το 

‘τώρα’: χρονική δείξη) και τον χώρο (το ‘εδώ’: χωρική δείξη) της επικοινωνίας, 

καθώς και με τους συμμετέχοντες, τον πομπό και τον δέκτη (‘εμένα’ και ‘εσένα’: 

δείξη προσώπου). Η δείξη προσώπου, ειδικότερα, αφορά όλες τις αναφορές που 

γίνονται σε ένα κείμενο στον συγγραφέα/ ομιλητή ή/και αναγνώστη/ ακροατή, που 

κυρίως εκφράζονται με την επιλογή αριθμού προσώπου στις προσωπικές και κτητικές 

αντωνυμίες, καθώς και στα ρήματα. 

          Οι πράξεις λόγου αποτελούν ένα ακόμη εργαλείο για τη μελέτη της 

διεπίδρασης μεταξύ πομπού και δέκτη της επικοινωνίας και μελετούνται από τον 

κλάδο της γλωσσολογίας που ονομάζεται ‘πραγματολογία’. Η πραγματολογία 

απομακρύνεται από την αντιμετώπιση της γλώσσας ως μέσου αναφοράς στον κόσμο, 

και επικεντρώνεται στην οπτική της γλώσσας ως εργαλείου μέσω του οποίου ο 

χρήστης της γλώσσας εκφράζει τις προθέσεις του και πράττει. Όταν χρησιμοποιούμε 

τη γλώσσα, κάνουμε διάφορες πράξεις: α) δηλώνουμε κάτι ‘αποφαντικές’ [assertive], 

β) εκφράζουμε τη στάση μας και τα συναισθήματά μας για κάτι ‘εκφραστικές’ 

[expressive], γ) ζητάμε κάτι από τον ακροατή/αναγνώστη ‘κατευθυντικές’ [directive], 

δ) επιφέρουμε μια αλλαγή στον κόσμο (σε θεσμικό πλαίσιο κυρίως): ‘διακηρυχτικές’ 

[declarative], ε) δεσμευόμαστε για μια μελλοντική πράξη ‘δεσμευτικές’ [commissive] 

πράξεις λόγου. Επομένως, οι πράξεις λόγου θέτουν συγκεκριμένους ρόλους στον 

ομιλητή/ συγγραφέα και ακροατή/ αναγνώστη. Οι αποφαντικές, εκφραστικές, 
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δεσμευτικές και διακηρυχτικές πράξεις προσανατολίζονται στον ίδιο τον ομιλητή/ 

συγγραφέα, ενώ ο ρόλος του ακροατή/ αναγνώστη είναι αυτός κάποιου στον οποίο 

λέγεται κάτι. Αντίθετα, οι κατευθυντικές πράξεις έχουν έναν έντονα διαδραστικό 

χαρακτήρα, και προσανατολίζονται στον ακροατή/ αναγνώστη, του οποίου ο ρόλος 

είναι κάποιου από τον οποίο ζητείται κάτι. 

        Η τροπικότητα αφορά τον βαθμό με τον οποίο ο ομιλητής/συγγραφέας δείχνει 

γλωσσικά ότι δεσμεύεται, ή αντίθετα, ότι απομακρύνεται από τα λεγόμενά του, 

δηλαδή αναφέρεται στο βαθμό ‘συγγένειας’  ή ‘σύνδεσης’ (affinity) με ένα εκφώνημα 

Εναλλακτικά, η τροπικότητα μπορεί να ιδωθεί ως ο γλωσσικός μηχανισμός μέσω του 

οποίου διαβαθμίζουμε το εκφώνημά μας ανάμεσα στο ‘ναι’ και το ‘όχι’. Η 

τροπικότητα συνδέεται στενά με τις πράξεις λόγου. Ανάλογα με την πράξη λόγου η 

οποία επιτελείται από το εκφώνημα, η τροπικότητα είναι είτε ‘επιστημική’ 

(epistemic), είτε ‘δεοντική’ (deontic). Η επιστημική τροπικότητα εκφράζει 

διαβαθμίσεις αλήθειας, και γι’ αυτό συνδέεται με τις αποφαντικές πράξεις λόγου 

(δηλ. πόσο αποφαινόμαστε για κάτι), ενώ η δεοντική τροπικότητα εκφράζει 

διαβαθμίσεις υποχρέωσης (δηλ. πόσο ζητάμε κάτι από τον ακροατή), και γι’ αυτό 

σχετίζεται με τις κατευθυντικές πράξεις λόγου. 

         Παράλληλα, η κατασκευή του κοινωνικού ρόλου του παραγωγού κειμένου, 

μέσω της επιλογής να εμπλακεί ή όχι στο εκφώνημα καταθέτοντας ή όχι τις 

προσωπικές του απόψεις στην πληροφορία που μεταφέρει συνδέεται κυρίως με την 

παρουσία ή όχι γλωσσικών στοιχείων ‘αξιολόγησης’. Η αξιολόγηση αφορά την 

παρεμβολή των συναισθημάτων, σχόλιων και υποκειμενικών κρίσεων του ομιλητή/ 

συγγραφέα μέσα στο εκφώνημα. 

 

 

 

 Καθορισμός του υπό έρευνα υλικού 

 

       Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει το λόγο των ίδιων των αναπήρων για 

ζητήματα που τους αφορούν άμεσα, μέσα από τη μελέτη κειμένων που αναφέρονται 

στην αναπηρία και έχουν γραφεί από ανάπηρα άτομα ή από μέλη των οικογενειών 

τους. Για το λόγο αυτό η αναζήτηση δεδομένων έγινε σε κείμενα που είναι 

δημοσιευμένα σε ιστοσελίδες και blogs (ιστολόγια) στο διαδίκτυο οι συγγραφείς των 
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οποίων προέρχονται από το χώρο της αναπηρίας είτε ως ανάπηρα άτομα οι ίδιοι από 

όλο το φάσμα των ανάπηρων ατόμων, είτε ως μέλη οικογενειών με ανάπηρο άτομο.  

 Σύλλογος Φίλων Ατόμων με Αναπηρία "αλλάΖΩ" 

 Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεα.) Π.Ε. 

Ευρυτανίας  

 Σύλλογος «ΑΛΚΗ» Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) Ατόμων 

με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΑΜΕΜΔ) Γονέων, κηδεμόνων και φίλοι 

αυτών 

 Σύλλογος Υποστήριξης ΑμεΑ Δήμου Αργυρούπολης "Συμπράττω" 

      Επιλέχθηκε η χρήση του διαδικτύου για τη συλλογή δεδομένων, καθώς αποτελεί 

ένα ερευνητικό εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα άντλησης πλούσιων δεδομένων 

σε πραγματικό χρόνο. 

      Επιπλέον, κριτήριο για την επιλογή των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και κατ’ 

επέκταση κειμένων αποτέλεσε η αναφορά τους σε θέματα αναπηρίας, ώστε να 

μπορέσουν να εξετασθούν οι θέσεις και οι απόψεις τους για θέματα που τους 

αφορούν άμεσα. Ενώ, αποκλείστηκαν ιστοσελίδες που αναφέρονταν μονάχα στα 

ιδρυτικά και οργανωτικά στοιχεία των φορέων-συλλόγων ή σε κείμενα ενημερωτικού 

τύπου. Μάλιστα, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι από το πλήθος των 

ιστοσελίδων φορέων και συλλόγων ατόμων με αναπηρία που συναντώνται ελάχιστες 

είναι αυτές στις οποίες δημοσιεύονται   κείμενα τα οποία εκφράζουν τις απόψεις των 

συγγραφέων τους. Στα περισσότερα κυριαρχούν κείμενα ενημερωτικού και θεσμικού 

τύπου. 

