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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε αλάδεημε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

βηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο γπλαίθεο κε αλαπεξία θαηά θχξην ιφγν ζην 

νηθνγελεηαθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Χο βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ηέζεθε ε 

δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηη 

ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηηο ίδηεο θαη ηνπο γχξσ ηνπο 

(νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξίγπξν), πνηα είλαη ε ζρέζε κε απηνχο θαη ζε 

πνην επίπεδν βξίζθεηαη ε πξνζσπηθή ηνπο δσή.  

Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε δσή ησλ γπλαηθψλ κε 

αλαπεξία δελ είλαη εχθνιε ζε θαλέλα επίπεδν. Δμαηξνχκελεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, 

φπνπ πξνζπαζεί λα ηηο βνεζά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ν ππφινηπνο πεξίγπξνο ηνπο είλαη 

αξθεηά επηθπιαθηηθφο θαη πεξίεξγνο, ελψ δελ είλαη θαη ιίγεο νη θνξέο πνπ είλαη 

απφκαθξνο. Απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο κε 

αλαπεξία ζήκεξα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηηο αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία, θαζψο 

αληηκεησπίδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ εθιείπνπλ ζεβαζκνχ, ζε δηάθνξα επίπεδα.  

Δπηπιένλ, ε πνιηηεία δελ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε, θπξίσο ηελ 

επαγγεικαηηθή ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ θάπνηα ζνβαξή 

βιάβε ή πξφβιεκα πγείαο, φπνπ ηνπο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπο.  

Σέινο, ζεκαληηθά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε ζρέζε ηνπο κε 

ην άιιν θχιν, ελψ πνιιέο θνξέο παξφιε ηε θξνληίδα πνπ δέρνληαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ αηζζάλνληαη βάξνο θαη αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζήκαηα 

κνλαμηάο. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά 

Αλαπεξία, γπλαίθεο κε αλαπεξία, πξνβιήκαηα αηφκσλ κε αλαπεξία 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to highlight the ways in which they experience 

in their daily lives women with disabilities primarily in the family and workplace. As 

the main aim of the research was to investigate the problems and difficulties they 

face, what emotions generated daily by themselves and those around them (family, 

friendly and social environment), what is the relationship with them and at what level 

is their personal life. 

The main conclusion of the survey was that the lives of women with 

disabilities is not easy at any level. Excluding the family, which tries to the greatly 

aids the rest of their entourage are quite cautious and curious, and there are few times 

that are distant. Of the main problems faced by disabled women today is the way in 

which the facing society as well as encounter behaviors lacking respect, at various 

levels. 

Furthermore, the state does not provide for rehabilitation, especially 

professional women with disabilities, who face some serious injury or health problem, 

where they create difficulties in their daily lives. 

Finally, important are the problems in their relationship with the other sex, and 

sometimes in spite of the care they receive from their family environment feel weight 

and experiencing feelings of loneliness. 

 

Keywords 

Disabled, women with disabilities, problems of persons with disability 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο γηα ηελ πηπρηαθή καο 

εξγαζία, απνηέιεζε ε ηνπνζέηεζε ηεο κηαο απφ εκάο ζην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ-Αηφκσλ κε Αλαπεξία Αγξηλίνπ, θαζψο επίζεο θαη ε επηζπκία 

καο λα αζρνιεζνχκε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ. Αθνξκή γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, εμάιινπ, απνηέιεζε ην ηξαγηθφ πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε 

ζηα Υαληά, ην θαινθαίξη ηνπ 2014 θαη είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην κηαο γπλαίθαο 

κε ηεηξαπιεγία ε νπνία ππνζηεξηδφηαλ κεραληθά, ιφγσ δηαθνπήο ξεχκαηνο 

(Κψλζηαο, 2014). Ζ ελ ιφγσ πεξίπησζε καο επαηζζεηνπνίεζε θαη καο ψζεζε ζηελ 

επηινγή ηνπ ζέκαηνο αθελφο γηα ηελ εμέηαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ γπλαηθψλ κε 

αλαπεξία, αθεηέξνπ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Δπηπιένλ, ην ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ησλ πνπδψλ πεξί 

Αλαπεξίαο θπξίσο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Δξεπλεηέο, αθηηβηζηέο θαη ζεσξεηηθνί 

έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνζεγγίζεη ην ζέκα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, νη νπνίεο 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

βξίζθνληαη ζε αληίζεζε. «Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ην κνληέιν πνπ 

θπξηαξρνχζε ζην ρψξν ηεο αλαπεξίαο ήηαλ ην ηαηξηθφ/αηνκηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

νη θνηλσληθνί πεξηνξηζκνί ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία νθείινληαλ ζηηο θπζηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπο, δειαδή ζηελ ίδηα ηελ αλαπεξία ηνπο. Κχξηα αίηηα ηεο 

αλαπεξίαο, βάζεη απηνχ ηνπ κνληέινπ, είλαη ην βηνινγηθφ ζψκα» (Καξαγηάλλε θαη 

ηδέξε-Εψληνπ, 2006: 223). 

Χζηφζν, ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζπλέβαιιαλ 

ζηελ αλάπηπμε ελφο δηαθνξεηηθνχ κνληέινπ ζθέςεο, γλσζηνχ σο θνηλσληθφ κνληέιν. 

Έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ήηαλ ν Oliver, 

ν νπνίνο θαηαλνεί ηελ αλαπεξία σο θνηλσληθή θαηαζθεπή. Σα πξνβιήκαηα  

πξνέξρνληαη απφ ηελ θνηλσληθή θαηαπίεζε, γεγνλφο πνπ απαηηεί ηελ αιιαγή ησλ 

αληηιήςεσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ην νπνίν αληηκεησπίδεη ηελ αλαπεξία σο 

«πξνζσπηθή ηξαγσδία».  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαπεξία δε ζεσξείηαη ηδηαίηεξν αηνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά  πεξηνξηζκφο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ θνηλσλία, ε νπνία είλαη 

απνθιεηζηηθά εθείλε πνπ θαζηζηά αλάπεξνπο ηνπο αλζξψπνπο, απνθιείνληάο ηνπο 

παξάιιεια απφ ην δηθαίσκα ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θνηλσληθφ-

πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη (Oliver, 1996). Δπηπιένλ, «ε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ 

κνληέινπ δελ κπνξεί λα ππνβαζκηζηεί. Ακθηζβήηεζε αληηιήςεηο πεξί ηεο αλαπεξίαο 

θαη επηδίσμε λα απνζπλδέζεη ην ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζηελ αλαπεξία θαη ηελ ςπρηθή 

ή ζσκαηηθή αληθαλφηεηα. Δπηπιένλ, πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία. Σα άηνκα κε 

αλαπεξία απνηεινχλ κηα θαηαπηεζκέλε θνηλσληθή νκάδα. Απηφ δηαρσξίδεη ηηο βιάβεο 

πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη θαη ηελ θαηαπίεζε πνπ βηψλνπλ. Καη θπξίσο, νξίδεη ηελ 

αλαπεξία σο θνηλσληθή θαηαπίεζε θαη φρη σο βιάβε» (Watson 2004: 102). 

Δπνκέλσο, ν θνηλσληθφο ξαηζηζκφο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε, ε έιιεηςε 

επθαηξηψλ αιιά θαη ε αληζφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, 

πξνθχπηνπλ ιφγσ θαλφλσλ θαη θνηλσληθψλ λνξκψλ πεξί αξηηκειψλ κειψλ ηεο 

θνηλσλίαο. Αθφκα, ε θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε πξνθχπηεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αλεπάξθεηα ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο παξά απφ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ αηφκνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ππήξραλ ηα θαηάιιεια κέζα, ιφγνπ ράξε, γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

έλα θηίξην φινη αλεμάξηεηα απφ κεκνλσκέλεο ή ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο ηφηε δελ ζα 

πθίζηαην απηφ ην κέξνο ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο. Αληίζεηα, φινη ζα 

δηεθδηθνχζαλ ηελ ηζφηεηα, απιά κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ (Barnes & Mercer 

2004). 

πλ ηνηο άιινηο, ζε γεληθέο γξακκέο είλαη  ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο 

φηη ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο 

απέλαληη ζε θάζε είδνπο ζηεξεφηππα. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ αλαπεξία είλαη 

δπλαηφλ «ε πξνθαηάιεςε λα αθνξά ην είδνο ηεο βιάβεο φηαλ, παξαδείγκαηνο ράξε, 

ε αληίδξαζε απέλαληη ζε άηνκα κε αηζζεηεξηαθή βιάβε είλαη ιηγφηεξν αξλεηηθή 

ζπγθξηηηθά κε άηνκα πνπ έρνπλ κηα ζσκαηηθή ή λνεηηθή, εκθαλή βιάβε». (Εψληνπ-

ηδέξε 1998:58) 

Μία απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία είλαη 

ε θεκηληζηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε, ε γπλαίθα 

κε αλαπεξία θαιείηαη θαζεκεξηλά λα δίλεη κηα δηπιή κάρε ελάληηα ζε απνθιεηζκνχο 

θαη δηαθξίζεηο θαη ιφγσ θχινπ θαη ιφγσ ηεο βιάβεο (Thomas 2002).  

Οη γπλαίθεο κε αλαπεξία ζεσξνχληαη ζπρλά αθαηάιιειεο γηα κεηέξεο ή 

ζχδπγνη, πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, επνκέλσο έρνπλ θαη 
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ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο, ελψ ηέινο ππν-

εθπξνζσπνχληαη ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα (Morris 1991). 

 Χο ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο ηέζεθε ε  αλάδεημε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο βηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο νη γπλαίθεο κε αλαπεξία θαηά θχξην ιφγν 

ζην νηθνγελεηαθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, βαζηδφκελεο ζην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο 

αλαπεξίαο. Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο, θαζψο ζε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή, σο εξεπλήηξηεο κπνξέζακε 

κέζσ απηήο λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζπλερείο ειηγκνχο ζηνλ εξεπλεηηθφ  ζρεδηαζκφ, 

επηδηψθνληαο ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο εκπεηξίαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ γπλαηθψλ 

κε αλαπεξία ζηνπο δήκνπο Λάξηζαο θαη Αγξηλίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ηεο 

κειέηεο καο, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε. Αλαιχνληαο εθ 

λένπ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο, πξνζπαζήζακε λα 

θσηίζνπκε λέεο νπηηθέο γσλίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ελ ιφγσ γπλαηθψλ (Padgett, 

1998). 

 Χο πεδίν κειέηεο νξίζηεθαλ ην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 

Παηδηψλ-Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζην Αγξίλην, ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ΑNIMUS 

ζηε Λάξηζα, ν χιινγνο Αηφκσλ κε θιήξπλζε θαηά Πιάθαο ζηε Λάξηζα, θαζψο 

ζπγθεληξψζεθαλ θαη νξηζκέλεο ζπλεληεχμεηο απφ ηνλ επξχηεξν πεξίγπξν. Χο δείγκα 

νξίζηεθαλ 20 ζπλνιηθά γπλαίθεο, 7 απφ ην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 

Παηδηψλ-Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζην Αγξίλην, 5 απφ ην  Κέληξν Απνθαηάζηαζεο 

ΑNIMUS ζηε Λάξηζα, 2 απφ ηνλ χιινγν Αηφκσλ κε θιήξπλζε θαηά Πιάθαο ζηε 

Λάξηζα,  θαη άιιεο 6 απφ εμσηεξηθφ ρψξν. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζακε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ εθαξκνγή ελφο 

αξηζκνχ πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ ή εηδηθψλ ηνπνζεηήζεσλ. Έκθαζε δφζεθε 

ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κε ηηο ζπκκεηέρνπζεο (Βerg, 1998). 

 Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη γπλαίθεο 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε κεηαθίλεζε ηνπο, ηδηαίηεξα εθείλεο, νη 

νπνίεο κεηαθηλνχληαη ρσξίο ζπλνδεία κε ακαμίδην. Οη πεξηζζφηεξεο βέβαηα, νη νπνίεο 

έρνπλ θαη ηελ ακέξηζηε ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο δελ 

κεηαθηλνχληαη κφλεο ηνπο, αιιά ηηο κεηαθέξνπλ φπνπ ζέινπλ λα πάλε νη δηθνί ηνπο. 

Σα βαζηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ αληηιακβάλνληαη φηη δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν, είλαη ζιίςε, πεξηέξγεηα θαη νίθηνο, θάηη κε ηα νπνία νη 

πεξηζζφηεξεο δελ αζρνινχληαη πιένλ.                                           
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

1.1 Αηνκηθό κνληέιν αλαπεξίαο – Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Ζ αλαπεξία νξίδεηαη σο θάζε ρξφληα βιάβε ή ειιεηπηηθφηεηα πνπ επέξρεηαη 

ζηηο ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο ή θαη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, 

κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδεη ην άηνκν λα εξγάδεηαη, λα απηνεμππεξεηείηαη ή λα 

επηθνηλσλεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Εψληνπ–ηδέξε 1998; 128)   χκθσλα κε ηνλ 

Μπακπηληψηε (1998) σο αλαπεξία νξίδεηαη «ε απψιεηα ηεο πγείαο ιφγσ βιάβεο ή 

δηαηαξαρήο, έκθπηεο ή επίθηεηεο νξηζκέλσλ ζσκαηηθψλ, ςπρηθψλ, ή πλεπκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ». χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηα άηνκα κε 

θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο: «εθ 

γελεηήο» αλάπεξα θαη άηνκα κε «επίθηεηεο» αλαπεξίεο (Hales, 1996). Δπίζεο, 

αλάινγα κε ην πνπ εκθαλίδεηαη ε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζην άηνκν, απηέο κπνξνχλ 

επίζεο λα ρσξηζηνχλ θαη πάιη ζε δπν θαηεγνξίεο (Hales, 1996): 

 ζσκαηηθέο αλαπεξίεο (ηεηξαπιεγία, θαξδηνπάζεηεο, λεθξνπάζεηεο θηι) θαη  

 ςπρηθέο θαη δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο (π.ρ. λεπξψζεηο, ςπρψζεηο θαη δηαλνεηηθέο 

θαζπζηεξήζεηο). 

 ηα άηνκα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ θάπνηα αλαπεξία ζπγθαηαιέγνληαη 

ελδεηθηηθά εθείλνη νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ κηα απφ ηηο παξαθάησ δπζθνιίεο ή/θαη 

ζπλδπαζκφ απηψλ (Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία 2008):  

1. λνεηηθή αλεπάξθεηα ή αλσξηκφηεηα 

2. ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα φξαζεο (ηπθινί ή ακβιχσπεο) ή αθνήο  

3. ζνβαξά λεπξνινγηθά ή νξζνπεδηθά ειαηηψκαηα ή πξνβιήκαηα πγείαο 

4. πξνβιήκαηα ιφγνπ ή νκηιίαο  

5. εηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε (πρ δπζιεμία) 

6. ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα 

7. ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη άιιεο 

δηαηαξαρέο αλάπηπμεο   

 H αλαπεξία είλαη κηα έλλνηα πάξα πνιχ ηδηαίηεξε θαη άθξσο ξεπζηή,  θαζψο 

νπνηνζδήπνηε πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη «θπζηνινγηθφο» ζα κπνξνχζε αχξην λα είλαη ν 
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ίδηνο ή θάπνηνο δηθφο ηνπ άλζξσπνο, άηνκν κε αλαπεξία (Oliver, 1990). Δίλαη 

απηνλφεην φηη ππάξρεη ε βηνινγηθή φςε ηεο αλαπεξίαο, σο κέξνο ηεο πνιπκνξθίαο 

ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο.  

O ηξφπνο φκσο κε ηνλ νπνίν ην θάζε άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο 

αλαπεξίαο, δηαθέξεη. Γηαθνξεηηθέο απφςεηο ζεκαίλεη θαη’ επέθηαζε θαη δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία,  πξνζεγγίζεηο θαη 

πνιηηηθέο. Οη πξψηεο αλαθνξέο γηα ηελ αλαπεξία είραλ σο βάζε ηα ζξεζθεπηηθά 

ζπζηήκαηα (ζεία ηηκσξία, θαηάξα,  δνθηκαζία) θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο ήηαλ ε 

ειεεκνζχλε, ε απνδνρή ηεο σο ζεφζηαιηε πξάμε ή ε απνπνκπή απηψλ ησλ αηφκσλ 

(Παλαγηψηνπ θαη ζπλ. 2012).  

 Έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο απφ 

ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θπξηαξρνχζε ην αηνκηθφ-ηαηξηθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν νη θνηλσληθνί πεξηνξηζκνί ησλ αλαπήξσλ αηηηψληαη ζηηο θπζηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπο, ζηελ ίδηα ηελ αλαπεξία ηνπο δειαδή. Βαζηθή αηηία ηεο 

αλαπεξίαο, κε βάζε απηφ ην κνληέιν, είλαη ην βηνινγηθφ ζψκα (Καξαγηάλλε θαη 

ηδέξε-Εψληνπ 2006: 223).  

 χκθσλα κε ην ηαηξηθφ κνληέιν, ε αλαπεξία είλαη ζπλέπεηα κηαο θπζηθήο 

ειιεηκκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ βηνινγηθνχ ζψκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα ππνβαζκίζεη 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θέξεη. ηα πιαίζηά ηνπ ηαηξηθνχ-αηνκηθνχ 

κνληέινπ επηδηψθεηαη ε ζεξαπεία ή ε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο, ε νπνία ζηξέθεηαη 

γχξσ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βιάβεο, ηνλ έιεγρν θαη ηε κεηαζηξνθή ηεο πνξείαο 

ηεο. πλεπψο, κηα δίθαηε θαη ζπκπάζρνπζα θνηλσλία έρεη θαζήθνλ λα επελδχεη ζηηο 

ππεξεζίεο ηεο πγείαο ζε κηα πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ηαηξηθά ε 

αλαπεξία, λα απνθαηαζηαζεί ή λα βειηησζεί ε δπζιεηηνπξγία πνπ πξνθαιεί ε βιάβε, 

έηζη ψζηε ηα αλάπεξα άηνκα λα δήζνπλ κηα πην «θαλνληθή» δσή. Σα ηαηξηθά 

επαγγέικαηα έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζην ηαηξηθφ κνληέιν αλαπεξίαο (Καξαγηάλλε θαη 

Εψληνπ-ηδέξε 2006).  

 Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Thomas θαη Woods (2008) ην ηαηξηθφ κνληέιν 

ήηαλ απηφ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 

αλαπεξίαο θαη αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο δπηηθήο ηαηξηθήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ηαηξηθή αληίιεςε εληζρχζεθε αθελφο απφ ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο, αθεηέξνπ απφ ηα επξχηεξα επηζηεκνληθά ζεκέιηα, κέζσ ησλ νπνίσλ θαη 

εμειίρζεθε ε ηαηξηθή. Απηφ ην κνληέιν πξνζεγγίδεη ηελ αλαπεξία απφ ηελ ζθνπηά ηεο 

αζζέλεηαο, ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο. Δπί ηεο νπζίαο, ν ζπγθεθξηκέλνο 



11 
 

νξηζκφο απηφο ηνπνζεηεί ηελ αλαπεξία ζην άηνκν, φρη απαξαίηεηα κε απζηεξή 

ηαηξηθή νξνινγία αιιά σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ.  

Απηέο νη αληηιήςεηο, εμάιινπ, πεξί ηεο αλεπάξθεηαο-βιάβεο, ηεο αλαπεξίαο 

θαη ηεο κεηνλεμίαο δηαθαίλνληαη θαη κέζα απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έδσζε ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Οη αληηιήςεηο απηέο 

αλαθέξνπλ σο βιάβε-αλεπάξθεηα θάζε απψιεηα ή αλσκαιία ςπρνινγηθήο, 

θπζηνινγηθήο θαη αλαηνκηθήο δνκήο ή ιεηηνπξγίαο. Χο αλαπεξία αλαθέξεηαη ν 

αληίθηππνο ηεο βιάβεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ελψ σο κεηνλεμία αλαθέξεηαη ε 

θνηλσληθή δπζπξαγία πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ αλαπεξία.  

 Σν αηνκηθφ κνληέιν, πνπ βαζίδεηαη ζε απηφ πνπ ν Oliver (1990, 1996) 

αλαθέξεη σο ζεσξία «ηεο πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο», θαη ην νπνίν εδξαηψζεθε κφιηο 

πεξηβιήζεθε ην καλδχα ηεο ηαηξηθήο (ηνπ ζεηηθηζκνχ ηεο «επηζηεκνληθφηεηαο» θαη 

ηεο «απζεληίαο» δελ αλαγλσξίδεη δνκηθά εκπφδηα, αιιά φηη φιεο ζρεδφλ νη δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν κε αλαπεξία πξνθαινχληαη απφ ηα πξνβιήκαηα ζε 

θάπνην ζχζηεκα ή ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ. Δίηε επζχλεηαη ην άηνκν γηα ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηε βιάβε ηνπ νξγαληζκνχ (αηνκηθφ/ ηαηξηθφ 

κνληέιν), είηε ε θνηλσλία πνπ έρεη δνκεζεί κε ζπγθεθξηκέλν, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, 

πνιηηηζκηθφ ηξφπν, ε νπνία απαγνξεχεη ζε αλζξψπνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνην 

ηδεαηφ «κέζν φξν» λα απνιαχζνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα (αηνκηθά θαη πνιηηηθά) κε 

ηνπο ππνινίπνπο.     

 Δπηπξνζζέησο, νη πξναλαθεξζέληεο νξηζκνί επηθεληξψλνληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζψκαηνο θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο κε ηαηξηθέο 

αηηίεο ηεο αλαπεξίαο, δειαδή ζε αηηίεο πνπ δελ επηθεληξψλνληαη ζηε βηνινγία, ηελ 

απψιεηα ηεο πγείαο ή ην ειαηησκαηηθφ ζψκα, αιιά επηθεληξψλνληαη ζηελ γλσζηηθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία (Priestley 1998). χκθσλα κε απηφ, 

ππνδειψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ελφο αηφκνπ πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία 

κε ηελ πιεηνλφηεηα (ηνπο κε έρνληεο αλαπεξία), γίλεηαη ιφγνο γηα έλα άηνκν ην νπνίν 

δηαθαηέρεηαη απφ έλα είδνο «αλσκαιίαο» (Thomas θαη Woods 2008:23). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν Oliver (1996) ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ νξηζκνχ αλαθέξεη φηη ε έλλνηα 

ηεο βιάβεο ζπληεξείηαη σο αλσκαιία ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο 

σο αληθαλφηεηα λα ελεξγεί θάπνηνο φπσο θάζε «θπζηνινγηθφο» άλζξσπνο, ελψ ε 

έλλνηα ηεο κεηνλεμίαο ππνλνεί ηελ αληθαλφηεηα λα δηαζέηεη θάπνηνο έλαλ 

θπζηνινγηθφ θνηλσληθφ ξφιν.   
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 Δπίζεο, ν Oliver (1990) αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα γηα ηηο αηνκηθέο-ηαηξηθέο 

πξνζεγγίζεηο, απφ ηελ θνηλσληθή φκσο νπηηθή, αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη ηαηξηθφ 

αιιά αηνκηθφ κνληέιν αλαπεξίαο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη έλα επξχ πεδίν 

δεηεκάησλ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηε, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, «ζεσξία ηεο πξνζσπηθήο 

ηξαγσδίαο». Πξνζέηη, ην αηνκηθφ απηφ κνληέιν πεξηιακβάλεη επίζεο ςπρνινγηθέο θαη 

ηαηξηθέο πιεπξέο. Οη ηαηξηθέο πιεπξέο κάιινλ νδεγνχλ ηελ αλαπεξία ζηελ 

ηαηξηθνπνίεζε, παξά ζπληζηνχλ απφ κφλεο ηνπο έλα ηαηξηθφ κνληέιν αλαπεξίαο.  

 Αθφκε, ν Oliver (1990) ζηα πιαίζηα ηεο θξηηηθήο πνπ αζθεί ζηηο αηνκηθέο 

πξνζεγγίζεηο, επηζεκαίλεη φηη ην αηνκηθφ κνληέιν αλαπεξίαο αθελφο ελαπνζέηεη ην 

«πξφβιεκα» εληφο ηνπ αηφκνπ θαη αθεηέξνπ ζεσξεί πσο ηα αίηηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο νθείινληαη είηε ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο, είηε ζηα 

ςπρνινγηθά ειιείκκαηα πνπ ππνηίζεηαη φηη πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπεξία. Σέινο, 

απηά ηα  ζεκεία εληζρχνληαη απφ ηε «ζεσξία ηεο πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο», ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε αλαπεξία γίλεηαη θαηαλνεηή σο ηξνκεξφ αηπρέο ζπκβάλ πνπ πιήηηεη 

ηα άηπρα άηνκα (Oliver, 1990). Ζ αλαπεξία ζεσξεί φηη πξνβάιιεηαη ζπλήζσο σο κηα 

αηπρήο πξνζσπηθή ηξαγσδία γηα ην άηνκν, ε νπνία ην θαζηζηά παζεηηθφ δέθηε 

θαηαδηθαζκέλν λα εμαξηάηαη απφ ηνπο άιινπο. Σα άηνκα ρσξίο αλαπεξίεο 

αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία απαμησηηθά,  κε ζπκπφληα,  νίθην θαη θφβν. 

(Oliver, 1990)   

 Αθφκε, γίλεηαη μεθάζαξν φηη ην δίπνιν πγεία-αζζέλεηα βξίζθεηαη ζηνλ 

ππξήλα ηνπ ιφγνπ ησλ αηνκηθψλ/ηαηξηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  Παξφιν πνπ ε αλαπεξία 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ αζζέλεηα σο πξνο ηε δπλαηφηεηα «ζεξαπείαο», ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ν παξάγνληαο ηεο ρξνληφηεηαο ηνπνζεηεί άηνκα πνπ ζε θάπνηα ή γηα 

θάπνηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο κεηαηνπίζζεθαλ απφ ην ρψξν ηεο πγείαο ζην ρψξν ηεο 

αζζέλεηαο, ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαπήξσλ.  

 Χο εθ ηνχηνπ, φπσο αλαθέξεη ν Bury (1996) κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν, ε αλαπεξία ζπλδέζεθε κε ηηο ρξφληεο παζήζεηο θαη ε ηαηξηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο αλαπεξίαο ζεσξήζεθε απηνλφεηε. Παξάιιεια παξνπζηάζηεθε αχμεζε ζηηο 

ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ηαπηφρξνλα κε ηε καδηθή δηάδνζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ γηα 

αζζελείο, νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ έλα εχξνο ρξφλησλ παζήζεσλ (Bury 1996).  
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Έηζη, ζήκεξα, πνιιέο αλαπεξηθέο  νξγαλψζεηο, αλαγλσξίδνπλ σο αλάπεξα ηα 

άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο φπσο ε λεθξνπάζεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ, ε αηκνξξνθηιία, ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 1 θαη 2, ε λφζνο ηνπ Υάλζελ, ε επηιεςία θαη γεληθά ηα 

άηνκα κε ζπάληεο αζζέλεηεο πνπ ε ρξνληφηεηα ηεο πάζεζήο ηνπο ηα θαζηζηά αλάπεξα 

θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο ππφ ην πξίζκα απηφ, ζπληζηά ηαηξηθφ δήηεκα 

(νχιεο, 2013).   

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξμαλ θαη επηθξηηέο ηνπ ηαηξηθνχ – αηνκηθνχ 

κνληέινπ αλαπεξίαο. Δπίζεο, νη Thomas θαη Woods (2008: 24-25) αλαθέξνπλ φηη «ε 

δηαγλσζκέλε βιάβε ζεσξείηαη αίηην ηεο αλαπεξίαο θαη φηη κέζσ απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο ε αλαπεξία γίλεηαη θαηαλνεηή σο θηήκα ηνπ αηφκνπ πνπ δχλαηαη λα 

αληηκεησπηζηεί κφλν κέζσ ηαηξηθήο ή ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο». Αθφκε, ην ηαηξηθφ 

κνληέιν πεξηνξίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ σο νιφηεηα είηε έκκεζα είηε άκεζα, 

γηα έλα ζχλνιν αηηηψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο φηη ην 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε δηάγλσζε κέζσ αθαδεκατθψλ ηαηξηθψλ γλψζεσλ. Δπίζεο, 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηα άηνκα αληηκεησπίδνληαη σο ηαηξηθά πεξηζηαηηθά πνπ 

πξέπεη λα ζεξαπεπζνχλ. Σξίηνλ, φηη ε θηλεηηθή ή λνεηηθή βιάβε ζεσξείηαη ε αηηία ηεο 

αλαπεξίαο. Σέηαξηνλ, παξάγνληεο ζεσξνχληαη ε εηηθεηνπνίεζε, ηα ζηεξεφηππα θαη ν 

επαθφινπζνο ζηηγκαηηζκφο. Σέινο, ν απνθιεηζκφο ηνπ αηφκνπ βάζεη ηνπ ηαηξηθνχ 

κνληέινπ, φπνπ ν εηδηθφο απνθαζίδεη ηη πξέπεη λα γίλεη, ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηνπ 

ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο (Thomas & Woods, 2008). 

 Τπφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε αλαπεξία κπνξεί λα απνκνλψζεη ην άηνκν 

απφ έλα ζχλνιν άιισλ αηφκσλ, ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ «γεγνλφησλ» ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ειιείςεηο ζε θπζηθά (πρ κε αξηηκειή άηνκα) ή πλεπκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε δηαθνξεηηθή κνξθή αλαπεξίαο. κσο, ε ρξήζε 

απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο δελ κπνξεί λα ππάξμεη έλαο 

ηχπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ λα πξνέξρνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ελφο αλάπεξνπ αηφκνπ (Downing & 

MacFarland, 2010).  

 Πξάγκαηη, απφ κφλα ηνπο ηα «γεγνλφηα» κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κφλν ζηε 

ζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ελφο αλάπεξνπ αηφκνπ θαη παξεμεγήζεηο σο πξνο 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ππφζηαζε θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θαη ζε κηα πξνβνιή ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, σο κηα θαηεγνξία πνπ γεληθά απνξξίπηεηαη ή απνκνλψλεηαη.  
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Σν ηαηξηθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο είλαη κία ξηδσκέλε αληίιεςε κε κηα 

αδηθαηνιφγεηε έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ θιηληθή δηάγλσζε, ε νπνία απφ κφλε ηεο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεξηθή κφλν θαηαλφεζε ηεο αλαπεξίαο. Δπηπξφζζεηα, ε 

θξηηηθή ηνπ Oliver (1990) ζηηο αηνκηθέο πξνζεγγίζεηο εζηηάδεη ζηελ ηαηξηθνπνίεζε 

ηεο αλαπεξίαο. Γίρσο λα αξλείηαη ζην ζχλνιφ ηεο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ γηαηξψλ θαη 

ηεο ηαηξηθήο, κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, αλαθέξεη φηη ην πξφβιεκα μεθηλά φηαλ νη 

γηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο γηα λα ζεξαπεχζνπλ ηελ 

αλαπεξία θαη φρη ηελ αζζέλεηα. κσο, ε αλαπεξία δελ απνηειεί αζζέλεηα, επνκέλσο 

δελ είλαη ζεξαπεχζηκε (Oliver, 1990).    

 Δπηπιένλ, νη γηαηξνί, ιφγσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

πξνηχπσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, θνηλσληθνπνηνχληαη, ζεσξψληαο πσο είλαη 

«εηδηθνί» θαη φηη απηφο ν ξφινο ηνπο παξαρσξείηαη απφ ηελ θνηλσλία. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο αλαπεξίαο 

σο «εηδηθνί», δε δχλαληαη λα απνδερζνχλ ηελ άγλνηά ηνπο θαη πξνζθεχγνπλ ζηηο 

ηαηξηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, αλεμαξηήησο θαηαιιειφηεηαο, ηηο νπνίεο θαη επηβάιινπλ 

ζηνπο αλάπεξνπο (επηβάιινπλ ζηελ νπζία ηε γλψκε ηνπο σο «εηδηθνί» θαη γλψζηεο 

ησλ ελδεδεηγκέλσλ ζεξαπεηψλ) (Oliver, 1990). 

 Οιφθιεξε ε ηαηξηθή θαη ε δξαζηεξηφηεηα απνθαηάζηαζεο ζηεξίδνληαη ζηελ 

ηδενινγία ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ζηφρνο ηνπο είλαη λα επαλαθέξνπλ ηνπο αλάπεξνπο, 

φζν πην θνληά θαζίζηαηαη δπλαηφλ, ζηελ θαλνληθφηεηα θαη αλεμαξηήησο θφζηνπο. 

Σέινο, παξάιιεια κε  ηαηξηθφ επάγγεικα αλαπηχρζεθαλ θαη ςεπδφ-επαγγέικαηα πνπ 

θηλνχληαη ζηηο ίδηεο κε απηφ θαηεπζχλζεηο θαη ην θαζέλα ζηνρεχεη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθφηεηαο απφ ηε δηθηά ηνπ ζθνπηά (Oliver 1990).  

 Με άιια ιφγηα, ηα αηνκηθά/ηαηξηθά κνληέια εμεηάδνπλ ηελ αλαπεξία έμσ απφ 

θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα, ζε απνιχησο αηνκηθφ επίπεδν, φπνπ ην αλάπεξν άηνκν 

βξίζθεηαη κφλν ηνπ απέλαληη ζηελ αλαπεξία ηνπ, φπσο θαη αλ απηή αληηκεησπίδεηαη, 

ελψ ην κφλν πνπ κπνξεί λα κεζνιαβήζεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο είλαη ε 

ηαηξηθή επηζηήκε θαη νη ζεξάπνληέο ηεο (Sontag 1993), πρ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνζνκνίσζεο ηεο «θαλνληθφηεηαο» κε πξνζζεηηθέο, πιαζηηθέο, θ.ιπ. 

Μάιηζηα, ε Sontag (1993) αλαθεξφκελε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθε ε 

θπκαηίσζε, ππνγξακκίδεη φηη δελ έπιεηηε ην άηνκν σο κέινο κηαο θνηλφηεηαο πνπ 

πθίζηαην ην πιήγκα, φπσο ζπλέβαηλε κε πξνεγνχκελεο κεγάιεο επηδεκηθέο 

αξξψζηηεο.  
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Αληηζέησο, φζν ζπρλή θαη λα ήηαλ ε εκθάληζή ηεο ζε έλαλ πιεζπζκφ, ε 

θπκαηίσζε πιαληφηαλ σο κηα κπζηεξηψδεο αξξψζηηα κεκνλσκέλσλ αηφκσλ (Sontag 

1993), πξνθαιψληαο ηελ αλαπεξία ηνπο.  

 Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ησλ βηνκεραληθψλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, ε θαηαζθεπή ηεο αλαπεξίαο σο δηνηθεηηθήο 

θαηεγνξίαο ζπλδέεηαη κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εθηεηακέλεο παξαγσγήο 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο. ην πιαίζην απηφ, νη ηδενινγίεο 

ηεο πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηνξηζκνχ ππεξεηνχλ ηελ 

εμαηνκίθεπζε ηεο αλαπεξίαο θαη ζπλεπψο ζπζθνηίδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο (Priestley 1998). 

   

 

1.2 Κνηλσληθό κνληέιν αλαπεξίαο – Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

 Αξρηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάδπζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ αλαπήξσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαλέξσζε ηελ αλεπάξθεηα ησλ αηνκηθψλ 

ςπρνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ νπηηθψλ θαη θαηέζηεζε αλαγθαίεο επξχηεξεο θνηλσληθέο 

πξνζεγγίζεηο. Χζηφζν, πνιχ λσξίηεξα, ν Lev Vygotsky (1924-1934) πξνζέγγηζε ηελ 

αλαπεξία κε θνηλσληθνχο φξνπο. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ζεκαληηθφο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο αλαπεξίαο κε ηηο θνηλσληθέο ηεο πξνεθηάζεηο είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

πξσηνγελψλ αηειεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαπεξία, απφ ηηο δεπηεξνγελείο πνπ 

νθείινληαη ζε θνηλσληθά αίηηα. Σα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε «εηδηθέο αλάγθεο» 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο δεπηεξνγελείο πηπρέο ηεο αλαπεξίαο, κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ε θνηλσλία θξίλεη, αμηνινγεί θαη ζηηγκαηίδεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε αλαπεξία ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη φρη σο ζηελά νξγαληθφ (Γαθέξκνο 2002). Ζ πξφηαμε ησλ 

ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ ιφγσ βιαβψλ θάπνηνπ νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη 

«αηέιεηεο» κφλν έλαληη θάπνηνπ «ηέιεηνπ» ηαηξνθεληξηθνχ πξνηχπνπ ησλ 

βηβιίσλ/ραξηψλ ηεο αλαηνκίαο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ. Άξα ε αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο δελ θξίλεηαη ππνρξεσηηθά αξλεηηθή.  
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Αλ δελ είλαη φκσο αξλεηηθή, ηφηε επηζηξέθνπκε ζηελ ηαηξηθή εγεκνλία ηνπ 

Oliver (1990), δειαδή ζην αηνκηθφ κνληέιν. πγθεθξηκέλα ζην γεγνλφο φηη νη γηαηξνί 

σο «εηδηθνί» δηαζέηνπλ κεγάιε εμνπζία, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αζθνχλ 

έιεγρν ζε ζεκειηψδεηο φςεηο ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

γηα ηηο δσέο ηνπο. Πην αλαιπηηθά,  γηα ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο, αλ πξέπεη λα 

εξγάδνληαη ή φρη, ηη είδνπο ζρνιεία πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ, ζε πνηεο ππεξεζίεο θαη 

ζε πνηα επεξγεηήκαηα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο 

αγέλλεησλ παηδηψλ κε αλαπεξία αλ πξέπεη ή δελ πξέπεη λα δήζνπλ.  

 Αξρηθά, ην θνηλσληθφ κνληέιν εζηίαζε ζε εθείλνπο κε ζσκαηηθέο βιάβεο, 

αιιά ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηα άηνκα πνπ 

αληηκεηψπηδαλ δηαλνεηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο βιάβεο. Ζ θχξηα ψζεζε γηα ην 

θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, ήηαλ ε αλάιπζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη 

πιηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δπλάκεηο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο αλάπεξνπο 

αλζξψπνπο (UPIAS, 1976).  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο αλαπεξίαο θαηαζθεπάδεη ηελ 

αλαπεξία θαη ελαπνζέηεη ηνλ αλάπεξν ζε κηα πεξηζσξηαθή ζέζε εμάξηεζεο, 

θηψρεηαο, αλεξγίαο θαη δηάςεπζεο ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ πνπ δηθαηνχηαη σο πνιίηεο 

(Εψληνπ-ηδέξε, 1998). Δπίζεο, νη αλαπεξίεο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία είλαη ζεζκηθέο 

παξαγσγέο ηεο κηζζσηήο-ηαμηθήο θνηλσλίαο θαη φηη ε ηαηξηθή γλψζε πνπ 

αλαπηχρζεθε πάλσ ζηνλ αλάπεξν έρεη θαηαπηεζηηθή ιεηηνπξγία. Απνηειεί κηα γλψζε 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζεζκηθή παξαγσγή ηεο αλαπεξίαο (Εψληνπ-ηδέξε, 1998). 

 πλ ηνηο άιινηο, ε ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ηεο 

αλαπεξίαο εληνπίδεηαη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Έλσζεο Αηφκσλ κε Κηλεηηθέο Βιάβεο 

θαηά ηνπ Γηαρσξηζκνχ, γλσζηή σο Union of the Physically Impaired Against 

Segregation (UPIAS), πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

κνληέινπ ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ νξηζκψλ πνπ απηφ έδηλε γηα ηηο έλλνηεο ηεο βιάβεο, 

ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο κεηνλεμίαο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ε UPIAS (1976:3-4) απαληψληαο ζηνπο νξηζκνχο πνπ 

έδσζε ν Π.Ο.Τ. γηα ηε βιάβε, ηελ αλαπεξία θαη ηε κεηνλεμία, πξφηεηλε ηνλ νξηζκφ 

ησλ ελλνηψλ ζε δηαθνξεηηθή βάζε. Χο βιάβε φξηδε «ηελ απψιεηα κέξνπο ή 

νιφθιεξνπ άθξνπ ή χπαξμε ειαηησκαηηθνχ άθξνπ, νξγαληζκνχ ή κεραληζκνχ ηνπ 

ζψκαηνο».  
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Χο αλαπεξία φξηδε «ηε δπζπξαγία ή ν πεξηνξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο» πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο θνηλσληθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ 

ειάρηζηα ππφςε ηνπο πψο νη θηλεηηθέο βιάβεο κπνξεί λα απνθιείζνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζε θάπνηνλ απφ ην ζχλνιν κηαο θνηλσλίαο. ζνλ αθνξά ηε κεηνλεμία απηή αγλνήζεθε 

απφ ηελ Έλσζε, θαζψο δελ ζεσξήζεθε αμηνζεκείσηνο φξνο γηα λα ζπκπεξηιεθζεί 

(UPIAS 1976).  

 

 Δπηπξνζζέησο, ην ελδηαθέξνλ ηεο UPIAS αλαθνξηθά κε ηελ αλαπεξία 

επηθεληξψζεθε ζηνλ αληίθηππν ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ έζεηε ε θνηλσλία ζε φζα άηνκα 

πνπ δελ ζπλδένληαλ κε ηελ πιεηνςεθία, δειαδή άηνκα ηα νπνία δελ αληηκεηψπηδαλ 

θάπνηα κνξθήο αλαπεξία. Έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε ηηο αμίεο θαη ηηο λφξκεο ηεο 

θνηλσλίαο, ελψ παξάιιεια εζηίαδε ζε άιινπ είδνπο δεηήκαηα φπσο είλαη ε 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ θηηξίσλ θαη νη δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε θνηλσλία δελ ηθαλνπνηνχζε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

αηφκσλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο θηλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν, 

ηφηε ε θνηλσλία ήηαλ απηή πνπ πξνθαινχζε ηελ αλαπεξία θαη φρη ε ηαηξηθή 

θαηάζηαζε (βιάβε ηνπ ζψκαηνο, ηεο πγείαο, αζζέλεηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα 

εξκελεχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπαινχ ή ηνπ ζψκαηνο ηνπ αηφκνπ (Thomas θαη 

Woods 2008). Ζ θεληξηθή επηδίσμε ηεο UPIAS ήηαλ λα ζέζεη εθηφο ιεηηνπξγίαο ηα 

εκπφδηα θαη ηα ερζξηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη λα επηηχρεη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλαπεξίαο σο έλα ζχλζεην ζχζηεκα θνηλσληθήο θαηαπίεζεο θαη ζεζκηθψλ 

δηαθξίζεσλ, κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ έζεηε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπο θπζηθά 

εμαζζελεκέλνπο αλζξψπνπο (Abberley, 2006).  