       Οι λόγοι κατά τους οποίους επέλεξα να συγκρίνω μεταξύ τους τα συγκεκριμένα 

κείμενα είναι για να αναγνωρίσω τις διαφορετικές θέσεις που υιοθετούν άτομα που 

ανήκουν στην ίδια «κοινωνική ομάδα» αναφερόμενοι στην αναπηρία και σε θέματα 

που σχετίζονται με αυτήν. Να εντοπίσω τις προτεραιότητες και τα προβλήματα που 

προβάλλονται  από τους εκάστοτε συγγραφείς καθώς και τον τρόπο που θίγονται, τη 

στάση τους απέναντι σε αυτά, κοινή ή όχι μεταξύ των εξεταζόμενων κειμένων.  Όσον 

αφορά τα παραπάνω, κατά την εκπόνηση της εργασίας δημιουργήθηκαν ορισμένα 

ερωτήματα: Στη βάση ποιού μοντέλου συγκροτείται η αναπηρία σύμφωνα με τους 

συγγραφείς; Πώς αναγνωρίζεται η αναπηρία, ως κοινωνικό ζήτημα ή στη βάση των 

ατομικών και ιατρικών προσεγγίσεων; Ποιες ταυτότητες επιλέγονται από τους ίδιους; 

Ποια προβλήματα σχετιζόμενα με την αναπηρία αναδεικνύονται ως σημαντικότερα; 
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Γ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας εξετάσθηκε ένας μεγάλος αριθμός 

κειμένων τα οποία προέρχονται από τις ηλεκτρονικές σελίδες φορέων και συλλόγων 

ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, λόγω του ότι στις περισσότερες ιστοσελίδες 

αναφέρονταν κυρίως τα ιδρυτικά και οργανωτικά στοιχεία των φορέων-συλλόγων και 

όχι οι θέσεις τους για την αναπηρία, από τα εν λόγο κείμενα επιλέχθηκαν να 

αναλυθούν ενδεικτικά τα παρακάτω χωρία.  

 

 

 Σύλλογος Φίλων Ατόμων με Αναπηρία "αλλάΖΩ" 

 «Απέναντι στην κοινωνική και οικονομική κρίση απαντάμε με αγωνιστικές δράσεις, με 

σεβασμό στην Αναπηρία και με έμπρακτη υποστήριξη εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη 

ανάγκη μας. Η επανάσταση του «αυτονόητου» άλλωστε αποτελεί έννοια φιλική και 

επίκαιρη στις μέρες μας. Ας σηκωθούμε λοιπόν από τον καναπέ της …τακτοποιημένης 

ζωής μας και της ψεύτικης ασφάλειας που μας παρέχει. Οι καιροί και οι ανάγκες δεν 

περιμένουν, πρέπει να κάνουμε κάτι και να το κάνουμε τώρα! 

Ο αγώνας μας διαρκής και επίμονος δεν εξασφαλίζει την επιτυχία του σκοπού μας, 

είναι όμως αφορμή να ξανασυναντηθούμε, να ξαναθυμηθούμε την κοινωνική 

αλληλεγγύη που έχουμε από καιρό ξεχάσει.» 

Αγώνας με αξιοπρέπεια για το δικαίωμα στη ζωή 

Κάθε άτομο που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, έχει το δικαίωμα να ζει 

ανθρώπινα και ισότιμα. Όλοι γνωρίζουμε το συνεχή και καθημερινό αγώνα των 

Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

τους, καθώς και των αντίστοιχων οργανώσεων για κοινωνική και πολιτική αλλαγή. 

Ο Σύλλογός μας, όπως το μαρτυρά και το όνομά του «αλλάΖΩ», προωθώντας 

τον εθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη, αγωνίζεται να ευαισθητοποιήσει τους 

συμπολίτες μας για την αλλαγή της νοοτροπίας, αλλά και της κοινωνικής συμπεριφοράς 

απέναντι στα ΑμεΑ, ώστε να τύχουν της αποδοχής που δικαιούνται, ως ισότιμοι 

πολίτες.  
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Να γίνει κοινή πεποίθηση όλων ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε διαρκώς για την εξάλειψη 

των διακρίσεων που τοποθετούν τα Α.με.Α. στο περιθώριο της κοινωνίας. 

Σήμερα που η κρίση αγνοεί την αναπηρία και έχει ουσιαστικά «γονατίσει» τα ΑμεΑ και 

τις οικογένειές τους, μας χρειάζονται δίπλα τους, ως φίλους, συνοδοιπόρους, 

φροντιστές και συνεργάτες. Θέλουν την αγάπη, τον σεβασμό και την εκτίμηση που θα 

δίναμε στο συνάνθρωπο μας, όχι ως δείγμα οίκτου και συμπόνιας, αλλά ειλικρινούς 

αποδοχής των δυσκολιών του και αναγνώριση των χαρισμάτων που όλοι διαθέτουμε. 

Τα ΑμεΑ δεν είναι άτομα με ανεπάρκειες αλλά με …επάρκειες που δυστυχώς πρέπει να 

ανακαλύψουμε! 

Μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι, ο καθένας από την κοινωνική του θέση αλλά και τις 

δραστηριότητες που αγαπάει. Γιατί αξίζει να βλέπουμε όλοι την Αναπηρία με χαμόγελο 

και αξιοπρέπεια.» 

 

 

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας περιλαμβάνει γλωσσικά στοιχεία 

που αφορούν τη διεπίδραση κειμενικού παραγωγού-καταναλωτή και την εμπλοκή του 

κειμενικού παραγωγού στο εκφώνημα. Η διεπίδραση εκφράζεται κυρίως μέσω των 

γλωσσικών στοιχείων της «δείξης προσώπου» (personal deixis) και των «πράξεων 

λόγου» (speech acts). Η εμπλοκή του ομιλητή/τριας και η δήλωση στάσης προς το 

εκφερόμενο μήνυμα εκφράζεται με τον γλωσσικό μηχανισμό της «αξιολόγησης» 

(evaluation).  

Η δείξη προσώπου εξετάζεται μέσα από τις αναφορές που γίνονται στο/στους 

συγγραφέα/συγγραφείς των δύο αυτών κειμένων και εκφράζονται μέσω των ρημάτων 

(απαντάμε, να κάνουμε, να ξανασυναντηθούμε, να ξαναθυμηθούμε, έχουμε ξεχάσει, 

να αγωνιζόμαστε, γνωρίζουμε, διαθέτουμε, να ανακαλύψουμε, μπορούμε να 

βοηθήσουμε, να βλέπουμε) και τη κτητική αντωνυμία «μας». Αρχικά, οι αναφορές 

αυτές απευθύνονται στους υποστηρικτές του συλλόγου, στη συνέχεια όμως 

απευθύνονται και στους αναγνώστες προβάλλοντας την ανάγκη της συλλογικότητας 

για την ενίσχυση υποστήριξης της ευπαθής ομάδας των ατόμων με αναπηρία. 