 Έλαο άιινο ζεσξεηηθφο θαη εθ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο UPIAS, ν Finkelstein 

(2001) αλαθέξεη φηη απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο Έλσζεο, 

αλαδεηήζεθαλ δηάθνξεο εξκελείεο ηεο αλαπεξίαο κέζα απφ ζπδεηήζεηο, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο ζεσξίαο. Μάιηζηα, ζηηο ηδξπηηθέο αξρέο αλαθέξεηαη φηη ε 

Έλσζε απφ ηελ αξρή ηεο αθφκα, επηδηψθεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο επηθξαηνχζεο 

εξκελείεο γηα ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο. Χο εθ ηνχηνπ πξνέθπςε ε θαηεγνξεκαηηθή 

δήισζε φηη «ε ζέζε καο αλαθνξηθά κε ηελ αλαπεξία είλαη ζαθήο… θαηά ηελ άπνςή 

καο, ε θνηλσλία είλαη πνπ θαζηζηά αλάπεξα ηα άηνκα κε θπζηθά ειαηηψκαηα.  
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Ζ αλαπεξία είλαη θάηη πνπ επηβάιιεηαη ζηηο βιάβεο καο απφ πάλσ, κε ηξφπν πνπ καο 

θαζηζηά απνκνλσκέλνπο θαη απνθιεηζκέλνπο απφ κηα θαζνιηθή ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσλία. Δπνκέλσο, ηα αλάπεξα άηνκα είλαη κηα θαηαπηεζκέλε νκάδα ζηελ 

θνηλσλία» (UPIAS 1976).   

Δπίζεο, ε εξκελεία ηεο αλαπεξίαο απφ ηελ UPIAS επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηε 

δνκή θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο θνηλσλίαο παξά ζηηο πξνζσπηθέο ή αηνκηθέο ηδηφηεηεο 

πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ βιάβε. Σα κέιε ηεο UPIAS, ζηα πξψηα ζηάδηα αλαδήηεζεο 

ηνπ λνήκαηνο ηεο αλαπεξίαο, αληηκεηψπηζαλ έλα ζεκειηψδεο δίιεκκα, είηε ε 

ηξαγσδία πνπ εληνπίδεηαη ζηε βιάβε θαζηζηά αλίθαλα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θνηλσληθά, είηε ε θνηλσλία είλαη δνκεκέλε απφ αλζξψπνπο κε 

ηθαλφηεηεο γηα αλζξψπνπο κε ηθαλφηεηεο θαη απηφ θαζηζηά κε ιεηηνπξγηθά ηα 

αλάπεξα άηνκα (UPIAS 1976).  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε UPIAS ζπκθψλεζε πσο, κνινλφηη κπνξεί λα 

ζπληζηά ηξαγσδία ε απφθηεζε βιάβεο, ζπληζηά επίζεο θαη θαηαπίεζε πνπ νθείιεηαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλε ε θνηλσλία, ψζηε λα εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ αλάπεξσλ αλζξψπσλ. Γειαδή, ζε επίπεδν θνηλσληθφ, ν ιφγνο γίλεηαη γηα ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνπλ θαη εξκελεχνληαη απφ ηα κέιε ηεο UPIAS 

σο εγθιεκαηηθνί. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν, πξέπεη λα ζεσξεζεί 

φηη ε αλαπεξία είλαη κηα κνξθή θνηλσληθήο θαηαπίεζεο θαη σο ηέηνηα λα 

αληηκεησπίδεηαη. Ζ ζεκαληηθή αθεηεξία γηα ηε ζεσξία απηή ηεο θαηαπίεζεο, είλαη φηη 

ε αλαπεξία δελ απνηειεί έλα αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά είλαη απνηέιεζκα ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπ απνθιεηζκνχ κηαο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, φπνπ νη ηδηφηεηεο πνπ 

δελ είλαη παξαγσγηθέο θαη απνδεθηέο, είλαη αλψκαιεο ή παξεθθιίλνπζεο. πλεπψο, ην 

βαζηθφ δήηεκα ζηηο εθζηξαηείεο γηα κηα θαιχηεξε δσή είλαη ζεκαληηθφ λα ζρεηίδεηαη 

κε ηε ρεηξαθέηεζε, ζηνηρείν πνπ ζπλεπάγεηαη κάιινλ αγψλα γηα θνηλσληθή αιιαγή, 

παξά επηθέληξσζε ιφγσ ράξε ζηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο ή ηελ «απνθαηάζηαζε» 

(Finkelstein, 2001).   

 Πέξαλ ησλ άιισλ, ζηφρνο ηεο UPIAS ήηαλ ε πιήξεο ζπκκεηνρή ησλ 

αλαπήξσλ ζε θάζε είδνπο ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κέζσ θξαηηθήο 

αξσγήο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ήηαλ απαξαίηεην, ζε νηθνλνκηθφ, ηαηξηθφ, ηερληθφ, 

εθπαηδεπηηθφ ή άιιν επίπεδν. Απηφ ήηαλ απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί ε 

κέγηζηε δπλαηή απηνλνκία ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία κεηαθξαδφηαλ 

ζε θηλεηηθφηεηα, παξαγσγηθή εξγαζία, πιήξε έιεγρν ηεο δσήο ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο αλάπεξνπο (Lang, 2001).   
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Δλ ζπλερεία, ε εξκελεία πνπ ε UPIAS έδσζε ζηελ αλαπεξία, 

κεηαζρεκαηίζηεθε ζε κνληέιν κέζα απφ ηελ αθαδεκατθή εγθπξφηεηα ηεο δνπιεηάο 

ησλ Finkelstein, Barnes θαη θπξίσο ηνπ Oliver (ν ηειεπηαίνο, θπξίσο, ην νλνκαηίδεη 

θαη ην δεκηνπξγεί, ρσξίο –θπζηθά- λα αξλείηαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ άιισλ). Σν 

θνηλσληθφ κνληέιν ραξαθηεξίζηεθε σο «ε κεγάιε ηδέα» ηνπ βξεηαληθνχ θηλήκαηνο 

ηεο αλαπεξίαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην θίλεκα ησλ αλαπήξσλ γηα ηελ 

αληηδηαζηνιή κεηαμχ πξννδεπηηθψλ ή αλεπαξθψλ νξγαλψζεσλ, πνιηηηθψλ, λφκσλ θαη 

ηδεψλ (Finkelstein, 2001).   

 ηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ, ζεσξείηαη σο φηη παξάγεηαη θνηλσληθά 

απφ ηα ζπζηεκαηηθά δείγκαηα ηνπ απνθιεηζκνχ. Αθφκα, ε ακθηζβήηεζε ηεο 

νξζφηεηαο ηεο ππεξαπινπζηεπηηθήο ηαηξηθήο άπνςεο φηη ην βηνινγηθφ ζψκα είλαη ην 

άκεζν θαη γελεζηνπξγφ αίηην ηεο αλαπεξίαο, είλαη θεληξηθφ δήηεκα ζηε ζεσξία θαη 

ηελ πνιηηηθή ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ βιάβεο θαη 

αλαπεξίαο ινγίδεηαη σο θνκβηθφ ζεκείν ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ. ε θακία 

πεξίπησζε, ζην θνηλσληθφ κνληέιν δε γίλεηαη λχμε γηα ηε βιάβε σο αίηην ηεο 

αλαπεξίαο, φπσο γίλεηαη, ιαλζαζκέλα, ζην ηαηξηθφ κνληέιν, κε βάζε ην νπνίν, ην 

άηνκν είλαη αλάπεξν γηαηί έρεη νξγαληθέο ή αλαηνκηθέο βιάβεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

φκσο, ε θνηλσλία ελαπνζέηεη ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο ζην ίδην ην άηνκν. 

Δπνκέλσο, ηα άηνκα είλαη αλάπεξα, ιφγσ ησλ ίδησλ ηνπο ησλ εαπηψλ θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο βιαβψλ, θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη άδηθν θαη θαηαδηθαζηηθφ (Barton 

θαη Oliver, 1997).   

 χκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ινηπφλ, ε αλαπεξία είλαη απνηέιεζκα ηεο  

αδπλακίαο ηεο θνηλσλίαο λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο βιάβεο απηέο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο. Σν άηνκν αλαγθάδεηαη λα βηψζεη ηελ αλαπεξία κέζα ζε έλα 

θνηλσληθφ ζχλνιν ην νπνίν αλαθπθιψλεη ην πξφβιεκα ηεο αλαπεξίαο ζηα 

«ειιείκκαηα» ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ θαη φρη ζηα δηθά ηνπ ειιείκκαηα (Aberley 

2006).   

 Έηζη, ην πξφβιεκα δελ πξνθαιείηαη απφ ηνπο νπνηνπδήπνηε είδνπο αηνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο αιιά ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηεο θνηλσλίαο λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο 

ππεξεζίεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ αλαπήξσλ. Απηή ε απνηπρία δελ 

έρεη ηπραίεο ζπλέπεηεο ζε άηνκα αιιά ζπζηεκαηηθέο ζπλέπεηεο ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία σο νκάδα πνπ βηψλεη απηή ηελ απνηπρία ζαλ ζεζκνπνηεκέλε δηάθξηζε ζε 

φιν ην θνηλσληθφ εχξνο (Aberley 2006).   
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 Ο Oliver (1990) πξνηείλεη ε θνηλσλία λα είλαη απηή πνπ νθείιεη λα αιιάμεη 

θαη φρη ηα άηνκα. Μάιηζηα, ε αιιαγή ζα πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο πνιηηηθήο ελδπλάκσζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία σο νκάδα, πέξα απφ ηηο 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ πνιηηηθνχ θαηεζηεκέλνπ, πέξα απφ ηηο 

αηνκηθέο ζεξαπείεο θαη επεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα ηαηξηθά θαη παξαταηξηθά 

επαγγέικαηα (Oliver 1990).   

 χκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν αλαπεξίαο, εμάιινπ, ηα άηνκα κε 

αλαπεξία είλαη αδχλακα λα αμηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο εμαηηίαο ηνπ 

θαηαπηεζηηθνχ αληίθηππνπ κηαο κε αλάπεξεο θνηλσλίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε φξνπο 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ φπνπ κηα ηζρπξή άξρνπζα ηάμε θπξηαξρεί, κεηαμχ άιισλ θαη επί 

ησλ αλίζρπξσλ αλαπήξσλ. ε απηφ ην κήθνο θχκαηνο, ε επζχλε ηεο αιιαγήο 

ηνπνζεηείηαη κάιινλ ζηελ θνηλσλία παξά ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, ηα 

άηνκα κε αλαπεξία παχνπλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν επέκβαζεο θαη 

επαλαηνπνζεηνχληαη σο ππνθείκελα ζηε δηθή ηνπο δσή. Αλαγλσξίδνληαη σο κηα 

ρσξηζηή θνηλσληθή νκάδα, πνπ ζπγθξνηείηαη κε έλα παξφκνην ηξφπν πνπ νη καχξνη 

θαη νη νκνθπιφθηινη ζπγθξφηεζαλ ηα δηθά ηνπο πνιηηηθά θηλήκαηα (Lang, 2001). 

 Χο εθ ηνχηνπ, ζε ηίπνηα δελ σθειεί ν δηαρσξηζκφο ζε δηάθνξεο νκάδεο κε 

βάζε ην είδνο ηεο βιάβεο, θάηη πνπ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ησλ θηιαλζξσπηθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ ζρνιείσλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ. Απηφ ινγίδεηαη σο ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ζηε ζπιινγηθή εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο, θαζψο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

αλαπεξία δελ είλαη κηα αλεμάξηεηε ηδηφηεηα, νχηε κηα κεκνλσκέλε ηδηφηεηα πνπ 

αθνξά ζπγθεθξηκέλα άηνκα ή ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ. Δπνκέλσο, ην 

πξφβιεκα ηεο αλαπεξίαο δελ ζα πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηείηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη 

σο ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αιιά λα αθνξά ηελ χπαξμε φισλ ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ θαη 

ηε δπζιεηηνπξγηθή ηνπο ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε σο ζχλνιν, θαη φρη σο 

αλεμάξηεηεο, κεκνλσκέλεο νκάδεο θαη πεξηπηψζεηο (Watson 2004).  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Filkeinstein (2007) αλαθέξεη φηη ην θνηλσληθφ 

κνληέιν άιιαμε πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζηξάθεθε έθηνηε απφ ηε 

ιατθή ηνπ βάζε ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή πνιηηηθή πίεζε πξνψζεζεο ζπκθεξφλησλ, 

ζέηνληαο παξάιιεια σο θέληξν ησλ δηεθδηθήζεψλ ηνπ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, κε 

απνηέιεζκα λα εξκελεχεηαη σο κνληέιν ησλ δηθαησκάησλ. Αθφκα, ζε ζπκπφξεπζε 

κε ην αλαπεξηθφ θίλεκα ησλ ΖΠΑ, πξνψζεζε ηελ ηδέα ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο 

ζε αληίζεζε κε ηελ νινθιεξσκέλε δηαβίσζε πνπ πξφηεηλε ν Finkelstein (2007).  
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Ζ δηαθνξά απηή πηζαλφλ λα έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο δηαθνξάο ησλ ίδησλ ησλ 

θνηλσληψλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαλ ηα αλαπεξηθά θηλήκαηα. Ζ πεξηζσξηνπνίεζε, ν 

θνηλσληθφο ξαηζηζκφο, ε αληζφηεηα, ε έιιεηςε επθαηξηψλ, νη θνηλσληθέο δνκέο θαη 

λφξκεο, νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη νη θαλφλεο, δεκηνπξγνχζαλ δηαθνξεηηθφ 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαλ ηα άηνκα ηεο θάζε 

θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, εθφζνλ ε αλαπεξία αληηκεησπίδεηαη σο έλα θνηλσληθφ 

θαηλφκελν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε αληηκεηψπηζε θαη νη πξαθηηθέο ηεο λα 

πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο 

(Hughes, 1998).    

 Με ηε ζεηξά ηνπ ν Priestley (1998) ηζρπξίδεηαη πσο δελ ππάξρεη κφλν έλαο 

ηχπνο θνηλσληθνχ κνληέινπ. Απφ κηα θνηλσληθή-πιηζηηθή ζέζε, ε αλαπεξία κπνξεί 

λα αληηκεησπηζηεί ζαλ θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα, θνηλσληθή επηηέιεζε, ζαλ πιηθέο 

ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο εληφο 

ελφο  ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ.  Ζ ζρέζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ηφζν απφ ην 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ  (ζχζηεκα κεηαθνξψλ,  θηίξηα θ.ιπ.), φζν θαη άιιεο πηπρέο ηεο 

θνηλσλίαο (ζεζκνί, λφκνη, πεπνηζήζεηο θ.ιπ.), πνπ νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο ζε βάξνο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα.  

 χκθσλα, ινηπφλ, κε απηή ηελ πξνζέγγηζε ε έκθαζε κεηαηνπίδεηαη απφ ην 

άηνκν ζην επξχηεξν θνηλσληθφ,  πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

θαη ζπλαθφινπζα νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ 

ζεσξνχληαη απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ηνπο αηνκηθψλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ, αιιά 

ζπλέπεηα αδπλακίαο ηεο θνηλσλίαο λα ιάβεη ππ’ φςε θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ απηψλ. Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ, νη 

ζεζκνί,  νη λφκνη,  νη θαλνληζκνί θαη νη ζπκπεξηθνξέο κε άκεζν ή θαη έκκεζν ηξφπν 

δεκηνπξγνχλ ηππηθνχο ή θαη άηππνπο θξαγκνχο πνπ εκπνδίδνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία λα ιεηηνπξγήζνπλ ηζφηηκα ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

(Priestley 1998).  

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαπεξίαο σο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ζηεξίδεηαη ξεηά 

ή άξξεηα ζηελ ηδέα ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ. Χο βαζηθή πξνυπφζεζε, δειαδή, 

ινγίδεηαη ε θαηαζθεπή ηεο αλαπεξίαο λα απνηειεί παξάγσγν ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ.  
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Γηα ην ιφγν απηφ, ε επζχλε γηα ηελ χπαξμε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία πξέπεη λα αλαδεηεζεί θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

(δνκεκέλνπ, ζεζκηθνχ θ.ιπ.) λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

(Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία 2008).  

 Μνινλφηη, άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθφηεηεο εληνπίδνληαη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο, 

ελ ηνχηνηο ν βαζκφο ζηνλ φπνην ελζσκαηψλνληαη ή απνθιείνληαη πνηθίιεη αλάινγα κε 

ηηο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

αλαγλσξίδεη ηελ θνηλσληθή εηηθεηνπνίεζε θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο ξφισλ σο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο αλαπεξίαο Καη’ επέθηαζε ε 

«εηηθεηνπνίεζε» ή ε απνδνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πξνθαιείηαη απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηα εκπφδηα πνπ ε ίδηα ε θνηλσλία έρεη δνκήζεη (Καπηαληδφγινπ 

2006).   

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Priestley (1998) εηζάγεη ηελ έλλνηα ησλ αμηψλ, νη 

νπνίεο ζε καθξφ-επίπεδν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνπιηνχξα ή σο 

ηδενινγία, εξκελεία πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηλσληθψλ κνληέισλ. 

Δπηπιένλ, νη  Lugones θαη Spelman (1983) εξκελεχνπλ ην ξφιν ησλ αμηψλ ζηελ 

θαηαπίεζε σο πνιηηηζκηθφ ηκπεξηαιηζκφ, εξκελεία πνπ ζεσξείηαη ρξήζηκε ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο θαηαπίεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

πνιηηηζκηθφο ηκπεξηαιηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ «θαζνιηθνπνίεζε ηεο θνπιηνχξαο 

θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο θαη ηελ εκπέδσζή ηεο σο θαλνληθφηεηα» 

(Young 1990). Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε ελαιιαθηηθή αληίιεςε ινγίδεηαη σο 

απνθιίλνπζα θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «άιιε». Απηφ ην γεγνλφο, σζηφζν ζπληζηά 

παξαδνμνινγία θαζψο ε εγεκνλεπκέλε νκάδα αθελφο θαζίζηαηαη αφξαηε, αθεηέξνπ 

ζηηγκαηίδεηαη σο εκθαλψο δηαθνξεηηθή απφ ηα ζηεξεφηππα.  

 Δμάιινπ, κεηαμχ ησλ ππέξκαρσλ ησλ θνηλσληθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο 

αλαπεξίαο, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο, 

θαζψο θαη εθείλνη ζηελ νπηηθή ησλ νπνίσλ θεληξηθή ζέζε έρνπλ νη πιηθέο ζρέζεηο 

εμνπζίαο. χκθσλα κε ηνπο Barnes θαη Thomas (2006) oη θνηλσληθέο ζεσξίεο πεξί 

θαηαζθεπήο εθρσξνχλ πξνλφκηα ζε πνιηηηζκηθά θαη γισζζνινγηθά θαηλφκελα, κε 

ηελ έλλνηα φηη ε θνηλσλία απνδέρεηαη απηφ πνπ είλαη ζχλεζεο ζηα παξαπάλσ 

θαηλφκελα, απνξξίπηνληαο νηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ.   
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 Απφ ηελ άιιε, νη θνηλσληθέο πιηζηηθέο ζεσξίεο πεξί θνηλσληθήο επηηέιεζεο 

πξνζδίδνπλ κελ ζεκαζία ζηηο δσέο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά επηθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηνπο θξαγκνχο νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηε βάζε ηεο αλαπεξίαο (Priestley, 1998). Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Oliver (2009), ηφζν ε ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο σο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο, φζν θαη 

σο θνηλσληθήο επηηέιεζεο βξίζθεηαη πέξαλ ηεο θεληξηθήο ηδενινγίαο ηνπ 

αηνκηθηζκνχ. κσο, ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην πνχ ηνπνζεηεί ην πξφβιεκα ε θάζε 

ζεψξεζε.  

 Ζ θνηλσληθή θαηαζθεπή πξνζδηνξίδεη ην πξφβιεκα ζην κπαιφ ησλ ζσκαηηθά 

ηθαλψλ είηε σο αηνκηθή πξνθαηάιεςε, είηε ζπιινγηθά ζαλ εθδήισζε ερζξηθψλ 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζέζπηζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο σο ηξαγσδία. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε θνηλσληθή 

επηηέιεζε ηνπνζεηεί ην πξφβιεκα ζηηο ζεζκνπνηεκέλεο πξαθηηθέο ηεο θνηλσλίαο 

(Oliver 2009), κε ηελ έλλνηα φηη ε αλαπεξία είλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν «γελλά» ε 

ίδηα ε θνηλσλία, αληηκεησπίδνληαο ηα αλάπεξα άηνκα κε πξνθαηάιεςε σο πξνο ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη φληα «εθηφο» ησλ «θαλνληθψλ» θαη «νκαιψλ» πξαθηηθψλ ηεο   

 Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξεη ν Priestley (1998: 88) «ηφζν νη πνιηηηζκηθέο αμίεο 

φζν θαη νη πιηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ εμίζνπ ζηελ 

θαηαπίεζε πνπ πθίζηαηαη ε νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία». Ο πνιηηηζκηθφο 

ηκπεξηαιηζκφο πνπ αλαθέξεη ε Young (1990) δχλαηαη λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο 

εξκελείεο αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ απνθιείνληαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, εξκελείεο πνπ  θηλνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηδεαιηζηηθνχ ιφγνπ γηα ηελ 

«θνπιηνχξα» θαη ηελ «ηαπηφηεηα», φκσο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα δψζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο ζην εξψηεκα γηα πνηνλ ιφγν ζπκβαίλεη απηφ. Οη θνηλσληθέο 

πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ έκθαζε ζηηο πιηθέο ζρέζεηο εμνπζίαο, είλαη ζε 

ζέζε λα απαληήζνπλ θαιχηεξα ζηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

απηέο νη πνιηηηζκηθέο αμίεο, γηαηί νξηζκέλεο αμίεο είλαη θπξίαξρεο έλαληη κεξηθψλ 

άιισλ θαη πνησλ ζπκθέξνληα απεηινχληαη, ζε πεξίπησζε πνπ αλαηξαπνχλ απηέο νη 

πνιηηηζκηθέο αμίεο (Young 1990).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν
 

ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ 

2.1 ηεξεόηππα   

 Σα ζηεξεφηππα απνηεινχλ γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ κηα 

νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νκάδα θαη ηα κέιε ηεο. Πξφθεηηαη γηα «κηα εηθφλα ζην 

θεθάιη  καο», φπσο ηα φξηζε ν Walter Lippmann ην 1922, ν νπνίνο εηζήγαγε θαη ηνλ 

φξν. Πξφθεηηαη γηα κηα γελίθεπζε πνπ θαηαζθεπάδνπκε θαη ηελ απνδίδνπκε ζε φια 

ηα κέιε κηαο αλζξψπηλεο νκάδαο. Πνιχ πεξηζζφηεξν,  σζηφζν, απφ κηα ζηαηηθή 

εηθφλα, ηα ζηεξεφηππα απνηεινχλ κηα γλσζηηθή θαηαζθεπή ε νπνία έρεη  κηα δηθή ηεο 

δσή.  Tα ζηεξεφηππα, φπσο φια ηα γλσζηηθά ζρήκαηα, επεξεάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

ηηο νπνίεο δερφκαζηε απφ ην πεξηβάιινλ, ηηο νξγαλψλνπλ κε νξηζκέλν ηξφπν, 

θαζνδεγνχλ ηε ζθέςε καο πξνο νξηζκέλεο εθδνρέο ή ηελ απνκαθξχλνπλ απφ άιιεο, 

επεξεάδνπλ ην αλ θαη πφηε κηα πιεξνθνξία, πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλε, ζα 

αλαζπξζεί ή φρη. Μνινλφηη είλαη ζαλ φια ηα γλσζηηθά ζρήκαηα, ηα ζηεξεφηππα 

έρνπλ κηα ζεκαληηθή δηαθνξά απφ απηά, θαζψο νη θνηλσληθέο ηνπο ζπλέπεηεο είλαη 

κεγάιεο (Γξαγψλα 2007).   

 Σα ζηεξεφηππα αληινχλ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο απφ ην θνηλσληθφ 

πιαίζην ην νπνίν  καο πεξηβάιιεη θαη ε εθαξκνγή ηνπο νδεγεί ζε θνηλσληθέο αδηθίεο.  

Γη’ απηφ ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ηα ζηεξεφηππα θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

κηαο θαη δηαζέηνπλ ζπκβνιηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή δηάζηαζε. 

Δίλαη πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο γηα θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο, δηακνξθψλνληαη 

κέζα απφ κεραληζκνχο εμνπζίαο, θαζψο αληηθαηνπηξίδνπλ ην θνηλσληθφ θχξνο ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ςπρνθνηλσληθνχο δξφκνπο. Σα 

ζηεξεφηππα, ηέινο, δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο γηα ην πνηα είλαη ε αλακελφκελε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ, νδεγψληαο ζην θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη 

«απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία» (Augoustinos θαη Walker, 1995).  

 Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγεί 

ζαλ θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή. Πξνζιακβάλνπκε ηελ εηθφλα ηνπ άιινπ,  ηνλ ήρν,  ηε 

κπξσδηά ηνπ θαη, αλ ππάξρεη επαθή, θαη ηελ αθή ηνπ. Σα εξεζίζκαηα απηά 

κεηαθέξνληαη ζηνλ εγθέθαιν δηακέζνπ ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ θαη εθεί γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία. Ζ επεμεξγαζία απηή ηεο αληίιεςεο επεξεάδεηαη απφ ηηο παξειζνληηθέο 

εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζησπειά, εζσηεξηθά ζε 

θαζέλα απφ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο.  
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Ζ επεμεξγαζία απηή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ‘άιινπ’  γίλεηαη κε ηελ δηεξγαζία ηεο 

«ζθέςεο», πνπ νλνκάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ  Satir «εζσηεξηθφο δηάινγνο» (Young 

2004). 

 πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηνλ φξν «ζηεξεφηππν» εηζήγαγε ν  

Lippmann ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Ωζηφζν, ν Lippmann ήηαλ πην 

κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπ, θαζψο ήδε ππνζηήξηδε φηη ηα ζηεξεφηππα είλαη 

θνξηηζκέλα ηφζν απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηά 

καο θαη φηη ην πξφβιεκά ηνπο είλαη ε  κεξηθή θαη πξνθαηεηιεκκέλε θχζε ηνπο.  

 Σελ επνρή εθείλε ε επηζηήκε ζεσξνχζε ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία κηα 

παζεηηθή, «ςπρξή» ιεηηνπξγία, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ παξαηεξεηή λα απνθηήζεη 

κηα ιίγν πνιχ αιεζηλή εηθφλα ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο». πλεπψο, αληηκεηψπηδε ηφηε 

ηα ζηεξεφηππα ζαλ νπδέηεξα θαη αληηθεηκεληθά, πνπ βνεζνχλ ηνλ άλζξσπν λα βάιεη 

ηάμε ζην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ ην νπνίν ηνλ βνκβαξδίδεη. Υξεηάζηεθε λα 

πεξάζνπλ αξθεηά ρξφληα θαη λα θηάζνπκε ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 γηα λα δηαβιέςεη ε 

επηζηήκε φηη, αληίζεηα, ε αληίιεςε είλαη γλσζηηθή δηαδηθαζία ελεξγεηηθή θαη 

«ζεξκή», ε νπνία ελέρεη έλα αμηνινγηθφ, θξηηηθφ ζηνηρείν (Γξαγψλα 2007).   

 Παξά ηελ εμέιημε ζηηο επηζηεκνληθέο ηδέεο, απηφ πνπ πξσηίζησο βαζάληδε 

ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ «κήπσο πξφθεηηαη γηα αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία». Καη ελψ νη  

κειέηεο πνιιαπιαζηάδνληαλ, ε αξρηθή εθδνρή ηνπ Lippmann πεξί θνηλσληθψλ αηηίσλ 

θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζηεξενηχπσλ είρε μεραζηεί θαη απηφ πνπ απέκελε 

ήηαλ φηη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηφζν πεξίπινθε θαη ηφζν ζπγθερπκέλε, 

ψζηε ρξεηάδνληαη κεραληζκνί γηα λα ηελ νξγαλψλνπλ θαη λα ηελ απινπνηνχλ 

(Γξαγψλα, 2007).  

 Μηα άιιε εθδνρή, ζην ίδην πλεχκα, ε νπνία απαζρφιεζε ηελ έξεπλα ήηαλ ε 

αλαδήηεζε πάλσ ζην ζσζηφ θαη ζην ιάζνο ησλ ζηεξενηχπσλ. Δάλ πξφθεηηαη γηα 

πξνθαηαιήςεηο, ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιν λα αληηθαηαζηήζνπκε θάζε 

ιαλζαζκέλε, αλαθξηβή θαη άθακπηε αληίιεςε κε ηε ζσζηή. Μήπσο φκσο ηα 

ζηεξεφηππα δελ είλαη ηειείσο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αληίζεηα, πεξηέρνπλ έλαλ 

«θφθθν αιήζεηαο»;  (Oakes et al., 1994).   

 Μήπσο, δειαδή, γηα παξάδεηγκα, είλαη αιήζεηα φηη ηα αγφξηα έρνπλ 

πεξηζζφηεξα εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα θαη γη’ απηφ 

εθιέγνληαη ζην δεθαπεληακειέο;  

 



26 
 

Ο αληίινγνο ζ’ απηή ηελ απνξία είλαη φηη ηα ζηεξεφηππα κπνξεί κελ λα 

πεξηγξάθνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, δελ είλαη φκσο θαζφινπ εχθνιν λα 

δηαςεπζζνχλ ή λα επηθπξσζνχλ κε επηζηεκνληθέο απνδείμεηο  θαη λα απνθηήζνπλ 

εξκελεπηηθή ηζρχ. Μπνξεί πξάγκαηη ηα παηδηά ησλ αγξνηψλ λα έρνπλ ρακειφηεξεο 

επηδφζεηο ζην ζρνιείν, αιιά απηή ε πιεξνθνξία δε καο δίλεη θακία απνιχησο 

έλδεημε ησλ αηηίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη δελ ππάξρεη ην παξακηθξφ ζηνηρείν ην νπνίν 

επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη απηά ηα παηδηά έρνπλ κηθξφηεξεο ηθαλφηεηεο.  

 Άξα, κπνξεί ηα ζηεξεφηππα λα έρνπλ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή εγθπξφηεηα,  

ρσξίο λα είλαη δπλαηφ λα ηα αληηζηνηρίζνπκε κε κηα «αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα». Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο κε αληηζηνηρίαο ηνπο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ηα ζηεξεφηππα αληηθαηνπηξίδνπλ ηε θχζε ηεο δηνκαδηθήο 

ζπλζήθεο ζε  κηα δεδνκέλε ζηηγκή (Oakes et al. 1994).   

 Ο άλζξσπνο έρεη ηελ ηάζε λα γεληθεχεη θαη λα θαηεγνξηνπνηεί ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο, βαζηδφκελφο ζε θάπνηεο νκνηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ. Ζ δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ αθνξά ζε απηή ηε γελίθεπζε θαη θξηηηθή 

ησλ άιισλ,  κε βάζε ην γεγνλφο φηη:  

 Αλήθνπλ ζε κία ηδηαίηεξε νκάδα, θπιή ή εζληθφηεηα (πρ. αλέθδνηα γηα 

θσηζέδνπο ή Πφληηνπο) 

 Έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε απαζρφιεζε ή αζθνχλ θάπνην επάγγεικα  

 Βξίζθνληαη ζε θάπνηα ειηθία (πρ. φινη νη λένη είλαη αλεχζπλνη, ή φηη νη 

ειηθησκέλνη δελ είλαη αλνηθηνί ζε λέεο ηδέεο)  

 Μνηάδνπλ θπζηνγλσκηθά, ή έρνπλ έλα νξηζκέλν ρξψκα καιιηψλ (πρ. 

αλέθδνηα γηα μαλζέο).  (Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηαζηάζεσο 

Αλάπεξσλ Παηδηψλ, 2007: 9).  

 Σα ζηεξεφηππα δελ είλαη ππνρξεσηηθά αξλεηηθέο γεληθεχζεηο, κπνξεί λα είλαη 

θαη ζεηηθέο. ηεξεφηππν είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε άπνςε φηη (φινη) νη Έιιελεο είλαη 

θηιφμελνη θαη γιεληδέδεο. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη πξνθαηαιήςεηο, νη νπνίεο 

αξλεηηθά θαη ππνηηκεηηθά ζηεξεφηππα. Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ζηεξενηχπσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ είλαη φηη ηα ζηεξεφηππα είλαη πξντφλ αζπλείδεησλ δηεξγαζηψλ, ελψ 

νη πξνθαηαιήςεηο βξίζθνληαη θάησ απφ ζπλεηδεηφ, γλσζηηθφ έιεγρν (Devine, 1989). 

Απηή ε γελίθεπζε ησλ ζηεξενηχπσλ πξνθαηαιήςεσλ νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη φια 

ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κία νκάδα έρνπλ ηα ίδηα αθξηβψο ραξαθηεξηζηηθά.  
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Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ 

είλαη φηη πεξηνξίδεηαη ε αθξίβεηα αληίιεςεο θαη απηή ε ζηάζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πξνθαηαιήςεηο θαη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο.     

 Σα θνηλσληθά ζηεξεφηππα ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά, αιιά είλαη 

δπλαηφλ,  ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη επλντθά ζηελ αληίιεςή 

καο γηα θάπνηνλ. Αλ π.ρ. ν ππνςήθηνο γηα κηα ζέζε εξγαζίαο παξνπζηάδεη νκνηφηεηα 

κε θάπνην άηνκν κε ην νπνίν ν εμεηαζηήο ζπλδέεηαη κε επράξηζηεο θαηαζηάζεηο,  

ηφηε είλαη πηζαλφλ λα ππεξεθηηκεζνχλ νη ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα πξνηηκεζεί έλαληη 

άιισλ ππνςεθίσλ (Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηαζηάζεσο Αλάπεξσλ 

Παηδηψλ, 2007).   

 Ζ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα επαλέξρνληαη ζε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο φζν ην 

δπλαηφ πην «άλεηεο» γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί άκεζα κε ηελ νκαιή 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε: γηα παξάδεηγκα, απηφ πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

βαζίδεηαη ζηελ άλεζε ή ζηελ έιιεηςή ηεο δηεξεχλεζεο θαη απνδνρήο ησλ δηαθνξψλ 

ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο, Έηζη κπνξνχκε λα ζπ-

κπεξάλνπκε φηη ε έιιεηςε άλεζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξάο ζρεηίδεηαη κε 

αθακςία θαη θφβν, αληηδξάζεηο νη νπνίεο ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηάζεζε γηα 

ρξήζε θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζηεξενηχπσλ. Σφζν ε θαηεγνξηνπνίεζε φζν θαη ηα 

ζηεξεφηππα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε: νη άλζξσπνη 

αληηκεησπίδνπλ ην δηαθνξεηηθφ ρξεζηκνπνηψληαο θαηεγνξηνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά 

φπσο ηελ έκαζαλ ζε πνιχ κηθξή ειηθία.  Αλ θαη απηφο ν ηξφπνο είλαη έλαο άλεηνο θαη 

θεηδσιφο ζηε ζπκβνιή ηνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο, ζπλήζσο απνηπγράλεη 

λα επηβεβαηψζεη ηελ αθξίβεηα απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. (Διιεληθή Δηαηξεία 

Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηαζηάζεσο Αλάπεξσλ Παηδηψλ, 2007). 

  

2.2 Πξνθαηαιήςεηο 

 Ζ πξνθαηάιεςε νξίδεηαη σο κηα θξίζε πνπ εθθξάδεηαη πξφσξα ή έλα 

ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα ζηνηρεία. Ζ 

πξνθαηάιεςε εκπεξηέρεη γεληθεχζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε αλεπαξθή ζηνηρεία θαη δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα αηνκηθέο δηαθνξέο (Ackerman θαη Jahoda 1950).   

 Οη  άλζξσπνη έρνπκε κεγάιν ηαιέλην ζην λα δηαηππψλνπκε ηελ ίδηα 

πεξηγξαθή κε αμηνινγηθά δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ην αλ αθνξά ηε δηθή «καο» 

νκάδα ή ηελ νκάδα ησλ «άιισλ».  
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Πηζηεχνπκε εχθνια κε θάζε εηιηθξίλεηα φηη (εκείο) «δηαζέηνπκε 

γελλαηφηεηα», (εθείλνη) «επηζεηηθφηεηα», «έρνπκε πεξεθάληα θαη απηνζεβαζκφ», 

«έρνπλ αιαδνλεία θαη εγσηζκφ», «είκαζηε έληηκνη, αιιά δελ πέθηνπκε θαη θνξφηδα», 

«είλαη αθειείο, αιιά αλ βξνπλ ηελ επθαηξία, ζα θιέςνπλ»,  «είκαζηε εζηθνί θαη 

θαζαξνί», «είλαη αλήζηθνη θαη βξφκηθνη» (Σζειίθα 2008).  

 Δίλαη θαζνιηθή ζηνπο αλζξψπνπο ε επηζπκία λα απνθηήζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ κηα ζεηηθή θνηλσληθή ηαπηφηεηα. Γηα λα ην θαηαθέξνπλ θάλνπλ 

ηαπηίζεηο κε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη ζπγθξίζεηο κε άιιεο 

νκάδεο ζηηο νπνίεο δελ αλήθνπλ. Ζ ζεκαζία ηνπ λα είζαη Έιιελαο αμηνινγείηαη ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο εζληθφηεηεο. Σν ζρεηηθφ θχξνο ηεο δηθήο καο νκάδαο επεξεάδεηαη 

απνθαζηζηηθά απφ ην θχξνο ηεο νκάδαο ηνπ άιινπ. Με βάζε απηφ, κηα νιφθιεξε 

ζρνιή ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο έδεημε πνιχ πεηζηηθά πψο ηα ζηεξεφηππα θαη νη 

πξνθαηαιήςεηο ρξεζηκεχνπλ ζην λα εμπςψλνπλ ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπκε 

εκείο θαη λα ακαπξψλνπλ ηελ νκάδα ησλ άιισλ (Tajfel 1981). 

 Ζ πξνθαηάιεςε ινηπφλ είλαη κηα γλψκε ή άπνςε, ε νπνία έρεη ζρεκαηηζηεί 

θαηά έλαλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη δελ απνηειεί κνλφ κηα δεδεισκέλε 

πεπνίζεζε, αιιά κηα ηνπνζέηεζε πνπ πεξηιακβάλεη ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία είλαη 

δχζθνιν λα αιιάμνπλ, φπσο ε πεξηθξφλεζε θαη ε απέρζεηα πξνο ηηο κεηνλεθηνχζεο 

νκάδεο. ρεηίδεηαη κε ζηάζεηο θαη γλψκεο γηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία, θπιή, εζληθφηεηα ή άιιε νκάδα (Φάθνο 2015).   

 Πξνθαηάιεςε είλαη γηα παξάδεηγκα κηα ζηεξεή πεπνίζεζε πνπ έρεη ν 

άλζξσπνο φρη κέζα απφ ηε γλψζε (δειαδή ηελ αιήζεηα), αιιά απφ δηάθνξεο θαηά 

θαηξνχο δεηζηδαηκνλίεο, κπζηηθηζκνχο, ξαηζηζκνχο, εζληθηζκνχο θ.ιπ. πρλά 

ζρεκαηίδεηαη σο απνηέιεζκα έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο ή κεησκέλεο αληίιεςεο. Έηζη, 

ελεξγψληαο κε βάζε ηηο πξνθαηαιήςεηο θηάλνπκε ζην ξαηζηζκφ (θιείδα 2013).   

 Ζ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα αλερζεί ηνπο άιινπο νη νπνίνη δελ είλαη ζαλ θη 

απηφλ πξνέξρεηαη ζπρλά απφ ηελ απεηιή πνπ ληψζεη ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν ηνπ 

εαπηνχ. Φφβνο, ζπκφο θαη ερζξφηεηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαθηλνχληαη φηαλ 

νη άιινη πξνζιακβάλνληαη σο απεηιεηηθνί. Σν πξνθαηεηιεκκέλν άηνκν 

αληηιακβάλεηαη ηε δηθή ηνπ νκάδα σο θαιή, σο νκάδα πνπ έρεη ηηο δηθέο ηνπ αμίεο, 

ηηο δηθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη παξαδφζεηο, ηε δηθή ηνπ ηδενινγία. Έηζη, ε νκάδα ησλ 

άιισλ, κε δηαθνξεηηθέο αμίεο, παξαδφζεηο θαη άιιε ηδενινγία δελ κπνξεί λα γίλεη 

ςπρνινγηθά απνδεθηή σο ηζφηηκε ρσξίο λα απεηιήζεη ηνλ εαπηφ κε αθχξσζε θαη 

αθαληζκφ (Γξαγψλα 2007). 
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 Ίζσο ε θπξηφηεξε πξνθαηάιεςε– ζηεξεφηππν ζηηο κέξεο καο είλαη απηή γηα 

ηελ θαησηεξφηεηα ηεο γπλαίθαο (π.ρ. ηα αγφξηα είλαη πην έμππλα απφ ηα θνξίηζηα). 

Μάιηζηα, ζήκεξα παξαηεξείηαη πσο ε γπλαίθα έρεη ιηγφηεξεο επθαηξίεο απφ ηνλ 

άληξα, θαζψο επίζεο θαη ρακειφηεξε ακνηβή ζηελ εξγαζία. Δπηπιένλ, επηθξαηεί ε 

ξαηζηζηηθή αληίιεςε ελάληηα ησλ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο θπιήο (π.ρ. νη ιεπθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο καχξνπο σο δνχινπο (φρη πιένλ ζεζκηθά φπσο ζπλέβαηλε ζην 

παξειζφλ). Έλα άιιν είδνο πξνθαηάιεςεο– ζηεξενηχπνπ είλαη ε πεξηθξφλεζε κε 

ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη ηεο πφιεο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ. Σέινο, 

ε απαμίσζε πνπ ληψζνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ην  πεξηβάιινλ ηνπο 

(Παπαρξήζηνπ 2013).  

  

2.3 Ζ θνηλσλία απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία: απόςεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεόηππα  

 Δάλ ζειήζνπκε κε κηα κφλν ιέμε λα ραξαθηεξίζνπκε ηε   «κέζε εηθφλα»  ηνπ 

αλζξψπνπ κε αλαπεξία, αλεμαξηήησο εμαηξέζεσλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα, 

νθείινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιέμε «ςεπδήο». Φεπδήο, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

θηλείηαη ζε δχν αληηδηακεηξηθά άθξα, εμαηξψληαο ην κέζν πνιίηε κε αλαπεξία πνπ 

απνηειεί ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί άιινηε εζηηάδεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αλαπεξία,  σο απηή θαζαπηή λα ραξαθηεξίδεη 

θαζνξηζηηθά ηνλ άλζξσπν θαη άιινηε πξνσζεί ηελ ηδέα πεξί «ήξσα ηεο δσήο πνπ 

θαηαθηά ηε κνίξα ηνπ», θάηη πνπ ζην παξακηθξφ δε ραξαθηεξίδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία.  Ζ ςεπδήο απηή εηθφλα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία πξνβάιιεηαη θαη απφ ηα ΜΜΔ, ηα νπνία είλαη πξνεθηάζεηο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αλαπαξάγνπλ ρξφληα ξηδσκέλεο θνηλσληθέο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. Δίλαη επηξξεπή ζηελ παξαγσγή αξλεηηθήο εηθφλαο.  

Γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ην βάζνο ησλ ζηεξενηχπσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ,  φζν θαη κε ηνπο κεραληζκνχο ελνρήο απέλαληη ζηνλ άλζξσπν κε 

αλαπεξία,  αιιά θαη επξχηεξα γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα (Γεκφπνπινο 2007). 

 Σα άηνκα κε θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία είλαη ζπρλά ζηηγκαηηζκέλα θαη απηφ ην 

γεγνλφο δεκηνπξγεί πάκπνιια πξνβιήκαηα ζηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. Σα 

παηδηά κε εδηθέο αλάγθεο ήηαλ ην «θνηλσληθφ ζηίγκα» ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, θαζψο 

ππάξρνπλ πιεζψξα πξνθαηαιήςεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηα άηνκα απηά.  
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ρεδφλ πάληα ζεσξνχληαη αληηθείκελα ελνρήο αιιά θαη θφβνπ. κσο ζηηο πην πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ην ζπλαίζζεκα ηνπ νίθηνπ είλαη απηφ ην νπνίν δηαθαίλεηαη (Βάξβνγιε 

2013).    

 Σα παξαπάλσ θαιιηεξγνχλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ απφ ηελ θνηλσλία θαη επλννχλ ηε δεκηνπξγία ζηεξενηππηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ νη νπνίεο φιν θαη ζπλερψο δπζρεξάλνπλ ηελ νκαιή 

έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ θνηλσλία. Ζ νηθνγέλεηα ε νπνία κεγαιψλεη έλα παηδί 

κε εηδηθέο αλάγθεο ληψζεη ζπρλά άβνια γη’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη δηφηη 

γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ άπνςε ηεο θνηλσλίαο γηα ηα άηνκα κε θάπνηα κνξθήο 

αλαπεξία (Βάξβνγιε 2013).  

 Ο επξχηεξνο θνηλσληθφο πεξίγπξνο, ζπγγελείο θαη θίινη γλσξίδνπλ φηη ε 

θνηλσλία δελ κπνξεί λα δερηεί θαη λα αγαπήζεη έλα άηνκν κε αλαπεξία. Απηφ ην 

θαηλφκελν δελ είλαη θάηη ην νπνίν εκθαλίδεηαη ηψξα αιιά ππήξρε αλέθαζελ. 

Διάρηζηνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ φηη απηά ηα άηνκα ρξεηάδνληαη αγάπε 

θαη πξνζνρή. Οη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ φηη ε θνηλσλία απφ ηα παιηά ρξφληα δελ 

κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θαη λα δερηεί ην άηνκν κε αλαπεξία ζαλ άηνκν πνπ 

ρξεηάδεηαη αγάπε, εηδηθή εθπαίδεπζε, θξνληίδα θαη θαηαλφεζε (Βάξβνγιε 2013).  

 Αληίζεηα, ε θνηλσλία ην αληηκεησπίδεη ζαλ άηνκν αλίθαλν. θεπηφκελε 

ινηπφλ φια απηά ε νηθνγέλεηα ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία ππνβάιιεη ηφζν ηα κέιε ηεο 

φζν θαη ην άηνκν απηφ ζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκφ, κε κπνξψληαο λα αληηκεησπίζεη ην 

ζηηγκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. Απηή ε θαηάζηαζε πηζαλφλ λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ιφγσ ηεο δχζθνιεο 

θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη κηα γεληθή παξαδνρή ζηε 

θνηλσλία, φηη ε αλζξψπηλε αμία κπνξεί λα κεηξηέηαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ελφο 

αηφκνπ ζηελ εξγαζία. Απηφο ν νπνίνο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη θαη είλαη ηθαλφο, 

κπνξεί λα θαηέρεη ζέζε κέζα ζ απηήλ (Μπφηζαξε, 2007).         

 Έηζη ινηπφλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε θνηλσλία καο δελ αλέρεηαη άηνκα κε 

αλαπεξία, ηα πεξηθξνλεί θαη ηηο πην πνιιέο θνξέο δελ αζρνιείηαη θαζφινπ καδί ηνπο. 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άλζξσπνη νη νπνίνη θαηλνκεληθά πξνζπαζνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία αιιά ζην ηέινο απηφ πνπ 

αλαβιχδεη είλαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ νίθηνπ, ζπλαίζζεκα ην νπνίν δελ επηζπκνχλ ηα 

άηνκα απηά.  
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 Οη άλζξσπνη ρσξίο αλαπεξία δχζθνια δέρνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία, δηφηη  

ζηε επνρή πνπ δνχκε, έρεη  πνιχ κεγάιν ξφιν ε εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ θαζελφο. Γη’ 

απηφ ινηπφλ ηνλ ιφγν δελ κπνξνχλ λα απνδερηνχλ ην δηαθνξεηηθφ απφ εκάο ζηνπο 

αλζξψπνπο. (Καξίπε, 2014).   

 Ο άλζξσπνο ρσξίο αλαπεξία ζα θξίλεη εθείλνλ κε ηελ αλαπεξία, αλάινγα κε 

ην είδνο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ (ζεηηθά ή αξλεηηθά). ζνλ 

αθνξά ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο, αξθεηέο έξεπλεο, φπσο αλαθέξεη ε Εψληνπ-ηδέξε 

(1998) έδεημαλ φηη νη άλζξσπνη ρσξίο αλαπεξία δηαθαηέρνληαη απφ λεπξηθφηεηα, θαη 

θφβν, φηαλ ζπλαληνχλ άηνκα πνπ έρνπλ θάπνηαο κνξθήο αλαπεξία. Δπηπιένλ, νη 

άλζξσπνη ρσξίο αλαπεξία ζπρλά εθδειψλνπλ ζπλαίζζεκα απνζηξνθήο έλαληη ησλ 

αηφκσλ κε απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα, θάηη ην νπνίν νθείιεηαη ζε ππνζπλείδεηνπο 

θπξίσο ιφγνπο  (Εψληνπ-ηδέξε 1998).    

 Σα άηνκα ρσξίο αλαπεξία δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα άηνκα κε βαξηέο 

αλαπεξίεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απηή ε εηθφλα δελ απνηειεί ίδηνλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα δίλεη παξαπάλσ απφ ηε δένπζα ζεκαζία 

ζην άηνκν κε αλαπεξία. Ο άλζξσπνο κε αλαπεξία πξέπεη λα δξάζεη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα θαίλεηαη φηη πξνζαλαηνιίδεηαη νινθιεξσηηθά ζην άηνκν. Δμαηηίαο απηνχ,  

δεκηνπξγνχληαη αλαζθάιεηεο θαη εληάζεηο, νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ κηα θαλνληθή 

αιιειεπίδξαζε. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, είηε κε 

ζσκαηηθέο, είηε κε λνεηηθέο, είηε κε ςπρηθέο παζήζεηο θαη «πγηψλ» αηφκσλ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ακθηζπκία θαη αβεβαηφηεηα ζπκπεξηθνξάο. Ακθηζπκία ππάξρεη 

κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο λα βνεζήζνπλ ην άηνκν κε αλαπεξία θαη ηνπ θφβνπ κηαο 

αιιειεπίδξαζεο κε απηφλ. Πνιιά άηνκα δελ μέξνπλ πψο λα θεξζνχλ ζηνπο 

αλζξψπνπο κε αλαπεξία. Απηή ε αβεβαηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο, κπνξεί λα εμεγεζεί 

σο κηα απεηξία ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα άηνκα κε θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα (Μπφηζαξε 

2007).   

 Απφ ηε κηα, ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο θνηλσληθέο ελέξγεηεο 

είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε, ζην άηνκν ρσξίο 

αλαπεξία ππάξρεη κηα ζρεηηθή αβεβαηφηεηα γηα ην πφζν πξαγκαηηθά πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο έρεη ην άηνκν κε αλαπεξία. Ζ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ αηφκσλ ρσξίο 

αλαπεξία γηα απηά κε αλαπεξία, φπσο, επίζεο θαη ε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγηθή 

κεηνλεθηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ απνθπγή 

ησλ ζρέζεσλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία κε άηνκα κε αλαπεξία.  
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Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ κε λνεηηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία θαη αηφκσλ 

ρσξίο (αλαπεξία) δηαλχεη ηξεηο θάζεηο νη νπνίεο είλαη νη εμήο (Εψληνπ – ηδέξε 2000: 

45): 

«α) ηελ αξρή ηεο επαθήο, παξαηεξείηαη έλα είδνο πιαζκαηηθήο απνδνρήο, 

δειαδή θαη νη δχν κεηέρνληεο ηεο αιιειεπίδξαζεο παξαιείπνπλ ηελ αλαπεξία. 

β) Μεηά απφ ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλεηδεηνπνηείηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ ξφισλ, γίλεηαη ε αλαπεξία απνδεθηή θαη ε ζρέζε πην θπζηνινγηθή. 

γ) Σέινο, γίλεηαη κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο αλαπεξίαο, απειεπζεξσκέλε 

απφ πξνθαηαιήςεηο».  

 Απηφ πνπ πξέπεη λα έρνπκε φινη ζην κπαιφ καο είλαη φηη φινη είκαζηε 

άλζξσπνη θαη φηη πξέπεη λα βνεζάκε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο πνπ βξίζθνληαη ζε 

αδπλακία. Σα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ζπρλά ζχκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο. Πέξα απφ 

ηηο θξαηηθέο αδπλακίεο πνπ απνηεινχλ παξάγνληα πνπ επλννχλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, 

ζεσξνχκε φηη ε λννηξνπία ηνπ Έιιελα είλαη απηφ ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ φιε 

θαηάζηαζε. Γελ ππάξρεη ζπλείδεζε θαη ζεβαζκφο ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

ζεσξνχληαη ζπρλά σο κίαζκα. Απηέο νη θαηαζηάζεηο εληζρχνπλ ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζ’ φιν ην θάζκα ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

(Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 2006).  

 Δπηπιένλ, νη κε νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο γηα ηε δεκηνπξγία 

ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

θαζψο θαη ε λννηξνπία ησλ Διιήλσλ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηα πξάγκαηα 

γίλνληαη αθφκα πην δχζθνια. Σα άηνκα κε αλαπεξία νθείινπλ  λα δήζνπλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ ρσξίο θξαγκνχο, ην νπνίν ζα ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηθνηλσλνχλ, λα ζπλαλαζηξέθνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ κε ην ππφινηπν θνηλσληθφ 

ζχλνιν.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην  παξαπάλσ ζεσξείηαη ε ζεηηθή ζηάζε θαη νη 

αληηιήςεηο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007).  

 ηηο εκέξεο καο γίλεηαη ηδηαίηεξνο ιφγνο θαη πνιιέο αλαθνξέο ζε εθδειψζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλάγθε λα πξνβάιιεηαη ε ζεηηθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία.  Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πξνβάιινληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία κέζσ 

ησλ θαζεκεξηλψλ δηεθδηθήζεψλ ηνπο, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

θνηλσληθή δσή. Να πξνβάιινληαη σο ελεξγνί,  δηεθδηθεηηθνί πνιίηεο θαη φρη σο 

απνδέθηεο νίθηνπ.  
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Πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο ππνθείκελα δηθαησκάησλ θαη’  αληαλάθιαζε 

ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ θαη φρη σο αληηθείκελα θηιαλζξσπίαο. Ζ έλλνηα 

ηεο ζεηηθήο εηθφλαο κπνξεί γηα ηνπο κπεκέλνπο ζηα ζέκαηα αλαπεξίαο λα είλαη 

θαηαλνεηή, ην ίδην φκσο δελ ζπκβαίλεη γηα φζνπο δελ παξαθνινπζνχλ απφ θνληά 

απηά ηα ζέκαηα.  Οδεγνχκαζηε έηζη πνιιέο θνξέο,  ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο 

πξνβνιήο ζεηηθήο εηθφλαο,  ζηε δεκηνπξγία κηαο «ζεηηθήο ππεξβνιήο»,  πνπ ηειηθά 

ιεηηνπξγεί ππνλνκεπηηθά ζηελ αλάπηπμε κηαο δηεπξπκέλεο θνηλσληθήο αληίιεςεο.  

Θα κπνξνχζακε εχινγα λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε «ζεηηθή ππεξβνιή»  θαη ε   «αξλεηηθή 

απεηθφληζε»  έιθνπλ πεξίπνπ ην ίδην ηα ΜΜΔ θαη ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζε 

απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζηεξενηππηθή αληίιεςε ζηελ παξνπζίαζε ζεκάησλ αλαπεξίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ - ΓΤΝΑΗΚΔ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ   

 

3.1 Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο 

 Σν θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηειεί κία πξαγκαηηθφηεηα θαη 

πιήηηεη ηε δσή θάπνησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή αηφκσλ, φπσο είλαη ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο. Με ηνλ φξν «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ραξαθηεξίδνληαη νη 

θαηλνχξγηεο θαη πνιπδηάζηαηεο (ζε πνηθίινπο ηνκείο) κνξθέο απνζηέξεζεο, φπσο ζηελ 

απαζρφιεζε, ζηε ζηέγαζε, ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ζηελ εθπαίδεπζε θ.η.ι. Δπίζεο, 

κε ηνλ φξν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, απνηππψλνληαη θαη νξηνζεηνχληαη ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φπσο θαη κία ζεηξά απφ δξάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπο» (Σζανχζεο 2007: 1).   

 Οη δηάθνξνη θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ην δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ δελ ζπκθσλνχλ απφιπηα γηα ηελ δεκηνπξγία  ελφο νξηζκνχ ηνπ.  Ο φξνο 

«θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» έρεη δερζεί δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ έλλνηά ηνπ, ελψ νη 

νξηζκνί πνπ δίλνληαη πνηθίιινπλ θαηά ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, αθνχ αληαπνθξίλνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά θνηλσληθά δεδνκέλα θαη αηηήκαηα. Κάπνηνη επηζηήκνλεο, 

νξηζκέλεο νξγαλψζεηο θαη ππεξεζίεο έρνπλ δψζεη ζην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηνπ 

θνηλσληθνχ  απνθιεηζκνχ, δηθέο ηνπο ζθέςεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε αηηίεο θαη  

δηαδηθαζίεο πξνζσπηθήο επηινγήο ηνπο (Καίια 1997).   

 Παξ’ φια  απηά, ππάξρεη ζπκθσλία σο πξνο ηα θνηλά  ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θαηαζηάζεσλ απνθιεηζκνχ. Χο ηέηνηα έρνπλ  αλαδεηρζεί ηα εμήο (Γειελάζηνπ, 2010: 

86):  

«1. Ζ έιιεηςε  δπλαηφηεηαο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ ρσξίο  

βνήζεηα, εμαηηίαο  ηεο χπαξμεο πεξηνξηζκψλ πξφζβαζεο ζε ηνκείο, φπσο ε  

πιεξνθφξεζε, ε εθπαίδεπζε, ε  επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε απαζρφιεζε,  ε 

ζηέγαζε, νη ζπιινγηθέο ππεξεζίεο  θαη ε ηαηξηθή πεξίζαιςε.  

2. Ζ θαθή εηθφλα,  πνπ ζπρλά δηαηεξνχλ ηα άηνκα απηά γηα ηνλ  εαπηφ ηνπο θαη 

γηα ηελ  ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ  ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

3. Ο θίλδπλνο  κνληκνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ελίζρπζήο ηνπο.  

4. Ο πηζαλφο ζηηγκαηηζκφο απηψλ  θαη ησλ ζπλνηθηψλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ,  

φπνπ θαηνηθνχλ.  
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5. Ζ ελδερφκελε  ηζρλή ζρέζε ησλ αηφκσλ  απηψλ κε ηνπο θχξηνπο θνηλσληθνχο  

κεραληζκνχο, πνπ  παξάγνπλ  ή δηαλέκνπλ πφξνπο, φπσο αγνξά  εξγαζίαο, νηθνγέλεηα 

ή άιια δηαπξνζσπηθά δίθηπα, θξάηνο θ.η.ι.»    

 Γηα ην άηνκν ή θαη ηηο δηάθνξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, νη ζπλέπεηεο ηεο 

ζπζζψξεπζεο δηάθνξσλ απνζηεξήζεσλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, είλαη φηη κέλνπλ απ' έμσ ή ζην πεξηζψξην κηαο γεληθφηεξεο 

επεκεξίαο. Απηέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηα επηδφκαηα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζε έλα ρακειφ επίπεδν δσήο ή θαη ζε κεησκέλεο πξνζδνθίεο 

θαζψο θαη ζην ζηηγκαηηζκφ ηνπ αηφκνπ. Οη ζπλέπεηεο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο 

ππνλνκεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ πιήηηεηαη λα ζπκκεηέρεη παξαγσγηθά ζε 

κία εμειηζζφκελε νηθνλνκία, επηβξαδχλνληαο έηζη θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

δεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ, 

κέζσ επηδνκάησλ θ.ιπ., πεξηνξίδεη ηνπο πφξνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ γηα 

παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Βέβαηα φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

απνθιείεηαη απφ ηνλ ηξφπν δσήο πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιινί, απμάλεηαη θαη ν 

θίλδπλνο δηαηάξαμεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κηαο θνηλσλίαο (Γίθηπν Πξνψζεζεο ηεο 

Απαζρφιεζεο, 2014).  

 Γεληθφηεξα, ν απνθιεηζκφο κπνξεί λα πθίζηαηαη ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ (π.ρ. 

εζληθέο ή θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο) ή γεσγξαθηθφ επίπεδν (π.ρ. θνηλφηεηα / δήκνο). Καη 

ζηα ηξία επίπεδα, ε θχζε θαη ν βαζκφο ηνπ είλαη ζρεηηθά κεηξήζηκα, αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο θαη αλάινγα βέβαηα κε ην πψο 

πξνζδηνξίδεηαη ή ηη ζεκαίλεη γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο λα ζπκκεηέρεη θαη λα αλήθεη 

θάπνηνο ζηελ θνηλφηεηα/πφιε/επξχηεξε πεξηνρή (Γίθηπν Πξνψζεζεο ηεο 

Απαζρφιεζεο, 2014).  

 ε ηνπηθφ επίπεδν, γηα παξάδεηγκα, νη ζπλέπεηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

κπνξεί λα αθνξνχλ ζηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ αλάκεζα ζην άηνκν ή 

ηελ θνηλφηεηα θαη ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ ιήςε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ αξρέο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: είηε επεηδή ην 

άηνκν δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζσζηά ηνλ εαπηφ ηνπ, είηε γηαηί νη πφξνη ηνπ 

(ρξφλνο, ρξήκαηα, θ.α.) δελ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ.   
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3.2 Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο αηόκσλ κε αλαπεξία 

 Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη έλα πνιπδηάζηαην 

θαηλφκελν ην νπνίν δπζηπρψο ιακβάλεη ρψξα ζηελ Διιάδα θαη έρεη εδξαησζεί ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αηφκσλ απηψλ. Οη ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη ε εθπαίδεπζε, 

ε απαζρφιεζε, ν πνιηηηζκφο, ε ςπραγσγία, ε πγεία, ε πξφλνηα. ηελ παξνχζα ζα 

αλαιπζνχλ νη ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πγείαο. Οη δπν 

πξψηνη ηνκείο επηιέρζεθαλ, θαζψο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζε 

επίπεδν ηεο έξεπλαο, ελψ ν ηνκέαο ηεο πγείαο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο, πφζν κάιινλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο.  

 ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ηα άηνκα κε αλαπεξία ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

κεηαρείξηζε γηα λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ην λνκηθά θαηνρπξσκέλν ηνπο 

δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν, νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία αθφκα βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη έρνπλ πεξαηηέξσ 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηφζν απφ 

εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη απφ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Δπίζεο, άιινο έλαο παξάγνληαο 

πνπ απνηειεί εκπφδην ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε  αλαπεξία, είλαη ν 

ζηηγκαηηζκφο ησλ αηφκσλ απηψλ απφ ηελ θνηλσλία, γεγνλφο πνπ ηνπο πεξηνξίδεη ζηα 

ζηελά φξηα ηνπ ζπηηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο (νχιεο, 2013). 

 Σα άηνκα κε αλαπεξία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο βξίζθνληαη αληηκέησπα κε 

έληνλεο δηαθξίζεηο νη νπνίεο θαη απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπληαγκαηηθά αλαγλσξηζκέλνπ δηθαηψκαηνο γηα εθπαίδεπζε.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κε 

ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θνίηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζε αληίζεζε κε ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ άιισλ παηδηψλ, επηηείλεη ηηο δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαζηζηά 

ηα άηνκα κε αλαπεξία ζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκφ. Δηδηθφηεξα, ηα άηνκα κε βαξηέο 

αλαπεξίεο ηα νπνία ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ 

πνπ δεκηνπξγεί ε θαηάζηαζε ηνπο, κέλνπλ ζην πεξηζψξην εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ηα ζηεξίμεη (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007).    
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 ηε ζπλέρεηα, ηα άηνκα κε νξηζκέλε αλαπεξία ηα νπνία θνηηνχλ ζηε 

πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα γεληθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε 

ππφθεηληαη ζε έκκεζεο δηαθξίζεηο εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο  

(πρ πξνζαξκνζκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηελ θαηεγνξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αδπλακίαο πνπ πξνθαιεί ε βιάβε ηνπο, ςεθηαθή πξνζβαζηκφηεηα). Άιινο έλαο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ε έιιεηςε 

θηηξηαθήο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ γεληθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο 

θαη αθαηαιιειφηεηα ησλ θηηξίσλ φπνπ ζηεγάδνληαη νη ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα άηνκα κε 

αλαπεξία 2010–2020).   

 Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε ε νπνία παξέρεηαη ζηα ζρνιεία είλαη ρακειήο 

πνηφηεηαο. Γελ είλαη εμνπιηζκέλα ηα ζρνιεία θαη νη ηάμεηο ηνπο κε ηελ απαηηνχκελε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, δελ ππνζηεξίδνληαη κε ηα απαηηνχκελα εηδηθά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δελ είλαη επαξθψο ζηειερσκέλα κε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε θάζε θαηεγνξία βιάβεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηελ Διιάδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ, ην πξφγξακκα παξάιιειεο 

ζηήξημεο ζηα δεκνηηθά, έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν λα επηιέγνληαη δάζθαινη 

ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη απηφ λα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο (Μπεξληδάθε 

2006).   

 Τπάξρνπλ θάπνηνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο 

ζην ζρνιείν θαη επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ Δηδηθή Αγσγή απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ηνπ 

θξάηνπο λα ακβιχλεη ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο θαη λα θαηαξγήζεη ηα εκπφδηα 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα 

πξαγκαηψζεη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ θάπνηαο κνξθήο αλαπεξία γηα εθπαίδεπζε. 

θνπφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ε απφθηεζε 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα άηνκα απηά απ’ ηελ κία, 

λα εηζρσξήζνπλ ζηηο θνηλσληθέο δνκέο, κε θξηηήξην ηηο λφξκεο ηα θνηλσλίαο θαη απ’ 

ηελ άιιε λα αλαπηχμνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο. Με ιίγα 

ιφγηα, λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθά άηνκα κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηα πιαίζην ηεο 

αλαπηπζζφκελεο θνηλσλίαο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δηδηθή Αγσγή  έρεη ζαλ ζθνπφ λα  παξέρεη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία ηελ εθπαίδεπζε πνπ ρξεηάδνληαη κέζα απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ 

ζα πξέπεη λα έρεη, ηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο θαη θπζηθά ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ηα νπνία ζα πξέπεη πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

(Πνιπρξνλνπνχινπ- Εαραξνγεσξγα 1995). 

 Δπηπρψο, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο κε ηελ ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε έρεη δηεπθνιχλεη πάξα πνιχ ηελ εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο σο θνηηεηέο, εξεπλεηέο ή ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ άηνκα κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα φπσο ηε δηάζεζε ησλ 

ζεκεηψζεσλ γηα ηα ηπθιά άηνκα (εηδηθφο ζρεδηαζκφο θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο). 

Δπηπιένλ, ν θνηηεηήο πνπ αληηκεησπίδεη θάπνηα βιάβε λα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ (αλ είλαη πξνθνξηθή ή γξαπηή) (Φχηξνο 2003).   

 ηε ζπλέρεηα, ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, επηθξαηεί ε ηάζε ζηελ θνηλσλία   

καο λα κεηξηέηαη ε αμία θάπνηνπ αλζξψπνπ αλάινγα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θαη 

ηελ εξγαζηαθή ηνπ απνδνηηθφηεηα, θάηη ην νπνίν έρεη θαζηεξσζεί κέζα απφ ηελ 

πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηεξενηχπσλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηα άηνκα κε αλαπεξία λα απνθιείνληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, εμαηηίαο 

απηψλ ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ νη νπνίεο θαη επλννχλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ ελφο ρψξνπ 

εξγαζίαο πνπ δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα απηνχο, κηαο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο πνπ 

νξγαλψζεθε κε πξφηππα ηνπο «πγηείο» αλζξψπνπο. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012).  

 Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηηο  ππεξεζίεο πγείαο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπο. Χζηφζν ην πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αιιά θαη ε απνπζία  

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, δπζρεξαίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ ήδε πάζρνπζα 

θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία. Σέινο, ν ηνκέαο ηεο πξφλνηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, κε ηελ έιιεηςε παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία ακβιχλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηνλ ζηηγκαηηζκφ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο 2008).  
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3.3 Γπλαίθεο κε αλαπεξία 

 Οη γπλαίθεο κε αλαπεξία ππφθεηληαη ζε πνιιαπιέο δηαθξίζεηο ηφζν ιφγσ 

θχιινπ ηνπο, φζν θαη ιφγσ αλαπεξίαο. Λφγσ ησλ πνιιψλ θαη εθηεηακέλσλ 

δηαθξίζεσλ, νη γπλαίθεο κε αλαπεξία βξίζθνληαη ζπρλά ζε πνιχ ρεηξφηεξε θαηάζηαζε 

απφ ηηο γπλαίθεο ρσξίο αλαπεξία.  χκθσλα κε έξεπλεο, νη γπλαίθεο κε αλαπεξία 

ζήκεξα εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ (Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη 

Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 2013): 

 «Γπζθνιία έληαμεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Γπζθνιία έληαμεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Γπζθνιία γηα απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία. 

 Γπζθνιία έληαμεο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά δξψκελα ηεο θνηλσλίαο (ηνπηθήο 

θαη επξχηεξεο). 

 Γπζθνιία ελεξγνχο έληαμεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηηο αθνξνχλ άκεζα. 

 Γπζθνιία δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο. 

 Απεηινχληαη ζπρλφηεξα απφ ηελ θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. 

 Βηψλνπλ θαθή ελαξκφληζε ηδησηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. 

 Γηαηξέρνπλ ζπρλά κεγαιχηεξν θίλδπλν λα ππνζηνχλ βία, θαθνπνίεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε.» 

 Οη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα κε αλαπεξία δηαηξέρνπλ ζπρλά κεγαιχηεξν 

θίλδπλν βιάβεο ή θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. πρλά είλαη 

ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη βηψλνπλ ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε απφ 

ηνπο άλδξεο. Δπίζεο, πνιχ ζπρλά πέθηνπλ ζχκαηα βίαο απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ή απφ ην ίδην ην άηνκν πνπ ηηο θξνληίδεη θαη ζπαλίσο πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειία, 

ιφγσ ηεο εμάξηεζεο πνπ έρνπλ απφ ηνλ θξνληηζηή ηνπο θαη ιφγσ ηεο κε νηθνλνκηθήο 

ηνπο αλεμαξηεζίαο (Αγλψζηνπ, 2016)
1
. 

  Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ γπλαηθψλ κε αλαπεξία δελ παξαθνινπζείηαη απφ 

γηαηξνχο θαη δελ πξαγκαηνπνηνχλ πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο. Οη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ 

θάηη ηέηνην, έρνπλ λα θάλνπλ  κε ηε δπζθνιία ζηε κεηαθίλεζε, ηε δπζθνιία ζηελ 

πξφζβαζε ζε λνζνθνκεία θαη ηαηξεία, ην κηθξφ εηζφδεκα θαη ε κε θάιπςε ησλ 

εμφδσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.  

                                                           
1
 Η δημοςίευςη είναι διαθζςιμη ςτο: http://www.i-diadromi.gr/2013/03/blog-post_2024.html 
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Δπίζεο, ην ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζήο θαη ε έιιεηςε απηνλνκίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεπζεξίαο λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο θέξνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε γεληθφηεξε επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπο. (Παλειιήληνο χιινγνο 

Παξαπιεγηθψλ, 2011).  χκθσλα κε θαηαγγειίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ Αηφκσλ 

κε αλαπεξία, ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη πξαγκαηνπνηείηαη αλαγθαζηηθή ζηείξσζε 

ζε πνιιά άηνκα (πεξηζζφηεξν γπλαίθεο, θνξίηζηα) κε λνεηηθέο ή ςπρνθνηλσληθέο 

αλαπεξίεο, (είηε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, είηε επεηδή δελ ηνπο εμεγείηαη αλαιπηηθά 

ν ζθνπφο ηεο ηαηξηθήο πξάμεο), κε ην πξφζρεκα ηεο θαιχηεξεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

(Διεπζεξνηππία, 2011)
2
.   

 Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο, ζεκεηψλεηαη φηη ελψ ην πνζνζηφ 

ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία πνπ δνπλ ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο, παξνπζηάδεηαη 

ηδηαηηέξσο πςειφ, ζε φηη αθνξά ηηο γπλαίθεο ν θίλδπλνο απμάλεηαη αλεζπρεηηθά.  Ο 

θνηλσληθφο δειαδή απνθιεηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ηα άηνκα απηά εμσζνχληαη ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο θαη εκπνδίδεηαη ε 

πιήξεο ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηήλ, κέζσ ηεο θαθήο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ην εηζφδεκα, θαίλεηαη, ζχκθσλα κε εθηεηακέλεο επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο λα αθνξά πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ 

Δξεπλψλ 2010). 

 Ο ιφγνο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία 

ζε ίζε βάζε κε ηνπο άλδξεο κε αλαπεξία, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη γπλαίθεο δελ έρνπλ ίζεο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, δελ απνθηνχλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία 

θαη σο εθ ηνχηνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιιεη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ρακειή απηνεθηίκεζε θαη κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα (Ελευθεροτυπία, 2011)
3
.  

 ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη γπλαίθεο κε αλαπεξία έρνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα 

εξγαζηνχλ κφλν αλ ππάξρεη επηρείξεζε ζην νηθνγελεηαθφ ή επξχηεξν θηιηθφ 

πεξηβάιινλ, φζα πξνζφληα θαη αλ δηαζέηνπλ, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ πνπ 

αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα (π.ρ. ζπκβνιαηνγξάθνο, δεκνζηνγξάθνο θ.α.).  

Μηα ζηαηηζηηθή έξεπλα, πνπ δηελεξγήζεθε πξν δεθαεηίαο ζηε ρψξα καο κε 

θνηλνηηθή επηρνξήγεζε, έδεημε φηη ην 88% ησλ αλάπεξσλ γπλαηθψλ επηζπκεί λα 

                                                           
2 Η δημοςίευςη είναι διαθζςιμη ςτο: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=257292 

3 Η δημοςίευςη είναι διαθζςιμη ςτο: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=257292 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=257292
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=257292
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εξγαζηεί, φκσο κφλν ην 33% εμ’ απηψλ δνπιεχεη, πνζνζηφ πνπ ζήκεξα ιφγσ θξίζεο 

θαη αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, ζίγνπξα έρεη κεησζεί (Κνθηλάθνπ 2015).  

 Ζ ίδηα έξεπλα επηζεκαίλεη φηη ην 23% ησλ γπλαηθψλ κε θάπνηνπ είδνπο 

αλαπεξία δνπιεχεη ζην Γεκφζην, ελψ ην ππφινηπν 77% ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ ην 

νπνίν ην 55% βξήθε δνπιεηά απφ πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ζ δηθή κνπ εκπεηξία είλαη φηη 

αλ κηα γπλαίθα κε αλαπεξία βξεη κηα ζέζε εξγαζίαο ζπάληα ηελ ράλεη. ηφρνο ινηπφλ 

είλαη ε εχξεζε απηήο (Κνθηλάθνπ 2015). 

 ηαλ έλαο άλζξσπνο κε αλαπεξία βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε γηα εχξεζε 

εξγαζίαο, είλαη γπλαίθα, ε ζέζε ηεο γίλεηαη πνιχ ρεηξφηεξε, αθφκα θαη αλ δηαζέηεη ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα. Δίλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν ζηε ρψξα καο, ην φηη γηα λα 

πξνηηκεζεί κηα γπλαίθα απφ κηα επηρείξεζε, λα ιακβάλεηαη ππφςε, εθηφο ησλ 

πξνζφλησλ ηεο ζέζεο πνπ θαηαιακβάλεη θαη ην παξνπζηαζηηθφ ηεο, ε νηθνγελεηαθή 

ηεο θαηάζηαζε θαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα θάλεη παξάιιεια θαη άιιεο δνπιεηέο εθηφο ηνπ 

θχξηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, πνπ έρνπλ ζπλπθαλζεί κε ην γπλαηθείν ξφιν (φπσο 

θξνληίδα-εμππεξέηεζε εξγαδνκέλσλ, ρψξνπ θ.ά.). Νννηξνπίεο πνπ δπζηπρψο αθφκε 

επηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο θαη δπζθνιεχνπλ κηα γπλαίθα κε αλαπεξία (Κνθηλάθνπ 

2015). 

 Δίλαη ζε φινπο γλσζηφ, φηη ε εξγαδφκελε γπλαίθα αληηκεησπίδεη ζπρλφηεξα 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, π.ρ. άδηθε κεηαρείξηζε φζνλ αθνξά ηελ ακνηβή ηεο, ηελ 

πξνψζεζε ή ηελ επαγγεικαηηθή ηεο θαηάξηηζε. Απηά ηζρχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία. Ζ έθθξαζε «επαγγεικαηηθή αλέιημε» είλαη γηα ηηο 

γπλαίθεο απηέο θάηη κε ξεαιηζηηθφ, γηαηί φζα πξνζφληα θαη αλ δηαζέηνπλ γηα 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, θακία δελ πξνσζείηαη ζε απηέο (ηδεξνπνχινπ–

Γεκαθάθνπ 2014).   

  ηε ρψξα καο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ δε καο αθήλνπλ λα είκαζηε 

αηζηφδνμνη, φκσο δελ πξέπεη λα είλαη κνλφδξνκνο ε θηψρεηα, ε εμάξηεζε θαη ν 

απνθιεηζκφο. Μπξνζηά καο βξίζθεηαη ε πξφθιεζε νη γπλαίθεο κε αλαπεξία λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη επί ίζνηο φξνηο ζηελ θνηλσλία καο. ε πεξηφδνπο δε 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα, νη γπλαίθεο κε αλαπεξία είλαη 

πην επάισηεο ζηελ θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε.  

 

Σέινο, παξαηεξείηαη φηη εμαηηίαο ησλ ζηεξενηχπσλ, ππάξρεη έιιεηςε απνδνρήο ηεο 

κεηξφηεηαο ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία, ελψ γηα απηέο πνπ απνθηνχλ παηδηά, ε 



42 
 

αλαηξνθή θαηαιήγεη λα είλαη δχζθνιν έξγν (νη γπλαίθεο κε αλαπεξία είλαη πην 

επάισηεο ζηελ θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε).  

 Οη αιιαγέο θαη νη πξνθιήζεηο ζηα ζηάδηα ηεο δσήο ησλ γπλαηθψλ έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία: παηδηθή ειηθία, εθεβεία, αλαθάιπςε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, 

κεηξφηεηα, εκκελφπαπζε θαη ηξίηε ειηθία. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη νη γπλαίθεο κε 

αλαπεξία, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο γπλαίθεο, θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν λα πέζνπλ 

ζχκαηα βίαο θαη κάιηζηα, ζηηο παηξηαξρηθέο θνηλσλίεο ν θίλδπλνο απηφο είλαη 

εκθαλψο κεγαιχηεξνο. Ζ βία κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

εμαλαγθαζκφο ζε ζεμνπαιηθή πξάμε θαη βηαζκφο, αλαγθαζηηθή δηαβίσζε ζε ηδξχκαηα 

θνηλσληθήο κέξηκλαο, εγθιεηζκφο, παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο, αλαγθαζηηθή 

ζηείξσζε, αλαγθαζηηθή αληηζχιιεςε, αλαγθαζηηθή άκβισζε, είλαη κφλν κεξηθνί απφ 

απηνχο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1. θνπόο θαη κέζνδνο έξεπλαο 

 Χο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηέζεθε ε αλάδεημε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο βηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο νη γπλαίθεο κε αλαπεξία θαηά θχξην ιφγν 

ζην νηθνγελεηαθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, βαζηδφκελεο ζην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο 

αλαπεξίαο. Απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

ίδησλ αιιά θαη ησλ γχξσ ηνπο, ηεο ζρέζε ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, αιιά θαη ησλ 

ζρέζεψλ ηνπο ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφθεηηαη γηα πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο ζε αληίζεζε κε ηελ 

πνζνηηθή, σο εξεπλήηξηεο κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηνχκε ζπλερείο ειηγκνχο ζηνλ 

εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, επηδηψθνληαο ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο εκπεηξίαο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία ζηνπο δήκνπο Λάξηζαο θαη Αγξηλίνπ, 

πνπ βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ηεο κειέηεο καο, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αλάιπζε. Αλαιχνληαο εθ λένπ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζε καο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θσηίζνπκε λέεο νπηηθέο γσλίεο ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο κε αλαπεξία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο (Padgett 

1998).   

 Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ε νξγάλσζε θαη εξκελεία κε 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ παξαηήξεζεο, ζπλέληεπμεο, 

αλνηθηψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη γεληθά δηαθφξσλ θεηκέλσλ γηα ηελ εχξεζε λνήκαηνο. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ν εξεπλεηήο νπζηαζηηθά πξνζπαζεί λα κπεη ζηε ζέζε 

ηνπ άιινπ, λα αληηιεθζεί πσο ν άιινο ζθέθηεηαη, αηζζάλεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη 

(Μεξθνχξεο 2008).  

 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε εκη-

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αλαιχζεθαλ κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο  πεξηερνκέλνπ (content analysis).  Ζ ζπλέληεπμε, 

δεκηνπξγεί κηα θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζην ζπλεληεπθηή θαη ηνλ 

εξσηψκελν γηα απηφ είλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε ησλ ζπλεληεπθηψλ πξνηνχ 

μεθηλήζνπλ ηελ έξεπλα πεδίνπ. Γίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ 

εξσηψκελσλ, ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο αθξηβνχο θαηαγξαθήο ησλ απαληήζεσλ 
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(απηφο είλαη θαη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ εληζρχεηαη ε ρξήζε καγλεηνθψλνπ ψζηε 

λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη απαληήζεηο) (Κπξηαδή 2002).  

 Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα πξνζπάζεηα απαξίζκεζεο 

θάπνησλ ιέμεσλ ή ζπλψλπκσλ ζε έλα θείκελν εγγξάθνπ ή ζπλέληεπμεο (Μεξθνχξεο 

2008). Ζ αλάιπζε ζηελ παξνχζα κειέηε θηλήζεθε γχξσ απφ πνηθίινπο άμνλεο, ηφζν 

απφ ην πεξηερφκελν ησλ απαληήζεσλ, φζν απφ θαη ην χθνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη  

ζπλεληεπμηαδφκελεο. Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξάζεσλ είλαη εκθαλήο κέζα ζηηο 

ζπλεληεχμεηο. 

 

4.2 Πεδίν κειέηεο 

 Χο πεδίν κειέηεο νξίζηεθαλ ην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ-

Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζην Αγξίλην, ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ΑNIMUS ζηε 

Λάξηζα, θαζψο θαη ν χιινγνο Αηφκσλ κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ζηε Λάξηζα. Σν 

Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ-Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζην Αγξίλην, 

ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ελ ιφγσ δήκν. ην ρψξν απηφ, ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ηεο πεξηνρήο πεξλνχλ θάπνηεο ψξεο ηεο εκέξαο ηνπο δεκηνπξγηθά κέζα απφ 

έλα πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ΑNIMUS ζηε Λάξηζα, 

θηινμελεί  άηνκα κε θηλεηηθέο θαη λνεηηθέο βιάβεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί είηε απφ 

θάπνην αηχρεκα ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο είηε απφ ηελ γέλλεζή ηνπο, κε ζθνπφ 

ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ βιαβψλ ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ.  

Ο χιινγνο αηφκσλ κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ζηε Λάξηζα, ιεηηνπξγεί 

πεξίπνπ εδψ θαη 10 ρξφληα θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απαξηίδεηαη απφ άηνκα κε 

πνιιαπιή ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. πγθεθξηκέλα, ν ζχιινγνο έρεη σο ζηφρν ηελ 

εθπξνζψπεζε αηφκσλ κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  

ηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο πξνζεγγίζακε νξηζκέλεο σθεινχκελεο γπλαίθεο κε 

αλαπεξία ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ έξεπλά καο.  

Χζηφζν, ζπλεληεχμεηο ζπγθεληξψζεθαλ θαη εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

πιαηζίσλ δηφηη δελ ήηαλ αξθεηέο νη ζπλεληεπμηαδφκελεο πνπ ήηαλ ζηελ δηάζεζή καο, 

ψζηε λα θαιπθζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ θαζψο θαη φηη επηζπκνχζακε 

λα εληάμνπκε ζηελ έξεπλά καο γπλαίθεο κε δηαθφξσλ κνξθψλ βιάβεο, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ην θαηά πφζν ε κνξθή ηεο βιάβεο επεξεάδεη ηηο 
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κεηαβιεηέο πνπ αλαδεηνχκε ζην δείγκα (πξνβιήκαηα, ζπλαηζζήκαηα, ηξφπνο δσήο, 

ζρέζεηο θηι).  

 

4.3 Οξηζκόο πιεζπζκνύ θαη δεηγκαηνιεςία 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία ζην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ-Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζην Αγξίλην αλέξρεηαη ζηηο 30-35 

γπλαίθεο ζε ζχλνιν 100 αηφκσλ. Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ΑNIMUS ζηε Λάξηζα, 

θηινμελνχληαη 120 γπλαίθεο κε αλαπεξία ζε ζχλνιν 200 αηφκσλ. Σέινο, ν αξηζκφο 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζχιινγν αηφκσλ κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο αλέξρεηαη 

ζηνπο 425 απφ ηνπο νπνίνπο νη 295 είλαη γπλαίθεο.  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 20 ζπλνιηθά γπλαίθεο. Οη 7 

ήηαλ απφ ην Κέληξν ηνπ Αγξηλίνπ, νη 5 απφ ην θέληξν ANIMUS ηεο Λάξηζαο, νη 2 

απφ ηνλ χιινγν αηφκσλ κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ηεο Λάξηζαο θαη νη άιιεο 6 απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ηνλ νπνίν επηιέρζεθε 

ην δείγκα ησλ γπλαηθψλ επηιέρζεθε ηπραία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη φρη 

ππφ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ή γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Σν  δείγκα ηεο έξεπλαο ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο δείγκα επθνιίαο, θαζψο απνηειείηαη απφ άηνκα ηα 

νπνία ζπκπησκαηηθά βξέζεθαλ ζην ρψξν έξεπλαο θαηά ηε δηεμαγσγή απηήο, ρσξίο λα 

γίλεη ζπζηεκαηηθή επηινγή ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ κία εθ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηελ 

νκάδα έξεπλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηνχζε ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ηελ 

πξαθηηθή ηεο ζην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ-Αηφκσλ κε 

αλαπεξία, ήηαλ πην εχθνιε ε επαθή κε ηηο γπλαίθεο εθεί, δηφηη ε εξγαζία ηεο ζην ελ 

ιφγσ θέληξν δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηνλ αιιεινζεβαζκφ κε ηηο γπλαίθεο 

κε αλαπεξία. Δπνκέλσο, δελ πξνέθπςε θάπνην πξφβιεκα θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

δείγκαηφο, θαζψο νη γπλαίθεο έλησζαλ ηδηαίηεξε νηθεηφηεηα καδί ηεο. 

  ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ζπκκεηέρνπζα επέιεμε ην Κέληξν ANIMUS έπεηηα 

απφ έξεπλα ζηελ Λάξηζα γηα πιαίζηα πνπ θηινμελνχλ άηνκα κε αλαπεξίεο. Παξφιν 

πνπ αξρηθά είρε απνθαζηζηεί φηη ην δείγκα ησλ 10 γπλαηθψλ ζα ζπιιερζεί 

εμνινθιήξνπ απφ ην θέληξν ANIMUS, θάηη ηέηνην ζηελ πνξεία δελ έγηλε δηφηη δελ 

είρε ζηελ δηάζεζή ηεο ε κία απφ εκάο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ  πνπ είρε 

πξνγξακκαηίζεη. 
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Έπεηηα απφ απηφ, ήηαλ αλαγθαίν λα ζπγθεληξσζνχλ ζπλεληεχμεηο θαη απφ 

άιια πιαίζηα θαη έηζη νξίζηεθε ζηελ πνξεία ν ζχιινγνο αηφκσλ κε ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο ζηε Λάξηζα.   

 

4.4 Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

 Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο πνπ πεξηιάκβαλαλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πξνθαζνξηζκέλσλ 

εξσηήζεσλ. Έκθαζε δφζεθε ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κε ηηο ζπκκεηέρνπζεο, 

θαζψο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο (Βerg 

1998). 

 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ζπλέληεπμε θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλέδεημαλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ δείγκαηνο ζηε 

βίσζε ηεο αλαπεξίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ήηαλ ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ: 

 Σν ζηελφ (γνλείο, αδέξθηα) θαη επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (ινηπνί 

ζπγγελείο θαη θίινη) ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία.  

 Σελ εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ απηψλ ζηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ ππφινηπν 

πιεζπζκφ. 

 Σνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

 Δπηπιένλ, ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο ρψξνπο 

ησλ δπν θέληξσλ ζηελ Λάξηζα θαη ην Αγξίλην θαζψο θαη ζην ρψξν ηνπ ζπιιφγνπ 

αηφκσλ κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο Λάξηζαο, φπνπ ππήξρε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

θαη ησλ δπν εξεπλεηξηψλ θαη ε επαθή κε ηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, 

επηζεκαίλεηαη φηη, νη ζπλεληεχμεηο ειήθζεζαλ, φζνλ αθνξά ηελ ζπνπδάζηξηα απφ ηελ 

πφιε ηεο Λάξηζαο, κέζα ζην θέληξν απνθαηάζηαζεο ANIMUS θαζψο ηα άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θέληξν λνζειεχνληαη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

αθνινπζψληαο πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο. 

Δπνκέλσο, δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ιήςεο ζπλέληεπμεο ζε θάπνην άιιν 

ρψξν εθηφο ηνπ θέληξνπ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνλ ζχιινγν αηφκσλ κε ζθιήξπλζε 

θαηά πιάθαο Λάξηζαο, νη ζπλεληεχμεηο ειήθζεζαλ ζην ρψξν ηνπ ζπιιφγνπ, έπεηηα 

απφ επηθνηλσλία κε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ εθεί. Αμηνπνηήζεθαλ θάπνηεο ψξεο 

παξακνλήο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ζχιινγν, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπο θαη ηνλ 

ρξφλν πνπ είραλ δηαζέζηκν γηα ηελ εξεπλήηξηα. Σα άηνκα ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή 

ιεηηνπξγφ, πξνζέξρνληαη ζηνλ ζχιινγν γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, γηα ελεκέξσζε 
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γηα πξνλνηαθά επηδφκαηα είηε γηα ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε άιια άηνκα θαη ηελ 

νπζηαζηηθή απαζρφιεζή ηνπο. 

 Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ηελ ζπνπδάζηξηα απφ ηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ, είρε 

ηελ δπλαηφηεηα γηα ηε ιήςε ησλ ζπλεληεχμεσλ κφλν ζην ρψξν Κέληξνπ 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ-Αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο δεζκεπφηαλ λα 

ηεξεί ην σξάξην πνπ πξνβιεπφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξαθηηθήο ηεο Άζθεζεο. 

Δπνκέλσο, δελ ππήξρε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηεί ηηο γπλαίθεο ζε ρψξν εθηφο ηνπ 

Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ-Αηφκσλ κε αλαπεξία, δηφηη νη 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο θαηνηθνχζαλ ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ ζε κεγάιε 

απφζηαζε απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ-Αηφκσλ κε αλαπεξία θαη δελ δηεπθφιπλαλ ηα κέζα 

κεηαθνξάο ηελ εξεπλήηξηα λα κεηαβεί εχθνια ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο.  Σέινο, φζνλ 

αθνξά ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ ειήθζεζαλ εθηφο πιαηζίσλ, αληιήζεθαλ ζηηο νηθίεο ησλ 

γπλαηθψλ έπεηηα απφ ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηά ηνπο, δηφηη γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο δελ ήηαλ εχθνιε ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιν ρψξν.   

   

4.5 Μέζνδνο αλάιπζεο ζηνηρείσλ 

 ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content 

analysis) απνηειεί εξγαιείν αλάιπζεο θαη φρη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο 

έξεπλαο. Ο ζθνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ε αλαδήηεζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ηα 

νπνία ζα ζπγθξηζνχλ κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο καο (Berg 1998). 

Δμάιινπ, ε νηθνδφκεζε ηεο κεζφδνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ζχλνιν ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο (αθαιάθε 1994). ηελ παξνχζα έξεπλα νη 

ζηφρνη είλαη ε εμήο: 

 Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ γχξσ ηνπο. 

 Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, αιιά θαη  

 Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

Σα παξαπάλσ ηέζεθαλ σο ζηφρνη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα 

απνθηήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο ησλ γπλαηθψλ κε 

αλαπεξία απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην ζηελφ θαη επξχηεξν νηθνγελεηαθφ ηνπο 
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πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο 

  

  

 

 



49 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

5.1 Ζ έξεπλα ζε Αγξίλην θαη Λάξηζα 

5.1.1. Πξνζσπηθά ζηνηρεία δείγκαηνο 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, ζε απηή ζπκκεηείραλ 20 γπλαίθεο. Ζ κηθξφηεξε ζπκκεηέρνπζα 

ζηελ έξεπλα ήηαλ 29 εηψλ, ελψ ε κεγαιχηεξε 68. Οη πεξηζζφηεξεο ήηαλ απφ ην 

Αγξίλην, ελψ αθνινπζνχζαλ απηέο πνπ ήηαλ απφ ηε Λάξηζα. Δπηά (7) εξσηψκελεο 

είραλ αλψηεξεο ζπνπδέο (ΑΔΗ, ΣΔΗ) ελψ νη ππφινηπεο είραλ νινθιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ – Λχθεην). Δπηά (7) εξσηψκελεο ήηαλ άγακεο, 

ελψ νη ππφινηπεο, έγγακεο θαη ρήξεο, είηε κε παηδηά, είηε φρη.  

 Οη πεξηζζφηεξεο έκελαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο ή κε ηνπο ζπληξφθνπο θαη ηα 

παηδηά ηνπο, ελψ κφιηο 3 έκελαλ κφλεο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη 

αδειθψλ, νη πεξηζζφηεξεο είραλ αδέιθηα. εκεηψλεηαη φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ, 

εμαηξνχκελεο κηαο εξσηψκελεο, ε νπνία ρψξηζε κεηά ην αηχρεκα ηεο (Δξ. 8), νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξσηψκελσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη πνιχ θαιέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο. Απφ απηέο εμαηξείηαη βέβαηα θαη ε εξσηψκελε 11, ε νπνία έθπγε απφ 

ην ζπίηη πνπ έκελε κε ηνλ άληξα ηεο θαη κεηαθέξζεθε ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηηο εληάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο 

αλαπεξίαο ηεο θαη έπεηηα.  

 

α/

α  
Καηαγσγή Ζιηθία  Δθπαίδεπζε  

Οηθνγελεηα

θή 

Καηάζηαζε  

Γηαβίσζε Αδέιθηα 

1 Αγξίλην 32 
Μαζεκαηηθφ 

Παηξψλ 
Άγακε Με γνλείο 

Μία αδειθή 

κηθξφηεξε θαη έλαλ 

αδειθφ κεγαιχηεξν 

2 Αγξίλην 38 
Μεραληθψλ 

Ζ/Τ θαη 
Άγακε Με γνλείο Μία αδειθή 
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Πιεξνθνξηθήο 

ζηελ Πάηξα. 

3 Καιακάηα  29 

ΣΔΗ 

Καιακάηαο, 

Λνγνζεξαπεία 

Άγακε Με γνλείο 
Έλαλ κηθξφηεξν 

αδειθφ 

4 Αγξίλην 58 Γεκνηηθφ Άγακε Με αδειθή Σέζζεξα αδέιθηα  

5 Αγξίλην 45 

Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν 

Αζελψλ, 

Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο. 

Άγακε Με γνλείο  
Γχν κεγαιχηεξα 

αδέιθηα 

6 Μεζνιφγγη 53 Λχθεην 
Υήξα (θφξε 

23 ρξνλψλ)  

Με ηελ θφξε 

ηεο, ζχδπγνο 

θαη γνλείο 

δελ 

ππάξρνπλ 

Γελ ππάξρνπλ 

7 Αγξίλην 53 Γπκλάζην Έγγακε Με  ζχδπγν 
Μία αδειθή θαη 

έλαλ αδειθφ 

8 Αγξίλην 42 Γπκλάζην 

Γηαδεπγκέλε 

(γηνο 16 

εηψλ) 

Με  κεηέξα   Γελ ππάξρνπλ 

9 Αγξίλην 62 Λχθεην Έγγακε Με  ζχδπγν Έλαλ αδειθφ 

10 Αγξίλην 28 
ΗΔΚ 

Λνγηζηηθήο 
Άγακε 

Με  

νηθνγέλεηα 

Έλαλ αδειθφ 

κεγαιχηεξν 

11 
Αζήλα, 

Διιεληθφ 
37 

ΗΔΚ 

Λνγηζηηθήο 

Έγγακε κε 

δχν παηδηά 
ην θέληξν Έλαλ αδειθφ 

12 
Εάππεην 

Λάξηζαο 
48 Λχθεην 

Έγγακε κε 

ηξία παηδηά 

Με ζχδπγν 

θαη παηδηά 
Έλαλ αδειθφ 

13 

Αζήλα, 

Αγία 

Παξαζθεπ

65 
ΑΟΔΔ, 

ινγηζηηθή 

Έγγακε κε 

δπν παηδηά 
Με ζχδπγν Μηα αδειθή 
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ή 

14 Λάξηζα 51 Γεκνηηθφ Άγακε 

Μφλε ηεο, 

έρεη κηα 

γπλαίθα πνπ 

πάεη θαη ηε 

βνεζάεη 

Έλαλ αδειθφ 

15 
Ακπειψλαο 

Λάξηζαο 
68 Γεκνηηθφ 

Υήξα (2 

παηδηά θαη 4 

εγγφληα) 

Μφλε ηεο  Γχν αδειθέο  

16 Αζήλα 60 Λχθεην 

Υήξα (1 

θφξε θαη 3 

εγγφληα) 

Με κεηέξα   Γελ ππάξρνπλ 

17 

Πξαηηψξη 

Διαζζφλαο

. 

60 Γεκνηηθφ 

Παληξεκέλε 

κε δπν 

παηδηά 

Με ζχδπγν 
Έλαλ αδειθφ θαη 

κηα αδειθή 

18 

Δχβνηα απφ 

ηελ Νέα 

Αξηάθε. 

60  Γεκνηηθφ 

Υήξα, 3 

παηδηά, 5 

εγγφληα 

Μφλε Σέζζεξα αδέιθηα  

19 Λάξηζα 39 Λχθεην Άγακε Μεηέξα  Μηα αδειθή 

20 Λάξηζα 51 Λχθεην 

2 παηδηά 

(έλα αγφξη 

θαη έλα 

θνξίηζη) 

Με 

νηθνγέλεηα 
Μία αδειθή 

 

 

5.1.2 Αλαπεξία θαη Οηθνγέλεηα 

 Ζ 1ε εξσηψκελε, ε νπνία παξνπζίαδε βιάβε απφ φηαλ γελλήζεθε, δελ κπνξεί 

λα πεξπαηήζεη θαλνληθά θαη ρξεζηκνπνηεί παηεξίηζα ή απαξαίηεηα ηε ζπλνδεία 

θάπνηνπ, ελψ έρεη θαη κηα παξακφξθσζε ην ρέξη ηεο. Σν πξφβιεκα ηεο νθείιεηαη ζε 

λσηηαία κπτθή αηξνθία πνπ είρε εθ γελεηήο.   

Δθ γελεηήο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα αλαπεξίαο θαη ε 14ε εξσηψκελε, ε 



52 
 

νπνία έρεη θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ κηαο βιάβεο πνπ ππήξμε θαηά ηε γέλλεζε ηεο, 

θαζψο επίζεο θαη πξνβιήκαηα αθνήο θαη νκηιίαο.  Ζ 2ε εξσηψκελε δελ είρε ηε 

βιάβε εθ γελεηήο, αιιά ε βιάβε ηεο ήηαλ επίθηεηε ζηα 36 ρξφληα ηεο, έπεηηα απφ έλα 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην ην νπνίν ηεο πξνθάιεζε παξάιπηε ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηεο, 

ελψ απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην επεξεάζηεθε ε φξαζε θαη ε αθνή ηεο 9εο 

εξσηψκελεο.  

 Ζ 3ε εξσηψκελε εκθαλίδεη βιάβε θαη ζηα δπν πφδηα, έπεηηα απφ έλα 

απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα. Απφ απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα πξνήιζε θαη ε βιάβε 

ηεο 5εο εξσηψκελεο, ε νπνία έθηνηε έκεηλε παξάιπηε απφ ηε κέζε θαη θάησ θαη ηεο 

8εο εξσηψκελεο, ε νπνία ιφγσ ζπληξηπηηθνχ θαηάγκαηνο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο έκεηλε 

παξαπιεγηθή. Αληίζηνηρα, απφ αηχρεκα πξνήιζε θαη ε αλαπεξία ηεο 11εο 

εξσηψκελεο, ελψ ε 6ε εξσηψκελε έκεηλε παξάιπηε έπεηηα απφ θάηαγκα ζηνλ απρέλα 

πνπ πξνήιζε απφ πέζηκν ζην δξφκν. Ζ 17ε εξσηψκελε έκεηλε θαη απηή παξάιπηε θαη 

θαζεισκέλε ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη απφ πέζηκν κέζα ζην ζπίηη ηεο.  

 Ζ 7ε εξσηψκελε ιφγσ ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο πνπ εκθάληζε φηαλ ήηαλ 38 

εηψλ πιένλ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο ακαμίδην. Ζ 19ε εξσηψκελε, ιφγσ 

ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο, αλαθέξεη φηη απέθηεζε δηπισπία, δειαδή μεθίλεζε λα 

βιέπεη ηα αληηθείκελα γχξσ ηεο δηπιά, ελψ ε 20ε εξσηψκελε ιφγσ ηνπ ίδηνπ 

πξνβιήκαηνο έρεη ζήκεξα θηλεηηθέο βιάβεο.  

 Ζ 13ε εξσηψκελε αληηκεησπίδεη ηηο ζπλέπεηεο κηα ζπάληαο κνξθήο Parkinson 

κε απνηέιεζκα λα έρεη ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγεία θαη κεζφδνπο απνθαηάζηαζεο ζην 

θέληξν ζηε Λάξηζα, ρσξίο ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα. Έλα πξφβιεκα πγείαο επέθεξε ηε 

κεξηθή αλαπεξία (θηλεηηθή) θαη ζηελ 16ε εξσηψκελε.   

Σν πξφβιεκα ηεο 12εο εξσηψκελεο είλαη ιηγφηεξν ζνβαξφ θαζψο έρεη κνλάρα 

κηα βιάβε ζηηο θσλεηηθέο ρνξδέο ιφγσ θαξθίλνπ πνπ είρε παιαηφηεξα ζε απηέο, ε 

νπνία δελ ηεο επηηξέπεη λα έρεη δπλαηή θαη θαζαξή θσλή.  
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α/α  Πξνέιεπζε βιάβεο  πλέπεηεο Αληηκεηώπηζε από νηθνγέλεηα  Αληηκεηώπηζε ζην παξειζόλ 

1 
Απφ γέλλεζε, λσηηαία 

κπτθή αηξνθία.  

Γπζθνιία ζην πεξπάηεκα, 

παξακφξθσζε ρεξηνχ. 

Βνήζεηα θαη ζηήξημε ψζηε λα 

κάζεη λα δεη κε ην πξφβιεκα, 

αλαγλσξίδνπλ ηε δπζθνιία ηεο, 

νη πεξηζζφηεξνη ζπγγελείο ηελ 

αληηκεησπίδνπλ ρσξίο θακία 

δηαθνξνπνίεζε αιιά θάπνηνη σο 

θάηη πξνβιεκαηηθφ. 

Ίδηα, ιφγσ ηνπ φηη ην πξφβιεκα 

ήηαλ εθ γελεηήο 

2 
Δγθεθαιηθφ επεηζφδην ζηα 

36  ρξφληα ηεο  

Παξάιπηε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά 

ηεο. 

Ίδηα κε πξηλ απφ γνλείο θαη 

ζπγγελείο. 

Κακία δηαθνξνπνίεζε, ε ίδηα 

δπζθνιεχεηαη. 

3 
Απηνθηλεηηζηηθφ 

δπζηχρεκα 
Αλαπεξία θαη ζηα δπν πφδηα. Υσξίο θαλέλα πξφβιεκα 

Τπάξρεη ηεξάζηηα αιιαγή, αθνχ 

πξηλ ην αηχρεκά ηεο ήηαλ έλα 

άηνκν ζαλ φια ηα άιια, κε 

φλεηξα θαη πιάλα ζηελ δσή ηεο. 

ηελ αξρή ήηαλ πνιχ δχζθνια 

λα ζπλεζίζεη ζηελ ησξηλή ηεο  

θαηάζηαζε, αιιά πιένλ ληψζεη 

πνιχ θαιά κε ηνλ εαπηφ ηεο. 
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4 Γιαχθσκα θιεηζηήο 

γσλίαο Σχθισζε 

Γελ έρεη αιιάμεη θάηη, σο κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο κε πεξηζζφηεξε 

θξνληίδα Έληνλε δηαθνξνπνίεζε 

5 Απηνθηλεηηζηηθφ 

δπζηχρεκα Παξάιπηε απφ ηε κέζε θαη θάησ. 

Γπζθνιία θαη ζπκβηβαζκφο κε 

ηελ θαηάζηαζε, παξφιε ηε 

θξνληίδα απφ ηελ νηθνγέλεηα. Πξνζσπηθή δηαθνξνπνίεζε. 

6 Κάηαγκα ζηνλ απρέλα Οιηθή παξάιπζε ζψκαηνο. 
Θεξκή ππνζηήξημε απφ ηελ 

θφξε, αηζηφδνμεο ζθέςεηο,  
Πξνζσπηθή δηαθνξνπνίεζε. 

7 
θιήξπλζε θαηά πιάθαο 

απφ 38 ρξνλψλ. 

Αζηάζεηα, αδπλακία κεηαθίλεζεο, 

ρσξίο θαξνηζάθη. 

ηελ αξρή δχζθνια, κεηά έκαζε, 

ζπκβηβάζηεθε, θαλνληθή 

αληηκεηψπηζε, νη ζπγγελείο: 

ζηελ αξρή απφκαθξε ζηάζε 

κέρξη λα απνδερηνχλ ηελ 

αιιαγή. 

 Γελ ππήξμε ζαθήο απάληεζε. 

8 
Απηνθηλεηηζηηθφ 

δπζηχρεκα 

πληξηπηηθφ θάηαγκα ζηε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε - παξαπιεγηθή. 

Γηνο: κεγάιε αδπλακία, κεηέξα: 

ην ίδην κε πξηλ, παξά ηηο 

δπζθνιίεο, ζπγγελείο: 

απνγνήηεπζε 

Αιιαγή ιφγσ δηαδπγίνπ θαη 

αηπρήκαηνο. 
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9 

Δγθεθαιηθφ επεηζφδην  

Δπηπηψζεηο ζηελ φξαζε θαη ηελ 

αθνή. 

Έληνλε ζηήξημε απφ νηθνγέλεηα, 

θάπνηνη ζπγγελείο αδηαθνξνχλ 

Αιιαγή ιφγσ ηνπ φηη ε 

θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα 

θηηάμεη. 

10 

 θιήξπλζε θαηά πιάθαο 

πξηλ απφ 5 ρξφληα.  Κηλεηηθφ πξφβιεκα 

ηήξημε θαη αγάπε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ζηελνρψξηα  ιε πξνζνρή πάλσ ηεο  

11 Αηχρεκα κε κεραλή Παξάιπηε  

Παξφηξπλζε απφ ζχδπγν λα 

πάεη ζε θέληξν απνθαηάζηαζεο, 

παηδηά ζηελνρσξηφληνπζαλ, 

κεηέξα ζηελνρσξηέηαη 

Πεξηέξγεηα θαη πνιιέο θνξέο 

ηξφπν άζρεκν θαη ελνριεηηθφ.  

12 

Καξθίλνο ζηηο θσλεηηθέο 

ρνξδέο Πξφβιεκα ζηελ νκηιία 

ηελ αξρή ήηαλ ιίγν πεξίεξγα, 

κεηά θπζηνινγηθά 

Ίδηα ζπκπεξηθνξά, πεξηέξγεηα 

γηα ηε θσλή. 

13 

Νεπξνινγηθφ, κία ζπάληα 

κνξθή Parkinson. Τπεξθηλεηηθφηεηα, ηξέκνπιν 

χδπγνο αζρνιείηαη κε ην δηθφ 

ηνπ πξφβιεκα.   Γελ ππήξμε ζαθήο απάληεζε. 

14 Δθ γελεηήο 

Κηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα νκηιίαο θαη αθνήο. Αδειθφο λνηάδεηαη πνιχ 

Γελ έρεη αιιάμεη θάηη γηαηί είλαη 

εθ γελεηήο πξφβιεκα 

15 Τςειφ δάραξν Σχθισζε 

 Παηδηά : ιχπεζε θαη 

ελδηαθέξνλ, ληψζεη λα ηα έρεη 

θνπξάζεη 

Έρεη αιιάμεη, γηαηί ήηαλ 

αλεμάξηεηε θαη ηψξα φρη. 
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16 Ππξακηδηθφ ζχλδξνκν Αλαπεξία ζην έλα πφδη ηήξημε θαη αγάπε   

17  Πέζηκν Παξάιπηε ζε ακαμίδην 

Γελ μέξεη, πνιχ ιίγνο θαηξφο ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε. 

Γελ μέξεη, πνιχ ιίγνο θαηξφο ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε. 

18 

Μεηαηφπηζε ζπνλδχισλ 

θαη ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο Παξάιπηε ηελνρσξηνχληαη φινη Μεγάιε δηαθνξά ζηε δσή ηεο.  

19 θιήξπλζε θαηά πιάθαο Γηπισπία Μεηέξα: παξαπάλσ πξνζηαζία Κακία δηαθνξνπνίεζε  

20 θιήξπλζε θαηά πιάθαο Κηλεηηθά πξνβιήκαηα  

χληξνθνο: ζηήξημε θαη 

βνήζεηα, θφξε: βνήζεηα , 

αδειθή έξρεηαη ζπρλά  Γελ ππήξμε ζαθήο απάληεζε. 
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 εκεηψλεηαη απφ ηελ 1ε εξσηψκελε φηη νη γνλείο ηεο ηελ έρνπλ κάζεη λα δεη 

αμηνπξεπψο κε ην πξφβιεκα ηεο θαη μέξνπλ πψο λα ην δηαρεηξίδνληαη, θαζψο θαη ηηο 

δπζθνιίεο, ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο, αλ θαη ππήξρε κηα δπζθνιία ζηελ αξρή. 

Αλαθνξηθά δε κε ηα αδέιθηα ηεο δέρεηαη ηε ζηήξημε ηνπο θαη δελ ηε δηαρσξίδνπλ ζαλ 

λα είλαη ηδηαίηεξε «αιιά ζαλ λα είκαη ζαλ θη απηνύο», φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά. 

Ηδηαίηεξε είλαη ε αληηκεηψπηζε κφλν απφ νξηζκέλνπο ζπγγελείο, νη νπνίνη φπσο 

αλαθέξεη ηελ αληηκεησπίδνπλ σο θάηη πξνβιεκαηηθφ.  

 ζνλ αθνξά ηε 2ε εξσηψκελε, ε νπνία απέθηεζε ην πξφβιεκα ζηελ πνξεία 

ηεο δσήο ηεο, νη γνλείο θαη νη ζπγγελείο ηεο δελ ηελ αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά απφ 

πξηλ, αιιά ε ίδηα αηζζάλεηαη ζηελνρψξηα γηα ην γεγνλφο φηη πιένλ εμαξηάηαη θαη 

αηζζάλεηαη σο «βάξνο» ζηελ νηθνγέλεηα ηεο.  

Χο «βάξνο» γηα ηελ νηθνγέλεηα ηεο, αηζζάλεηαη θαη ε 15ε εξσηψκελε, ε νπνία 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: «Τα παηδηά κνπ κε ιππνύληαη θαη ελδηαθέξνληαη, 

έρνπλ ζπλερώο ηελ έγλνηα κνπ, ληώζσ όηη ηα έρσ θνπξάζεη ηδηαίηεξα ηελ θόξε κνπ πνπ 

είλαη θνληά. Έρνπλ θαη απηνί ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο εγώ είκαη κηα 

δπζηπρηζκέλε γπλαίθα». Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο 15εο εξσηψκελεο είλαη έληνλα 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζιίςεο θαη ηεο απνγνήηεπζεο απφ ηε δσή ηεο, θαζψο επίζεο θαη 

απφ ην γεγνλφο φηη «ζηελνρσξεί» ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, απφ 

φηαλ έραζε ην ζχδπγφ ηεο θαη κεηά ληψζεη κέζα ζε κηα ζπλερή κνλαμηά, παξφιε ηελ 

αγάπε πνπ εηζπξάηηεη.  

 ηελ κε χπαξμε δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ γνλείο, αδέιθηα θαη 

ζπγγελείο ζπκθσλεί ε 3ε θαη ε 5ε εξσηψκελε, θαζψο ηελ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην, 

φπσο θαη πξηλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη έρεη κάζεη λα εμππεξεηείηαη κφλε ηεο θαη δελ 

απνηειεί «βάξνο» γη’ απηνχο (Δξσηψκελε 3), ελψ ε 19ε εξσηψκελε αληηκεησπίδεη 

ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο γχξσ ηεο, εμαηξνχκελεο ηεο κεηέξαο ηεο, ε νπνία έρεη 

γίλεη πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπηηθή. Γηαθνξνπνίεζε δελ ππάξρεη νχηε ζηε δσή ηεο 

14εο εξσηψκελεο, θαζψο ην πξφβιεκα ηεο είλαη εθ γελεηήο. Αλ θαη ζηελ αξρή 

ππήξρε κηα ζηελνρψξηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο απφ ηνπο γνλείο ηεο θπξίσο, κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φινη ζπλήζηζαλ ην πξφβιεκα ηεο θαη έκαζαλ λα δνπλ κε απηφ.  

 Αληηζέησο, ε 7ε εξσηψκελε αλαθέξεη φηη ζηελ αξρή ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν 

θαη γηα ην ζχδπγν ηεο, αιιά θαη γηα ηνπο ζπγγελείο ηεο, νη νπνίνη κάιηζηα 

απνκαθξχλζεθαλ ζε αξρηθφ ζηάδην, σζφηνπ απνδερζνχλ ηε λέα θαηάζηαζε, ελψ ν 

άλδξαο ηεο ζπκβηβάζηεθε κε απηή θαη έκαζε λα δεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  
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Υεηξφηεξε ήηαλ ε θαηάζηαζε γηα ηελ 8ε εξσηψκελε, ε νπνία έλησζε 

απνγνήηεπζε απφ ηνπο ζπγγελείο ηεο, κεηά ην αηχρεκα, θαζψο δελ βξέζεθαλ δίπια 

ηεο, φπσο πεξίκελε. Αληίζηνηρε ήηαλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγγελψλ ηεο 9εο 

εξσηψκελεο, ε νπνία φκσο λαη κελ ληψζεη απνγνεηεπκέλε απφ νξηζκέλνπο, αιιά 

ληψζεη ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο, δειαδή ην ζχδπγν, ην 

γην θαη ηνλ αδειθφ ηεο. Ζ 11ε εξσηψκελε αλαθέξεη φηη κε ην ζχδπγφ ηεο 

δεκηνπξγνχληαλ πνιιέο εληάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζπκβίσζε, κεηά ην αηχρεκα 

θαη ηεο αλαπεξίαο ηεο ελψ ηα παηδηά θαη ε κεηέξα ηεο ζηελνρσξηφηαλ.  

 Ζ 12ε εξσηψκελε είλαη ηδηαίηεξα ηπρεξή, θαζψο εθθξάδεη φηη δέρεηαη κεγάιε 

αγάπε θαη ζηήξημε, ηφζν απφ ην ζχδπγν, φζν θαη απφ ηα παηδηά ηεο, αιιά θαη απφ ην 

ππφινηπν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηεο. Βέβαηα, αλαθέξεη φηη πνιιέο θνξέο 

αηζζάλεηαη φηη ηα παηδηά ηεο ηελ ιππνχληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο. Ηδηαίηεξε αγάπε 

δέρεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ (αδειθφ, λχθε θαη μαδέιθηα) θαη ε 14ε 

εξσηψκελε, ε νπνία ζεκεηψλεη φηη δεη κφλε ηεο, αιιά δε κέλεη πνηέ κφλε ηεο. Ζ 16ε 

εξσηψκελε δειψλεη φηη έρεη πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηελ θφξε, ην γακπξφ θαη ηα 

εγγφληα ηεο, νη νπνίνη ηελ αγαπνχλ θαη ηε ζηεξίδνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ελψ ε 

20ε εξσηψκελε είλαη ηδηαίηεξα ραξνχκελε κε ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη ηφζν κε ηνλ άλδξα, 

φζν θαη κε ηα παηδηά θαη ηα αδέιθηα ηεο, νη νπνίνη ηε ζηεξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ.  

 Χο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γχξσ ηεο, κηιά 

ε 4ε εξσηψκελε, ε νπνία ζεκεηψλεη «έληνλε δηαθνξνπνίεζε», ιφγσ ηεο εμάξηεζεο 

πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ εθείλεο θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο, ηεο κε 

νηθνλνκηθήο ηεο αλεμαξηεζίαο, θαζψο δελ εξγάδεηαη θαη ηεο κε χπαξμεο ζπδχγνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθή αιιαγή δηαθξίλεη θαη ε 8ε εξσηψκελε, θαζψο ζεκεηψλεη φηη 

ρψξηζε ακέζσο κεηά ην αηχρεκα, γεγνλφο πνπ άιιαμε ηε δσή ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ππήξραλ ιφγσ ηεο εκθάληζεο βιάβεο. Ζ 11ε εξσηψκελε 

αληηιακβάλεηαη θαη απηή ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ 

γχξσ ηεο, νη νπνίνη ηελ αληηκεησπίδνπλ κε πεξηέξγεηα θαη πνιιέο θνξέο ηξφπν 

άζρεκν θαη ελνριεηηθφ.  

 Ζ 16ε εξσηψκελε ζπζρεηίδεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ ηεο 

θνηλσλίαο κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεη φηη ην πςειφηεξν επίπεδν ζπλάδεη κε θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά, ελψ ζε 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ άηνκα, ε ζπκπεξηθνξά δείρλεη ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  
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πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Οη πνιύ θαινί κνπ θίινη νη 

θαιιηεξγεκέλνη πξνζπαζνύλ λα κε θάλνπλ λα μεραζηώ θαη λα γειάζσ. Απηνί είλαη ε 

θηιόινγνο ηεο θόξεο κνπ, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ πήγαηλε, ν δήκαξρνο ηνπ 

ρσξηνύ, άηνκα δειαδή κε παηδεία νη νπνίνη είλαη δίπια κνπ θαη κνπ ζπκπαξαζηέθνληαη. 

Όζν πην θαηεβαζκέλν είλαη ην επίπεδν ηόζν δελ μέξνπλ θαη δελ κπνξνύλ λα ην 

δηαρεηξηζηνύλ θαη δείρλνπλ ηελ ιύπε ηνπο. Απηνί πνπ είλαη θνληά κνπ θαη ηνπο ληώζσ 

ζέινπλ λα κνπ ηνλώζνπλ ην εζηθό. Η θόξε κνπ, κνπ ιέεη λα βξσ θαλέλα γακπξό γηαηί 

ζέιεη λα κε βιέπεη ραξνύκελε. Καη  εγώ ηεο ιέσ ηη ιεο κσξέ; Όινη νη άιινη είλαη 

απνκαθξπζκέλνη». 

 Ζ 3ε εξσηψκελε κηιά γηα «πξνζσπηθή αιιαγή», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Υπάξρεη ηεξάζηηα αιιαγή, αθνύ πξηλ ην αηύρεκα κνπ ήκνπλ έλα άηνκν ζαλ όια ηα 

άιια, κε όλεηξα θαη πιάλα ζηελ δσή κνπ. Σηελ αξρή ήηαλ πνιύ δύζθνια λα ζπλεζίζσ 

ζηελ ησξηλή κνπ θαηάζηαζε, αιιά πιένλ ληώζσ πνιύ θαιά κε ηνλ εαπηό κνπ».  

 Ζ 5ε, ε 7ε θαη ε 18ε εξσηψκελε θάλνπλ αλαθνξά επίζεο, ζηελ πξνζσπηθή 

δηαθνξνπνίεζε, δειαδή ζην φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάπνηα πξάγκαηα πιένλ, 

φπσο παιηά, ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. Αληηζέησο, ε 6ε εξσηψκελε αλαθέξεη φηη 

δέρεηαη ζεκαληηθή ζηήξημε απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηεο πεξίγπξν, ελψ ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο απέλαληη ηεο είλαη ηέηνηα, ψζηε λα αηζζάλεηαη αηζηνδνμία γηα ηε δσή. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε είλαη θαη πάιη «έληνλε» ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, αληίζηνηρα κε ηελ 

πξνεγνχκελε εξσηψκελε, θαζψο φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: «…Γηαηί 

πνιύ απιά δελ κπνξώ λα θάλσ ηίπνηα κόλε κνπ θαη πξέπεη ζπλέρεηα λα κε βνεζά 

θάπνηνο αθόκε θαη ζην πην απιό πξάγκα, πξάγκα πνπ ληώζσ άζρεκα γηα απηό θαη 

πνιιέο θνξέο ληώζσ όηη γίλνκαη βάξνο αιιά κπνξώ λα θάλσ θαη αιιηώο;» 

 Ζ 15ε εξσηψκελε αλαθέξεηαη θαη απηή ζε πξνζσπηθή αιιαγή, θαζψο πξηλ 

κείλεη ηπθιή είρε πιήξε αλεμαξηεζία, ελψ ηψξα δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο 

ηεο δπλάκεηο, αιιά ζηα «κάηηα» άιισλ.  

 

5.1.3 Αλαπεξία θαη Δξγαζία  

 Ζ 1ε εξσηψκελε, ε νπνία είλαη απηναπαζρνινχκελε θαζεγήηξηα ηδηαίηεξσλ 

καζεκάησλ ζε καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ, αλαθέξεη φηη δε δπζθνιεχηεθε λα 

βξεη εξγαζία, θαζψο είρε ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο, ελψ ε αληηκεηψπηζε απφ 

ηνπο καζεηέο ηεο είλαη άθξσο θπζηνινγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρεη πεξίεξγε 

ζπκπεξηθνξά ή ζπκπεξηθνξά νίθηνπ ή πεξηέξγεηαο απέλαληη ηεο. 
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Απηναπαζρνινχκελε είλαη θαη ε 7ε εξσηψκελε, ε νπνία εξγάδεηαη καδί κε ην ζχδπγν 

ηεο ζε έλα θαθελείν πνπ δηαηεξνχλ καδί εδψ θαη πνιιά ρξφληα,  

 Μηα άιιε εξσηψκελε, ε νπνία θαηέρεη ζέζε κηζζσηήο εξγαζίαο, είλαη ε 5ε 

εξσηψκελε, ε νπνία εξγάδεηαη ζηε ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο κάξθεηηλγθ κηαο εηαηξίαο. 

Αλαθέξεη φηη δε δπζθνιεχηεθε ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ηεο, θαζψο είρε ζέζε ζε 

απηή θαη πξηλ ην αηχρεκα, ελψ δελ άιιαμε ε ζπκπεξηθνξά ησλ γχξσ ηεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ιφγσ ηεο αιιαγήο πνπ επήιζε κε ην αηχρεκα. Ζ 12ε εξγαδφκελε 

εξγαδφηαλ επίζεο, έρνληαο ηε δηθή ηεο πξνζσπηθή επηρείξεζε, εκπνξίνπ 

θαζαξηζηηθψλ πξντφλησλ.  

 Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ, νη ππφινηπεο γπλαίθεο δελ εξγάδνληαη. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξσηψκελεο, είηε δε γλψξηδαλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, ή ηα 

γλψξηδαλ αιιά δελ είραλ αζρνιεζεί πνηέ. Αληηζέησο, ε 2ε εξσηψκελε γλψξηδε ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, ηα νπνία αθνξνχλ άηνκα κε αλαπεξία θαη εξγνδφηεο πνπ 

ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε επηδφηεζε άηνκα κε αλαπεξία, ελψ 

είρε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην απηψλ. χκθσλα 

κάιηζηα κε ηελ εκπεηξία ηεο απφ ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά 

ηα εμήο: «Αμίδνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα γηαηί έηζη θάπνηνο θαηαιαβαίλεη όηη αμίδνπκε 

ίζεο επθαηξίεο κε ηνπο ππόινηπνπο δελ είκαζηε δηαθνξεηηθνί θαη όηαλ απαζρνιείζαη κε 

θάηη πνπ ζνπ αξέζεη πεξλά επράξηζηα ε ώξα θαη δεκηνπξγηθά.» 

 Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ είραλ δείμεη ελδηαθέξνλ ε 10
ε
 θαη ε 19

ε
 

εξσηψκελε, ε δεχηεξε κάιηζηα είρε θιεζεί δπν θνξέο λα ζπκκεηέρεη, αιιά δελ έηπρε 

λα βξεη δνπιεηά κέζσ απηψλ. Ζ 10
ε
 εξσηψκελε, φηαλ εξσηάηαη γηα ην αλ γλσξίδεη γηα 

ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Γλσξίδσ λαη είρα θάλεη ηα 

ραξηηά κνπ αιιά δελ κε θάιεζαλ γηα θάπνηα ζπλάληεζε. Ήμεξα όηη επξόθεηην λα 

πξνζιάβνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο άηνκα κε αλαπεξία πήγα λα δσ ηη αθξηβώο 

ρξεηάδεηαη αιιά δελ βγήθε θαη θάηη από όιν απηό» 

Ζ 5
ε
, ε 11

ε
, ε 14

ε
 θαη ε 16

ε
 εξσηψκελε αληηζέησο, έρνπλ αθνπζηά ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, αιιά πνηέ δελ αζρνιήζεθαλ κε απηά.  
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α/α  Δξγαζία Καζεζηώο εξγαζίαο Πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ 

1 

Απφ ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ θαη κεηά 

(ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε θνηηεηέο θαη καζεηέο 

γπκλάζηνπ θαη ιπθείνπ) Απηναπαζρνινχκελε Αδηάθνξε, φρη γλψζε. 

2 ρη δελ εξγάδεηαη.                             - 

Μφλν εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα. 

3 ρη δελ εξγάδεηαη.                              - 

Ναη, αιιά δελ αζρνιείηαη ηελ 

παξνχζα ζηηγκή. 

4 ρη δελ εξγάδεηαη.                              - Γελ έρεη αζρνιεζεί. 

5 Ναη 

Τπάιιεινο ζε κηα εηαηξεία ζηελ αξρή θαη 

έπεηηα ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο κάξθεηηλγθ 

ηεο εηαηξίαο. Γελ έρεη αζρνιεζεί. 

6 ρη, πάληα λνηθνθπξηφ                                   - Γελ έρεη αζρνιεζεί. 

7 Ναη  Απηναπαζρνινχκελε Γελ έρεη αζρνιεζεί. 

8 ρη                                  - 

Ναη, αιιά δελ έρεη αζρνιεζεί 

πνηέ. 

9 ρη ζπληαμηνχρνο                                  - Γελ έρεη αζρνιεζεί. 

10  ρη (παιηά δαθηπινγξάθνο)                                   - Ναη, αιιά δελ ηελ θάιεζαλ 
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πνηέ γηα ζπλέληεπμε. 

11 Γνχιεπε ζπλνιηθά 15 ρξφληα  

Τπάιιεινο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη κεηά 

καδί κε ζχδπγν καγαδί κε plexiglass 

Γλσξίδεη, αιιά δελ ηα έρεη 

αμηνπνηήζεη. 

12 Δκπφξην θαζαξηζηηθψλ πξντφλησλ. Απηναπαζρνινχκελε Γελ έρεη αζρνιεζεί. 

13 ρη, ηψξα.                                - Γελ έρεη αζρνιεζεί. 

14 ρη, πνηέ δελ εξγάζηεθε.                                - Έρεη αθνχζεη αιιά δελ έςαμε. 

15 ρη,  παιηφηεξα καλάβηθν.                               -  Γελ έρεη αζρνιεζεί. 

16 ρη,  παιηφηεξα πνιηηηθφο κεραληθφο.                               - 

Έρεη ελεκεξσζεί, αιιά δελ 

ηελ ελδηαθέξεη. 

17 Αγξνηηθέο δνπιεηέο πξηλ πέζεη.                               - Γελ μέξεη. 

18 ρη                               - Γελ έρεη αζρνιεζεί. 

19 

Γε δνπιεχεη, απνιχζεθε, φρη ιφγσ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο.                               - Ναη γλσξίδεη. 