Επιπλέον, εντοπίζονται και στοιχεία χρονικής δείξης (σήμερα, στις μέρες μας) τα 

οποία απευθύνονται στην οικονομική κρίση που υφίσταται η χώρα και η οποία 

επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη ζωή των ατόμων με αναπηρία.  
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Οι πράξεις λόγου αποτελούν ένα ακόμη εργαλείο για τη μελέτη της 

διεπίδρασης μεταξύ πομπού και δέκτη. Στα συγκεκριμένα κείμενα συναντώνται κατά 

κύριο λόγο αποφαντικές πράξεις λόγου με τις οποίες ο πομπός δεσμεύεται για την 

αλήθεια των λεγομένων του. Μερικές από αυτές είναι οι εξής: «Απέναντι στην 

κοινωνική και οικονομική κρίση απαντάμε...ανάγκη μας», «Κάθε άτομο που 

αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, έχει το δικαίωμα να ζει ανθρώπινα και 

ισότιμα», «Όλοι γνωρίζουμε το συνεχή και καθημερινό αγώνα…αλλαγή», «Σήμερα 

που η κρίση αγνοεί την αναπηρία», «Θέλουν την αγάπη, τον σεβασμό και την 

εκτίμηση που θα δίναμε στο συνάνθρωπο μας», «Τα ΑμεΑ δεν είναι άτομα με 

ανεπάρκειες». Τα ρήματα των αποφαντικών πράξεων λόγου εκφέρονται με οριστική 

ενεστώτα δηλώνοντας το πραγματικό και τη βεβαιότητα του συγγραφέα για τα όσα 

λέει. Επιπλέον, εντοπίζονται και κατευθυντικές πράξεις λόγου με τις οποίες ο πομπός 

ζητά κάτι από τον ακροατή/ αναγνώστη «Ας σηκωθούμε λοιπόν από τον καναπέ της 

…τακτοποιημένης ζωής μας και της ψεύτικης ασφάλειας που μας παρέχει» → 

προτρεπτική υποτακτική, «πρέπει να κάνουμε κάτι και να το κάνουμε τώρα!», «Να 

γίνει κοινή πεποίθηση όλων ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε διαρκώς για την εξάλειψη 

των διακρίσεων που τοποθετούν τα Α.με.Α. στο περιθώριο της κοινωνίας» οι οποίες 

εκφέρονται με υποτακτική ενεστώτα δηλώνοντας προτροπή και το επιθυμητό του 

συγγραφέα ο οποίος προτρέπει των αναγνώστη να βοηθήσει έμπρακτα στην 

προσπάθεια βελτίωσης της ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ακόμη, η χρήση του 

τροπικού ρήματος «πρέπει» αποτελεί μεσαία δεοντική τροπικότητα η οποία εκφράζει 

χρησιμότητα ενώ η στίξη- θαυμαστικό στο τέλος της πρότασης προσδίδει έμφαση 

στη προτροπή. Η χρήση κατευθυντικών πράξεων λόγου έχει έναν έντονα διαδραστικό 

χαρακτήρα, καθώς προσανατολίζονται στον ακροατή/ αναγνώστη, του οποίου ο 

ρόλος είναι κάποιου από τον οποίο ζητείται κάτι. Τα συγκεκριμένα κείμενα υιοθετούν 

μέσω της χρήσης α’ πληθυντικού προσώπου αλλά και των κατευθυντικών πράξεων 

προσωπικό ύφος με σκοπό την ευαισθητοποίηση του αναγνώστη, ενώ το πλήθος 

προσδιορισμών (διαρκής, επίμονος, ισότιμοι, συνεχή, καθημερινό, ειλικρινούς, 

δυστυχώς) και το συναισθηματικά φορτισμένο λεξιλόγιο (σεβασμό, επανάσταση του 

«αυτονόητου», αγώνας, αλληλεγγύη, «γονατίσει», αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση, 

οίκτου, συμπόνιας,  αξιοπρέπεια) αποτελούν γλωσσικά στοιχεία «αξιολόγησης». 

Τέλος, η ονομασία του συλλόγου "αλλάΖΩ", αποτελεί αποφαντική πράξη λόγου που 

εκφέρεται με οριστική ενεστώτα δηλώνοντας το πραγματικό και το βέβαιο. Αποτελεί 

εύστοχη επιλογή καθώς παραπέμπει στην ανάγκη αλλαγής για τη βελτίωση της ζωής 
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των ανάπηρων ατόμων, ενώ “κρύβει” μέσα του το ρήμα «Ζω» προσδίδοντας 

αισιοδοξία στην ονομασία του συλλόγου. 

 

 

 Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεα.) 

Π.Ε. Ευρυτανίας  

 «Οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με αναπηρία βιώνουν καθημερινά ένα 

ανυπέρβλητο αγώνα. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που βλέπουν το παιδί τους όπως 

πραγματικά είναι. Δάσκαλοι, γιατροί το βλέπουν μόνο σε ορισμένες περιστάσεις κάτω 

από ελεγχόμενες συνθήκες - αποσπασματικά - ενώ εμείς το βλέπουμε στις καλύτερες και 

στις χειρότερες στιγμές του. Έχουμε γίνει η προέκταση της ζωής του. Είμαστε 

αντιμέτωποι καθημερινά με εναλλαγές συναισθημάτων άρνηση, ενοχή, σύγχυση, θυμός, 

απόγνωση. Έχουμε ψάξει, θρηνήσει, εκλιπαρήσει, έχουμε βρεθεί σε αμηχανία, έχουμε 

δεχθεί συγκρουόμενες απόψεις για το παιδί και ταπεινωτικές κρίσεις για τον εαυτό μας. 

Έχουμε εξοντωθεί οικονομικά, ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά αγαπάμε τα παιδιά μας και 

η αγάπη αυτή είναι αναμφισβήτητη ακλόνητη, άσβεστη». 

Γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο, δύναμη και κουράγιο.  

Το Δ.Σ. του συλλόγου 

 

Το συγκεκριμένο απόσπασμα  ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική σελίδα του 

Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεα.) Π.Ε. Ευρυτανίας. Οι 

συγγραφείς (γονείς και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία) του συγκεκριμένου 

αποσπάσματος συμπεριλαμβάνουν στο κείμενο δεικτικά στοιχεία προσώπου τα οποία 

εκφράζονται με τη χρήση προσωπικών (εμείς) και κτητικών αντωνυμιών (μας) σε α΄ 

πληθυντικό πρόσωπο, καθώς και με την επιλογή αριθμού προσώπου των ρημάτων 

(βλέπουμε, έχουμε γίνει, είμαστε, έχουμε βρεθεί, έχουμε ψάξει, θρηνήσει, 

εκλιπαρήσει, αγαπάμε κ.α.) → α΄πληθυντικός αριθμός. Ωστόσο, στην αρχή του 

κειμένου η ταυτότητα των συγγραφέων δηλώνεται πιο γενικά (οι γονείς και 

κηδεμόνες των ατόμων με αναπηρία) σε γ’ πληθυντικό πρόσωπο  (βιώνουν, βλέπουν), 
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στη συνέχεια όμως υιοθετούν με τη χρήση α’ πληθυντικού προσώπου πιο προσωπικό 

ύφος. 

Επιλέον, μέσα από το λόγο τους οι συγγραφείς εκφράζουν τις προθέσεις τους 

και πράττουν. Οι πράξεις λόγου αυτές αποτελούν ένα ακόμη εργαλείο για τη μελέτη 

της διεπίδρασης μεταξύ πομπού και δέκτη. Στο παρόν κείμενο εντοπίζονται 

αποφαντικές πράξεις λόγου με τις οποίες ο πομπός δεσμεύεται στην αλήθεια των 

λεγομένων του: «Οι γονείς…βιώνουν καθημερινά ένα ανυπέρβλητο αγώνα», «Είναι 

οι μόνοι άνθρωποι που βλέπουν το παιδί τους…», «Είμαστε αντιμέτωποι 

καθημερινά…», «…εμείς το βλέπουμε…», «Παρ' όλα αυτά αγαπάμε τα παιδιά...». Οι 

αποφαντικές αυτές πράξεις λόγου εκφέρονται με οριστική ενεστώτα φανερώνοντας 

το πραγματικό στο παρόν. Συναντώνται και άλλες αποφαντικές πράξεις λόγου οι 

οποίες εκφέρονται με οριστική παρακειμένου (παρόν) όπου στη συγκεκριμένη 

περίπτωση επιτελεί ρόλο αορίστου και δηλώνει το πραγματικό «Έχουμε γίνει η 

προέκταση της ζωής του», «Έχουμε ψάξει, θρηνήσει, εκλιπαρήσει, έχουμε βρεθεί σε 

αμηχανία, έχουμε δεχθεί συγκρουόμενες απόψεις για το παιδί και ταπεινωτικές 

κρίσεις για τον εαυτό μας», «Έχουμε εξοντωθεί οικονομικά, ψυχολογικά».  

Ο πομπός σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του δέκτη σε 

σχέση με την αναπηρία χρησιμοποιεί προσωπικό ύφος το οποίο, μάλιστα, 

συνοδεύεται από τη χρήση συναισθηματικά φορτισμένου λεξιλογίου. Αρκετές φορές 

αποτελείται από έννοιες αρνητικά φορτισμένες (άρνηση, ενοχή, σύγχυση, θυμός, 

απόγνωση, ταπεινωτικές - επιθ.προσδ.)  και ρήματα όπως θρηνήσει, εκλιπαρήσει, 

εξοντωθεί. Επιπλέον, η χρήση επιθετικών προσδιορισμών (ανυπέρβλητο, 

αναμφισβήτητη, ακλόνητη, άσβεστη) και μεταφορών «ανυπέρβλητο αγώνα» και 

«προέκταση της ζωής του»  που τονίζουν τις δυσκολίες της ζωής των ανάπηρων 

ατόμων επιτείνουν το έντονα συγκινησιακό ύφος του κειμένου. Τέλος, η χρήση των 

επιθετικών προσδιορισμών και του συναισθηματικού λεξιλογίου που αναφέρθηκαν 

αποτελούν γλωσσικών στοιχείων «αξιολόγησης». 

 

 

 

 Σύλλογος «ΑΛΚΗ» Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

Ατόμων με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΑΜΕΜΔ) Γονέων, κηδεμόνων 

και φίλοι αυτών 
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ΕΓΩ και ΕΣΥ γινόμαστε ΕΜΕΙΣ... 

«Εμείς» που ενώσαμε τις φωνές μας, για να ομορφύνουμε τη ζωή των αγαπημένων 

μας, που είναι διαφορετικοί μεν, Ισότιμοι και Ισάξιοι δε. 

Απρόσμενη και συγκινητική η συμμετοχή όλων των Δημοτικών Αρχών. Φορέων 

συλλόγων και συμπολιτών μας, συνοδοιπόροι στο δύσκολο έργο μας, για τη διασφάλιση 

του (αναφαίρετου δικαιώματος για ποιότητα στη ζωή και την εκπαίδευση των μελών 

μας)... 

Κοινός Στόχος η εξατομικευμένη διδασκαλία των παιδιών μας, για την βελτίωση των 

ικανοτήτων και επιδεξιοτήτων τους, σε σωστά διαμορφωμένους χώρους. 

Η Διαφορετικότητα μας συνεπαίρνει, μας σαγηνεύει αλλά και μας πονά. Όμως ο πόνος 

γεννά δύναμη και η δύναμη αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα. 

Όλοι Μαζί, μια Αγκαλιά, ένα Στήριγμα... Σε όλους εσάς που κάνατε την καρδιά σας 

«προσβάσιμη και προσπελάσιμη» ώστε να χωρέσουν σ΄αυτή οι λιγότερο ικανοί... 

ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

O Σύλλογος «ΑΛΚΗ» Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) Ατόμων με 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΑΜΕΜΔ) Γονέων, κηδεμόνων και φίλοι αυτών, με 

σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών μας, πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν 

ισότιμα μέλη, καλλιεργώντας τις ικανότητες και επιδεξιότητες τους. 

Υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους, θα πρέπει όλοι, πολιτεία, ιδιωτικοί φορείς, 

εκπαιδευτικοί και γονείς να παρέχουμε κάθε δυνατή φροντίδα υποστήριξη και 

ενθάρρυνση στα παιδιά και στις οικογένειές τους. ώστε να τους διασφαλίσουμε το 

ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

Τον Σύλλογό μας, από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν και υπερασπίστηκαν σχεδόν όλοι 

οι φορείς της Σκιάθου καθώς και μεμονωμένα άτομα. Είναι πολύ σημαντικό να 

νιώθουμε δίπλα μας συνειδητά, ευαισθητοποιημένα άτομα-συνοδοιπόρους στο δύσκολο 

έργο μας... Τον Σεπτέμβριο του 2008 πρωτολειτούργησε το 2/θ Ειδικό Σχολείο Σκιάθου 

μετά από πολλές επίπονες και επίμονες προσπάθειες  

Βέβαια υπάρχουν πολλές ελλείψεις που ελπίζουμε να καλυφθούν στο άμεσο μέλλον. 

Σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθμ.3699 (2 Οκτωβρίου 2008) «…η πολιτεία δεσμεύεται 

να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν 

δημόσιας παιδείας… Να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεισφορά 

στην κοινωνία ...Και πλήρη καταχώρηση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη...:Όλοι οφείλουν να αναγνωρίσουν την αναπηρία 
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ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό 

φαινόμενο και να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων τους...» 

Η εφαρμογή των αρχών του «Σχεδιασμού για Όλους» (Design for all) για τη 

διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με Αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο 

κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού όσο 

και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και ηλεκτρονικού) και 

των κτιριακών υποδομών. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των μαθητών του Ειδικού 

Σχολείου απαιτεί εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων 

λόγω των διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών, όπως ορίζει ο νόμος. 

Ο Σύλλογός μας ελπίζει αυτό να γίνει εφικτό με την συμπαράσταση και την συνεργασία 

όλων των φορέων. 