20 ρη                                 - Γελ αζρνιήζεθε. 
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5.1.4 Αλαπεξία θαη θνηλσλία 

 Ζ 1ε εξσηψκελε, ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζηελ θνηλσλία, ιέεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε θνηλσλία γηα έλα 

άηνκν κε αλαπεξία είλαη αλππόθνξε». εκαληηθέο δπζθνιίεο ππάξρνπλ ζηε 

κεηαθίλεζε, θάηη ζην νπνίν ζπκθσλνχλ ε 3ε, ε 5ε, ε 6ε, ε 7ε θαη ε 11ε εξσηψκελε,  

θαζψο ζπλαληνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο «θιεηζηέο δηαβάζεηο, άζιηα πεδνδξόκηα, 

αλύπαξθηε αιιειεγγύε» (Δξσηψκελε 3), ελψ φπσο ιέεη ε 6ε εξσηψκελε, «ξάκπεο δελ 

ππάξρνπλ πνπζελά γηα ην αλαπεξηθό θαξνηζάθη γηα λα πάσ θάπνπ κόλε κνπ, έηζη 

πάληα ζπλνδεύνκαη από ηελ θόξε κνπ ή θάπνηνλ ζπγγελή..».  

 Ζ 7ε εξσηψκελε αλαθέξεη εθηφο ησλ πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ κεηαθίλεζεο, ην 

γεγνλφο φηη απνθεχγεη ηηο κεηαθηλήζεηο ρσξίο ηε ζπλνδεία ηνπ ζπδχγνπ ηεο, γηαηί 

ζέιεη λα απνθεχγεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ γχξσ ηεο, θάηη ην νπνίν εμαιείθεηαη κε ηε 

ζηγνπξηά πνπ αηζζάλεηαη αλ είλαη καδί ν ζχδπγφο ηεο.  

 Ζ 4ε εξσηψκελε ζπκθσλεί θαη απηή σο πξνο ηε δπζθνιία κεηαθίλεζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, θπξίσο ιφγσ ηεο εμάξηεζεο πνπ ππάξρεη απφ θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο πάληα θαη ηελ έιιεηςε αλεμαξηεζίαο θηλήζεσλ.  
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α/α  Γπζθνιίεο  
Τπνδνκέο εμππεξέηεζεο 

αηόκσλ κε αλαπεξία 
Υξήζε κέζσλ κεηαθνξάο Αληηκεηώπηζε από ηνλ θόζκν 

1 Μεηαθίλεζε Βειηίσζε 
Κάπνηεο θνξέο λαη, 

ρξεζηκνπνηεί. 
Πεξηέξγεηα, ιχπεζε, νίθηνο. 

2 

ρη ηδηαίηεξε δπζθνιία, ιφγσ 

πεξηπαηεηήξα, άζρεκνη 

δξφκνη. 

Οη ππνδνκέο είλαη ειάρηζηεο 

έσο θαη άθαληεο! 
ρη. 

Άιινη δείρλνπλ ζεβαζκφ θαη ην 

θαηαιαβαίλεη απηφ απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ ηελ θνηηάλε. Άιινη πάιη δελ 

αζρνινχληαη θαη θαζφινπ. 

3 Μεηαθίλεζε 
Έιιεηςε ζεβαζκνχ σο πξνο 

ηηο ξάκπεο αλαπήξσλ. 
ρη, δηαζέηεη φρεκα. Πεξηέξγεηα θαη ιχπεζε. 

4 
Γπζθνιίεο ζηε κεηαθίλεζε. Γελ ππάξρεη ηίπνηα.  

Με ζπλνδεία, ή ρξήζε 

ηαμί. Αδηάθνξνη έσο θηιηθνί. 

5 Πξφζβαζε ζε δηάθνξα κέξε.  
Γελ ππάξρνπλ. 

πάληα (ζπλνδεία γνλέσλ 

ζπλήζσο κε ην ακάμη) 

  Γελ έρεη παξαηεξήζεη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. 

6 Πξφζβαζε ζε δηάθνξα κέξε. 

Διάρηζηεο ππνδνκέο θαη 

απηέο 

δελ ζπληεξνχληαη θαη δελ 

ηηο ζέβεηαη ν θφζκνο. 

ρη 
Πεξηέξγεηα, ζπκπφληα, 

αμηνπεξίεξγν ζέακα. 
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7 Γχζθνιε κεηαθίλεζε. 
Διάρηζηεο ππνδνκέο κε 

ειιηπή ζπληήξεζε 
ρη 

 Γελ έρεη παξαηεξήζεη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. 

8 Γχζθνιε πξφζβαζε. Διάρηζηεο ππνδνκέο 

Κπξίσο ηαμί θαη αζηηθφ 

ΚΣΔΛ γηα καθξηλέο 

απνζηάζεηο 

Ραηζηζκφ απφ θφζκν γηαηί κάιινλ 

θνβνχληαη ή δελ ζέινπλ λα 

απνδερηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα! 

9 
 Γπζθνιίεο ζηε κεηαθίλεζε. Γελ ππάξρνπλ ππνδνκέο ρη 

 Γελ έρεη παξαηεξήζεη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. 

10 

 Γχζθνιε πξφζβαζε ζε 

δηάθνξα κέξε ηεο πφιεο, ηα 

θαηαθέξλεη γηαηί θηλείηαη 

ρσξίο ακαμίδην. 

Διιηπείο ππνδνκέο (ράιηα νη 

ππνδνκέο)  ρη 

 πκπεξηθέξνληαη ξαηζηζηηθά  θαη 

Κνηηνχλ αδηάθξηηα, έιιεηςε 

ζεβαζκνχ. 

11 
Πνιιέο δπζθνιίεο, έιιεηςε 

κπαξψλ θη αζαλζέξ. 
Γελ ππάξρνπλ ππνδνκέο, ρη Δπίκνλα θαη αδηάθξηηα βιέκκαηα. 

12 

Γελ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο 

γεληθφηεξα σο άηνκν κε 

αλαπεξία - φρη θηλεηηθή 

αλαπεξία. 

 Γελ παξαηεξήζεθε ζαθήο 

απάληεζε. 
ρη Πεξηέξγεηα, αζπλήζηζηε θσλή. 

13 Γελ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο Λίγεο ππνδνκέο ρη Οίθηνο 
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γηαηί δελ πάεη πνπζελά. 

14 

Μπνξεί λα κεηαθηλεζεί 

παληνχ γηαηί δελ ρξεζηκνπνηεί 

ακαμίδην. 

Ζ Λάξηζα δελ έρεη 

ππνδνκέο γηα άηνκα κε 

θηλεηηθή αλαπεξία. ρη 

Δλνριεηηθά θαη αδηάθξηηα 

βιέκκαηα. 

15  Γε κεηαθηλείηαη απφ επηινγή. 

Γελ μέξεη, γηαηί δε 

ρξεζηκνπνηεί. ρη Γε πεγαίλεη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο  

16 Γε κεηαθηλείηαη. Γελ είλαη θαιέο. ρη Λχπε θαη νίθηνο  

17 

Θα είλαη δχζθνια, φια ζηελά, 

απιέο, ζθάιεο.  Γελ μέξεη. ρη 

Θα είλαη πεξίεξγα ιφγσ θιεηζηήο 

θνηλσλίαο 

18  Γελ πεγαίλεη πνπζελά. Γελ μέξεη. ρη Γε δίλεη ζεκαζία 

19 

Γελ έρεη θάπνην πξφβιεκα, 

γηαηί ην πξφβιεκα ηεο δελ 

είλαη θηλεηηθφ. 

Υάιηα είλαη φια 

θαηεζηξακκέλα. Ναη 

Λχπεζε, ακθηζβήηεζε 

,θαηαλφεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε. 

20 

Ο ζχδπγνο βνεζά ζηηο 

κεηαθηλήζεηο. 

εκαληηθέο ειιείςεηο θαη 

πξνβιήκαηα. ρη Πεξηέξγεηα, ιχπε θαη νίθηνο  
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 Ζ 1ε εξσηψκελε αλαθέξεη, φηη απνθεχγεη λα πεγαίλεη ζε ρψξνπο δηαζθέδαζεο 

θαη ςπραγσγίαο, ιφγσ ηνπ φηη νη γχξσ ηεο ηελ θνηηνχλ πεξίεξγα. Απηφο είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο απνθπγήο ηέηνηνπ είδνπο εμφδσλ, εθηφο ηνπ φηη είλαη δχζθνιε 

ε πξφζβαζε ζε απηνχο. ε απηφ ζπκθσλεί θαη ε 2ε εξσηψκελε, ε νπνία αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «Σίγνπξα ζε ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο δελ κπνξώ λα πάσ 

θαη δελ ην επηζπκώ λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα γηαηί μέξσ όηη νη κηζνί ζα θνηηάλε πεξίεξγα 

άιινη ζα ζρνιηάδνπλ θαη δελ κνπ αξέζνπλ απηά». 

 Αληηζέησο, ε 8ε εξσηψκελε, ε νπνία θαη απηή αλαγλσξίδεη δπζθνιίεο 

πξφζβαζεο ζε αξθεηά ζεκεία ηεο πφιεο, αλαθέξεη ηα εμήο: «Οη πεξηζζόηεξεο 

ππεξεζίεο δελ είλαη πξνζβάζηκεο γηαηί δελ ππάξρνπλ ξάκπεο αιιά απηό δελ κε 

εκπνδίδεη λα θάλσ θαζεκεξηλά πξάγκαηα ή λα πεγαίλσ ζην ζνύπεξ κάξθεη, ζην 

θνκκσηήξην θαη άιια».  

 Ζ 12
ε
 εξσηψκελε δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ιφγσ ηνπ φηη ην 

πξφβιεκα ηεο είλαη κφλν ζηνλ ηξφπν νκηιίαο ηεο θαη ζηε δπζθνιία ηεο λα 

επηθνηλσλήζεη θάπνηεο θνξέο κε ηνπο γχξσ ηεο. Παξφια απηά, αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ηηο ππνδνκέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηα άηνκα κε θάπνηα 

αλαπεξία, θπξίσο θηλεηηθά δελ ηηο ζέβνληαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο, πνπ δελ 

έρνπλ θάπνηα αλαπεξία.   

 Πξνβιήκαηα ζηε κεηαθίλεζε ηεο δελ αληηκεησπίδνπλ νχηε ε 14ε νχηε ε 19ε 

εξσηψκελε, θαζψο ε 1ε δε ρξεζηκνπνηεί ακαμίδην, ελψ ε 2ε δελ έρεη θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. Ζ 15ε, ε 16ε θαη ε 18ε  εξσηψκελε δε κεηαθηλνχληαη απφ επηινγή ηνπο, 

επνκέλσο δελ έρνπλ ζρεκαηίζεη άπνςε γηα δπζθνιίεο.  

 Αλαθνξηθά, κε ηηο ππνδνκέο ηεο πφιεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ε 1ε εξσηψκελε αλαθέξεη φηη νη ππνδνκέο ρξεηάδνληαη 

ελίζρπζε, αιιά θπξίσο παηδεία θαη εθπαίδεπζε ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  

 ε απηφ ζπκθσλεί θαη ε 2ε εξσηψκελε, ε νπνία εθηφο ηνπ φηη ζεσξεί φηη ην 

θξάηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ 

πξνζζήθε λέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπο, πηζηεχεη φηη πξέπεη ηα ππφινηπα άηνκα 

ηεο θνηλσλίαο λα κάζνπλ λα ηνπο ζέβνληαη θαη λα ζέβνληαη ηηο ππνδνκέο πνπ έρνπλ 

θηηαρηεί γη’ απηνχο.  

 ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ σο πξνο ηηο ππνδνκέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ αλαπήξσλ ηνλίδεη ε 3ε θαη ε 6ε εξσηψκελε, παξφιν πνπ ε 

ηειεπηαία ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε λαη κελ ειάρηζησλ ππνδνκψλ, νη νπνίεο φκσο δε 
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ζπληεξνχληαη.  

 Ζ 4ε εξσηψκελε δειψλεη αγαλάθηεζε σο πξνο ηελ αλππαξμία εηδηθψλ 

ππνδνκψλ γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ζεκεηψλεη ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη ε πνιηηεία 

λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηάζηαζε απηή ηεο κε χπαξμεο δειαδή ησλ απαξαίηεησλ 

ππνδνκψλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε 5ε εξσηψκελε ε νπνία αλαθέξεη 

φηη νη θαηάιιειεο ππνδνκέο πξέπεη λα ππάξρεη θαη αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο 

πνιίηεο, επαλεξρφκελε δειαδή ζην ζέκα ηεο παηδείαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ πνπ πξέπεη 

λα κάζνπλ λα δείρλνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Μάιηζηα, ε 4ε εξσηψκελε 

δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: «Εδώ δελ ππάξρεη θαλ ζύιινγνο γηα εκάο ηνπο 

ηπθινύο ώζηε λα κάζνπκε, λα εθπαηδεπηνύκε λα απηνεμππεξεηνύκαζηε κόλνη καο. Έηζη, 

ζέινληαο θαη κε γηλόκαζηε βάξνο άιισλ. Ελλνείηαη όηη ε πνιηηεία ρξεηάδεηαη λα 

κεξηκλήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο θαη πνιιέο επηινγέο γηα ηέηνηα άηνκα. Καη 

κόλν νη δξόκνη, ηα πεδνδξόκηα είλαη άζιηα». 

 Ζ 8ε εξσηψκελε, έρνληαο σο βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ην ζπκφ θαη ηελ 

απειπηζία γηα ηελ αλππαξμία ππνδνκψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο ησλ αλάπεξσλ 

αηφκσλ ζηελ πφιε ηεο, δειψλεη ην θξάηνο θαη ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα 

θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα θξνληίζνπλ ηελ 

εμππεξέηεζή ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, δεκηνπξγψληαο θαηάιιεια 

πεδνδξφκηα θαη ξάκπεο ηέηνηεο, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηε δσή ησλ αηφκσλ. Ζ 14ε 

εξσηψκελε αλαθέξεη φηη παξφιν πνπ δε ρξεζηκνπνηεί ακαμίδην είλαη ηδηαίηεξα 

απνγνεηεπκέλε απφ ηηο ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ ζηε Λάξηζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: «Η 

Λάξηζα δελ έρεη ππνδνκέο γηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία. Τα πεξηζζόηεξα πεδνδξόκηα 

είλαη ραιαζκέλα πηζηεύσ όηη θαη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θάπνην πξόβιεκα θαη πάιη 

δπζθνιεύνληαη, πόζν κάιινλ εκείο πνπ έρνπκε αλαπεξία. Ο δήκνο δελ αζρνιείηαη θαη 

πνιύ κε απηά». 

 Ζ 16ε εξσηψκελε, παξφιν πνπ δε κεηαθηλείηαη κφλε ηεο πνηέ δειψλεη 

απεξίθξαζηα, φηη δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο ζηε Λάξηζα γηα λα 

εμππεξεηνχληαη ηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. ην παξαπάλσ ζπκθσλεί θαη ε 

19ε εξσηψκελε ε νπνία αλαθέξεη φηη νη ππνδνκέο είλαη ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε.  

 Ζ άζρεκε θαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηφζν έληνλε πνπ ε 20
ε
 εξσηψκελε 

δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: «Δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο ηα πεδνδξόκηα είλαη 

θαηεζηξακκέλα θαη λα κελ έρεηο αλαπεξία κπνξείο λα απνθηήζεηο». 

 Ζ 8ε εξσηψκελε μεθάζαξα αλαθέξεη ηε ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ηα 
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νπνία ζε γεληθέο γξακκέο ηελ εμππεξεηνχλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηεο, ελψ ην θφζηνο ηνπο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Σα ΜΜΜ ρξεζηκνπνηεί θαη ε 19ε εξσηψκελε, ε νπνία 

δειψλεη ηελ απνγνήηεπζε ηεο γη’ απηά, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: «Τα ηξέλα 

είλαη ην ρεηξόηεξν λα ζνπ πσ έλα πεξηζηαηηθό γηα λα θαηαιάβεηο, κηα θνξά έλαο 

επηβάηεο κε αλαπεξία ήζειε λα θαηέβεη θαη επεηδή νη πόξηεο είλαη απηόκαηεο όπσο 

μέξνπκε όινη δελ πξόιαβε λα θαηέβεη θαη έπεζε θαη δελ ηνλ βνήζεζε θαλείο λα ζεθσζεί 

θαη έκεηλε ζε εθείλε ηελ ζηάζε κέρξη λα πάλε λα ηνλ πάξνπλ νη δηθνί ηνπ. Είλαη 

δύζθνιν γηα όινπο ε απόβαζε από ην ηξέλν θαη αθόκε πην δύζθνιν γηα ηα άηνκα 

απηά».  

 ζνλ αθνξά ηελ ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληί ηνπο, 

φηαλ βξίζθνληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο φπσο πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν, ε 

1ε εξσηψκελε αλαθέξεη φηη ν θφζκνο δελ είλαη ζπλεζηζκέλνο ζηε ζέαζε ηνπο, ελψ 

θχξηα ζηνηρεία ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη ε πεξηέξγεηα θαη ε πξνζνρή, ππφ έλα 

βιέκκα ιχπεζεο.  

 ε απηφ ζπκθσλνχλ θαη ε 3ε θαη ε 6ε εξσηψκελε. Μάιηζηα, ε ηειεπηαία 

αλαθέξεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηελ θάλεη λα αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά, ελψ 

νη άιιεο εξσηψκελεο αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά απηή κε εθλεπξηζκφ. 

 Ζ 8ε εξσηψκελε κε ηε ζεηξά ηεο αλαθέξεη φηη έρεη ππάξμεη ζχκα ξαηζηζκνχ 

απφ ηνλ θφζκν γηαηί κάιινλ θνβνχληαη ή δελ ζέινπλ λα απνδερηνχλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ελψ ε 11ε εξσηψκελε αλαθέξεη φηη έρεη δερζεί επίκνλα θαη 

αδηάθξηηα βιέκκαηα. ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά, αλαθέξνληαη ε 

10ε θαη ε 14ε εξσηψκελε (ελνριεηηθά θαη αδηάθξηηα βιέκκαηα), θάηη φκσο ην νπνίν 

πιένλ ηελ 14ε εξσηψκελε δελ ηελ ελνριεί. Ζ 10ε εξσηψκελε αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη ξαηζηζηηθά  θαη θνηηνύλ 

αδηάθξηηα. Απηό γηα κέλα ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη κόξθσζε ζεβαζκόο θαη θαηαλόεζε 

γηα ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαη δελ ζπκκεξίδνληαη όηη θαη εκείο δελ 

επηζπκνύκε λα είκαζηε ζε απηή ηελ ζέζε». 

 Ζ 12
ε
 εξσηψκελε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

εηζπξάηηεη απφ ηνλ θφζκν: «Οίθηνο, δελ κπνξεί λα ην μεπεξάζεη ν θόζκνο ην λα 

βιέπνπλ θάπνηνλ ζε θαξνηζάθη. Δελ ην θαηαιαβαίλνπλ».  

 εκεηψλεηαη φηη ζηελ χπαξμε νίθηνπ σο ην ζπλεζέζηεξν ζπλαίζζεκα πνπ 

εθιακβάλνπλ απφ ηνπο γχξσ ηνπο ζπκθσλνχλ ε 16ε θαη ε 20ε εξσηψκελε. Μάιηζηα, 

ε 16ε, εθηφο απφ νίθην, ληψζεη θαη ηε ιχπεζε ησλ γχξσ ηεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. 

Αληηζέησο, ε 19ε εξσηψκελε αλαθέξεη φηη πξνζσπηθά δελ έρεη παξαηεξήζεη θάηη 
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ζπγθεθξηκέλν, αιιά γεληθά ζεσξεί φηη ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα πξνο ηα άηνκα κε 

αλαπεξία είλαη ιχπεζε, ακθηζβήηεζε, θαηαλφεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε. 

 Ζ εξσηηθή δσή ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία είλαη αξθεηά δχζθνιε (1ε, 2ε, 4ε, 

5ε, 10ε, 14ε εξσηψκελε) θαζψο ζεσξνχλ φηη είλαη δχζθνιν λα ηνπο πιεζηάζεη 

θάπνηνο, ρσξίο λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ην ίδην πξφβιεκα. Ζ πξψηε εξσηψκελε ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «…ν εξσηηθόο ηνκέαο είλαη θάηη πνπ πνηέ δελ είρα ζην κπαιό κνπ 

θαζώο πνηέ δελ πίζηεπα όηη ζα ππάξμεη θάπνηνο πνπ ζα ελδηαθεξζεί γηα κέλα. Καη 

όλησο κέρξη ζηηγκήο δελ ππήξμε θάπνην ελδηαθέξνλ ή ηνπιάρηζηνλ εγώ δελ ήκνπλ 

δηαζέζηκε θαη απηό ην έδεηρλα, δελ μέξσ. Έρεη ηύρεη όκσο λα ππάξμεη εξσηηθό 

ελδηαθέξνλ από άιιν άηνκν κε ίδηα αλαπεξία ρσξίο όκσο λα ππάξμεη αληαπόθξηζε από 

κέλα. Δελ ζέισ λα θάλσ θάηη από αλάγθε ή από απόγλσζε θαη λα πιεγώζσ 

αλζξώπνπο…».   

 ηελ χπαξμε πνιιψλ ηακπνχ, ηδηαίηεξα ζε θιεηζηέο θνηλσλίεο απνδίδεη ην 

γεγνλφο φηη δελ είρε πνηέ εξσηηθφ ζχληξνθν ε 14ε εξσηψκελε. Αληηζέησο, ε 3ε 

εξσηψκελε ιέεη φηη έρεη ζρέζε εδψ θαη πνιχ θαηξφ θαη κάιηζηα αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ην εμήο: «Υπάξρεη αληαπόθξηζε θαη από ηηο δύν πιεπξέο δελ λνκίδσ 

όηη ε αλαπεξία κνπ επεξεάδεη απηό ην θνκκάηη. Σπκπεξηθέξνκαη όπσο θαη παιηόηεξα 

απιά ίζσο ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεηο ιίγε παξαπάλσ πξνζπάζεηα».  

 Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδεηαη θαη ε 19ε εξσηψκελε, ε νπνία δελ 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηελ εξσηηθή ηεο δσή θαη ζπκπεξηθέξεηαη φπσο 

ζπκπεξηθεξφηαλ θαη πξηλ, θάηη ην νπνίν απνδίδεη ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη θάπνην 

ζεκάδη αλαπεξίαο.  

 Παξφιν πνπ ζηελ πεξίπησζε ελφο αλάπεξνπ αηφκνπ, ε δεκφζηα έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ζρεηηθά δχζθνιε, ζπκπιεξψλεη ε 3ε εξσηψκελε, δελ είλαη 

αλέθηθηε, αξθεί λα ππάξρεη ε θαηάιιειε πξνζπάζεηα, ελψ ε 6ε εξσηψκελε δειψλεη 

φηη ελψ θάπνηεο θνξέο αηζζάλεηαη «ληξνπή» γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο, παξφια απηά 

θξνληίδεη λα εθδειψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζηνπο γχξσ ηεο.  

α/α  Δξσηηθή δσή 

Δθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ 

δεκόζηα 

1 
Καλέλα ελδηαθέξνλ έσο 

ηψξα.  

ρη δελ εθδειψλεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο 

δεκφζηα. 
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2 

Γχζθνιν λα ππάξρεη 

απηφ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο θαη γεληθά ζε άηνκα 

κε αλαπεξία. 

Καλνληθή εθδήισζε. 

3 
Ναη, ζρέζε εδψ θαη 

πνιχ θαηξφ. 

Γχζθνιε εθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ. 

4 
Γελ ππάξρεη εξσηηθφο 

ηνκέαο. 

 Γελ ππήξρε ζαθήο 

απάληεζε. 

5 Γελ έρεη ζρέζε.  Καλνληθή εθδήισζε. 

6 
 Γελ ππάξρεη εξσηηθφο 

ηνκέαο. 

Αηζζάλεηαη θακηά θνξά 

ληξνπή. 

7 
 Παληξεκέλε νπφηε δελ 

έρεη θάπνηα εκπεηξία. 

 Καλνληθή εθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ. 

8 
Παληξεκέλε νπφηε δελ 

έρεη θάπνηα εκπεηξία. 
Γχζθνιε 

9 
Παληξεκέλε νπφηε δελ 

έρεη θάπνηα εκπεηξία.  Αζαθήο απάληεζε. 

10  ρη   πσο πξηλ. 

11 

Τπάξρεη εξσηηθφ 

ελδηαθέξνλ, απηή δελ 

αληαπνθξίλεηαη 

 πσο πξηλ. 

12 
 Γελ ηελ αθνξά δηφηη 

είλαη παληξεκέλε. 

πκπεξηθέξεηαη 

θαλνληθά αιιά δελ 

κπνξεί λα 

ζπλελλνεζεί θαιά. 

13 

 Γελ αζρνιείηαη κε απηφ 

ην θνκκάηη. 

 Νηψζεη ηνλ νίθην θαη 

ζηελαρσξηέηαη γηα ηελ 

θαηάζηαζή ηεο. 

14 

Έρεη ζπλεζίζεη ηε 

κνλαμηά. 

 πκπεξηθέξεηαη 

θαλνληθά. 
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15 

 Γελ ηελ αθνξά απηφ ην 

θνκκάηη. 

 πκπεξηθέξεηαη φπσο 

αηζζάλεηαη. 

16 

 Γελ ηελ απαζρνιεί 

απηφ ην θνκκάηη. 

 Καλνληθή εθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ. 

17 

 Παληξεκέλε δελ ηελ 

αθνξά απηφ ην θνκκάηη. 

 Καλνληθή εθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ. 

18 

Γελ ήζειε πνηέ θάπνηνλ 

άιιν. Έρεη ζπλεζίζεη. 

19 Τπάξρεη αληαπφθξηζε.  Γελ δπζθνιεχεηαη. 

20  Γελ ηελ αθνξά.  Γελ δπζθνιεχεηαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
 

ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

   Δξεπλεηέο, αθηηβηζηέο θαη ζεσξεηηθνί έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνζεγγίζεη ην 

ζέκα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο βξίζθνληαη ζε αληίζεζε. Ζ 

αλαπεξία άιιεο θνξέο αλαθέξεηαη σο πξφβιεκα ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, άιιεο σο 

πξφβιεκα κφλν ησλ κειψλ ηεο, ηα νπνία ηελ αληηκεησπίδνπλ, άιιεο θνξέο σο ηαηξηθφ 

θαη κφλν πξφβιεκα θιπ. πσο θαη λα νξηζζεί ε αλαπεξία, ην ζίγνπξν είλαη φηη ηα 

άηνκα κε αλαπεξία γίλνληαη αξθεηέο θνξέο «ζηφρνο» θαη έρνπλ λα έξζνπλ 

αληηκέησπα κε αξθεηά πξνβιήκαηα.   

 εκεηψλεηαη φηη ν ηδηφηππνο ξαηζηζκφο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε, ε έιιεηςε 

επθαηξηψλ αιιά θαη ε αληζφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, 

πξνθχπηνπλ ζήκεξα ιφγσ θαλφλσλ θαη θνηλσληθψλ λνξκψλ πεξί αξηηκειψλ κειψλ 

ηεο θνηλσλίαο. Αθφκα, ε θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε πξνθχπηεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αλεπάξθεηα ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο, θαζψο αλ νη θνηλσληθέο δνκέο ήηαλ ηθαλέο λα 

εληάμνπλ ζηελ θνηλσλία κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν, ηα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

ππήξραλ ηφζν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ 

ππήξραλ ηα θαηάιιεια κέζα, ιφγνπ ράξε, γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα θηίξην φινη 

αλεμάξηεηα απφ κεκνλσκέλεο ή ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο ηφηε δελ ζα πθίζηαην απηφ ην 

κέξνο ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο. Αληίζεηα, φινη ζα δηεθδηθνχζαλ ηελ 

ηζφηεηα, απιά κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ (Levitas 2005).      

 Χο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηέζεθε ε αλάδεημε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο βηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο νη γπλαίθεο κε αλαπεξία θαηά θχξην ιφγν 

ζην νηθνγελεηαθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, βαζηδφκελεο ζην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο 

αλαπεξίαο. Απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, ην είδνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηηο ίδηεο θαη ηνπο γχξσ ηνπο, πνηα είλαη ε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

θαη ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη ε πξνζσπηθή ηνπο δσή.  

 πσο παξαηεξείηαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ βξέζεθε φηη ε αλαπεξία είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν κπνξεί λα 
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εκθαληζζεί ζηε δσή ελφο αηφκνπ ζηελ πνξεία απηήο, αθνχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ γελλήζεθαλ πγηείο, αιιά απέθηεζαλ θάπνηα βιάβε ιφγσ αζζέλεηαο ή 

αηπρήκαηνο ζε κεγάιε ειηθία.    

 ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηελ αλαπεξία ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη κηα 

δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ. Παξαηεξείηαη φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ γπλαηθψλ είλαη 

ππνζηεξηθηηθέο πξνο απηέο θαη πξνζπαζνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπξεπή ηνπο 

δηαβίσζε, αιιά θαη ζην λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη, ην πξφβιεκα, ηηο δπζθνιίεο, ηε 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Μεγαιχηεξε ππνζηήξημε πξνέξρεηαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηα 

αδέιθηα, ζε πεξίπησζε ζπγθαηνίθεζεο, ελψ ζε κεγάιν πνζνζηφ νη ινηπνί ζπγγελείο 

είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνη ή νη ζρέζεηο κε απηνχο είλαη ηδηαίηεξα ηππηθέο.   

 Πνιιέο απφ ηηο εξσηψκελεο αηζζάλνληαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ 

ζηνπο γχξσ ηνπο είλαη ζηελνρψξηα, ελψ νξηζκέλεο αηζζάλνληαη θαη «βάξνο» ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε βιάβε πξνήιζε απφ αηχρεκα ή 

αζζέλεηα θαη ηηο αλάγθαζε λα επηζηξέςνπλ ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία θαη λα ράζνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή θπξίσο αλεμαξηεζία ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη γπλαίθεο δνπλ κε 

ζχδπγν θαη παηδηά, ληψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, αιιά απφ ηελ άιιε ληψζνπλ φηη 

ππάξρνπλ θαη ζπλαηζζήκαηα ιχπεο θαη θνχξαζεο εθ κέξνπο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.     

 Ληγφηεξεο ήηαλ εθείλεο πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηνπο ζπγγελείο θαη έλησζαλ 

κνλαμηά θαη απφξξηςε εθ κέξνπο ηνπο. ε ηξεηο πεξηπηψζεηο ππήξραλ εληάζεηο 

θπξίσο κε ην ζχδπγν, απνκάθξπλζε απφ ην επξχ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κέρξη θαη 

δηαδχγην ζε κηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ. Παξφια απηά φκσο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

δέρνληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη κεγάιε ζηήξημε θαη 

αγάπε.  

 Χο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γχξσ ηνπο, νη 

πεξηζζφηεξεο αλαθέξνπλ έληνλε πξνζσπηθή δηαθνξνπνίεζε, ιφγσ ηεο εμάξηεζεο 

πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ εθείλσλ θαη ησλ γχξσ ηνπο, ηεο κε νηθνλνκηθήο  

αλεμαξηεζίαο ηνπο, ηεο γεληθφηεξεο αιιαγήο ηεο δσήο ηνπο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε βιάβε δελ ππήξρε εθ γελεηήο. Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ φηη  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ε βιάβε δελ ππήξρε εθ γελεηήο ηνπο άιιαμε κε ηελ εκθάληζε ηνπο φια ηα ζρέδηα θαη 

ηα φλεηξα ηνπο, γηαηί πνιχ απιά δπζθνιεχνληαη λα εμππεξεηήζνπλ κφλεο ηνπο ηνλ 

εαπηφ ηνπο.  

 Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξσηψκελεο δελ εξγάδνληαλ, θαζψο ε βιάβε ηνπο 

έρεη πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα, κε ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ 
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θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, πφζν κάιινλ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο. Παξφια απηά, νη 3 απφ ηηο 

εξσηψκελεο πνπ εξγάδνληαη δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, ζηνηρείν ην 

νπνίν απνδίδνπλ ζην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπο θαη ζην φηη δνχιεπαλ θαη είραλ ηηο 

απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηε ζηήξημε αηφκσλ κε θάπνηαο 

κνξθήο αλαπεξία, παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα κηθξή ελεκέξσζε ησλ εξσηψκελσλ. 

Κάπνηεο δελ είραλ αθνχζεη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα, ελψ άιιεο είραλ αθνχζεη, αιιά δελ 

ελδηαθέξζεθαλ λα κάζνπλ θάηη πεξηζζφηεξν.   

 Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 

ζε επίπεδν θνηλσλίαο, νη πεξηζζφηεξεο εξσηψκελεο δειψλνπλ φηη γεληθφηεξα ε 

θνηλσλία δελ είλαη ηδηαίηεξα θηιηθή σο πξνο έλα άηνκν κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα, 

ζεκεηψλνπλ φηη νη κεηαθηλήζεηο, εηδηθά γηα εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ακαμίδην είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιεο, θαζψο νη ππνδνκέο είλαη ειάρηζηεο ή ζε άζρεκε θαηάζηαζε. 

εκαληηθά πξνβιήκαηα βέβαηα δεκηνπξγνχλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη νη 

ππφινηπνη πνιίηεο, θαζψο δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζε δηαβάζεηο θαη ξάκπεο.   

 Οη εξσηψκελεο αλαθέξνπλ έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη παηδείαο απφ ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο, ηφζν πξνο ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα βιάβε, φζν θαη σο 

πξνο ηηο ειάρηζηεο ππνδνκέο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Πνιηηεία γη’ απηέο. Πέξαλ 

ινηπφλ ηνπ φηη νη ππνδνκέο ρξεηάδνληαη ελίζρπζε, ρξεηάδεηαη παξάιιεια παηδεία θαη 

εθπαίδεπζε ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη 

ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο δε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξεο δέρνληαη ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο γηα λα 

κεηαθηλεζνχλ θπξίσο κε απηνθίλεηα. 

 Οη εξσηψκελεο γεληθφηεξα, απνθεχγνπλ λα βξίζθνληαη ζε κέξε φπνπ ππάξρεη 

θφζκνο θαζψο αληηκεησπίδνπλ πεξίεξγα θαη αδηάθξηηα βιέκκαηα, ηα νπνία πνιιέο 

θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληηκεηψπηζε. Απηφ θπξίσο 

απνδίδεηαη ζην φηη ν θφζκνο δελ είλαη ζπλεζηζκέλνο ζηε ζέαζε ηνπο, ελψ 

άιια ζηνηρεία ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη ε πεξηέξγεηα θαη ε πξνζνρή, ππφ έλα 

βιέκκα ιχπεζεο θαη νίθηνπ.  

 ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο, αλ νη γπλαίθεο δελ είλαη παληξεκέλεο 

αλαθέξνπλ φηη ε εξσηηθή ηνπο δσή είλαη αλχπαξθηε ή πνιχ δχζθνιε, θαζψο νη 

εξσηηθνί ζχληξνθνη δε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη δελ ηηο πιεζηάδνπλ, ιφγσ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπο. Δπηπιένλ, ε κε χπαξμε εξσηηθήο δσήο απνδίδεηαη ζηα ηακπνχ κε 



76 
 

ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη εηδηθφηεξα νη κηθξέο θνηλσλίεο.   

Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

γπλαίθεο κε αλαπεξία ζήκεξα ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ηηο 

αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία θαζψο αληηκεησπίδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ εθιείπνπλ 

ζεβαζκνχ, ζε δηάθνξα επίπεδα (Oliver et al. 2012). Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη 

ζχκθσλε κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο ην νπνίν ζεσξεί ηελ αλαπεξία σο 

κηα κνξθή θνηλσληθήο θαηαπίεζεο. Οη γπλαίθεο απηέο αλαγθάδνληαη λα δήζνπλ θαη λα 

εληαρζνχλ ζε έλα φρη θαη ηφζν θηιηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δεκηνπξγεί 

πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ζε απηέο, ηφζν απφ πιεπξάο ζπλαηζζεκαηηθψλ, φζν θαη 

θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη γπλαίθεο κε αλαπεξία 

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπο ζε θάπνην δεκφζην 

ρψξν, έσο ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζε άηνκα, αθφκα θαη ηεο ίδηαο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ δηάθνξεο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο 

(Shakespeare 2006, Butler & Bowlby 1997).   

χκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

πνπ πθίζηαηαη ε πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο αδπλακίαο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν 

θνηλσληθφ ζχλνιν (Oliver et al. 2012), φπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο νκάδεο ηεο 

θνηλσλίαο, νη νπνίεο βηψλνπλ πεξηζσξηνπνίεζε, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπο θαη 

ηεο αδπλακίαο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο λα αληαπεμέιζεη ζε απηνχο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο, φπσο είλαη ε νκνθπινθηιηθή θνηλφηεηα ηεο Δπξψπεο (Takács 2006) 

θαη ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Klasen 1999).  

Φαίλεηαη απφ ηε κειέηε, φηη ε Πνιηηεία δελ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε, θπξίσο επαγγεικαηηθή γπλαηθψλ, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ θάπνηα 

ζνβαξή βιάβε ή πξφβιεκα πγείαο ην νπνίν ηνπο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, θάηη ην νπνίν ζπλάδεη κε ηα ππνζηεξηδφκελα ζην θνηλσληθφ 

κνληέιν ηεο αλαπεξίαο. Σέινο, ζεκαληηθά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηε ζρέζε ηνπο κε ην άιιν θχιν, ελψ πνιιέο θνξέο παξφιε ηε θξνληίδα πνπ 

δέρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ αηζζάλνληαη βάξνο θαη 

αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλα φηη ε 

αλαπεξία είλαη έλα θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν πξντφλ, θαηαιήγνπκε ζην φηη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κφλν κέζα απφ 
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ηελ αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο, δειαδή ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξσηνβνπιηψλ, νη νπνίεο ζα επέηξεπαλ ζεηηθέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, 

ζηελ επαγγεικαηηθή, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσήο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία ζηε 

βαζηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ, αιιά θαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο,  έηζη ψζηε λα 

πξνσζείηαη δηα βίνπ ε πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ε δηακφξθσζε ηεο ζπιινγηθήο 

ηαπηφηεηαο (Μαλσινπνχινπ θαη ζπλ., 2008).  

Βαζηθή επηδίσμε ηεο Πνιηηείαο ζα πξέπεη λα είλαη δξάζεηο νη νπνίεο ζα 

απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ απνδνρή ησλ γπλαηθψλ κε 

αλαπεξία απφ ηελ θνηλσλία, ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπο, κε ηελ επίηεπμε 

ηεο ζπλαλαζηξνθήο ηνπο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο (Ράπηεο θαη ζπλ., 2000). Βαζηθφ κέιεκα ησλ δξάζεσλ θαη δξψλησλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην 

ζπλερέο θαη φρη πξνζσξηλφ ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο κε πξσηνβνπιία ε νπνία ήδε 

ζα μεθηλά απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ ζα γίλεη πξνθεηκέλνπ απφ κηθξά ηα 

ηππηθά αλαπηπζζφκελα άηνκα λα κάζνπλ πψο λα ππνζηεξίδνπλ θαη φρη λα απνθιείνπλ 

ηα άηνκα κε αλαπεξία (πρ έληαμε εηδηθψλ καζεκάησλ, πξνβνιή video  θαη 

παξνπζηάζεηο, ζπδεηήζεηο κε άηνκα κε αλαπεξία) θαη λα δηεπξχλεηαη ζην ρψξν ησλ 

Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.  

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ Κξάηνπο ζηελ θαηεχζπλζε απηή, ηεο 

κε πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

θξίλεηαη ε αλάγθε λα ηεζνχλ ζε πξνηεξαηφηεηα ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε (πρ  ηνπνζέηεζε ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία ζε 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη πιαίζηα αλάινγα κε ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο,  ψζηε λα κελ 

απνθιείνληαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο 

ρψξαο, γεληθφηεξα) θαη ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημή ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

κεηαβαιιφκελσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαγθψλ ηνπο.  

Ζ δηφξζσζε ηεο θαηάζηαζεο, ε νπνία αθνξά ζηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία, αιιά 

θαη δεκηνπξγείηαη εηο βάξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία γεληθφηεξα (θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο) ζα πξέπεη λα απνηειέζεη επζχλε ηεο Πνιηηείαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη φζεο αιιαγέο θξίλνληαη ζθφπηκεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Δπηπξφζζεηα, νπζηψδνπο ζεκαζίαο 
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είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο (κεηαθηλήζεηο θηι), έσο ζέκαηα εηδηθφηεξεο ζεκαζίαο, φπσο ε 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη ππνζηήξημεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 1ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε, θαζψο είλαη αξρή ηνπ Κ.Γ.Α.Π MεΑ Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ΑκεΑ.) 

Καιεκέξα ζαο! 

Καιεκέξα θνξίηζη κνπ. 

Όπσο ελεκεξσζήθαηε από ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ 

πηπρηαθή πνπ αλαιακβάλσ ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε απαληώληαο ζε θάπνηεο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία γηα ην πώο είλαη ε 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. 

Ναη, βεβαίσο! 

Χξαία, Θα ήζεια λα κνπ πείηε από πνύ είζηε; 

Καηάγνκαη απφ ην Αγξίλην. 

Πόζσλ ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 32 εηψλ. 

Έρεηε ηειεηώζεη θάπνηα  ηάμε; (Γεκνηηθό, γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε); 

Ναη, έρσ ηειεηψζεη ην καζεκαηηθφ Παηξψλ. 

Χξαία, είζηε παληξεκέλε;  

ρη δελ είκαη παληξεκέλε. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; 

Γελ δσ κφλε κνπ γηαηί δελ είλαη εθηθηή ε απηφλνκε δηαβίσζε θαζψο ππάξρνπλ 

πνιιέο δπζθνιίεο, δσ κε ηνπο γνλείο κνπ αθφκα γηαηί είλαη νη κφλνη πνπ εκπηζηεχνκαη 

γηα λα κε βνεζήζνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδσ. Ζ ζρέζε κνπ κε ηνπο γνλείο 

κνπ είλαη πνιχ θαιή παξφιν πνπ ζίγνπξα θάπνηεο θνξέο ππάξρνπλ εληάζεηο θαη 
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δηαθσλίεο. Με αγαπάλε θαη κε ζηεξίδνπλ ζε θάζε κνπ επηινγή θαη ηνπο είκαη 

επγλψκσλ γηα απηφ! 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; 

Μέλσ απφ ηε γέλλεζε κνπ ζην ίδην ζπίηη κε ηνπο γνλείο κνπ κε έλα δηάιιεηκα 4 εηψλ 

πνπ δηήξθεζαλ νη ζπνπδέο κνπ θαη έκελα κε ηε κεηέξα κνπ, πνπ κε ζηήξημε αξθεηά 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ γηαηί ήηαλ ην φλεηξν κνπ λα γίλσ καζεκαηηθφο! 

Δίρα ην δηθφ κνπ ζπίηη ζαλ φια ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ, κφλν πνπ ην κπάλην ήηαλ 

δηακνξθσκέλν θαηάιιεια γηα λα κπνξψ λα εμππεξεηνχκαη! 