 

 

Η χρήση της δείξης προσώπου στο συγκεκριμένο κείμενο γίνεται αντιληπτή 

από τη πρώτη κιόλας λέξη καθώς εκφράζεται με τρεις προσωπικές αντωνυμίες σε α΄ , 

β΄ ενικό και α΄ πληθυντικό πρόσωπο (εγώ, εσύ, εμείς) εμπλέκοντας από την αρχή τον 

αναγνώστη, επιδιώκοντας τη συμμετοχή του και προωθώντας το αίσθημα της 

συλλογικότητας. Η δείξη προσώπου εκφράζεται και με τα ρήματα σε α΄πληθυντικό 

πρόσωπο (ενώσαμε, ομορφύνουμε, πιστεύουμε, να παρέχουμε, να διασφαλίσουμε, να 

νιώθουμε) καθώς και τη κτητική αντωνυμία «μας» (έργο μας, των παιδιών μας, των 

μελών μας κ.α.) αναφερόμενη στο πομπό. Ωστόσο, γίνεται αναφορά και στους 

αποδέκτες του μηνύματος με δεικτικό στοιχείο τη προσωπική αντωνυμία «εσάς». Με 

αυτό τον τρόπο το ύφος του κειμένου καθίσταται προσωπικό και έντονα διαδραστικό 

οικοδομώντας μια σχέση μεταξύ πομπού και δέκτη.   

Στη συνέχεια, μελετώντας τις πράξεις λόγου στο συγκεκριμένο κείμενο 

εντοπίζονται αποφαντικές πράξεις με τις οποίες ο/οι συγγραφέας/εις δηλώνουν τις 

απόψεις τους, ενδεικτικά  «πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν ισότιμα μέλη», 

«απαιτεί εξατομικευμένα…», «Ο Σύλλογός μας ελπίζει αυτό να γίνει εφικτό με την 

συμπαράσταση και την συνεργασία όλων των φορέων». Εκφέρονται με οριστική 

δηλώνοντας τη βεβαιότητα των λεγομένων. Δεν λείπουν, όμως, και οι εκφραστικές 

πράξεις μέσω των οποίων εκφράζονται οι στάσεις και τα συναισθήματα του 

παραγωγού «Η Διαφορετικότητα μας συνεπαίρνει, μας σαγηνεύει αλλά και μας 

πονά». Ακόμη, εντοπίζονται αρκετές κατευθυντικές πράξεις λόγου που 

προσανατολίζονται στον αναγνώστη «Υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους, θα 
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πρέπει όλοι, πολιτεία, ιδιωτικοί φορείς, εκπαιδευτικοί και γονείς να παρέχουμε κάθε 

δυνατή φροντίδα…» «Όλοι οφείλουν να αναγνωρίσουν την αναπηρία…», εκφέρονται 

με υποτακτική προτρέποντας τον αναγνώστη να προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες. 

Ενώ η χρήση τροπικών ρημάτων (πρέπει, οφείλουν) εκφράζει “μεσαία” δεοντική 

τροπικότητα που δηλώνει χρησιμότητα να πραγματοποιηθούν οι πράξεις αυτές για τη 

βελτίωση του τρόπου ζωής των ανάπηρων ατόμων.  

 Επιπλέον, είναι έντονη η χρήση συναισθηματικά φορτισμένου λεξιλογίου 

καθώς χρησιμοποιούνται έννοιες όπως πόνος, δύναμη, αποφασιστικότητα, 

αγωνιστικότητα αλλά και πλήθος επιθετικών προσδιορισμών όπως: διαφορετικοί, 

Ισότιμοι, Ισάξιοι, απρόσμενη, συγκινητική, δύσκολο, λιγότερο ικανοί, αναφαίρετου, 

προσβάσιμη, προσπελάσιμη, επίπονες, επίμονες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επίθετα 

Ισότιμοι και Ισάξιοι φέρουν κεφαλαίο το πρώτο τους γράμμα δίνοντας έμφαση στο 

δικαίωμα της ισότητας το οποίο δεν πρέπει να στερείται από τη συγκεκριμένη ομάδα 

ατόμων. Ακόμη και τα ρήματα που έχουν επιλεγεί (ομορφύνουμε, συνεπαίρνει, 

σαγηνεύει, πονά, αγκάλιασαν, υπερασπίστηκαν), το επίρρημα «βέβαια» και η 

έκφραση «είναι πολύ σηματικό» σε συνδιασμό με τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία 

αξιολόγησης από τη πλευρά του κειμενικού παραγωγού. Τέλος, η μεταφορική χρήση 

της γλώσσας «ενώσαμε τις φωνές μας/ Όμως ο πόνος γεννά δύναμη και η δύναμη 

αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα/ Σε όλους εσάς που κάνατε την καρδιά σας 

«προσβάσιμη και προσπελάσιμη» ώστε να χωρέσουν σ΄αυτή οι λιγότερο ικανοί» 

αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που προσδίδει στο κείμενο αμεσότητα και εξομολογητικό 

χαρακτήρα. 

 

 

 

 Σύλλογος Υποστήριξης ΑμεΑ Δήμου Αργυρούπολης "Συμπράττω" 

 

Ο Σύλλογος Συμπράττω δημιουργήθηκε το 2009, και τυπικά ιδρύθηκε το 2010. 

Αποτελεί μια πρωτοβουλία πολιτών οι οποίοι αρνούνται να παραμείνουν θεατές 

στις εξελίξεις ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο όπου τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την 

αποδόμηση του κράτους πρόνοιας ειδικά τώρα όπου μεσούσης της οικονομικής κρίσης 

δεν υπάρχουν ελπίδες βελτίωσης. 

Ως ενεργοί πολίτες ΑμεΑ και μη, οι οποίοι συμπορευόμαστε και συμπράττουμε 

σε μια κοινή προσπάθεια, με σκοπό την πολύπλευρη υποστήριξη των συναθρώπων μας 
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με αναπηρία.  Επιδίωξη μας είναι να συμβάλλουμε στην άρση των εμποδίων που 

υφίστανται και που τους έχουν οδηγήσει στην απομόνωση. Επιθυμία μας είναι να βγουν 

από τα σπίτια τους και να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής της 

πόλης μας.  

Ο ρόλος μας είναι διεκδικητικός. Ασκούμε πίεση και ενεργούμε με στόχο τη 

βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

πρόσβασης και προσβασιμότητας στο φυσικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις 

υπηρεσίες, στα αγαθά όπως: στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στην 

κοινωνική αποκατάσταση.   

Η ουσία του εγχειρήματος μας να ιδρύσουμε ένα τοπικό Σύλλογο Υποστήριξης 

Ατόμων με Αναπηρία έχει αφετηρία την εσωτερική ανάγκη των συμμετεχόντων σε 

αυτόν, να σπάσει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ΑμεΑ και μη μέσω της δυναμικής 

της Σύμπραξης. 

Σύνθημα μας είναι η "κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη" ώστε να γίνει πιο 

ανθρώπινη η πόλη μας. 

 

Οι συγγραφείς εμφανίζονται στο συγκεκριμένο κείμενο μέσα από δεικτικά 

στοιχεία που εντοπίζονται στην κτητική αντωνυμία «μας» σε α’ πληθυντικό πρόσωπο 

(πόλης μας, ρόλος μας, εγχειρήματος μας, σύνθημα μας) και στα ρήματα σε α’ 

πληθυντικό πρόσωπο (βιώνουμε, συμπορευόμαστε, συμπράττουμε, να συμβάλλουμε, 

ασκούμε, ενεργούμε, να ιδρύσουμε) που δηλώνουν τις ενέργειες του συλλόγου. 