Μάιηζηα, αδέξθηα έρεηε; 

Έρσ κηα αδειθή κηθξφηεξε θαη έλαλ αδειθφ κεγαιχηεξν κνπ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

(Αίζζεκα ζιίςεο) Βεβαίσο..είλαη θάηη κε ην νπνίν γελλήζεθα, δσ θαη έρσ κεγαιψζεη 

έηζη. Γελ κπνξψ λα πεξπαηήζσ θαλνληθά, θνπηζαίλσ θαη ρξεζηκνπνηψ φπνπ πάσ ηελ 

παηεξίηζα αιιηψο κε ζπλνδεχεη θάπνηνο, θαη ην έλα ρέξη κνπ είλαη παξακνξθσκέλν. 

Σν πξφβιεκα ήηαλ εθ γελεηήο θαη ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο νθείιεηαη ζηελ 

λσηηαία κπτθή αηξνθία πνπ έρσ απφ πάληα. Έηζη, ην έρσ απνδερηεί θαη δελ έρσ 

θαλέλα πξφβιεκα κε απηφ!  

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο; 

 Οη γνλείο κνπ έρνπλ κάζεη θη απηνί λα δνπλ κε ην πξφβιεκα κνπ θαη μέξνπλ πψο λα 

ην δηαρεηξίδνληαη, ηηο δπζθνιίεο, ηε θαζεκεξηλφηεηα. ηελ αξρή ήηαλ δχζθνια θαη 

ηδίσο φηαλ ήκνπλ κηθξφ παηδί αιιά κε ηνλ ρξφλν ζπλεζίδεηο ζέινληαο θαη κε! 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα αδέξθηα ζαο; 

Σα αδέξθηα κνπ φπσο θαη νη γνλείο κνπ κε ζηεξίδνπλ αξθεηά. Γελ ζπκπεξηθέξνληαη 

ζαλ λα είκαη ηδηαίηεξε αιιά ζαλ λα είκαη ζαλ θ απηνχο. 

Χξαία, νη ζπγγελείο ζαο πσο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 
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Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγελείο κε αληηκεησπίδνπλ ζαλ λα είκαη ρσξίο θάπνηα αλαπεξία. 

Αιιά φκσο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ θάζε θνξά πνπ ζπλαληηφκαζηε κε 

αληηκεησπίδνπλ ζαλ θάηη πξνβιεκαηηθφ θαη απηφ κε ελνριεί πνιχ. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ γελλήζεθα κε απηφ ην πξφβιεκα δελ ππάξρεη δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ζηε πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Δληάμεη θάπνηνη πεξαζηηθνί ζην δξφκν κε 

θνηηνχλ ιίγν παξάμελα αιιά δελ δίλσ ζεκαζία, δελ ληψζσ δηαθνξεηηθή! 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Ναη εξγάδνκαη απφ ηφηε πνπ ηειείσζα ηηο ζπνπδέο κνπ. 

Ση είδνο εξγαζίαο θάλεηε; 

Κάλσ ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε θνηηεηέο θαη καζεηέο γπκλάζηνπ θαη ιπθείνπ. Έξρνληαη 

ζην ζπίηη κνπ φκσο γηαηί δελ κνπ είλαη εχθνιε ε ζπλερνχο κεηαθίλεζε γηαηί 

θνπξάδνκαη εχθνια. 

Δπνκέλσο είζηε απηναπαζρνινύκελε; 

Ναη θαιή κνπ. 

Μάιηζηα, δπζθνιεπηήθαηε γηα λα βξείηε δνπιεηά; Πώο ληώζεηε από ηελ εκπεηξία 

ηεο δνπιεηά ζαο; 

Γελ δπζθνιεχηεθα λα βξσ δνπιεία θαζψο κε ζηήξημαλ νη γνλείο κνπ πνιχ θαη νη 

καζεηέο κνπ κε αληηκεησπίδνπλ θπζηνινγηθά. Ζ δνπιεία κνπ είλαη κηα δνπιεία πνπ 

ιαηξεχσ θαη ην θάλσ κε πνιχ αγάπε θαη φξεμε. Γεκίδεη ηε κέξα κνπ θαη ηε δσή κνπ. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  
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Ζ αιήζεηα είλαη πσο δελ έρσ αζρνιεζεί κε ηα πξνγξάκκαηα απηά παξφιν πνπ μέξσ 

πσο ππάξρνπλ δηφηη είκαη απηναπαζρνινχκελε θαη νηθνλνκηθά είκαη αλεμάξηεηε. 

(Οη άιιεο εξσηήζεηο δελ απαληήζεθαλ θαζώο, ε εμππεξεηνύκελε δελ γλώξηδε 

θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

(θεπηηθή)Λνηπφλ ε θνηλσλία γηα έλα άηνκν κε αλαπεξία είλαη αλππφθνξε..Αξρηθά, ε 

κεηαθίλεζε κνπ πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιε! Κιεηζηέο δηαβάζεηο, άζιηα πεδνδξφκηα, 

αλχπαξθηε αιιειεγγχε. πλήζσο κφλε κνπ γηα λα πάσ θάπνπ είλαη θνληηλή ε 

απφζηαζε ή ρξεζηκνπνηψ θάπνην κέζν. ηα πεξηζζφηεξα πάξθα πνπ έρσ επηζθεθηεί 

νη δξφκνη δελ είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ππάξρνπλ ιαθθνχβεο ρσκαηφδξνκνη 

θαη δελ κε βνεζά ζην πεξπάηεκα! ε ρψξνπο δηαζθέδαζεο δελ πξνηηκψ λα πεγαίλσ 

γηαηί θαη ν θφζκνο ζε θνηηάδεη κε κηα ιχπεζε ζα έιεγα πνπ ζε θάλεη λα ληψζεηο 

άζρεκα θαη ην απνθεχγσ. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα;  

(Αίζζεκα απνγνήηεπζεο)Θα ήζεια λα ππάξρνπλ ελλνείηαη πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο 

θαηάιιεια πεδνδξφκηα  θαη άιια γηα άηνκα ζαλ εκάο. Ο θφζκνο, νη πνιίηεο είλαη 

απηνί πνπ ηα ραιάλε φια. Παξθάξνπλ παληνχ, θιείλνπλ δηαδξφκνπο ζηα πεδνδξφκηα 

κε θαξέθιεο, ινπινχδηα θαη άιια. 

Μάιηζηα, όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

Κάπνηεο θνξέο λαη, ρξεζηκνπνηψ φηαλ δελ κπνξνχλ λα κε πεηάμνπλ θάπνπ νη γνλείο 

κνπ κε ην ακάμη. Πξνηηκψ ζπλήζσο ηα αζηηθά. 



89 
 

 Οη ώξεο ησλ δξνκνινγίσλ ζαο εμππεξεηνύλ αλ επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε 

κία βξαδηλή  έμνδν; Τπάξρεη θπζηθή πξόζβαζε;  

Δπεηδή δελ βγαίλσ ηα βξάδηα ζπλήζσο δελ γλσξίδσ γηα ηηο ψξεο. 

Θα ζέιαηε λα κνπ πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

(Παχζε) Γπζηπρψο ν θφζκνο δελ έρεη ζπλεζίζεη αθφκα λα βιέπεη άηνκα κε 

αλαπεξίεο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα είλαη απηή πνπ ηνπο θηλεί ηε πεξηέξγεηα θαη ηε 

πξνζνρή. Σνπο δηθαηνινγψ, απιψο ζεσξψ πσο είλαη απαίζην απηφ ην βιέκκα ιχπεζεο 

πνπ έρνπλ φηαλ κπαίλσ ζ’ έλα καγαδί.  

Γελ ρξεηάδεηαη λα καο ιππνχληαη ,δελ καο ιείπεη θάηη, φια ηα έρνπκε απιά κφλν 

θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Σώξα όζνλ αθνξά ηνλ εξσηηθό ηνκέα πώο ζπκπεξηθέξεζηε εζείο απέλαληη ζην 

άηνκν πνπ ζαο ελδηαθέξεη εξσηηθά; 

(Παχζε, ζθεπηηθή)Κνίηαμε, ν εξσηηθφο ηνκέα είλαη θάηη πνπ πνηέ δελ είρα ζην κπαιφ 

κνπ θαζψο πνηέ δελ πίζηεπα φηη ζα ππάξμεη θάπνηνο πνπ ζα ελδηαθεξζεί γηα κέλα. 

Καη φλησο κέρξη ζηηγκήο δελ ππήξμε θάπνην ελδηαθέξνλ ή ηνπιάρηζηνλ εγψ δελ 

ήκνπλ δηαζέζηκε θαη απηφ ην έδεηρλα, δελ μέξσ. Έρεη ηχρεη φκσο λα ππάξμεη εξσηηθφ 

ελδηαθέξνλ απφ άιιν άηνκν κε ίδηα αλαπεξία ρσξίο φκσο λα ππάξμεη αληαπφθξηζε 

απφ κέλα. Γελ ζέισ λα θάλσ θάηη απφ αλάγθε ή απφ απφγλσζε θαη λα πιεγψζσ 

αλζξψπνπο. 

Μάιηζηα, πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηείηε εζείο γηα λα πιεζηάζεηε θάπνηνλ πνπ 

ζαο ελδηαθέξεη; 

(Ακεραλία)ζν ήκνπλ θνηηήηξηα ήηαλ έλαο ζπκθνηηεηήο κνπ πνπ ήκαζηαλ φια ηα 

ρξφληα πνιχ θνληά θαη κνπ άξεζε ε παξέα ηνπ. Δίρακε πνιιά θνηλά θαη ζπδεηνχζακε 

θαη είρα αξρίζεη λα ηνλ βιέπσ εξσηηθά..ηελ αξρή μεθίλεζα λα επηδηψθσ πην ζπρλέο 

ζπλαληήζεηο θαη ζπλνκηιίεο καδί ηνπ φκσο ζηε πνξεία θαηάιαβα πσο δελ ζα γηλφηαλ 

θάηη κεηαμχ καο θαη γεληθά παξάηεζα ηηο πξνζπάζεηεο κνπ. Σψξα κάιινλ ην έρσ 

κεηαληψζεη. 
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πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ; 

Γελ έρεη ηχρεη λα ρξεηαζηεί δεκφζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ. Πεξά απ’ φια είλαη 

θάηη πνπ δελ κνπ αξέζεη θηφιαο. 

Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Ζ ζπλέληεπμε απηή ήηαλ κηα πνιχ φκνξθε εκπεηξία. Ήηαλ κηα ζνχκα ηεο δσήο κνπ 

κπνξψ λα πσ. Μνπ άξεζαλ πνιχ νη εξσηήζεηο θαη ν ηξφπνο πνπ ηηο δηαρεηξηζηήθαηε. 

Μαθάξη βεβαία φια απηά πνπ είπακε λα είραλ θαη θάπνην αληίθηππν ζηε θνηλσλία, 

ελλνψ ην ηνκέα πνπ ηελ αθνξά. ‘κσο φζα θη αλ έρνπλ εηπσζεί είκαζηε δπζηπρψο 

θαηαδηθαζκέλνη λα δνχκε κηα θπζηνινγηθή γηα εκάο δσή, πνπ γίλεηαη δσή κε πνιιέο 

δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ηνπ πξνβιήκαηνο καο. 

αο επραξηζηώ πνιύ, θαιή ζπλέρεηα. 

Γεηα ζνπ θνπέια κνπ. 

  



91 
 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 2ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε, θαζψο είλαη αξρή ηνπ Κ.Γ.Α.Π ΜεΑ Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ΑκεΑ.) 

Γεηα ζαο. 

Γεηα ζνπ θνπέια κνπ. 

Όπσο έρεηε ελεκεξσζεί θαη από ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηεο ππεξεζίαο, ζα 

ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ κε ηελ ζπκθνηηήηξηα κνπ γηα ηελ 

πηπρηαθή καο εξγαζία απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Ναη σξαία. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε από πνύ είζηε. 

Δίκαη απφ ην Αγξίλην. 

Πόζσλ ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 38 ρξνλψλ. 

Έρεηε ηειεηώζεη θάπνηα ηάμε; (Γεκνηηθό, γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε); 

Έρσ ηειεηψζεη ην πνιπηερλείν θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη 

Πιεξνθνξηθήο ζηελ Πάηξα. 

Χξαία, είζηε παληξεκέλε;  

Γελ είκαη παληξεκέλε, φρη. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; 

Πιένλ δσ κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ χζηεξα απφ ην επεηζφδην πνπ κνπ έηπρε. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο; 

Έκελα κέρξη ηα 18 κνπ ρξφληα, κεηά έθπγα γηα ζπνπδέο  έκεηλα ζηελ Πάηξα γηαηί 

δνχιεπα ζε κηα εηαηξία γηα πνιιά ρξφληα θαη ηψξα εδψ δχν ρξφληα είκαη πάιη καδί 

ηνπο.  
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Μάιηζηα, αδέξθηα έρεηε; 

Ναη, έρσ κηα αδειθή 30 ρξνλψλ αιιά δελ κέλεη καδί καο. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο. Πώο πξνήιζε;  

Ναη, ήκνπλ 36 ρξνλψλ φηαλ κνπ ζπλέβε έλα εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Ζ πίεζε απφ ηε 

δνπιεία, ην άγρνο θαζψο θαη ε θιεξνλνκηθφηεηα δελ άξγεζαλ λα κνπ πξνθαιέζνπλ 

θαη κέλα πξφβιεκα. Γπζηπρψο έκεηλα παξάιπηε απφ ηελ αξηζηεξή κνπ πιεπξά. 

Έκεηλα ζην λνζνθνκείν γηα πνιχ θαηξφ , έθαλα θπζηθνζεξαπείεο θαη έρεη βειηησζεί ε 

θαηάζηαζε κνπ αξθεηά. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο; 

(Αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο, ζηγνπξηάο) Σψξα πηα πνπ κέλσ κε ηνπο γνλείο κνπ έρσ κηα 

κεγάιε βνήζεηα..Γελ κε αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά απφ φηη πξηλ..!! Με βνεζνχλ 

φηαλ πξέπεη, ελλνείηαη φηη ζηελαρσξηνχληαη γηα ηελ θαηάζηαζή κνπ, εθεί πνπ ηφζα 

ρξφληα δνχζα θπζηνινγηθά θαη ηψξα πξέπεη λα εμαξηψκαη απφ απηνχο. Γελ κνπ 

αξέζεη απηή ε δηαδηθαζία δελ ζέισ λα κε βιέπνπλ έηζη  γηαηί ζηελαρσξηέκαη θαη εγψ 

κέζα κνπ αιιά δελ  κπνξψ λα ην απνθχγσ θαη λα ήζεια. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ζαο ε αδεξθή ζαο; 

Γελ κπνξψ λα πσ φηη ζαλ αδεξθέο είρακε αθφκε θαη ηψξα ηηο θαιχηεξεο ζρέζεηο δελ 

ηαηξηάδνπκε ζαλ ραξαθηήξεο. Καη ιφγσ ην φηη βξίζθεηαη εθηφο πφιεο δελ βιεπφκαζηε 

ζπρλά. Με ηνλ ηξφπν ηεο κε ζηεξίδεη φζν κπνξεί θαη θαηαλνεί ηελ δχζθνιε 

θαηάζηαζε πνπ βηψλσ, κηιάκε πην ζπρλά ηψξα ζην ηειέθσλν νπφηε δελ έρσ 

παξάπνλα. 

Μάιηζηα, νη ζπγγελείο ζαο πσο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

Οη ζπγγελείο κνπ κε αληηκεησπίδνπλ θαη απηνί φπσο θαη πξηλ! Κακία δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Χξαία, ζα ήζεια λα κνπ πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 
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Γελ ππάξρεη έληνλε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Γελ κπνξψ 

βέβαηα λα θάλσ πξάγκαηα ζηνλ ίδην βαζκφ κε πξηλ αιιά πξνζπαζψ φκσο δελ ην 

βάδσ θάησ. Καη έρσ πιένλ ηνπο γνλείο κνπ ζηήξηγκα κνπ!  

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα κνπ πείηε  αλ εξγάδεζηε 

ηώξα; 

Σψξα φρη , είλαη δχζθνιν γηα κέλα. ην παξειζφλ εξγαδφκνπλ γηα πνιιά ρξφληα ζε 

κηα ηδησηηθή  εηαηξία πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ ζπνχδαζα. 

Χξαία, γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Ναη είρα παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα θαη είρα κπεη κάιηζηα  πξηλ θαηξφ ζε έλα 

πξφγξακκα θαη ηειείσζα πξφζθαηα. 

Θα κπνξνύζαηε λα κνπ αλαθέξεηε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα απηά; 

Ναη θπζηθά. Δίλαη πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε εππαζήο θνηλσληθέο νκάδεο ζαλ 

εκέλα  κε πιήξε απαζρφιεζε πνπ καο βνεζνχλ έηζη ψζηε λα εληαρζνχκε ζηελ 

θνηλσλία , ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα ζηεξηρηνχκε νηθνλνκηθά.  

Αμίδνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα γηαηί έηζη θάπνηνο θαηαιαβαίλεη φηη αμίδνπκε ίζεο 

επθαηξίεο κε ηνπο ππφινηπνπο δελ είκαζηε δηαθνξεηηθνί θαη φηαλ απαζρνιείζαη κε 

θάηη πνπ ζνπ αξέζεη πεξλά επράξηζηα ε ψξα θαη δεκηνπξγηθά. 

Χξαία, κπνξείηε λα κνπ πείηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ 

Κέληξσλ Πξνώζεζεο Απαζρόιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ απέλαληί ζαο;  

Ήηαλ θηιηθνί θαη πξφζπκνη λα κνπ εμεγήζνπλ ηα πάληα. 

Πώο ζαο αληηκεηώπηζε ν εξγνδόηεο ζαο ηνλ πξώην θαηξό πνπ βξηζθόζαζηαλ 

ζηελ δνπιεηά; 

(Πξνβιεκαηηζκέλε, ζθεπηηθή) ηελ αξρή ήηαλ θάπσο απφκαθξνο θαη απφηνκνο ζα 

έιεγα δελ μέξσ δελ είρε ζπλεζίζεη ζε άηνκα ζαλ εκάο, ζηελ ηδέα απηή;  



94 
 

Πνηα ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδόηε ζαο απέλαληί ζαο κεηά από αξθεηό 

ρξνληθό δηάζηεκα; 

ζν πεξλνχζε φκσο ν θαηξφο ήηαλ πξφζπκνο λα κε εμππεξεηεί λα κε βνεζά φηαλ 

ρξεηαδφκνπλ θάηη θαη ήηαλ δεζηή ε αηκφζθαηξα, έλησζα θαη εγψ άλεηα. 

Μηιήζηε καο γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραηε σο ππνςήθηα γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο, θαζώο θαη γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλεληεπθηώλ απέλαληί ζαο σο άηνκν κε αλαπεξία. 

(Ηθαλνπνηεκέλε) Γελ είρα πνηέ κηα αλάινγε εκπεηξία. Ήηαλ πνιχ σξαία αλ θαη 

έλησζα πνιχ αγρσκέλε! Μνπ  έθαλαλ πνιιέο εξσηήζεηο θαη έβιεπα φηη νη απαληήζεηο 

κνπ ηνπο ελδηέθεξαλ. Σν πξφβιεκα κνπ δελ θάλεθε λα ηνπο επεξεάδεη θαη ηφζν πνιχ 

θαη νχηε κε έθεξαλ ζε δχζθνιε ζέζε ζρεηηθά κε απηφ. 

Μάιηζηα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο πσο ήηαλ απέλαληη ζαο; 

πσο ζε θάζε δνπιεηά θαη ρσξίο θάπνηα αλαπεξία ππάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ ζε 

ζλνκπάξνπλ ζα έιεγα θαη άιινη πνπ ζε απνδέρνληαη θαη είλαη θηιηθνί, ζπλεξγάζηκνη. 

Έηζη θαη εδψ, ππήξραλ θάπνηνη ζπλάδειθνη πνπ κε δέρηεθαλ ακέζσο θαη κε 

βνήζεζαλ λα πξνζαξκνζηψ άκεζα ζηε δνπιεηά θαη άιινη πνπ έιεγαλ δηάθνξα θαη 

πξνζπαζνχζαλ λα κε θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε! 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ;  

(θεπηηθή) Κνίηα λα δεηο θνξίηζη κνπ, ιφγσ ην φηη κε βνεζά πνιχ ν πεξηπαηήξαο δελ 

κπνξψ λα πσ φηη δπζθνιεχνκαη ηδηαίηεξα. ίγνπξα ζε ρψξνπο δηαζθέδαζεο θαη 

ςπραγσγίαο δελ κπνξψ λα πάσ θαη δελ ην επηζπκψ λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα γηαηί μέξσ 

φηη νη κηζνί ζα θνηηάλε πεξίεξγα άιινη ζα ζρνιηάδνπλ θαη δελ  κνπ αξέζνπλ απηά. 

Γελ είλαη νκαινί νη δξφκνη εδψ θαη δελ εμππεξεηνχλ ηδηαίηεξα ζην πεξπάηεκα. Ζ 

πξφζβαζή κνπ ζηα πάξθα είλαη ζρεηηθά εχθνιε, είλαη αλνηρηφο ρψξνο θαη κπνξείο λα 

πεξάζεηο σξαία ηελ ψξα ζνπ επράξηζηα. 
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Θα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα;  

(Απνγνεηεπκέλε) Γπζηπρψο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία νη ππνδνκέο είλαη ειάρηζηεο 

έσο θαη άθαληεο! Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη, λα θηηάμεη πεδνδξφκηα, ξάκπεο 

θαη φηη άιιν είλαη αλαγθαίν γηα εκάο. Καη πνιιέο θνξέο νη ππφινηπνη πνιίηεο ηεο 

πφιεο δελ ζέβνληαη θάπνηα πξάγκαηα έηζη αθφκε θαη ηα ιίγα κέζα πνπ ππάξρνπλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε καο ηα θαηαπαηνχλ, πηάλνπλ ηηο ζέζεηο κε ηα νρήκαηα ηνπο δελ ηνπο 

λνηάδεη.  

Μάιηζηα, όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

Δπεηδή νη απνζηάζεηο εδψ είλαη θνληηλέο δελ ρξεηάδεηαη λα παίξλσ ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο. Καη αλ είλαη ππάξρεη κεγάιε αλάγθε κε εμππεξεηνχλ ζπλήζσο νη γνλείο 

κνπ. Έρεη ηχρεη κφλν λα ρξεζηκνπνηήζσ ην αζηηθφ 2-3 θνξέο φηαλ έιεηπαλ νη γνλείο 

κνπ. 

Οη ώξεο ησλ δξνκνινγίσλ ζαο εμππεξεηνύλ αλ επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε 

κία βξαδηλή  έμνδν; Τπάξρεη θπζηθή πξόζβαζε; 

Οη ψξεο ησλ δξνκνινγίσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο αιιά δελ βγαίλσ ηα βξάδηα. Πξνηηκψ 

ην ζπίηη κνπ λα πεξλψ ηελ ψξα κνπ δηαβάδνληαο έλα βηβιίν γηα παξάδεηγκα. 

Γεληθά, πώο θξίλεηε ην θόζηνο ηεο δηαδξνκήο; 

Τπάξρνπλ εηδηθέο θάξηεο αλαπεξίαο ηηο νπνίεο βγάδνπκε θάζε ρξφλν πιεξψλνληαο 

έλα κηθξφ πνζφ θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηα κέζα κεηαθνξάο δσξεάλ. Γηα ψξα αλάγθεο 

έρσ βγάιεη θαη εγψ. 

Χξαία, ζα ήζεια λα κνπ πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ 

αλζξώπσλ απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο 

ρώξνπο όπσο πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  
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Απηφ πνηθίιεη ζηνπο αλζξψπνπο. Άιινη δείρλνπλ ζεβαζκφ θαη ην θαηαιαβαίλεηο απηφ 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζε θνηηάλε. Άιινη πάιη δελ αζρνινχληαη θαη θαζφινπ κελ ζνπ 

πσ! Δγψ δελ έρσ πξφβιεκα είηε έηζη είηε αιιηψο είκαη απηφ πνπ είκαη. 

Όζνλ αθνξά ηνλ εξσηηθό ηνκέα πώο ζπκπεξηθέξεζηε εζείο απέλαληη ζην άηνκν 

πνπ ζαο ελδηαθέξεη εξσηηθά; 

(Ακεραλία, αδηαθνξία). Γελ έρσ θάπνηα ζρέζε, αιιά φπσο θαη λα ην θάλνπκε είλαη 

δχζθνιν λα ππάξρεη απηφ ζηελ πεξίπησζε κνπ θαη γεληθά ζε άηνκα κε αλαπεξία. Γελ 

ην έρσ επηδηψμεη βέβαηα αιιά νχηε ππήξμε άηνκν πνπ λα ηνλ ελδηαθέξσ. 

Μάιηζηα, ζπλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ; 

ρη δελ ληξέπνκαη γηα ηελ θαηάζηαζε κνπ. Δθδειψλνκαη θαλνληθά. Άκα ζέισ λα 

ζπγθηλεζψ γηα ηνλ ρ, ς ιφγν ζα ην θάλσ.  

Μάιηζηα, θιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Ήηαλ κηα πνιχ σξαία ζπλέληεπμε κε εχζηνρεο εξσηήζεηο έλησζα άλεηα ψζηε λα 

κηιήζσ αλνηρηά γηα ην πξφβιεκα κνπ. Διπίδσ λα βνήζεζα. 

Χξαία. αο επραξηζηώ πνιύ. Γεηα ζαο! 

Καιή ζνπ κέξα γεηα ζνπ! 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 3ε 

(Ζ ζπλέληεπμε είρε αξρηθά καγλεηνθσλεζεί αιιά επεηδή ε ζπλεληεπμηαδφκελε ήηαλ 

βξαρληαζκέλεο ιφγσ θάπνηαο ίσζεο δελ αθνπγφηαλ θαζαξά φζα είραλ εηπσζεί θαη 

έηζη ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο ζπλέληεπμεο εθηελήο 

θαηαγξαθή ηεο ζπδήηεζεο.) 

Καιεκέξα ζαο. 

Καιεκέξα θνπέια κνπ πέξαζε ζε πεξίκελα. 

Γηα λα ζαο εμεγήζσ θαη πάιη ηνλ ιόγν πνπ ρξεηάζηεθε λα ζπλαληεζνύκε είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζία κε ζέκα ε εκπεηξία ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο γπλαηθώλ κε αλαπεξία ζηνπο δήκνπο Λάξηζαο θαη Αγξηλίνπ 

θαη ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ απαληώληαο ζε θάπνηεο 

εξσηήζεηο. 

Ναη βέβαηα λα ζε βνεζήζσ. 

Χξαία, αξρηθά από πνύ είζηε;  

Καηάγνκαη απφ ηελ Καιακάηα αιιά απφ ηα 15 κνπ ρξφληα δσ εδψ ζην Αγξίλην. 

Πόζσλ ρξνλώλ είζηε;  

29 

Έρεηε ηειεηώζεη θάπνηα ηάμε; (Γεκνηηθό, γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε); 

Έρσ ηειεηψζεη δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Φνηηνχζα ζην ΣΔΗ 

Καιακάηαο ζην ηκήκα ηεο ινγνζεξαπείαο.                     

 Χξαία, είζηε παληξεκέλε;  

ρη δελ είκαη. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα θαη πνηα είλαη απηά;  

Μέλσ κε ηνπο γνλείο κνπ απφ πάληα θαη ηελ Καιακάηα φηαλ ζπνχδαδα επεηδή έρνπκε 

ην ζπίηη καο απφ παιηά ήηαλ θνληά κνπ ζηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Έρεηε αδέξθηα;  

Ναη έρσ έλαλ αδεξθφ κηθξφηεξν. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Μπνξείηε λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο. Πώο πξνήιζε;  

Έρσ αλαπεξία θαη ζηα δπν πφδηα εμαηηίαο ελφο απηνθηλεηηζηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ 

έπαζα ζηα 19 κνπ ρξφληα. Έραζα ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ ζε κηα ζηξνθή.  

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο;  

Οη γνλείο κνπ πιένλ κε αληηκεησπίδνπλ ζαλ έλα άηνκν ρσξίο θάπνην πξφβιεκα αθνχ 

έρσ κάζεη λα μεπεξλάσ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπο. 

Ο αδεξθόο ζαο πσο ζαο βιέπεη; 

Με ηνλ αδειθφ κνπ δελ ππάξρεη θαλέλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Αληηζέησο, ραίξεηαη 

ηδηαίηεξα λα θάλνπκε πξάγκαηα καδί φηαλ έρσ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρσ ζε 

απηά. 

Μάιηζηα, πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο; 

Οη ζπγγελείο κνπ κε αληηκεησπίδνπλ θπζηνινγηθά. Ξέξνπλ φηη έρσ κάζεη λα δσ κε ηελ 

αλαπεξία κνπ θαη δελ κε βιέπνπλ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άιινπο. Μπνξεί θάπνηνη 

ζηελ αξρή λα ηνπο θαίλνληαλ πεξίεξγν ε βνπλφ αιιά πιένλ φια θπινχλ ζε 

θαλνληθνχο ξπζκνχο. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

(θεπηηθή) Τπάξρεη ηεξάζηηα αιιαγή, αθνχ πξηλ ην αηχρεκα κνπ ήκνπλ έλα άηνκν 

ζαλ φια ηα άιια, κε φλεηξα θαη πιάλα ζηελ δσή κνπ. ηελ αξρή ήηαλ πνιχ δχζθνια 

λα ζπλεζίζσ ζηελ ησξηλή κνπ θαηάζηαζε, αιιά πιένλ ληψζσ πνιχ θαιά κε ηνλ 

εαπηφ κνπ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Χξαία, όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, εξγάδεζηε θάπνπ ή 

εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ; 
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Ναη, απηή ηελ ζηηγκή δελ εξγάδνκαη αιιά πξνζθέξσ εζεινληηθή εξγαζία. 

Ση είδνο εζεινληηθήο εξγαζίαο δειαδή; 

(Αίζζεκα ραξάο) Ζ εζεινληηθή εξγαζία πνπ πξνζθέξσ αθνξά άηνκα πνπ έρνπλ ην 

ίδην πξφβιεκα κε εκέλα θαη ηνπο καζαίλσ πσο λα ηελ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά 

θαη λα ζπλεζίδνπλ ηνλ θαηλνχξγην ηξφπν δσήο ηνπο. 

Ήηαλ δειαδή κεξηθήο απαζρόιεζεο  ε εξγαζία ζαο; 

Ναη, αθξηβψο. 

Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο από ηελ εζεινληηθή εξγαζία πνπ πξνζθέξεηε ήδε; 

Γπζθνιεπηήθαηε; 

Ήηαλ αξθεηά δχζθνια. Πνιινί κε αληηκεηψπηδαλ ιεο θαη δελ είρα δπλαηφηεηεο λα 

πξνζθέξσ.  

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Ναη ην γλσξίδσ ην έρσ αθνχζεη πνιιέο θνξέο αιιά απηή ηελ ζηηγκή αζρνινχκαη κε 

ηελ πξσηαζιεηηζκφ νπφηε θαη δελ ην έρσ ςάμεη παξαπάλσ.  

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Χξαία, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

Γεληθά νη άλζξσπνη κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπκε αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ 

κεηαθίλεζε καο. ε πνιιά καγαδηά, θέληξα δηαζθέδαζεο αληηκεησπίδσ πνιιά 

πξνβιήκαηα αθνχ δελ δηαζέηνπλ εηδηθή ξάκπα γηα αλαπήξνπο.  

Πνία είλαη ε άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα ππάξρνπλ πην 
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πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα; 

Τπάξρεη πθηζηάκελε ζπληήξεζε απηώλ; 

ηελ πφιε κνπ ε ζπληήξεζε δελ είλαη αξθεηά θαιή αιιά κεγαιχηεξν πξφβιεκα 

αληηκεησπίδσ απφ ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ, αθνχ πνιινί δελ ζέβνληαη ηηο ξάκπεο θαη 

παξθάξνπλ ηα νρήκαηά ηνπο φπνπ βξνπλ ρσξίο λα καο ζέβνληαη.  

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

Γελ ρξεζηκνπνηψ ηα κέζα κεηαθίλεζεο, δηαζέησ έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν φρεκα θαη 

νδεγψ θαλνληθά.  

Πώο θξίλεηε ηελ  ύπαξμε επαξθώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ηε κε θαηάιεςή ηνπο 

από νδεγνύο ρσξίο αλαπεξία; 

(Αγαλάθηεζε, ζπκφ) Τπάξρεη κεγάιν πξφβιεκα ζε απηφ ηνλ ηνκέα, παξθάξνπλ ζηηο 

ζέζεηο καο θαη καο δπζθνιεχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν.  

Μάιηζηα, πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ απέλαληί ζαο, σο 

άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο πρ ζε κηα 

θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Με θνηηάλε ιίγν πεξίεξγα ζηελ αξρή αιιά δελ κνπ ζπκπεξηθέξνληαη ξαηζηζηηθά ή 

θάπσο αιιηψο. Κάπνηνη δείρλνπλ λα κε ιππνχληαη, αιιά πιένλ δελ κε επεξεάδεη θαη 

δελ κε ελνριεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Έρσ κάζεη λα δσ κε απηήλ.  

Χξαία, ζηνλ εξσηηθό ηνκέα πώο ζπκπεξηθέξεζηε εζείο απέλαληη ζην άηνκν πνπ 

ζαο ελδηαθέξεη εξσηηθά θαη πσο ζπκπεξηθέξεηαη εθείλν ην άηνκν απέλαληί ζαο;  

(Ηθαλνπνηεκέλε, αηζηφδνμε) Κνίηαμε, απηήλ ηελ πεξίνδν έρσ ζρέζε αξθεηφ θαηξφ. 

Τπάξρεη αληαπφθξηζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο δελ λνκίδσ φηη ε αλαπεξία κνπ 

επεξεάδεη απηφ ην θνκκάηη. πκπεξηθέξνκαη φπσο θαη παιηφηεξα απιά ίζσο 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεηο ιίγε παξαπάλσ πξνζπάζεηα.  

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ 

ζαο;  
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ίγνπξα είλαη δχζθνιν. Γελ κπνξψ λα εθθξάδνκαη ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνπο 

ππφινηπνπο. Αιιά έρσ κάζεη λα μεπεξλάσ ηηο δπζθνιίεο. ηαλ ζεο θάηη βξίζθεηο έλαλ 

ηξφπν λα ην θαηαθέξεηο. 

Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή;  

Ζ ζπλέληεπμε απηή ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνπζα. Διπίδσ λα ελεξγνπνηήζεη ηα άηνκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην ή παξφκνην πξφβιεκα θαη λα κελ θνβνχληαη λα θάλνπλ 

απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέινπλ. Διπίδσ θπζηθά λα θάλεη ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ λα καο 

ζέβνληαη πεξηζζφηεξν θαη λα καο αληηκεησπίδνπλ θπζηνινγηθά.  

Χξαίαο, ζαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ βνήζεηα ζαο. Γεηα ζαο. 

Σίπνηα ραξά κνπ ήηαλ. Γεηα ζνπ! 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 4ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε, δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε θπξία παξφιν πνπ ηεο 

εμεγήζεθε ν ιφγνο ηεο ρξήζεο καγλεηνθψλνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο 

αξλήζεθε θάηη ηέηνην θαη ρξεηάζηεθε λα γίλεη εθηελήο θαηαγξαθή ηεο ζπλέληεπμεο.) 

Γεηα ζαο Καιεκέξα!  

Γεηα ζνπ θνξίηζη κνπ, θαιεκέξα ζνπ! 

Όπσο ζαο αλέθεξα θαη ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο πξαγκαηνπνηώ ηελ πηπρηαθή 

κνπ εξγαζία κε ζέκα ε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο γπλαηθώλ κε αλαπεξία 

ζηνπο δήκνπο Λάξηζαο θαη Αγξηλίνπ θαη ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα 

πνπ θάλσ απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Ναη βέβαηα λα ζε βνεζήζσ. 

Χξαία, ζα ήζεια λα κνπ πείηε αξρηθά από πνύ είζηε. 

Απφ εδψ, γέλλεκα ζξέκκα, Αγξίλην. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

58 

Έρεηε ηειεηώζεη θάπνηα ηάμε; (Γεκνηηθό, γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε); 

ρη, κφλν Γεκνηηθφ. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

Γπζηπρψο φρη δελ έηπρε θνξίηζη κνπ. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; 

Οη γνλείο κνπ έρνπλ θχγεη θαη νη δπν, νπφηε δσ κε ηελ αδεξθή κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα 

ηεο. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε καδί; 

Σα ηειεπηαία 8 ρξφληα αθφηνπ έπαζα ηε δεκηά. 
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Αδέξθηα έρεηε; 

Ναη, αιιά 4, ηξεηο αδεξθέο θαη έλαλ αδεξθφ γηα ηελ αθξίβεηα. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο. Πώο πξνήιζε;  

Καλνληθά, ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα δειαδή απφ ηφηε πνπ αλαγθάζηεθα λα κέλσ κε ηελ 

αδεξθή κνπ , κνπ παξνπζηάζηεθε γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο, θαη δελ ήηαλ αθφκε 

ζνβαξή ε ηχθισζή κνπ ζην έλα κάηη.  

κσο πξφζθαηα πνπ έθαλα θάηη εμεηάζεηο απφ παλεπηζηεκηαθφ γηαηξφ θηφιαο 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ηπθιφηεηα πνπ έρσ ηψξα ζην έλα κνπ κάηη δειαδή κηιάκε ηψξα 

γηα 85% ηχθισζε πξνήιζε απφ απνηπρεκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Αλ είλαη 

δπλαηφλ, πνηνο λα ην πηζηέςεη! 

Μάιηζηα, πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα αδέξθηα ζαο; 

Γελ έρεη αιιάμεη θάηη, σο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο απιά κε πεξηζζφηεξε θξνληίδα. 

Χξαία, νη ζπγγελείο ζαο πσο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

Γελ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκά κνπ θαη νχηε κε βιέπνπλ δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε πξηλ, 

απιά ρξεηάδεηαη πξνζνρή! 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα; 

(Παχζε, ζθεπηηθή, ακήραλε θίλεζε ρεξηψλ) Ναη, ελλνείηαη φηη ππάξρεη έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε θαζψο είκαη αλαγθαζκέλε λα εμαξηψκαη απφ θάπνην κέινο γηα λα 

εμππεξεηνχκαη. Αλαγθάζηεθα λα ζηακαηήζσ ηελ δνπιεία κνπ θαη λα κελ παληξεπηψ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ. 

Γνχιεπα πνιιά ρξφληα θαληάζνπ απφ 22 ρξνλψλ κέρξη πνπ ζηακάηεζα ιφγσ ηεο 

βιάβεο κνπ. 
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Ση δνπιεηά θάλαηε; 

(Ηθαλνπνηεκέλε, ραξνχκελε) Ήκνπλ πθάληξηα ζε έλα καγαδάθη κηθξφ απφ ηα παιηά  

ηα ρξφληα. 

Δξγαδόζαζηαλ σο ππάιιεινο δειαδή; 

Ναη, λαη αθξηβψο. 

Χξαία, δπζθνιεπηήθαηε γηα λα βξείηε δνπιεηά; Πώο ληώζεηε από ηελ εκπεηξία 

ηεο δνπιεηά ζαο; 

(Παχζε) Κνίηα ηφηε δελ ππήξρε θαη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα λα ζπνπδάζσ 

θάπνηα αμηφινγε ζρνιή, δελ ππήξρε δήηεζε ζα έιεγα ζηα κεγάια επαγγέικαηα. 

Δκέλα κνπ άξεζε πήγαηλα παξαθνινπζνχζα πσο γηλφηαλ ε δνπιεηά θαη κεηά 

αζρνιήζεθα εμ νινθιήξνπ κε απηφ. Γελ δπζθνιεχηεθα δειαδή. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Σα πνηα; (γειάθη)  ρη δελ ηα μέξσ, δελ έρσ αθνχζεη θάηη. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή ελόηεηα απηή δελ 

απαληήζεθαλ θαζώο δελ γλώξηδε ε ζπλεληεπμηαδόκελε.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; 

(Λππεκέλε)Γπζθνιία ζηελ πξφζβαζή κνπ ππάξρεη παληνχ θαζψο έρεη δεκηνπξγεζεί 

εμάξηεζε. Υξεηάδνκαη φπνπ πάσ λα κε ζπλνδεχεη θάπνην κέινο ηεο νηθνγελείαο κνπ 

γηαηί δελ κπνξψ κφλε κνπ γηαηί δελ έρσ κάζεη λα απηνεμππεξεηνχκαη. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 
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ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα;  

(Αγαλάθηεζε) Γελ ππάξρεη ηίπνηα ζε απηήλ ηελ πφιε. Δδψ δελ ππάξρεη θαλ 

ζχιινγνο γηα εκάο ηνπο ηπθινχο ψζηε λα κάζνπκε , λα εθπαηδεπηνχκε λα 

απηνεμππεξεηνχκαζηε κφλνη καο. Έηζη, ζέινληαο θαη κε γηλφκαζηε βάξνο άιισλ. 

Δλλνείηαη φηη ε πνιηηεία ρξεηάδεηαη λα κεξηκλήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο θαη 

πνιιέο επηινγέο γηα ηέηνηα άηνκα. Καη κφλν νη δξφκνη, ηα πεδνδξφκηα είλαη άζιηα. 

Μάιηζηα, όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

Υξεζηκνπνηψ πάιη κε ζπλνδεία φκσο θάπνηεο θνξέο ην αζηηθφ θαη άιιεο ην ηαμί. 

Οη ώξεο ησλ δξνκνινγίσλ ζαο εμππεξεηνύλ αλ επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε 

κία βξαδηλή έμνδν; Τπάξρεη θπζηθή πξόζβαζε; 

Ναη, κε εμππεξεηνχλ ζε απηφ δελ έρσ παξάπνλν. 

Πώο θξίλεηε ην θόζηνο ηεο δηαδξνκήο; 

Τπάξρνπλ γηα εκάο ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπγθεθξηκέλεο θάξηεο θάζε ρξφλν πνπ 

δίλνπκε έλα κηθξφ πνζφ θαη κεηά εμππεξεηνχκαζηε δσξεάλ νπφηε είλαη θάηη θαιφ. 

Πώο θξίλεηε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ; 

Αδηάθνξε, θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη εγψ ηε δηθή κνπ. 

Μάιηζηα, ακάμη νδεγείηε; 

ρη. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Αδηάθνξνη έσο θηιηθνί.  Άιινη θνηηάλε παξάμελα άιινη κε ζεβαζκφ. 

Σώξα όζνλ αθνξά ηνλ εξσηηθό ηνκέα αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε πώο 

ζπκπεξηθέξεζηε εζείο απέλαληη ζην άηνκν πνπ ζαο ελδηαθέξεη εξσηηθά; 
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Γελ ππάξρεη θαιή κνπ.. Κάπνηε ζην παξειζφλ πξηλ κνπ παξνπζηαζηεί ην πξφβιεκα 

κνπ πνπ ήκνπλ λέα αθφκα αιιά κεηά δελ ήηαλ θαη θάηη πνπ κε ελδηέθεξε ηδηαίηεξα.. 