Ακόμη, εμφανίζεται και χρονική δείξη με τη χρήση του χρονικού επιρρήματος 

«τώρα» αναφερόμενος ο συγγραφέας στην οικονομική κρίση. 

Ακόμη, μελετώντας τις πράξεις λόγου στο παρών κείμενο εντοπίζονται 

αποφαντικές πράξεις λόγου που πληροφορούν-ενημερώνουν τον αναγνώστη 

(αρνούνται να παραμείνουν/ Ασκούμε πίεση και ενεργούμε/ βιώνουμε/ δεν υπάρχουν 

ελπίδες βελτίωσης/ οι οποίοι συμπορευόμαστε και συμπράττουμε σε μια κοινή 

προσπάθεια) τα ρήματα των οποίων εκφέρονται με οριστική ενεστώτα φανερώνοντας 

το πραγματικό των λεγόμενων του συγγραφέα. Οι αποφαντικές πράξεις λόγου που 

εκφέρονται με υποτακτική (Επιδίωξη μας είναι να συμβάλλουμε/ Επιθυμία μας είναι 

να βγουν από τα σπίτια τους και να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της 

καθημερινής ζωής της πόλης μας) δηλώνουν τις επιθυμίες του κειμενικού 

παραγωγού. 
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Επιπλέον, η χρήση της παθητικής φωνής «…των εμποδίων που υφίστανται 

και που τους έχουν οδηγήσει στην απομόνωση» με βάση τη κλίμακα αιτιότητας φέρει 

ως αποτέλεσμα την απαλοιφή του δράστη που στη προκειμένη περίπτωση είναι η 

κοινωνία. 

Τέλος, η χρήση πλήθους επιθετικών προσδιορισμών (κρίσιμη, κοινή, 

πολύπλευρη, διεκδικητικός, εσωτερική, διαχωριστική, ανθρώπινη) αποτελούν 

στοιχείο αξιολόγησης από τη πλευρά του κειμενικού παραγωγού. 

 

 

 

Δ.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

          Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια να προσεγγισθεί η 

αναπηρία μέσα από τη ματιά των ίδιων των αναπήρων και των οικογενειών τους, έτσι 

όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη σε κείμενά τους αναρτημένα σε ιστοσελίδες του 

διαδικτύου. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν τι μπορεί να σημαίνει αναπηρία για 

τους ίδιους τους ανάπηρους και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, ποιά από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν θεωρούν ως σημαντικότερα και στη βάση ποιων 

ιδιοτήτων συγκροτούν την ταυτότητά τους, καθώς και με ποιούς τρόπους  

προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Με βάση τα αρχικά ερωτήματα και 

τις αναλύσεις του υλικού, προέκυψαν οι παρακάτω διαπιστώσεις. 

 

 

 

 Μοντέλο αναπηρίας 

 

Στα κείμενα που μελετήθηκαν σε καμία περίπτωση η αναπηρία δε 

συσχετίζεται με το είδος της βλάβης. Ενώ δεν υπάρχουν αναφορές σε ιατρικά 

ζητήματα ή σε προσωπικές περιπτώσεις καθώς η αναπηρία δεν αντιμετωπίζεται ως 

προσωπική τραγωδία. Οι συγγραφείς δεν αναφέρονται στην αναπηρία με βιολογικούς 

όρους ή εξειδικευμένη ορολογία γεγονός που μας απομακρύνει από το 

ιατρικό/ατομικό πρότυπο της αναπηρίας. Αντίθετα, φαίνεται ότι η αναπηρία 

προσεγγίζεται από τη σκοπιά των κοινωνικών μοντέλων. 
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Παράλληλα, η αναπηρία φαίνεται να συνδέεται με τις συνθήκες της 

ανισότητας «…που είναι διαφορετικοί μεν, Ισότιμοι και Ισάξιοι δε» της φτώχειας, 

του κοινωνικού αποκλεισμού «Ασκούμε πίεση και ενεργούμε με στόχο τη βελτίωση 

της καθημερινότητας των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης 

και προσβασιμότητας στο φυσικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις υπηρεσίες, στα 

αγαθά όπως: στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική 

αποκατάσταση» και της περιθωριοποίησης «Επιδίωξη μας είναι να συμβάλλουμε 

στην άρση των εμποδίων που υφίστανται και που τους έχουν οδηγήσει στην 

απομόνωση». Σε όλα τα κείμενα που εξετάσθηκαν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων 

των ατόμων με αναπηρία κατέχει πρωταρχικό ρόλο «ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «Να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για 

συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία...Και πλήρη καταχώρηση των 

δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη...» 

ενώ και το διαδίκτυο φαίνεται να αποτελεί μέσο πρόσβασης στη κοινωνία το οποίο 

φέρει και αυτό προβλήματα προσβασιμότητας «για τη διασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ατόμων με Αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά τον 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά 

την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και ηλεκτρονικού) και των 

κτιριακών υποδομών». Τέλος,  

 

 

 

 Κοινωνική ταυτότητα 

 

        Ως προς την κοινωνική ταυτότητα που επιλέγουν οι συγγραφείς, η 

μελέτη του υλικού έδειξε ότι τοποθετούν την αναπηρία στα κοινωνικά και πολιτικά 

της συμφραζόμενα συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα στη βάση της 

ιδιότητας του πολίτη, ενώ δεν προβάλλουν την αναπηρία ως αρνητική ή ως θετική 

ιδιότητα. Η κοινωνική ταυτότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν στους συλλόγους 

που εξετάσθηκαν φαίνεται να ορίζεται σε συνάρτηση με την ιδιότητα του πολίτη, 

πολίτη ισότιμου και ισάξιου που οφείλει να χαίρει ίσων δικαιωμάτων(Ο Σύλλογός 

μας, όπως το μαρτυρά και το όνομά του «αλλάΖΩ», προωθώντας τον εθελοντισμό και 

την κοινωνική αλληλεγγύη, αγωνίζεται να ευαισθητοποιήσει τους συμπολίτες μας για 

την αλλαγή της νοοτροπίας, αλλά και της κοινωνικής συμπεριφοράς απέναντι στα 
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ΑμεΑ, ώστε να τύχουν της αποδοχής που δικαιούνται, ως ισότιμοι πολίτες/  Αποτελεί 

μια πρωτοβουλία πολιτών οι οποίοι αρνούνται να παραμείνουν θεατές). Σε κάθε 

περίπτωση τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται ως άτομα με δυνατότητες τις 

οποίες οφείλουμε να αναδείξουμε (Κοινός Στόχος η εξατομικευμένη διδασκαλία των 

παιδιών μας, για την βελτίωση των ικανοτήτων και επιδεξιοτήτων τους, σε σωστά 

διαμορφωμένους χώρους/ με σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών μας, 

πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν ισότιμα μέλη, καλλιεργώντας τις ικανότητες και 

επιδεξιότητες τους/ Τα ΑμεΑ δεν είναι άτομα με ανεπάρκειες αλλά με …επάρκειες 

που δυστυχώς πρέπει να ανακαλύψουμε!) 