Άκα ηχρεη , έηπρε. 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ; 

Κάπνηεο θνξέο δελ ληψζσ άλεηα φηαλ βξίζθνκαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, δελ κνπ 

βγαίλεη λα εθθξάδνκαη ην ίδην φπσο φηαλ είκαη ζπίηη κνπ. Έρνπλ ππάξμεη πνιιέο 

θνξέο πνπ μεζπψ δεκφζηα πνπ δελ κπνξψ λα απνιαχζσ ζηνλ ίδην βαζκφ ηα σξαία 

πξάγκαηα ηεο δσήο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θαη ζηελαρσξηέκαη! Πξνζπαζψ 

φκσο λα ην μεπεξλψ θαζεκεξηλά. 

Μάιηζηα, θιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Ήηαλ ε πξψηε κνπ θνξά πνπ δίλσ ζπλέληεπμε. Πίζηεπα ζηελ αξρή φηη ζα έρσ άγρνο 

αιιά ηειηθά θχιεζε πνιχ σξαία θαη νη εξσηήζεηο ήηαλ ζσζηά ηνπνζεηεκέλεο. 

Δχρνκαη λα ζε βνήζεζα φζν κπφξεζα θαη εγψ. 

Χξαία, ζαο επραξηζηώ πνιύ. Καιή ζπλέρεηα. 

Δγψ επραξηζηψ. Καιή ζνπ κέξα! 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 5ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε, θαζψο είλαη αξρή ηνπ Κ.Γ.Α.Π ΜεΑ Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ΑκεΑ.) 

Γεηα ζαο. 

Υαίξεηαη θαιή κνπ. 

Όπσο έρεηε ελεκεξσζεί θαη από ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηεο ππεξεζίαο, ζα 

ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ κε ηελ ζπκθνηηήηξηα κνπ γηα ηελ 

πηπρηαθή καο εξγαζία απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Ναη, ην γλσξίδσ. Δπραξίζηεζή κνπ λα ζε βνεζήζσ. 

Χξαία, από πνύ είζηε; 

Καηάγνκαη απφ εδψ, απφ ην Αγξίλην. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 45. 

Έρεηε ηειεηώζεη θάπνηα ηάμε; (Γεκνηηθό, γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε); 

Έρσ ηειεηψζεη Γεληθφ Λχθεην, θαη ζπνχδαζα ζην Μεηζφβην Πνιπηερλείν Αζελψλ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

ρη δελ είκαη. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; 

Εσ κε ηνπο γνλείο κνπ απφ φηαλ έπαζα ην αηχρεκα. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε κε ηνπο γνλείο ζαο δειαδή; 

Σα ηειεπηαία 7 ρξφληα. ηελ αξρή είρα πάεη ζηελ Αζήλα γηα ζπνπδέο θαη κεηά 

εξγαδφκνπλ εθεί θαη ζηα 38 κνπ ρξφληα γχξηζα πίζσ. 

Μάιηζηα, αδέξθηα έρεηε; 
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Ναη, δπν κεγαιχηεξα έλα αδεξθφ θαη κία αδεξθή. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο. Πώο πξνήιζε;  

(Παχζε) Ναη βεβαίσο. Ζ ζσκαηηθή κνπ βιάβε πξνήιζε φηαλ ήκνπλ 38 ρξνλψλ. 

πγθεθξηκέλα, είρα ηελ αηπρία ελψ νδεγνχζα κε ην κεραλάθη κνπ γηα λα πάσ ζηελ 

δνπιεηά έλα πξσί έλα ακάμη εξρφηαλ κε ηαρχηεηα πάλσ κνπ θαη είρε παξαβηάζεη έλαλ 

θφθθηλν ζεκαηνδφηε θαη έπεζα ζθνδξά πάλσ κνπ κε απνηέιεζκα λα κείλσ παξάιπηε 

απφ ηε κέζε θαη θάησ. 

Μάιηζηα, Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο; 

Δίλαη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε γηαηί ελψ είρεο άιιε ξνπηίλα, άιιε θαζεκεξηλφηεηα 

θαη ηψξα πξέπεη λα δεηο έηζη δελ είλαη εχθνιν. Απιά κε ηνλ ρξφλν ζπκβηβάδεζαη ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο πξνζαξκφδεζαη αλαγθαζηηθά. Οη γνλείο κνπ κε θξνληίδνπλ κε 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ελλνείηαη. Με αληηκεησπίδνπλ ην ίδην θπζηνινγηθά θαη κνπ 

παξέρνπλ φηη δπλαηφ θαη θαιχηεξν κπνξνχλ. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα αδέξθηα ζαο; 

Σα αδέξθηα κνπ έρνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο νπφηε δελ βιεπφκαζηε ζπρλά. Αιιά φκσο 

ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ηνπο δελ έρεη αιιάμεη.. 

Χξαία, νη ζπγγελείο ζαο πσο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

(Ηθαλνπνηεκέλε) Δμαξρήο ήηαλ δίπια κνπ θαη κε ζηήξηδαλ ζε φιν απηφ. Γελ κε 

απνμέλσζαλ. Καη ραίξνκαη γηα απηφ , γηαηί αλ δελ είρα θαη απηνχο πηζηεχσ πσο ζα κε 

είρε πάξεη απφ θάησ πνιχ. 

Μάιηζηα, ζα ήζεια λα κνπ πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ 

ησξηλή αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

Γελ λνκίδσ φηη παίδεη ζεκαζία ε ρξνληθή πεξίνδνο αιιά νη άλζξσπνη πνπ έρεηο δίπια 

ζνπ ζε φιν απηφ. Καζψο απηνί νπζηαζηηθά ζε σζνχλ ζην λα παξακέλεηο ελεξγφ κέινο 

ηεο θνηλσλίαο θαη λα κελ ληψζεηο φηη είζαη « βάξνο» ηεο θνηλσλίαο. Δλλνείηαη φηη 

ππάξρνπλ εμαηξέζεηο θαη φηη δελ ππάξρεη ίδηα αληηκεηψπηζε απφ ηνπο άιινπο. 
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ίγνπξα δελ κπνξψ λα θάλσ θάπνηα πξάγκαηα πιένλ αιιά δελ ζεκαίλεη φηη ήξζε θαη 

«ην ηέινο ηνπ θφζκνπ.» 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα κνπ πείηε  αλ εξγάδεζηε ηώξα 

ή θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ; 

Απ’ φηαλ ηειείσζα ηηο ζπνπδέο κνπ εξγαδφκνπλ κέρξη ηψξα αθφκα ζε κηα εηαηξία 

θαηαζθεπψλ. Ξεθίλεζα σο ππάιιεινο θαη ζηε ζπλέρεηα εδψ θαη 4 ρξφληα κνπ 

αλέζεζαλ ηε ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο. Λφγσ ηεο απνθνίηεζήο 

κνπ κε πςειφ βαζκφ, θαη παξαθνινπζψληαο πνιιά ζεκηλάξηα θαη είρα θαη άιια 

ραξηηά ζηα ρέξηα κνπ  κε βνήζεζε ζηελ πνξεία λα βξσ  κηα θαιή ζέζε εξγαζίαο θαη 

λα αλέβσ ηεξαξρηθά. 

Χξαία, δπζθνιεπηήθαηε γηα λα βξείηε δνπιεηά; Πώο ληώζεηε από ηελ εκπεηξία 

ηεο δνπιεηά ζαο; 

ρη δελ δπζθνιεχηεθα γηαηί ήκνπλ εμαξρήο ζε απηήλ ηελ δνπιεηά πξηλ πάζσ ην 

αηχρεκα. Πηζηεχσ φηη απέθηεζα ηε δνπιεηά ιφγσλ ησλ θηινδνμηψλ κνπ κε 

δηαθαηείραλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ δελ έρεη αιιάμεη χζηεξα απφ ην 

αηχρεκα κνπ, κε αληηκεησπίδνπλ φπσο πξηλ. Τπάξρεη άςνγε ζπλελλφεζε θαη 

ζπλεξγαζία. 

 Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

(Αδηάθνξε) Σα έρσ αθνπζηά αιιά δελ έρσ αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν θαζψο έρσ ηελ 

δνπιεηά απηή πιένλ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; 
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(Παχζε) Λφγσ ηνπ θηλεηηθνχ κνπ πξνβιήκαηνο  γεληθά έρσ αληηκεησπίζεη πνιιέο 

δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε κνπ ζε δηάθνξα κέξε. Πξέπεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα 

έρεηο θάπνηνλ απφ δίπια ζνπ θαη είλαη θνπξαζηηθφ. Οπφηε, παληνχ, φπνπ θαη λα πάσ 

δπζθνιεχνκαη. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα;  

(θεπηηθή) Γελ ππάξρνπλ απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηε δηεπθφιπλζε αηφκσλ ζαλ 

εκέλα. Οη ζπλζήθεο είλαη άζιηεο , ε πνιηηεία δελ ζέβεηαη, ξάκπεο δελ ππάξρνπλ ηα 

πεδνδξφκηα θαη νη δξφκνη είλαη άρξεζηνη κε ιαθθνχβεο ρσκαηφδξνκνη θαη πνιιά 

άιια. Γηα λα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο πξέπεη λα ππάξρεη θαη αξκφδνπζα 

ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο πνιίηεο. 

Μάιηζηα, όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

ζνλ αθνξά ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζπάληα ρξεζηκνπνηψ θαζψο κε ζπλνδεχνπλ 

νη γνλείο κνπ είηε κε ην ακάμη είηε ρεηξνθίλεηα. 

Σώξα, όζνλ αθνξά ηνλ εξσηηθό ηνκέα αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε πώο 

ζπκπεξηθέξεζηε εζείο απέλαληη ζην άηνκν πνπ ζαο ελδηαθέξεη εξσηηθά; 

Γελ έρσ θάπνηα ζρέζε ζηε δσή κνπ. 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ; 

ρη γηα πνην ιφγν; Άλζξσπνο δελ είκαη θαη εγψ; Δληάμεη ην φηη έρσ κηα αλαπεξία δελ 

ζεκαίλεη φηη ζα αιιάδσ ζαλ άλζξσπνο ζαλ ραξαθηήξαο. ε θάπνηνπο κπνξεί λα ηνπο 

αξέζεη ζε άιινπο φρη. Δ θαη ηη έγηλε; 

Μάιηζηα, θιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Ήηαλ σξαία εκπεηξία. Ζ αηκφζθαηξα ήηαλ δεζηή, αλνίρηεθα θαη κίιεζα γηα κέλα 

ρσξίο θάπνηα ακθηβνιία ή άγρνο. 
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Δληάμεη, σξαία ινηπόλ ζαο επραξηζηώ γηα ηελ βνήζεηα ζαο! Γεηα ζαο. 

Γεηα ζνπ θνξίηζη κνπ. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 6ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε, δηφηη ε ελ ιφγσ θπξία δελ ην επηζπκνχζε θαη 

ιφγσ ζνξχβσλ ζηελ πεξηνρή φπνπ δηέκελε πξαγκαηνπνηήζεθε αλαιπηηθή θαηαγξαθή 

φζσλ εηπψζεθαλ.) 

Καιεκέξα ζαο. 

Καιεκέξα θνξίηζη κνπ. 

Όπσο ζαο είπα θαη από ην ηειέθσλν πξαγκαηνπνηώ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία 

κε ζέκα ε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο γπλαηθώλ κε αλαπεξία ζηνπο δήκνπο 

Λάξηζαο θαη Αγξηλίνπ θαη ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ 

απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Ναη βέβαηα λα ζαο βνεζήζσ. 

Χξαία, από πνύ είζηε; 

Καηάγνκαη απφ ην Μεζνιφγγη αιιά κέλσ πνιιά ρξφληα εδψ ζην Αγξίλην. 

Πόζσλ ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 53. 

Έρεηε ηειεηώζεη θάπνηα  ηάμε; (Γεκνηηθό, γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε); 

ρη, κφλν ην Λχθεην. 

 Δίζηε παληξεκέλε;  

Ναη είκαη. 

Έρεηε παηδηά; 

Ναη, έρσ κηα θφξε πνπ είλαη 23 ρξνλψλ. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; 

Σψξα δσ κε ηελ θφξε κνπ, είρε θχγεη γηα ζπνπδέο αιιά γχξηζε. Γπζηπρψο νη γνλείο 

κνπ θαη ν άληξαο κνπ έρνπλ θχγεη, νπφηε είκαζηε κφλεο καο. 
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Μάιηζηα, αδέξθηα έρεηε; 

ρη, δελ έρσ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο. Πώο πξνήιζε;  

Ναη, βεβαίσο. Μία βξνρεξή κέξα πξηλ 4-5 ρξφληα πεξίπνπ, φπσο πεξπαηνχζα γηα λα 

πάσ ζηελ αγνξά λα θάλσ ηα ςψληα κνπ γιίζηξεζα θαη έπεζε κε πνιχ δχλακε ζην 

δξφκν κε απνηέιεζκα λα ρηππήζσ ζηελ ζπνλδπιηθή κνπ ζηήιε,  λα πάζσ  θάηαγκα 

ζηνλ απρέλα θαη έηζη παξέιπζα ζε φιν κνπ ην θνξκί.  

Μάιηζηα, πσο ζαο αληηκεησπίδεη ε θόξε ζαο; 

Ζ θφξε κνπ ζηελαρσξήζεθε πνιχ βιέπνληαο κε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Σψξα έρεη 

2 ρξφληα πνπ ηειείσζε κε ηηο ζπνπδέο ηεο θαη γχξηζε. Μνπ ζπκπαξαζηέθεηαη πνιχ 

ζηνλ δχζθνιν αγψλα απηφ, κνπ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο θξνληίδεο. Βέβαηα, φηαλ 

έιεηπε γηα ηηο ζπνπδέο ηεο  ε ζηήξημε ηεο ήηαλ θαη πάιη δεζηή θαη κε βνεζνχζε λα 

ζθέθηνκαη αηζηφδνμα, αιιά είρα ηνλ άληξα κνπ ηφηε πνπ κε βνεζνχζε κε ην 

παξακηθξφ γηα λα θάλσ ηα βαζηθά πξάγκαηα, λα ηξψσ λα αιιάδσ ξνχρα 

θαηαιαβαίλεηο πφζν δχζθνιν είλαη λα γίλνκαη εμάξηεζε θάπνηνπ αιιά δπζηπρψο 

αξξψζηεζε θαη έθπγε πξηλ 1 ρξφλν ζρεδφλ  θαη ηψξα έρσ ηελ θφξε κνπ. 

Oη ζπγγελείο ζαο πσο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

Μνπ ζπκπαξαζηέθεηαη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ν θαζέλαο μερσξηζηά. Κάπνηνη αθφκα 

δελ κπνξνχλ λα ην απνδερηνχλ θαη κε ιππνχληαη, άιινη πάιη κνπ θέξνληαη ζαλ λα 

κελ έρεη ζπκβεί θάηη. ια ζέινπλ ηνλ ρξφλν ηνπο. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

(Αλαζηελαγκφο) ίγνπξα, ππάξρεη θαη κάιηζηα έληνλε. Γηαηί πνιχ απιά δελ κπνξψ 

λα θάλσ ηίπνηα κφλε κνπ θαη πξέπεη ζπλέρεηα λα κε βνεζά θάπνηνο αθφκε θαη ζην 

πην απιφ πξάγκα, πξάγκα πνπ ληψζσ άζρεκα γηα απηφ θαη πνιιέο θνξέο ληψζσ φηη 

γίλνκαη βάξνο αιιά κπνξψ λα θάλσ θαη αιιηψο; 
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ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

ρη, πάληα κε ην λνηθνθπξηφ αζρνιηφκνπλ. 

Ση είδνπο δνπιεηά ζα επηζπκνύζαηε λα θάλεηε; 

Μνπ άξεζε πάληα λα γίλσ δαζθάια. Αιιά ηα παιηά ηα ρξφληα δελ ήζειαλ λα κε 

ζπνπδάζνπλ, κία κε είραλ νπφηε έκεηλα έηζη θαη εγψ. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

ρη δελ ηα έρσ αθνχζεη, αιιά θαη λα ηα ήμεξα θαη πάιη δελ ήηαλ εχθνιν λα κε 

πξνζιάβνπλ θάπνπ γηαηί είλαη κεγάιν ην πξφβιεκα κνπ. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη δελ γλώξηδε ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε  γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ.)   

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

Κνίηα, θνξίηζη κνπ, φπνπ θαη λα πάσ δπζθνιεχνκαη θαζψο ξάκπεο δελ ππάξρνπλ 

πνπζελά γηα ην αλαπεξηθφ θαξνηζάθη γηα λα πάσ θάπνπ κφλε κνπ, έηζη πάληα 

ζπλνδεχνκαη απφ ηελ θφξε κνπ ή θάπνηνλ ζπγγελή. ε ρψξνπο δηαζθέδαζεο- 

ςπραγσγίαο δελ κνπ επηηξέπεη θαη ε ειηθία κνπ. Γηα εζάο είλαη ηψξα απηά. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 
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ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα;  

Σν Αγξίλην είλαη κηα κηθξή ζρεηηθά πφιε, ν δήκνο θαη ε πνιηηεία δελ αζρνινχληαη 

έσο θαη θαζφινπ γηα απηά. Τπάξρνπλ ειάρηζηεο ππνδνκέο θαη απηέο δελ 

ζπληεξνχληαη θαη δελ ηηο ζέβεηαη ν θφζκνο. Γηα παξάδεηγκα δειαδή, θαη απηέο νη 

ιηγνζηέο ξάκπεο πνπ ππάξρνπλ παξθάξεη ν θφζκνο φπνπ βξεη  θαη δελ ηνπο λνηάδεη. 

Γεληθά ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί είλαη δχζθνιε γηα ηα άηνκα απηά ζαλ εκέλα. 

Δλλνείηαη φηη ζα ήζεια λα ιάβνπλ φινη ηνπο ηα απαξαίηεηα κέζα θαη λα  εθαξκφζνπλ 

εμππεξεηηθέο ππνδνκέο γηα εκάο. 

Μάιηζηα, όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

ρη δελ ρξεζηκνπνηψ ηίπνηα απφ απηά, γηαηί πάληα κε ζπλνδεχεη θάπνηνο. Καη έηζη 

θαη αιιηψο είλαη φια θνληά εδψ. 

(Οη εξσηήζεηο δελ απαληήζεθαλ θαζώο ε εμππεξεηνύκελε δελ ρξεζηκνπνηεί ηα 

Μ.Μ.Μ) 

Θα ζέιαηε λα κνπ πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Ναη, άιινη κε θνηηνχλ πεξίεξγα θαη ληψζσ κεηνλεθηηθά, ζαλ λα είκαη κία 

πξνβιεκαηηθή χπαξμε ζηελ θνηλσλία θαη άιινη κε ζπκπφληα. Ο θαζέλαο έρεη ηνλ 

ηξφπν ηνπ. Πξνζπαζψ λα κελ δίλσ ζεκαζία θαη λα ζπλερίδσ ηε δσή κνπ κε ηνλ δηθφ 

κνπ ηξφπν.  

(Οη εξσηήζεηο γηα ην εξσηηθό θνκκάηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη έρεη 

πεζάλεη ν ζύδπγόο ηεο θαη δελ ηελ αθνξνύζε) 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ; 

ρη δελ δπζθνιεχνκαη ηδηαίηεξα. Μπνξεί θάπνηεο ζηηγκέο λα ληξέπνκαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε κνπ γηαηί μέξσ φηη ν κηζφο θφζκνο θνηηά πεξίεξγα αιιά απηφ δελ κε 

εκπνδίδεη ζην λα κελ εθδειψλνκαη φπσο ληψζσ εγψ.  
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Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Ήηαλ επράξηζηε εκπεηξία, νη εξσηήζεηο ήηαλ θαηαλνεηέο πηζηεχσ λα ζε 

ηθαλνπνίεζαλ νη απαληήζεηο κνπ λα ζε βνήζεζα. 

Ναη, ζαο επραξηζηώ πνιύ ινηπόλ, γεηα ζαο. 

Γεηα ζνπ θαιή ζνπ κέξα θνξίηζη κνπ. 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 7ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε, θαζψο είλαη αξρή ηνπ Κ.Γ.Α.Π ΜεΑ Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ΑκεΑ.) 

Καιεκέξα ζαο! 

Καιεκέξα, θαιεκέξα! 

Όπσο ελεκεξσζήθαηε από ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ 

πηπρηαθή πνπ αλαιακβάλσ ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε απαληώληαο ζε θάπνηεο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία γηα ην πώο είλαη ε 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. 

Ναη, θνξηηζάθη κνπ επραξίζησο! 

Χξαία, από πνύ είζηε; 

Απφ ην Αγξίλην. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

53 

Έρεηε ηειεηώζεη θάπνηα ηάμε  (Γεκνηηθό, γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε); 

Σν γπκλάζην κφλν. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

Ναη. 
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Παηδηά έρεηε; 

ρη δπζηπρψο. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; 

Εσ κε ηνλ άληξα κνπ κφλν. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε καδί; 

Μέλνπκε απφ ην γάκν καο θαη κεηά. 

Μάιηζηα, αδέξθηα έρεηε; 

Ναη, έρσ δχν, άιιε κηα αδεξθή θαη έλαλ αδεξθφ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο. Πώο πξνήιζε;  

Έρσ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο απφ 38 ρξνλψλ. Αξρηθά είρα κνχδηαζκα ζηα άθξα κνπ 

κφλν, δελ ήηαλ αθφκα ζνβαξφ ην πξφβιεκα κνπ ηα πξψηα 4-5 ρξφληα. Μεηά φκσο 

είρα αζηάζεηα δελ κπνξνχζα λα κέλσ φξζηα γηαηί έπεθηα. Καη έηζη βξίζθνκαη απφ 

ηφηε ζην αλαπεξηθφ θαξφηζη. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηε βιάβε ζαο ν άληξαο ζαο; 

(θεπηηθή) ηελ αξρή ήηαλ πεξίεξγν φιν απηφ, γηαηί ήηαλ μαθληθφ θαη ήηαλ δχζθνια 

γηαηί δελ ήμεξεο πψο λα ρεηξηζηεί θάπνηα πξάγκαηα. Αιιά κε ηνλ θαηξφ φκσο έκαζε, 

εμνηθεηψζεθε, ζπκβηβάζηεθε κε ηελ θαηάζηαζε κνπ θαη κε αληηκεησπίδεη ζαλ 

θαλνληθφο άλζξσπνο. 

Μάιηζηα, πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα αδέξθηα ζαο; 

πλεηζθέξνπλ θαη απηά ζην πξφβιεκα κνπ φπσο κπνξεί ν θαζέλαο. Γελ βιεπφκαζηε 

ζπρλά φκσο γηαηί έρνπλ θηηάμεη θαη απηνί ηε δσή ηνπο αιιά εληάμεη φια γίλνληαη αλ 

ππάξρεη ζέιεζε. 

Οη ζπγγελείο ζαο πσο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

ηελ αξρή κέρξη λα ην απνδερηνχλ είραλ κηα απφκαθξε ζηάζε θαη κηα πξνζπνίεζε 

μέξεηο φηη ελδηαθεξφληνπζαλ γηα κέλα. Δγψ δελ αζρνινχκνπλ απηή είκαη πιένλ 
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καθάξη λα κπνξνχζα λα ην αιιάμσ. Σψξα φκσο ζα έιεγα φηη έξρνληαη ζπρλά κε 

επηζθέπηνληαη κνπ θέξλνπλ θαη δηάθνξα πξαγκαηάθηα, ππάξρεη δειαδή κηα αιιαγή 

ζην ρεηξηζκφ ηνπο κε κέλα. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα; 

Δ λαη, ζίγνπξα κεγάιε θαζψο αλαγθάδνκαη λα δσ ππφ άιιεο ζπλζήθεο λα κελ κπνξψ 

λα θάλσ πνιιά πξάγκαηα φπσο παιηά. Πιένλ έρσ ζπλεζίζεη ζε απηφ δελ κνπ 

θαίλεηαη ηφζν έληνλν ην πξφβιεκα κνπ θαη έρσ θαη ηνλ άληξα κνπ πνπ είλαη δίπια 

κνπ ζε φια θαη κνπ είλαη αξθεηφ απηφ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ. 

Έρνπκε κε ηνλ άληξα κνπ έλα θαθελείν εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Γνχιεπα εθεί δειαδή 

αιιά ηψξα πεγαίλεη ν άληξαο κνπ θαη έρνπκε θαη κηα γπλαίθα πνπ καο βνεζά πνιχ. 

Ήζαζηαλ δειαδή απηναπαζρνινύκελε; 

Ναη. 

Πώο ληώζεηε από ηελ εκπεηξία ηεο δνπιεηά ζαο; 

Πνιχ ηθαλνπνηεκέλε, κνπ άξεζε λα ζπλαλαζηξέθνκαη κε ηνλ θφζκν λα 

αληαιιάζνπκε δχν θνπβέληεο πνπ ιέεη ν ιφγνο. Σα πξψηα ρξφληα βέβαηα δελ ήηαλ 

αθφκα εκθαλή ηα ζπκπηψκαηα  νπφηε κπνξνχζα λα δνπιεχσ θαλνληθά. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Κάηη έρσ αθνχζεη αιιά δελ αζρνιήζεθα ηδηαίηεξα γηαηί ήκνπλ ζην θαθελείν θαη 

ηψξα δελ έρσ ην θνπξάγην λα κπσ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή ελόηεηα απηή δελ 

απαληήζεθαλ θαζώο δελ γλώξηδε ε ζπλεληεπμηαδόκελε) 
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ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; 

(Παχζε) Ναη, δπζθνιεχνκαη αξθεηά θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξέπεη λα κε 

ζπλνδεχεη ν άληξαο κνπ φπνπ πάσ. Μφλε κνπ απνθεχγσ λα πεγαίλσ θάπνπ γηαηί ν 

θφζκνο είλαη πεξίεξγνο θαη δελ ζέισ λα κε θνηηάλε θάπσο, ελψ κε ηνλ άληξα κνπ 

δίπια ληψζσ αζθάιεηα.  ε φινπο ηνπο ρψξνπο είλαη δχζθνιε ε πξφζβαζε γηαηί 

ξάκπεο δελ ππάξρνπλ νπφηε  λαη δπζηπρψο είλαη δχζθνιε ε κεηαθίλεζε. 

 Θα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα;  

ίγνπξα ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθή ε πξφζβαζε ζε πνιιέο ππεξεζίεο γηα  άηνκα ζαλ 

εκέλα αλ ππήξραλ πην νξγαλσκέλεο ππνδνκέο. Αθφκε θαη ηψξα δελ ππάξρεη επαξθήο 

ζπληήξεζε  θαη ζε απηέο ηηο ιηγνζηέο ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ γηαηί ν θφζκνο δελ 

ζέβεηαη. 

Μάιηζηα, όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

ρη, δελ ρξεζηκνπνηψ, κε ηνλ άληξα κνπ πεγαίλσ νπνπδήπνηε. 

(Οη επφκελεο εξσηήζεηο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηφηη ε ζπλεληεπμηαδφκελε δελ 

ρξεζηκνπνηεί ηα Μ.Μ.Μ φπσο θαη νη εξσηήζεηο γηα ηνλ εξσηηθφ ηνκέα ιφγσ ηεο 

ζπδπγηθήο ζρέζεο ηεο.) 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ; 



120 
 

ρη θαζφινπ ίζα -ίζα είκαη ν εαπηφο κνπ φπσο πάληα. 

Μάιηζηα, θιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Ήηαλ σξαία, επράξηζηε εκπεηξία, κνπ άξεζε ε ξνή ηεο ζπλέληεπμεο δελ είρα θάπνην 

άγρνο γηα ην ηη ζα κε ξσηήζεηο, κνπ άξεζε πνπ αλνίρηεθα.  

Χξαία ζαο επραξηζηώ πνιύ. Γεηα ζαο. 

Δγψ επραξηζηψ. Καιή ζνπ κέξα. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 8ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε, θαζψο είλαη αξρή ηνπ Κ.Γ.Α.Π ΜεΑ Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ΑκεΑ.) 

Γεηα ζαο. 

Καιεκέξα θαιή κνπ. 

Όπσο έρεηε ελεκεξσζεί θαη από  ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηεο ππεξεζίαο, ζα 

ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ κε ηελ ζπκθνηηήηξηα κνπ γηα ηελ 

πηπρηαθή καο εξγαζία απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Βεβαίσο. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε από πνύ είζηε. 

Γελλήζεθα ζην Αηησιηθφ αιιά κεγάισζα εδψ. 

Πόζσλ ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 42 ρξνλψλ. 

Έρεηε ηειεηώζεη θάπνηα ηάμε; (Γεκνηηθό, γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε); 

ρη, γπκλάζην κφλν. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

Ήκνπλ παληξεκέλε αιιά ρψξηζα χζηεξα απφ ην αηχρεκα ιίγν θαηξφ κεηά. 

Έρεηε παηδηά; 

Ναη, έλαλ γην 16 ρξνλψλ. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; 

Εσ κε ηελ κακά κνπ. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε καδί; 



122 
 

Μέρξη λα παληξεπηψ κέλακε καδί. Μεηά έθαλα ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηψξα έξρεηαη 

ζην ζπίηη κνπ ηα ζαββαηνθχξηαθα θαη είκαζηε καδί. 

Έρεηε αδέξθηα; 

ρη είκαη κνλαρνπαίδη. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο. Πώο πξνήιζε;  

Απφ αηχρεκα. ηα 32 κνπ ρξφληα κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ πεγαίλακε  έλα θαινθαίξη 

ηαμίδη θαη δπζηπρψο ηξαθάξακε έληνλα. Ο γηνο κνπ θαη ν άληξαο κνπ επηπρψο δελ 

έπαζαλ ηίπνηα. Αιιά εγψ ήκνπλ άηπρε θαη είρα ζπληξηπηηθφ θάηαγκα ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο θαη απφ ηφηε έκεηλα παξαπιεγηθή θαη ζε ακαμίδην. 

Πώο ζαο αληηκεησπίδεη ν γην ζαο; 

(Τπεξήθαλε, ραξνχκελε) Με ηξπθεξφηεηα, παξφιν πνπ ήηαλ κηθξφο φηαλ πάζακε ην 

αηχρεκα θαη κε βιέπεη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε δελ έρεη αιιάμεη ε ζηάζε ηνπ 

θαζφινπ. Φαληάζνπ αθφκε θαη ηψξα κνπ έρεη κεγάιε αδπλακία. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ζαο ε κεηέξα ζαο; 

(Ηθαλνπνηεκέλε) Σν ίδην κε πξηλ. Δίλαη θνληά κνπ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδσ 

θάπνηεο θνξέο, κε ππνζηεξίδεη αξθεηά δελ κε βιέπεη ζαλ έλα πξνβιεκαηηθφ 

άλζξσπν. Βέβαηα έρσ κάζεη θαη ηα βγάδσ πέξα κφλε κνπ λα είκαη απηφλνκε, νπφηε 

δελ ζέισ λα ηεο γίλνκαη θαη εγψ βάξνο γηαηί έρεη θαη απηή κηα ειηθία δελ ζέισ λα 

θνπξάδεηαη. 

Χξαία, νη ζπγγελείο ζαο πσο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

(Απνγνεηεπκέλε) Κνίηαμε ζηα δχζθνια θαίλνληαη νη άλζξσπνη. Απνγνεηεχηεθα απφ 

θάπνηνπο αθφκε θαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ , απφ αλζξψπνπο πνπ πίζηεπα φηη ήηαλ 

δηθνί κνπ. Γελ μέξνπλ πψο λα ζε αληηκεησπίζνπλ, πψο λα ζνπ κηιήζνπλ θαη ράλνληαη 

απφ ηε δσή ζνπ. Έρσ φκσο ζηήξημε απφ άιια άηνκα πνπ δελ ην πεξίκελα θαη εθεί 

θαηάιαβα πνην αμίδεη ηειηθά λα είλαη δίπια ζνπ. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 
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Ναη, ππάξρεη! Σν βαζηθφηεξν γηα εκέλα ήηαλ  φηη ελψ ήκνπλ παληξεκέλε πνιιά 

ρξφληα, χζηεξα απφ ην αηχρεκα ρψξηζα κε ηνλ άλδξα κνπ αιιά δελ ζέισ λα κπσ ζε 

ιεπηνκέξεηεο. ηελαρσξήζεθα θαη απνγνεηεχηεθα πνιχ θαη ζθεθηφκνπλ ην γην κνπ 

ζε ηη πεξηβάιινλ ζα κεγαιψζεη. Αιιά δφμα ην ζεφ ε δσή καο θπιά θαλνληθά, λνξκάι 

θαη έρσ κάζεη λα είκαη απηφλνκε θαη πξνρσξάκε καδί κε ηνλ γην κνπ θαη ηελ κεηέξα 

κνπ θαη ζηα εχθνια θαη ζηα δχζθνια. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Γελ έρσ εξγαζηεί πνηέ κνπ. 

Ση είδνπο εξγαζία ζα ζέιαηε λα θάλεηε; 

Μνπ άξεζε πάληα λεπηαγσγφο, έρσ αδπλακία ζηα κηθξά παηδηά. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Ναη, ηα έρσ αθνχζεη αιιά φρη ιεπηνκεξψο δελ έρσ αζρνιεζεί γηαηί γηα κέλα 

πξνηεξαηφηεηα έρεη ν γηνο κνπ ηψξα. 

(Οη άιιεο εξσηήζεηο δελ απαληήζεθαλ δηόηη ε ζπλεληεπμηαδόκελε δελ γλώξηδε 

θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ,) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ;  

Κνίηαμε έρσ κάζεη λα είκαη απηφλνκε, θαη θάπνηεο θνξέο πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξέα 

κε ζπλνδεχεη ε κεηέξα κνπ. Ο γηνο κνπ φρη αθφκα γηαηί είλαη κηθξφ παηδί. Οη 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο δελ είλαη πξνζβάζηκεο γηαηί δελ ππάξρνπλ ξάκπεο αιιά απηφ 
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δελ κε εκπνδίδεη λα θάλσ θαζεκεξηλά πξάγκαηα ή λα πεγαίλσ ζην ζνχπεξ κάξθεη, 

ζην θνκκσηήξην θαη άιια. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα;  

Γελ ππάξρνπλ ππνδνκέο είλαη αλχπαξθηεο. Γελ είλαη εχθνιν λα εμππεξεηεζνχκε 

εληειψο κφλνη καο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο! Θα ήζεια ην θξάηνο, ε πνιηηεία φινη 

λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηνχλ θαη λα θαηαιάβνπλ φηη είκαζηε ίζνη κε 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λα θξνληίδνπλ ηελ εμππεξέηεζή καο. Καηάιιεια 

πεδνδξφκηα, ξάκπεο ππεξεζίεο πξνζβάζηκεο θαη φηη  άιιν ρξεηάδεηαη γηα άηνκα ζαλ 

εκάο. 

Μάιηζηα, όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

Ναη ρξεζηκνπνηψ γηα ηηο καθξηλέο απνζηάζεηο αλ ρξεηαζηεί. Κπξίσο ηαμί θαη αζηηθφ. 

Οη ώξεο ησλ δξνκνινγίσλ ζαο εμππεξεηνύλ αλ επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε 

κία βξαδηλή  έμνδν; Τπάξρεη θπζηθή πξόζβαζε;  

Γεληθά νη ψξεο εμππεξεηνχλ απφ φζν γλσξίδσ , αιιά δελ βγαίλσ ην βξάδπ νπφηε δελ 

ηα ρξεζηκνπνηψ ηφηε. 

Γεληθά, πώο θξίλεηε ην θόζηνο ηεο δηαδξνκήο; 

Γλσξίδσ φηη ππάξρνπλ θάξηεο αλαπεξίαο γηα ηελ κεηαθίλεζε νπφηε ην θφζηνο δελ 

είλαη ηφζν αθξηβφ. Δγψ δελ έηπρε αθφκα λα βγάισ αλ θαη πξέπεη ηψξα πνπ ην 

αλέθεξεο! 

Θα ζέιαηε λα κνπ πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

(Παχζε, νξγή) Έρσ δερηεί θαη ξαηζηζκφ απφ θφζκν γηαηί κάιινλ θνβνχληαη ή δελ 

ζέινπλ λα απνδερηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα! Άιινη πάιη κε αληηκεησπίδνπλ κε 



125 
 

ιχπεζε, θαη άιινη κε ζπκπφληα, κε επγέλεηα. Πιένλ έρσ ζπλεζίζεη θαη ηηο δχν 

πιεπξέο νπφηε δελ κε ελνριεί. 

Όζνλ αθνξά ηνλ εξσηηθό ηνκέα πώο ζπκπεξηθέξεζηε εζείο απέλαληη ζην άηνκν 

πνπ ζαο ελδηαθέξεη εξσηηθά; 

Γελ ππάξρεη θάηη ζηε δσή κνπ απηή ηε ζηηγκή γηαηί δελ κε ελδηαθέξεη θηφιαο. Θέισ 

λα κεγαιψζσ ζσζηά ηνλ γηφ κνπ θαη λα είλαη θαιά. 

Χξαία, ζπλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ; 

Κνίηαμε θνξίηζη κνπ, ζίγνπξα ππάξρνπλ θαη δχζθνιεο ζηηγκέο, έλα μέζπαζκα γηα 

παξάδεηγκα, γηαηί ε δσή ζνπ αιιάδεη θαη επεξεάδεηαη θαη ε ςπρνινγία. Οπφηε, δελ 

είλαη εχθνιν λα εθδειψλνκαη άλεηα. 

Μάιηζηα, θιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Γελ έρσ μαλαβξεζεί ζε απηή ηε ζέζε. Μνπ άξεζε  θαη ήηαλ ζηνρεπφκελεο νη 

εξσηήζεηο. Μαθάξη λα ζε εμππεξέηεζα θνξίηζη κνπ. 

Ναη, ζαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηνλ ρξόλν ζαο. Γεηα ζαο. 

ην θαιφ παηδί κνπ. Γεηα ζνπ. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 9ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε, θαζψο είλαη αξρή ηνπ Κ.Γ.Α.Π ΜεΑ Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ΑκεΑ.) 

Γεηα ζαο. 

Γεηα ζνπ. Καιεκέξα. 

Όπσο έρεηε ελεκεξσζεί θαη από ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηεο ππεξεζίαο, ζα 

ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ κε ηελ ζπκθνηηήηξηα κνπ γηα ηελ 

πηπρηαθή καο εξγαζία απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Ναη, λαη θπζηθά. 

Χξαία, από πνύ είζηε; 

Απφ ην Αγξίλην. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 62. 

Έρεηε ηειεηώζεη θάπνηα ηάμε; (Γεκνηηθό, γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε); 

Έρσ ηειεηψζεη ην Λχθεην αιιά δελ ζπνχδαζα θάηη. Γελ κνπ άξεζαλ θαη πνιχ ηα 

γξάκκαηα ηφηε. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

Ναη, λαη. 

Έρεηε παηδηά; 

Ναη έλαλ γην. 

Εείηε δειαδή κε ηελ νηθνγέλεηα ζαο; 

Μφλν κε ηνλ άληξα κνπ , γηαηί ν γηνο κνπ ιφγσ δνπιεηάο δεη ζε άιιε πφιε. 

Έρεηε αδέξθηα; 
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Ναη, έρσ έλαλ αδεξθφ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο. Πώο πξνήιζε;  

Απφ εγθεθαιηθφ μαθληθά κηα κέξα θαη επεξεάζηεθε ε αθνή κνπ θαη ε φξαζε κνπ. 

ρη ζε κεγάιν βαζκφ αιιά δπζθνιεχνκαη αξθεηά γηα λα δσ θαζαξά. Καη ηελ 

θψθσζε κνπ ηελ αληηκεησπίδσ κε ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. Δίκαη έηζη ζρεδφλ 7 

ρξφληα. 

Πσο αληηκεησπίδεη ηε βιάβε ζαο ε νηθνγέλεηα ζαο; 

Σν ίδην κε πξηλ! Γελ έρεη αιιάμεη θάηη απφ ηελ πιεπξά ηνπο. πγθεθξηκέλα είλαη 

δχζθνια φκσο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κνπ γηαηί πιένλ δελ κπνξψ λα 

απηνεμππεξεηνχκαη νπφηε αλαγθαζηηθά ζε φια κε βνεζά ν άληξαο κνπ. Ο γηνο κνπ 

επεηδή ιείπεη ζπρλά δελ βηψλεη ηελ θαηάζηαζε κνπ αιιά κηιάκε ζπλέρεηα ζην 

ηειέθσλν θαη κε ζηεξίδεη. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ζαο ν αδεξθόο ζαο; 

(Υαξνχκελε, ηθαλνπνηεκέλε)Μνπ ζπκπαξαζηέθεηαη αξθεηά, γεληθά είρακε πάληα 

θαιέο ζρέζεηο ζαλ αδέξθηα θαη εηδηθά ηψξα κε θξνληίδεη πνιχ. 

Οη ζπγγελείο ζαο πσο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

(θεπηηθή, ζπκφ) Άιινη αδηαθνξνχλ θαη ηδίσο απφ άηνκα πνπ δελ ην πεξίκελα 

δειαδή εθεί ηειηθά θαίλεηαη πνηνο είλαη  δίπια ζνπ φρη κφλν ζηηο ραξέο θαη ζηα 

εχθνια! Ο θαζέλαο έρεη ηνλ ηξφπν ηνπ. 

Σώξα, ζα ήζεια λα κνπ πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

(Παχζε)Τπάξρεη γηαηί αλαγθάδνκαη λα δσ απφ άιιεο ζπλζήθεο θαη λα εμαξηψκαη απφ 

θάπνηνλ νπσζδήπνηε. Πηέδνκαη θαη εγψ γηαηί δελ ηελ ζέισ απηήλ ηελ θαηάζηαζε 

αιιά δελ κπνξψ λα ηελ αιιάμσ. Οπφηε, ζπκβηβάδνκαη κε ηα ησξηλά δεδνκέλα, έρσ 

ηελ ζηήξημε απφ ηα άηνκα πνπ ζέισ θαη ζπλερίδσ ηε δσή κνπ. 
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ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα κνπ πείηε  αλ εξγάδεζηε ηώξα 

ή θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ; 

Γνχιεπα ζην Γήκν αιιά πιένλ είκαη ζπληαμηνχρνο ιίγν θαηξφ πξηλ ηελ αλαπεξία 

κνπ. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

ρη δελ ηα μέξσ θνξίηζη κνπ. 

(Οη άιιεο εξσηήζεηο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη ε ζπλεληεπμηαδόκελε δελ 

γλώξηδε γηα ηα πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; 

Ναη δπζθνιεχνκαη γηαηί φπνπ πεγαίλσ πξέπεη λα κε ζπλνδεχεη είηε ν άληξαο κνπ είηε 

ν ζχδπγνο κνπ. Οπφηε θαηαιαβαίλεηο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν. 

Θα ήζεια λα κνπ πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα;  

Βεβαίσο. Γεληθά ζηελ πφιε εδψ δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο. Λίγεο είλαη  θαη απηέο δελ 

ζπληεξνχληαη θαζφινπ νπφηε δελ ππάξρεη ηίπνηα βνεζεηηθφ, πξνζβάζηκν γηα εκάο. 

Δλλνείηαη φηη ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα ππάξρνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηα κέζα αιιηψο 

έηζη ζα είκαζηε κηα δσή. 