 

 

 

 Γλώσσα του συγγραφέα 

 

Ο λόγος εκφράζει τις ιδεολογικές θέσεις των συγγραφέων καθώς φέρει 

ιδεολογικά μηνύματα..Τα κείμενα είναι γραμμένα σε προσωπικό και σε ορισμένες 

περιπτώσεις εξομολογητικό ύφος σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του 

αναγνώστη. Πιο συγκεκριμένα, στο υλικό που μελετήθηκε η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται έχει σε κάθε περίπτωση κοινωνικό περιεχόμενο, καθώς γίνεται 

συνεχώς ευθεία αναφορά στις κοινωνικές συνθήκες, και τις τρέχουσες κοινωνικές και 

οικονομικές εξελίξεις (Απέναντι στην κοινωνική και οικονομική κρίση απαντάμε../ 

Σήμερα που η κρίση αγνοεί την αναπηρία και έχει ουσιαστικά «γονατίσει» τα ΑμεΑ 

και τις οικογένειές τους/ Έχουμε εξοντωθεί οικονομικά, ψυχολογικά/…αρνούνται να 

παραμείνουν θεατές στις εξελίξεις ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο όπου τα τελευταία 

χρόνια βιώνουμε την αποδόμηση του κράτους πρόνοιας ειδικά τώρα όπου μεσούσης 

της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχουν ελπίδες βελτίωσης). Μονάχα, στη περίπτωση 

του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεα.) Π.Ε. Ευρυτανίας 

χρησιμοποιείται πιο συναισθηματικός λόγος ο οποίος μάλιστα θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι φέρει εξομολογητικό χαρακτήρα, κάτι που φανερώνει ότι οι συγγραφείς 

βιώνουν την αναπηρία ως τραγωδία και όχι έχοντας τη βάση της στην κοινωνία 

(Είναι οι μόνοι άνθρωποι που βλέπουν το παιδί τους όπως πραγματικά είναι. 

Δάσκαλοι, γιατροί το βλέπουν μόνο σε ορισμένες περιστάσεις κάτω από ελεγχόμενες 

συνθήκες - αποσπασματικά - ενώ εμείς το βλέπουμε στις καλύτερες και στις χειρότερες 
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στιγμές του. Έχουμε γίνει η προέκταση της ζωής του. Είμαστε αντιμέτωποι καθημερινά 

με εναλλαγές συναισθημάτων άρνηση, ενοχή, σύγχυση, θυμός, απόγνωση. Έχουμε 

ψάξει, θρηνήσει, εκλιπαρήσει, έχουμε βρεθεί σε αμηχανία, έχουμε δεχθεί 

συγκρουόμενες απόψεις για το παιδί και ταπεινωτικές κρίσεις για τον εαυτό μας. 

Έχουμε εξοντωθεί οικονομικά, ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά αγαπάμε τα παιδιά μας και 

η αγάπη αυτή είναι αναμφισβήτητη ακλόνητη, άσβεστη). 

 

 

 

 Προβλήματα που συνδέονται με την αναπηρία 

 

       Τα περισσότερα προβλήματα που αναφέρονται στα κείμενα που εξετάστηκαν 

είναι κοινά μεταξύ τους δίνοντάς μας την ευκαιρία να κατανοήσουμε ποια από αυτά 

θεωρούνται  πιο σημαντικά από τους συγγραφείς, καθώς και ποιά απαιτούν άμεση 

επίλυση. 

       Ένα από τα προβλήματα που συναντάται σε όλα τα υπό μελέτη κείμενα εκτός 

του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεα.) Π.Ε. Ευρυτανίας 

είναι αυτό του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» δεν 

εντοπίστηκε σε κάποιο από τα κείμενα που μελετήθηκαν, ωστόσο αυτό προέκυψε από  

τα συμφραζόμενα. Οι συγγραφείς αναφερόμενοι στο ζήτημα της  

προσπελασιμότητας, σχολιάζουν την παρεμπόδιση των αναπήρων στην κοινωνική 

συμμετοχή εξαιτίας των φραγμών που τους επιβάλλονται από το δομημένο αστικό 

περιβάλλον. (Να γίνει κοινή πεποίθηση όλων ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε διαρκώς για 

την εξάλειψη των διακρίσεων που τοποθετούν τα Α.με.Α. στο περιθώριο της 

κοινωνίας).( Όλοι Μαζί, μια Αγκαλιά, ένα Στήριγμα... Σε όλους εσάς που κάνατε την 

καρδιά σας «προσβάσιμη και προσπελάσιμη» ώστε να χωρέσουν σ΄αυτή οι λιγότερο 

ικανοί...ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

        Χαρακτηριστικά, ο Σύλλογος Υποστήριξης ΑμεΑ Δήμου Αργυρούπολης 

"Συμπράττω" καταγγέλλει ως πρόβλημα την ελλειμματικότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος της ειδικής αγωγής και τη μη εφαρμογή των διακηρύξεων και των νόμων 

που προβλέπουν την εκπαιδευτική ένταξη σε αυτό το σύστημα. Τα προβλήματα που 

καταγράφονται είναι ο μικρός αριθμός ειδικών σχολείων και άλλων δομών της 

ειδικής αγωγής, η έλλειψη τεχνολογικών υποδομών και διδακτικού προσωπικού, η 
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γενικότερη υποχρηματοδότηση και απαξίωση της ειδικής αγωγής. Η κριτική που 

ασκείται δηλαδή, επικεντρώνεται στη μη εφαρμογή σωστών μέτρων και νόμων που 

έχουν εξαγγελθεί, ενώ η ειδική αγωγή δε θεωρείται ένα διαχωριστικό εκπαιδευτικό 

μοντέλο, αλλά αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανάπηρων μαθητών, με 

την προϋπόθεση βέβαια, της σωστής υλοποίησής του (Η εφαρμογή των αρχών του 

«Σχεδιασμού για Όλους» (Design for all) για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με Αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως 

εξοπλισμού (συμβατικού και ηλεκτρονικού) και των κτιριακών υποδομών. Ο συνεχώς 

αυξανόμενος αριθμός των μαθητών του Ειδικού Σχολείου απαιτεί εξατομικευμένα 

προγράμματα εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων λόγω των διαφορετικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, όπως ορίζει ο νόμος).( Επιδίωξη μας είναι να συμβάλλουμε 

στην άρση των εμποδίων που υφίστανται και που τους έχουν οδηγήσει στην 

απομόνωση. Επιθυμία μας είναι να βγουν από τα σπίτια τους και να συμμετέχουν σε 

όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής της πόλης μας. Ο ρόλος μας είναι 

διεκδικητικός. Ασκούμε πίεση και ενεργούμε με στόχο τη βελτίωση της 

καθημερινότητας των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης και 

προσβασιμότητας στο φυσικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις υπηρεσίες, στα αγαθά 

όπως: στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική 

αποκατάσταση ). Τέλος, τονίζεται συνεχώς το αναφαίρετο δικαίωμα για ποιότητα 

ζωής των ατόμων με αναπηρία το οποίο οφείλει να προστατευθεί καθώς η 

καταπάτηση του οδηγεί σε περιθωριοποίηση των ατόμων αυτών.   

         Άλλο ένα από τα προβλήματα που φαίνεται να απασχολεί τα άτομα με 

αναπηρία είναι η οικονομική εξαθλίωση η οποία γίνεται εμφανής σε όλα τα κείμενα 

που εξετάσθηκαν, είτε με αναφορά στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα 

(Απέναντι στην κοινωνική και οικονομική κρίση απαντάμε με αγωνιστικές δράσεις, με 

σεβασμό στην Αναπηρία και με έμπρακτη υποστήριξη εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη 

ανάγκη μας), (Αποτελεί μια πρωτοβουλία πολιτών οι οποίοι αρνούνται να παραμείνουν 

θεατές στις εξελίξεις ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο όπου τα τελευταία χρόνια βιώνουμε 

την αποδόμηση του κράτους πρόνοιας ειδικά τώρα όπου μεσούσης της οικονομικής 

κρίσης δεν υπάρχουν ελπίδες βελτίωσης) είτε δηλώνοντάς το ξεκάθαρα (Έχουμε 

εξοντωθεί οικονομικά, ψυχολογικά). Αναφορά για ψυχολογική εξουθένωση γίνεται 

μονάχα στο κείμενο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες 

(Α.μεα.) Π.Ε. Ευρυτανίας όπου οι συγγραφείς φαίνεται να επικεντρώνονται στην 
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αρνητική επιρροή που φέρει η αναπηρία στη ψυχολογία του ατόμου με αναπηρία και 

την οικογένειά του.  

       Τέλος, η καταστρατήγηση των αυτονόητων δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρία αποτελεί άλλο ένα από τα προβλήματα που συναντώνται στα κείμενα των 

Συλλόγων Φίλων Ατόμων με Αναπηρία "αλλάΖΩ" και του Συλλόγου «ΑΛΚΗ» 

(Αγώνας με αξιοπρέπεια για το δικαίωμα στη ζωή. Κάθε άτομο που αντιμετωπίζει 

οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, έχει το δικαίωμα να ζει ανθρώπινα και ισότιμα. Όλοι 

γνωρίζουμε το συνεχή και καθημερινό αγώνα των Ατόμων με Αναπηρία και των 

οικογενειών τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, καθώς και των 

αντίστοιχων οργανώσεων για κοινωνική και πολιτική αλλαγή), (ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

 

 

 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία 

 

        Η υιοθέτηση αντιλήψεων που θεωρούν την αναπηρία ως κοινωνικό ζήτημα 

συνεπάγεται αντιμετώπιση των προβλημάτων εντός του κοινωνικού πλαισίου που τα 

προκαλεί. Έτσι, οι τρόποι που οι ανάπηροι διεκδικούν λύσεις στα προβλήματά τους, 

το πού απευθύνονται για την εξεύρεση αυτών των λύσεων, ποιους τρόπους 

υποστήριξης επιλέγουν διαφοροποιούνται από ομάδα σε ομάδα, ανάλογα με τις 

γενικότερες παραδοχές της. 

       Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Φίλων Ατόμων με Αναπηρία "αλλάΖΩ" αποβλέπει σε 

μια συλλογική επίλυση των προβλημάτων που θίγει, μέσα από τον εθελοντισμό, την 

κοινωνική αλληλεγγύη και την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς όλων απέναντι 

στα άτομα με αναπηρία. (Ο Σύλλογός μας, όπως το μαρτυρά και το όνομά του 

«αλλάΖΩ», προωθώντας τον εθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη, αγωνίζεται 

να ευαισθητοποιήσει τους συμπολίτες μας για την αλλαγή της νοοτροπίας, αλλά και της 

κοινωνικής συμπεριφοράς απέναντι στα ΑμεΑ, ώστε να τύχουν της αποδοχής που 

δικαιούνται, ως ισότιμοι πολίτες. Να γίνει κοινή πεποίθηση όλων ότι πρέπει να 

αγωνιζόμαστε διαρκώς για την εξάλειψη των διακρίσεων που τοποθετούν τα Α.με.Α. 

στο περιθώριο της κοινωνίας.) Δεν γίνεται καμία αναφορά στην κρατική πολιτική και 

τους μηχανισμούς της αναμένοντας αποκλειστικά τη συμπαράσταση των συμπολιτών 

τους. 
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          Από την πλευρά του και ο Σύλλογος «ΑΛΚΗ» επιμένει στην επίλυση των 

προβλημάτων μέσα από συλλογική προσπάθεια και καθολική συνεισφορά τόσο της 

πολιτείας όσο και των ιδιωτών. (Υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους, θα πρέπει όλοι, 

πολιτεία, ιδιωτικοί φορείς, εκπαιδευτικοί και γονείς να παρέχουμε κάθε δυνατή 

φροντίδα υποστήριξη και ενθάρρυνση στα παιδιά και στις οικογένειές τους. ώστε να 

τους διασφαλίσουμε το ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Λαμβάνοντας υπ΄όψιν την αναφορά σε νομοθετικά πλαίσια, ο 

σύλλογος αυτός φαίνεται να θεωρεί κατά κύριο λόγο αρμόδια για την παροχή 

φροντίδας την πολιτεία (Σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθμ.3699 (2 Οκτωβρίου 2008) 

«…η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον 

υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος 

της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας… Να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για 

συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία ...Και πλήρη καταχώρηση των δικαιωμάτων 

τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη...:Όλοι οφείλουν να 

αναγνωρίσουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως ένα 

σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των 

δικαιωμάτων τους...»). Επιπλέον, ο συγκεκριμένος σύλλογος φαίνεται να αναδεικνύει 

τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία ώστε να εξασφαλίσουν 

ένα καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής (αναφαίρετου δικαιώματος για ποιότητα στη 

ζωή και την εκπαίδευση των μελών μας...Κοινός Στόχος η εξατομικευμένη διδασκαλία 

των παιδιών μας, για την βελτίωση των ικανοτήτων και επιδεξιοτήτων τους, σε σωστά 

διαμορφωμένους χώρους) 

           Παρόμοια θέση με τους προαναφερθέντες συλλόγους φαίνεται να υιοθετεί και  

ο Σύλλογος Υποστήριξης ΑμεΑ Δήμου Αργυρούπολης "Συμπράττω" ο οποίος 

στρέφεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και κοινωνική αλληλεγγύη και σχεδόν 

καθόλου στην κρατική συνεισφορά, από την οποία δεν περιμένει υποστήριξη.(Ο 

Σύλλογος Συμπράττω δημιουργήθηκε το 2009, και τυπικά ιδρύθηκε το 2010. Αποτελεί 

μια πρωτοβουλία πολιτών οι οποίοι αρνούνται να παραμείνουν θεατές στις εξελίξεις 

ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο όπου τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την αποδόμηση του 

κράτους πρόνοιας ειδικά τώρα όπου μεσούσης της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχουν 

ελπίδες βελτίωσης. Ως ενεργοί πολίτες ΑμεΑ και μη, οι οποίοι συμπορευόμαστε και 

συμπράττουμε σε μια κοινή προσπάθεια, με σκοπό την πολύπλευρη υποστήριξη των 

συναθρώπων μας με αναπηρία.). 
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       Τέλος, μονάχα, ο Συλλόγος Γονέων, Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεα.) 

Π.Ε. Ευρυτανίας φαίνεται να καταβάλλει μια πιο μοναχική και προσωπική 

προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη του. Γίνεται 

φανερή η επιτακτική ανάγκη οικονομικής και ψυχολογικής στήριξης (Έχουμε 

εξοντωθεί οικονομικά, ψυχολογικά) παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία πρόταση για 

πολιτειακή ή ιδιωτική υποστήριξη.   
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