Μάιηζηα, όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο (π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  
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ρη, δελ ηα ρξεζηκνπνηψ γηαηί φπσο ζνπ είπα πάληα κε ζπλνδεχεη θάπνηνο θαη ληψζσ 

θαιχηεξα θηφιαο έηζη παξά κε θάπνηνλ μέλν. 

(Οη επόκελεο εξσηήζεηο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη ε ελ ιόγσ θπξία ήηαλ 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη παληξεκέλε.) 

Μάιηζηα, θιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ήζεια λα κνπ πείηε δπν ιόγηα γηα 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Έλησζα επράξηζηα, νη εξσηήζεηο ήηαλ θαηαλνεηέο , κπφξεζα λα αλνηρηψ θαη λα 

κηιήζσ γηα εκέλα θαη ην πξφβιεκά κνπ  ρσξίο θάπνην θφβν. Διπίδσ νη απαληήζεηο 

κνπ λα ζε βνεζήζνπλ. 

Δληάμεη ζαο επραξηζηώ πνιύ. Γεηα ζαο. 

Σίπνηα θνπέια κνπ. Γεηα ζνπ θαη  ζέλα. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 10ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε, θαζψο είλαη αξρή ηνπ Κ.Γ.Α.Π ΜεΑ Κέληξν 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ΑκεΑ.) 

Γεηα ζαο είκαη ζπνπδάζηξηα θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη θάλσ ηελ πηπρηαθή κνπ κε 

ζέκα ε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο γπλαηθώλ κε αλαπεξία ζηνπο δήκνπο 

Λάξηζαο θαη Αγξηλίνπ θαη ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ 

απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Γεηα ζνπ, λαη βέβαηα λα ζε βνεζήζσ. 

Χξαία, αξρηθά ζα ζέιαηε λα καο πείηε από πνύ είζηε; 

Απφ εδψ απφ Λάξηζα. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

28 

Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε               θ.ι.π.    

Έρσ ηειεηψζεη ΗΔΚ Λνγηζηηθήο. 

 Δίζηε παληξεκέλε;  

ρη, ειεχζεξε είκαη. 

Πέξα από όηη δελ είζηε παληξεκέλε παξόια απηά έρεηε παηδηά; 

ρη, φρη. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; Πνηα είλαη απηά;  

Εσ κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

Πνηα ε ζρέζε ζαο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο; 

Μηα ραξά ηα πεγαίλνπκε δελ έρνπκε θάπνην πξφβιεκα. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε κε ηα άηνκα απηά;  
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Απφ ηφηε πνπ γελλήζεθα. 

Έρεηε αδέξθηα; 

Ναη έρσ έλαλ αδεξθφ 1 ρξφλν κεγαιχηεξν. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο. Πώο πξνήιζε;  

Γηαγλψζηεθα κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο πξηλ απφ 5 ρξφληα, άξρηζα λα ηα βιέπσ 

δηπιά ηελ ιεγφκελε δηπισπία θαη αλεζχρεζα θαη έθαλα εμεηάζεηο. Έηζη έκαζα φηη 

πάζρσ απφ απηή ηελ αζζέλεηα. Αθνινπζψ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ρξεζηκνπνηψ 

βαθηεξία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κνπ δηφηη αληηκεησπίδσ θαη θηλεηηθφ πξφβιεκα. 

Μάιηζηα, πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο; 

Οη γνλείο κνπ πξνζπαζνχλ λα κε αληηκεησπίδνπλ ην ίδην αλ θαη ην βιέπσ φηη 

ζηελαρσξηνχληαη γηα ηελ θαηάζηαζή κνπ. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ζαο ν αδεξθόο ζαο; 

Ο αδεξθφο κνπ λνηάδεηαη πνιχ γηα κέλα ήξζακε αξθεηά θνληά απφ ηφηε πνπ 

δηαγλψζηεθα κε ηελ λφζν, κε πξνζέρεη θαη ελδηαθέξεηαη γηα ην πψο είκαη. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο; 

Οη ζπγγελείο κνπ είλαη πνιχ ππνζηεξηθηηθνί κε φζνπο ηνπιάρηζηνλ έρνπκε ζηελέο 

επαθέο. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

Δλλνείηαη πσο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε έπεηηα απφ ηελ αζζέλεηά κνπ φινη έξημαλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο πάλσ κνπ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Γνχιεπα παιηφηεξα αιιά έπαημε ξφιν ην πξφβιεκά κνπ θαη ζηακάηεζα. 
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Ση είδνο εξγαζίαο θάλαηε; 

Ήκνπλ δαθηπινγξάθνο ζε κηα εθεκεξίδα γηα 4 ρξφληα θαη κεηά απφ 1 ρξφλν 

απνιχζεθα δηφηη κεηψζεθαλ νη απνδφζεηο κνπ ιφγσ ηεο αζζέλεηαο. 

Ση ηύπνο εξγαζία ήηαλ/είλαη: πιήξνπο, κεξηθήο, εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο, σο 

απηναπαζρνινύκελνο ή σο ππάιιεινο; 

Πιήξεο απαζρφιεζεο ήηαλ ε εξγαζία πνπ έθαλα. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα  πνπ εξγαδόζαζηαλ δηήξθεζε 4 ρξόληα ζσζηά; 

Ναη, λαη. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Γλσξίδσ λαη είρα θάλεη ηα ραξηηά κνπ αιιά δελ κε θάιεζαλ γηα θάπνηα ζπλάληεζε. 

Ήμεξα φηη επξφθεηην λα πξνζιάβνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο άηνκα κε αλαπεξία πήγα 

λα δσ ηη αθξηβψο ρξεηάδεηαη αιιά δελ βγήθε θαη θάηη απφ φιν απηφ. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Κέληξσλ 

Πξνώζεζεο Απαζρόιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ απέλαληί ζαο;  

Ήηαλ πνιχ επγεληθή ε θπξία πνπ δνπιεχεη εθεί δελ είρα θάπνην παξάπνλν. 

Πώο ζαο αληηκεηώπηζε ν εξγνδόηεο ζαο ηνλ πξώην θαηξό πνπ βξηζθόζαζηαλ 

ζηελ δνπιεηά θαη πσο κεηά από έλα δηάζηεκα; 

Γελ είρα θάπνην παξάπνλν ζηελ αξρή ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν φκσο αθνχ έβιεπε φηη δελ 

απέδηδα ην ίδην απνθάζηζε λα κε απνιχζεη. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο παξαιήθζεθαλ δηόηη δελ εξγάδεηαη ηώξα ε ελ ιόγσ 

θπξία.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 
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θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

Αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο θαηά ηελ πξφζβαζε ζε δηάθνξα κέξε δηφηη νη ππνδνκέο ηεο 

πφιεο δελ είλαη θαη νη θαιχηεξεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ. Αιιά ηα 

θαηαθέξλσ πξνο ην παξφλ. Δπεηδή δελ ρξεζηκνπνηψ ακαμίδην φπσο άιια άηνκα κε 

αλαπεξία δελ έρσ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

Δίλαη ράιηα νη ππνδνκέο φρη κφλν γηα εκάο πνπ έρνπκε αλαπεξία αιιά πηζηεχσ γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο. Ο δήκνο δελ έρεη κεξηκλήζεη επαξθψο. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

ρη δελ ρξεζηκνπνηψ κέζα καδηθήο κεηαθνξάο δηφηη νδεγψ ε ίδηα θαη εθηφο απφ απηφ 

κεηαθηλνχκαη θαη κε ηνλ αδεξθφ κνπ ή ηνπο γνλείο κνπ. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο παξαιήθζεθαλ δηόηη ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε δελ θάλεη ρξήζε απηώλ.) 

Πώο θξίλεηε ηελ  ύπαξμε επαξθώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ηε κε θαηάιεςή ηνπο 

από νδεγνύο ρσξίο αλαπεξία (ελλνείηαη όηαλ δελ κεηαθέξνπλ άηνκα κε αλαπεξία 

όπσο νξίδεη ν λόκνο). 

Γελ ππάξρνπλ επαξθείο ρψξνη γηα ζηάζκεπζε γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα βξσ παξθηλγθ θαηά ηηο δηάθνξεο κεηαθηλήζεηο κνπ θαη εθηφο απφ 

απηφ θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο δείρλνληαο ην κε ζεβαζκφ ηνπο 

γηα εκάο. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  
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Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη ξαηζηζηηθά  θαη θνηηνχλ αδηάθξηηα. 

Απηφ γηα κέλα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη κφξθσζε ζεβαζκφο θαη θαηαλφεζε γηα ην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαη δελ ζπκκεξίδνληαη φηη θαη εκείο δελ επηζπκνχκε 

λα είκαζηε ζε απηή ηελ ζέζε. 

ηνλ εξσηηθό ηνκέα πώο ζπκπεξηθέξεζηε εζείο απέλαληη ζην άηνκν πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη εξσηηθά θαη πσο ζπκπεξηθέξεηαη εθείλν ην άηνκν απέλαληί ζαο; 

Τπάξρεη αληαπόθξηζε είηε από εζάο είηε από εθείλν; 

(θεπηηθή)Ζ αιήζεηα είλαη φηη κεηά απφ ηελ ρξήζε ηεο βαθηεξίαο φηαλ δειαδή 

άξρηζα λα αληηκεησπίδσ θαη θηλεηηθφ πξφβιεκα ιφγσ ηεο αζζέλεηάο κνπ δελ 

παξαηεξψ πνιιέο αιιειεπηδξάζεηο γχξσ απφ ην εξσηηθφ θνκκάηη. Ίζσο θαη νη άληξεο 

βιέπνληαο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο δελ ζέινπλ λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα 

δεκηνπξγεζεί κηα γλσξηκία. 

Πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηείηε εζείο γηα λα πιεζηάζεηε θάπνηνλ πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη; 

Δγψ επηζπκψ λα είκαη ν ίδηνο άλζξσπνο πνπ ήκνπλ πξηλ αζζελήζσ θαη δελ ζέισ λα 

δείρλσ θάηη ψζηε λα κε ιππάηαη ν άιινο γχξσ κνπ. πκπεξηθέξνκαη φπσο θαη πξηλ 

θαζψο είκαη αξθεηά θνηλσληθή θαη κνπ αξέζεη λα γλσξίδσ θαηλνχξγηνπο αλζξψπνπο. 

Πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνύλ νη άιινη γηα λα ζαο πξνζεγγίζνπλ εξσηηθά; 

πσο ζνπ είπα θαη ζηελ αξρή δελ έρεη πέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ θάηη ηδηαίηεξν ηνλ 

ηειεπηαίν έλα ρξφλν, παξά κφλν 1-2 θνξέο πνπ βξέζεθα ζηελ παξέα ηνπ αδεξθνχ 

κνπ θαη θάπνηνη απφ ηα αγφξηα εθεί κνπ απεχζπλαλ ζπλερψο ηνλ ιφγν θαη 

πξνζπαζνχζαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα κέλα γνεηεχνληαο κε. 

Πώο είλαη νη εκπεηξίεο ζαο γεληθά ζηνλ ηνκέα απηό; αο πιεζηάδνπλ γεληθά 

εύθνια νη άιινη;  

Πην παιηά είρα κία κεγάιε ζρέζε ε νπνία δηαθφπεθε ιφγσ φηη αλαθαιχςακε ζηελ 

πνξεία φηη δελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε καδί. Έπεηηα απφ ηελ αζζέλεηά κνπ γλσξίδσ 

θαηά θαηξνχο δηάθνξνπο άληξεο πνπ απιά παξακέλνπλ απινί γλσζηνί. 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, 

θ.ιπ. 
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ρη, φρη ζπκπεξηθέξνκαη αθξηβψο φπσο θαη πξηλ. 

Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ζέιακε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Υάξεθα πνιχ πνπ ζε βνήζεζα θαη θαηάθεξεο λα κάζεηο θαη ιίγα πξάγκαηα γηα κέλα! 

Ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο νη εξσηήζεηο πνπ κνπ έζεζεο. νπ εχρνκαη θαιή επηηπρία 

θαη φια λα ζνπ πάλε φπσο επηζπκείο! 

αο επραξηζηώ πνιύ θαη γηα εζάο εύρνκαη όηη θαιύηεξν! 

Γεηα ζνπ γεηα ζαο. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 11ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε ιφγσ θάπνησλ ηερληθψλ  αηηηψλ εθείλε ηελ 

ζηηγκή θαη επεηδή ε ζπλεληεπμηαδφκελε είρε ην πξφγξακκα ηεο επηηαρχλακε ηελ 

δηαδηθαζία θξαηψληαο εθηεηακέλεο ζεκεηψζεηο.) 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γεηα ζαο θαιεκέξα 

Γεηα ζαο 

Θα ήζεια λα καο βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλνπκε γηα ηελ πηπρηαθή καο 

εξγαζία απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο εζεινληηθά θπζηθά. 

Ναη ,λαη κε έρεη ελεκεξψζεη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο. 

Χξαία αο μεθηλήζνπκε ηόηε λα κελ ζαο θαζπζηεξώ θαη εζάο από ην πξόγξακκά 

ζαο. Αξρηθά, ζα ζέιακε λα καο πείηε από πνύ είζηε; 

Δίκαη απφ ηελ Αζήλα απφ ην Διιεληθφ. 

Πόζσλ ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 37 

Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε                  

Έρσ ηειεηψζεη ΗΔΚ Λνγηζηηθήο. 

Δίζηε παληξεκέλε;  

Ναη, είκαη παληξεκέλε θαη έρσ θαη δχν αγφξηα ην έλα 6,5 θαη ην άιιν 8,5. 

Εείηε καδί κε ηνλ άληξα θαη ηα παηδηά ζαο; 

Ναη, καδί αιιά εγψ ηψξα εδψ θαη 2 κήλεο είκαη εδψ. 

Πσο είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ησλ κειώλ; 

Καιέο είλαη καθξηά ηψξα. 
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Έρεηε αδέξθηα; 

Ναη, έρσ έλαλ αδεξθφ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

Σνλ επηέκβξην πνπ πέξαζε είρα ηξνραίν κε ηνλ ζχδπγφ κνπ κε ηελ κεραλή. Έηζη 

φπσο ήκαζηαλ πεζκέλνη θαη ζεξλφκαζηαλ ήξζε θαη κε ρηχπεζε έλα ακάμη θαη έηζη 

έκεηλα παξάιπηε. Αλ δελ κε είρε ρηππήζεη κε ην ακάμη ηψξα ζα ήκνπλ θαιά. Ο 

άληξαο κνπ κφλν ηα πιεπξά ρηχπεζε. Έρσ δχν κήλεο πνπ είκαη εδψ έρσ θάλεη 

ρεηξνπξγεία θαη ζπνλδπινδεζία. Έρσ βειηίσζε φζνλ αθνξά ηελ αίζζεζε αιιά ηίπνηα 

φζνλ αθνξά ηελ θίλεζε. Πίζηεπα πσο ζα θαζίζσ 3 κήλεο εδψ αιιά δελ λνκίδσ λα λαη 

κφλν ηφζν ηειηθά. 

Μάιηζηα, πώο αληηκεησπίδεη ν ζύληξνθνο ηελ βιάβε ζαο; 

Ο άληξαο κνπ ηψξα είλαη ζηελ Αζήλα κε ηα παηδηά. Γπζθνιεπφηαλ πνιχ φζν ήκνπλ 

εθεί. Γελ κπνξνχζε λα κε εμππεξεηεί είρακε εληάζεηο. Μνπ έιεγε λα πάσ ζε θάπνην 

θέληξν θαη έηζη ήξζα εδψ. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα παηδηά ζαο; 

Σα παηδηά κνπ ζηελαρσξηφηαλ πνιχ φζν ήκνπλ εθεί θνβφηαλ λα κελ κε αθνπκπήζνπλ 

θαη πνλέζσ. Κάλακε κηα ζπκθσλία πσο ζα είκαζηε γηα θάπνην θαηξφ καθξηά κέρξη λα 

γίλεη ε κακά θαιά. ηαλ είραλ έξζεη κηα θνξά λα κε δνπλ κε ξσηνχζαλ αλ ήκνπλ ιίγν 

θαιχηεξα θαη αλ κπνξψ λα πεξπαηήζσ ιίγν ηψξα. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο; 

Ζ κεηέξα κνπ ζηελαρσξηέηαη γηα κέλα αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη έρεη ηνλ παηέξα 

κνπ κε Alzheimer θαη δελ κπνξεί λα ηνλ αθήζεη γηα λα έξζεη λα κε δεη. 

Πσο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ν αδεξθόο ζαο; 

Ση λα θάλεη θαη ν αδεξθφο κνπ έρεη λα θνηηάμεη θαη απηφο ηελ δηθή ηνπ δσή. 

 Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο; 
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Γελ έρσ θαη ηδηαίηεξεο επαθέο κε ηνπο ζπγγελείο κνπ κέζα ζην ζπίηη ήκνπλ θαη ζηελ 

Αζήλα πνιχ ιίγν έβγαηλα έμσ. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε λαη, βιέπσ ηνπο αλζξψπνπο λα κε θνηηάλε πνιχ 

πεξίεξγα ζην δξφκν. Αθφκε θαη έλαο γείηνλαο πνπ δελ κηιάκε κηα κέξα πνπ κε είδε 

έμσ ζην δξφκν κε ξψηεζε αλ ρξεηάδνκαη θάηη θαη εγψ ηνπ είπα πσο απιψο πεξηκέλσ 

θάπνηνλ. ε κηα θαθεηέξηα έλαο κε θνηηνχζε πνιχ επίκνλα δελ έπαηξλε ην βιέκκα ηνπ 

απφ πάλσ κνπ κέρξη πνπ ηνλ θνηηνχζα θαη εγψ γηα λα δεη φηη είλαη πνιχ άζρεκν θαη 

ελνριεηηθφ. (Αίζζεκα έληνλεο ελφριεζεο θαη εθλεπξηζκνχ) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Ναη δνχιεπα ζε ινγηζηηθφ γξαθείν κε πιήξε απαζρφιεζε, βξήθα εχθνια δνπιεηά 

ήκνπλ θαη ιίγν ηπρεξή γηαηί ην αθεληηθφ κνπ ηφηε έςαρλε γηα θάπνηα θνπέια θαη έηζη 

κε θξάηεζε. ηαλ παληξεχηεθα φκσο έθπγα απφ εθεί θαη άλνημα κε ηνλ ζχδπγφ κνπ 

καγαδί κε είδε plexiglass, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα  πνπ εξγαδόζαζηαλ πόζν θαηξό δηήξθεζε (κήλεο/ρξόληα); 

πλνιηθά δνπιεχσ 15 ρξφληα. 

Πεξηγξάςηε καο ηελ εκπεηξία ζαο ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα βξείηε δνπιεηά / ηελ 

εκπεηξία ζαο από ηελ δνπιεηά ζαο;   

Σα ρξφληα πνπ ηέιεησζα εγψ ήηαλ πνιχ πην εχθνιν λα βξεη θάπνηνο δνπιεηά φπσο 

ζνπ είπα ήκνπλ θαη ηπρεξή γηαηί βξήθα εχθνια. Μέζσ ηεο δνπιεηάο απνθηάο γλψζεηο 

θπζηθφ είλαη θαη εκπεηξίεο γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  



139 
 

Ναη γλσξίδσ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ αιιά δελ κπήθα ζηελ δηαδηθαζία λα ηα 

αμηνπνηήζσ, ιίγνπο κήλεο έρσ πνπ είκαη έηζη. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηνλ ΟΑΔΓ παξαιήθζεθαλ δηόηη ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε δελ ηα είρε ρξεζηκνπνηήζεη νπόηε δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

απαληήζεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

Αληηκεησπίδσ πνιιέο δπζθνιίεο θαη εδψ αιιά θαη ζηελ Αζήλα. Γελ ππάξρνπλ 

ξάκπεο είλαη ειάρηζηεο ρξεηάδνκαη φπνπ θαη λα πάσ ζπλνδφ. ηελ Αζήλα ήζεια λα 

πάσ ζηηο θίιεο κνπ γηα θαθέ θαη δελ πήγαηλα γηαηί δελ είραλ αζαλζέξ θαη έηζη δελ 

κπνξνχζα λα αλέβσ. Οχηε εκείο είρακε ζην ζπίηη καο αζαλζέξ θαη αλαγθαζηήθακε 

λα θάλνπκε εμσηεξηθφ δελ γηλφηαλ δηαθνξεηηθά. Πνηνο ζα ήηαλ απηφο πνπ ζα 

αλεβνθαηέβαδε θαη εδψ ζηελ Λάξηζα  πνπ βγήθα κηα κέξα ήζεια λα κπσ ζε έλα 

καγαδί αιιά δελ είρε ξάκπα θαη έηζη είπα «πάκε λα θχγνπκε». Δθείλε ηελ ψξα ήηαλ 

έλαο θχξηνο πνπ κε βνήζεζε λα αλέβσ. Δίλαη πνιχ δχζθνιν δελ κπνξψ λα πάσ 

πνπζελά. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

ρη δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο, ξάκπεο ππάξρνπλ ζε πνιχ ιίγα ζεκεία. Οχηε ζηα 

πεδνδξφκηα νπφηε θάπνηνο πξέπεη λα θηλείηαη κφλν απφ ηνλ δξφκν ζπλεηδεηνπνηψληαο 

ηελ επηθηλδπλφηεηα. ηελ Αζήλα είλαη αθφκε πην ράιηα δελ ππάξρνπλ θαιά-θαιά 

πεδνδξφκηα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  
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ρη 1-2 θνξέο πνπ θαηέβεθα ζην θέληξν ηεο Λάξηζαο θαηέβεθα κε ην ιεσθνξεηάθη 

ηνπ Animus . νδεγνχζα παιηά θαη αλ δελ θαηαθέξσ λα γίλσ φπσο πξηλ ζα πάξσ 

αλαπεξηθφ. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

ε θαθεηέξηεο πνπ πήγαηλα θακηά θνξά ζηελ Αζήλα ππήξραλ άλζξσπνη πνπ 

θνηηνχζαλ πνιχ επίκνλα θαη αδηάθξηηα, λα εμαηξέζσ βέβαηα ηα κηθξά παηδηά πνπ δελ 

θαηαιαβαίλνπλ θαη θάλνπλ δηάθνξα ζρφιηα. Λεο θαη εκείο πνπ είκαζηε ζε ακαμίδην 

ζέινπκε λα είκαζηε έηζη; Ση λα πσ…(Έληνλνο εθλεπξηζκφο θαη ιχπε) 

αλ λέα γπλαίθα πνπ είζαζηε αλ ππνζέζνπκε πσο δελ είζηε παληξεκέλε πσο 

πηζηεύεηε όηη ζα ζπκπεξηθεξόζαζηαλ απέλαληη ζε θάπνην άηνκν πνπ ζαο 

ελδηέθεξε; 

Μέρξη ζηηγκήο δελ κε ελδηέθεξε ην εξσηηθφ θνκκάηη ζηελ θαηάζηαζε πνπ είκαη. 

Αιιά ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ παξά ην πξφβιεκα κνπ κε πξνζεγγίδνπλ. Δίρα 2-3 

πεξηζηαηηθά πνπ κπνξψ λα πσ πσο κε γνήηεπζαλ. Αθφκε θαη έμσ έλαο κε θνηηνχζε 

επίκνλα κε ειθπζηηθφ ηξφπν. ε θάπνηνλ θηφιαο είπα «ηη λα κε θάλεηε εκέλα ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ είκαη, δελ κπνξψ λα ζαο πξνζθέξσ θάηη». (Αίζζεκα ιχπεο θαη 

αίζζεκα θαησηεξφηεηαο) 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, 

θ.ιπ. 

ρη θαζφινπ εδψ κέζα φινη θιαίλε. 

Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ζέιακε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Γελ μέξσ… Βνήζεηα ζηελ επηζηήκε! 

Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηνλ ρξόλν ζαο θαη ηελ βνήζεηά ζαο ζηελ έξεπλά καο! αο 

εύρνκαη θαιή αλάξξσζε θαη όια λα πάλε όπσο επηζπκείηε! 

Γεηα ζνπ λα ζαη θαιά! 
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                                      ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 12ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε καγλεηνθσλεκέλε δηφηη ε θσλή ηεο 

ζπλεληεπμηαδφκελεο δελ αθνπγφηαλ ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηφο ηεο ζηηο θσλεηηθέο 

ρνξδέο θαη έηζη ήηαλ αλαγθαία ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ). 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γεηα ζαο θαιεζπέξα. 

Καιεζπέξα θνξίηζη κνπ. 

Όπσο ζαο ελεκέξσζα θαη από ην ηειέθσλν θάλσ ηελ πηπρηαθή κνπ ηώξα θαη ζα 

ήζεια λα κε βνεζήζεηε απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο γπλαηθώλ κε αλαπεξία. 

Ναη, λαη πεο κνπ. 

Αξρηθά πείηε καο από πνύ είζηε. 

Δίκαη απφ ην Εάππεην Λάξηζαο. 

Πόζσλ ρξνλώλ είζηε; 

48 

Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε θ.ι.π. 

Δίκαη απφθνηηε ιπθείνπ. 

Δίζηε παληξεκέλε;  

Ναη είκαη θαη έρσ 3 παηδηά. 

Εείηε κε ηελ νηθνγέλεηα ζαο ζσζηά; 

Ναη βέβαηα κε ηα παηδηά κνπ θαη ηνλ άληξα κνπ θαη έρνπκε πάξα πνιχ θαιή ζρέζε 

κεηαμχ καο.(Αίζζεκα ραξάο) 

Έρεηε αδέξθηα; 

Έρσ έλαλ αδεξθφ κεγαιχηεξν. 
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ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

Δίρα θαξθίλν ζηηο θσλεηηθέο ρνξδέο θαθνήζεο θαη ρξεηάζηεθε λα θάλσ 3 επεκβάζεηο 

θαη αθηηλνζεξαπεία. Κνθίσκα ιέγεηαη. Σν απνηέιεζκα κεηά απφ φιε απηή ηελ 

πεξηπέηεηα κε ηελ πγεία κνπ είλαη φηη είκαη θαιά αιιά δελ έρσ θαζαξή θαη βξνληεξή 

θσλή, θπζηνινγηθή δειαδή φπσο εζείο. Έθαλα δχν πιαζηηθέο γηα λα κπνξψ λα κηιάσ 

έηζη ζηελ Ηζπαλία. Μνπ άξεζε λα αιιάδσ ηελ θσλή κνπ θαη λα κηκνχκαη, θάπληδα θαη 

ιίγν αιιά ήηαλ λα γίλεη. Σψξα επηπρψο είκαη θαιά! 

Μάιηζηα, πώο αληηκεησπίδεη ν ζύληξνθνο ηελ βιάβε ζαο;  

Έρεη ζπλεζίζεη ηελ θσλή κνπ θαη κε αληηκεησπίδεη θπζηνινγηθά, ζηελ αξρή ηνπ 

θαηλφηαλ πεξίεξγν θαη δπζθνιεπφηαλ λα κε θαηαιάβεη θαη εηδηθά ζην ηειέθσλν πνπ 

δελ κε θαηαιαβαίλνπλ νχηε ηψξα. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα παηδηά ζαο; 

Καη ηα παηδηά κνπ κε έρνπλ ζπλεζίζεη αιιά παξφια απηά ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ κε 

ιππνχληαη.  

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο; 

Οη γνλείο κνπ ζηελνρσξήζεθαλ πνιχ κε απηφ πνπ κνπ ζπλέβε θαη ζπλέρεηα 

αλεζπρνχλ αλ είκαη θαιά. Ζ κεηέξα κνπ εηδηθά ζπλερψο πξνζεχρεηαη, θάζε Κπξηαθή 

πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία κε ην πξφζθνξν γηα λα είκαη θαιά. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ζαο ν αδεξθόο ζαο;  

Ο αδεξθφο κνπ ην έρεη μεπεξάζεη, έρεη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ  άιισζηε θαη δελ 

αζρνιείηαη καδί κνπ. Με δήιεπε πνπ έπαηξλα θαη ζχληαμε αλαπεξηθή. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο;  

Οη ζπγγελείο κνπ δελ μέξνπλ αθξηβψο ηη είρα, απιψο ηνπο είπα φηη είρα έλα πξφβιεκα 

κε ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο. Γελ ηνπο είπα ηελ αιήζεηα.  

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 



144 
 

Με αληηκεησπίδνπλ ην ίδην, φπσο θαη πξηλ απιά ε θσλή κνπ έρεη γίλεη 

ραξαθηεξηζηηθή πιένλ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Δξγαδφκνπλ πξηλ ην πάζσ θαη εξγάδνκαη απιά γηα θάπνηα ρξφληα έπαηξλα ζχληαμε 

αλαπεξίαο αιιά κεηά ζηακάηεζε. Πεξλνχζα απφ επηηξνπή θάζε δχν ρξφληα αιιά 

απνθάζηζα λα κελ μαλαπεξάζσ γηαηί θνβφηαλ ε ζχληαμε θαη αθνχ αηζζάλζεθα 

θαιχηεξα ζπλέρηζα λα εξγάδνκαη. 

Ση είδνο εξγαζίαο θάλαηε θαη θάλεηε; 

Έθαλα εκπφξην θαζαξηζηηθψλ πξντφλησλ, έρσ απνζήθε. 

Ση ηύπνο εξγαζία ήηαλ/είλαη: πιήξνπο, κεξηθήο, εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο, σο 

απηναπαζρνινύκελνο ή σο ππάιιεινο; 

Διεχζεξε επαγγεικαηίαο είκαη. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα  πνπ εξγαδόζαζηαλ πόζν θαηξό δηήξθεζε (κήλεο/ρξόληα);  

Γνπιεχσ απφ ηα 18 ζε δηάθνξεο εξγαζίεο θαη αξγφηεξα απνθάζηζα λα αζρνιεζψ σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο έρνληαο πξντφληα θαζαξηζκνχ. 

Πεξηγξάςηε καο ηελ εκπεηξία ζαο ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα βξείηε δνπιεηά / ηελ -

εκπεηξία ζαο από ηελ δνπιεηά ζαο; 

Γελ πξνζπάζεζα ηδηαίηεξα λα βξσ δνπιεηά έβξηζθα εχθνια. Ζ δνπιεηά κνπ 

παξέκεηλε ίδηα  θαη κεηά απφ φζα πέξαζα κε ηελ πγεία κνπ πξνζπάζεζα λα 

απνθηήζσ πειαηεία θαη φινη κε ξσηνχζαλ ηη ζπλέβε κε ηελ θσλή κνπ. 

Γπζθνιεχνληαη κεξηθέο θνξέο λα κε θαηαλνήζνπλ αιιά κε έρνπλ ζπλεζίζεη πηα, ηνπο 

θαηλφηαλ αθφκε θαη αζηείν. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  
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Γελ ηα γλσξίδσ είρα ηελ δηθή κνπ δνπιεηά θαη δελ αζρνιήζεθα πνηέ λα κάζσ γηα ηη 

πξφθεηηαη. Ζ αλαπεξία κνπ αθνξά κφλν ηελ νκηιία θαη αλέξρεηαη ζην 68%. 

(Οη εξσηήζεηο γηα ηνλ ΟΑΔΓ παξαιήθζεθαλ δηόηη ε ζπλεληεπμηαδόκελε δελ ηα 

είρε ρξεζηκνπνηήζεη νπόηε δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απαληήζεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Γεληθόηεξα ζπλαληάηε δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

Γελ αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο γεληθφηεξα σο άηνκν κε αλαπεξία δηφηη ε αλαπεξία κνπ 

δελ είλαη θηλεηηθή θαη αθνξά κφλν ηελ νκηιία. Γπζθνιεχνκαη κφλν φηαλ 

ζπλελλννχκαη απφ ην ηειέθσλν κε δηάθνξνπο πειάηεο, φπνπ ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο 

λα επαλαιάβσ θαη κε πηάλεη βξάρλα θαη βήραο. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

Γελ κε απαζρνινχλ γηαηί δελ ηα ρξεζηκνπνηψ. Μεηαθηλνχκαη κε ηνλ άληξα κνπ θαη 

νδεγψ θαη ε ίδηα νπφηε δελ ρξεηάδνκαη κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο παξαιήθζεθαλ δηόηη ε ζπλεληεπμηαδόκελε δελ 

ρξεζηκνπνηεί κέζα καδηθήο κεηαθνξάο). 

Πώο θξίλεηε ηελ  ύπαξμε επαξθώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ηε κε θαηάιεςή ηνπο 

από νδεγνύο ρσξίο αλαπεξία; 

Πηζηεχσ γεληθά φηη δελ ζέβνληαη ηνπο δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Με θνηηάδνπλ πεξίεξγα ιφγσ ηεο νκηιίαο κνπ θαη ηδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά ηα νπνία 

γειάλε θαη ηα κσξά θιαίλε θηφιαο φηαλ κε αθνχλε. 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, 

θ.ιπ. 
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ρη δελ ζπλαληάσ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθέξνκαη θαλνληθά αιιά δελ κπνξψ λα 

ζπλελλνεζψ θαιά. 

Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ζέιακε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Καηάθεξα λα κηιήζσ γηα ηελ εκπεηξία κνπ θαη λα πσ 2-3 πξάγκαηα γηα ηελ πάζεζή 

κνπ θαη λα ζπλεηζθέξσ ζηελ έξεπλα πνπ θάλεηε. αο ζπκβνπιεχσ λα πξνζέρεηε ηελ 

πγεία ζαο λα κελ θαπλίδεηε νχηε λα κηκείζηε θσλέο. 

Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ βνήζεηα ζαο λα είζηε θαιά! 

Καη εγψ επραξηζηψ θνξίηζη κνπ θαη εζχ λα ζαη θαιά! 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 13ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε καγλεηνθσλεκέλε δηφηη ε ζπλεληεπμηαδφκελε 

είρε πνιχ βξαρλή θσλή, δνθηκάζακε λα ηελ καγλεηνθσλήζνπκε αιιά δελ σθεινχζε 

θάηη ηέηνην θαη έηζη πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ) 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γεηα ζαο θαιεκέξα. 

Γεηα ζαο 

Γλσξίδσ όηη ζαο έρεη ελεκεξώζεη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγόο ηνπ θέληξνπ θαη έηζη 

γηα λα κελ ζαο θαζπζηεξώ από ηελ θπζηνζεξαπεία ζαο ζα μεθηλήζνπκε ακέζσο. 

Ναη, λαη βηάδνκαη  

Πείηε καο αξρηθά από πνύ είζηε; 

Απφ Αζήλα Αγία Παξαζθεπή. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 65 εηψλ. 

 Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε θ.ι.π.                                 

Έρσ ηειεηψζεη ηελ ΑΟΔ ινγηζηηθά. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

Δίκαη παληξεκέλε λαη. 

 Έρεηε παηδηά;  

Έρσ δχν παηδηά έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη. 

Εείηε καδί κε ηνλ ζύδπγν; 

Ναη κε ηνλ ζχδπγν. 



148 
 

Έρεηε αδέξθηα; 

Έρσ κία αδεξθή. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

Άξρηζα λα παξαπαηάσ, πήγα ζηνλ γηαηξφ θαη κνπ είπε φηη είλαη νξζνπαηδηθφ. Έθαλα 

εμεηάζεηο θαη κνπ είπαλ φηη είλαη λεπξνινγηθφ έπεηηα κία ζπάληα κνξθή Parkinson. 

Δίρε θαη ε κακά κνπ. Έπαηξλα θαη θάξκαθα ληνπακίλε, δελ πνλνχζα αιιά έηξεκα 

πνιχ. Έθαλα εγρείξηζε πήξαλ λεχξν απφ ηνλ εγθέθαιν κνπ ην έβαιαλ ζην ζηέξλν 

αξηζηεξά θαη κνπ ην ξπζκίδεη ν λεπξνιφγνο κε θνπκπηνπηεξάθη. Σα πφδηα κνπ είραλ 

πάξα πνιχ ππεξθηλεηηθφηεηα εθεί ήηαλ ην πξφβιεκα. Σφζν ψζηε λα έρσ θαη 

πξφβιεκα κε ην ηζρίν, έθαλα 3 ρεηξνπξγεία. Γελ έρσ δεη θαιφ ζηα πφδηα ζην θέληξν 

απνθαηάζηαζεο θαη είκαη εδψ 5,5 κήλεο. 

Πώο αληηκεησπίδεη ν ζύληξνθνο ηελ βιάβε ζαο; 

Ο ζχδπγνο θάλεη αηκνθάζαξζε θάζε κέξα έρεη ην δξάκα ηνπ 5 ρξφληα καο έρεη 

ηξειάλεη απηή ε αξξψζηηα. (Αίζζεκα απειπηζίαο) 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα παηδηά ζαο; 

Ζ θφξε κνπ παληξεχεηαη ηνλ Μάην έρνπλ εηνηκαζίεο θαη ζέινπκε λα ηνπο δψζνπκε ην 

ζπίηη ζηελ Αζήλα λα πάλε λα κείλνπλ. Ο γηνο δνπιεχεη ζηελ Θήβα είλαη καθξηά. Κάζε 

ζαββαηνθχξηαθν έξρεηαη ε θφξε κνπ κε ηνλ γακπξφ κνπ λα κε δνχλε, δελ είλαη θαη 

θνληά Αζήλα-Λάξηζα. Ο γακπξφο κνπ είλαη ρξπζφ παηδί είλαη ηπρεξή ε θφξε κνπ ζε 

απηφ. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ζαο ε αδεξθή ζαο; 

Με ηελ αδεξθή κνπ δελ κηιάκε έρνπκε καιψζεη γηα ηα θιεξνλνκηθά. Με πήξε 

ηειέθσλν κηα κέξα είπα λα κελ ην ζεθψζσ αιιά κεηά ην ζήθσζα, ηππηθά πξάγκαηα. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο;  

(Αίζζεκα απειπηζίαο)Δίρακε πνιινχο θίινπο παιηά εξρφηαλ ζπλέρεηα άηνκα ζην 

ζπίηη ηψξα δελ καο ρηππάεη θαλείο ην θνπδνχλη. 
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Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

Τπάξρεη ηεξάζηηα αιιαγή, αθνχ πξηλ ην αηχρεκα κνπ ήκνπλ έλα άηνκν ζαλ φια ηα 

άιια, κε φλεηξα θαη πιάλα ζηελ δσή κνπ. ηελ αξρή ήηαλ πνιχ δχζθνια λα 

ζπλεζίζσ ζηελ ησξηλή κνπ θαηάζηαζε, αιιά πιένλ ληψζσ πνιχ θαιά κε ηνλ εαπηφ 

κνπ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ. 

Χο ινγίζηξηα δνχιεςα 20 ρξφληα. 

Ση ηύπνο εξγαζία ήηαλ/είλαη: πιήξνπο, κεξηθήο, εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο, σο 

απηναπαζρνινύκελνο ή σο ππάιιεινο; 

Πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηδησηηθή ππάιιεινο. 

Πεξηγξάςηε καο ηελ εκπεηξία ζαο ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα βξείηε δνπιεηά / ηελ 

εκπεηξία ζαο από ηελ δνπιεηά ζαο;  

Δίρα βξεη ηφηε δνπιεία ήηαλ θαη άιια ρξφληα. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Γελ κε ελδηαθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα δελ κπνξψ λα δνπιέςσ είλαη θαη ε θφξε κνπ 

ζηνλ ΟΑΔΓ άλεξγε. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηνλ ΟΑΔΓ παξαιήθζεθαλ δηόηη ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε ήηαλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

απαληήζεη.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 
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ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

Με ην πεξπάηεκα έρσ πξφβιεκα ρξεηάδνκαη ζπλνδφ θαη ην ακαμίδην βέβαηα. Γελ έρσ 

λα πάσ θαη πνπζελά νπφηε δελ έρσ λα αληηκεησπίζσ πνιιέο δπζθνιίεο. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

Πην θαιά εδψ απφ ηελ Αζήλα είλαη πην πξνζεγκέλα ζηελ Λάξηζα πεξηζζφηεξεο 

ππνδνκέο αιιά φρη επαξθείο. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

Πνπ λα πάσ; κε ην ιεσθνξεηάθη ηνπ animus κφλν έρσ θαηέβεη γηα βφιηα θαη θάηη 

εμεηάζεηο θαη κε ηνλ γακπξφ κνπ κε ην απηνθίλεηφ ηνπ φηαλ έξρνληαη κε ηελ θφξε 

κνπ λα κε δνπλ. Παιηά πνπ ήκνπλ θαιά νδεγνχζα απηνθίλεην. 

(Οη άιιεο εξσηήζεηο γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δηόηη ε ζπλεληεπμηαδόκελε δελ ηα ρξεζηκνπνηεί νπόηε παξαιήθζεθαλ.) 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Οίθηνο, δελ κπνξεί λα ην μεπεξάζεη ν θφζκνο ην λα βιέπνπλ θάπνηνλ ζε θαξνηζάθη. 

Γελ ην θαηαιαβαίλνπλ. 

(Οη εξσηήζεηο γηα ηνλ εξσηηθό ηνκέα δελ έγηλαλ δηόηη απεπζπλόκαζηαλ ζε ειηθία 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο παληξεκέλε). 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, 

θ.ιπ. Μηιήζηε καο γη απηή ζαο ηελ εκπεηξία; 

Ναη, θνβάκαη ηνπο αλζξψπνπο, απηά πνπ ζα πνχλε ηελ αληίδξαζή ηνπο φια. 
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Απηά είρα λα ζνπ πσ ειπίδσ λα ζε βνήζεζα. 

Ναη ζαο επραξηζηώ πνιύ λα είζηε θαιά! Γεηα ζαο. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 14ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε δηφηη ε ελ ιφγσ θπξία εθηφο απφ ηελ θηλεηηθή  

αλαπεξία είρε πξφβιεκα θαη κε ηελ νκηιία θαη δελ ήηαλ εθηθηή ε καγλεηνθψλεζε 

θαη έηζη θξαηήζεθαλ εθηεηακέλεο ζεκεηψζεηο.) 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γεηα ζαο θαιεζπέξα! 

Γεηα ραξά θνξίηζη κνπ πέξλα κέζα! 

Δπραξηζηώ, πξαγκαηνπνηώ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα ε εκπεηξία ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο γπλαηθώλ κε αλαπεξία ζηνπο δήκνπο Λάξηζαο θαη Αγξηλίνπ 

θαη ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ απαληώληαο ζε θάπνηεο 

εξσηήζεηο. 

Ναη βέβαηα λα ζε βνεζήζσ. 

Αξρηθά, ζα ζέιαηε λα καο πείηε από πνύ είζηε; 

Απφ εδψ απφ Λάξηζα. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 51. 

 Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε θ.ι.π.    

Έρσ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ κε ηδηαίηεξα, έρσ κάζεη λα γξάθσ λα δηαβάδσ θαη λα 

θάλσ αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

ρη δελ έρσ παληξεπηεί νχηε έρσ θάλεη παηδηά. 

 Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; Πνηα είλαη απηά; ην ίδην ζπίηη; Πνηα ε 

ζρέζε ζαο κε ηα πξόζσπα απηά; 

Εσ κφλε κνπ, έρσ κία γπλαίθα ε νπνία έξρεηαη θαη κε βνεζάεη κνπ καγεηξεχεη θάλεη 

ηηο δνπιεηέο ζην ζπίηη. Οη γνλείο κνπ έρνπλ πεζάλεη. Έρσ έλαλ αδεξθφ πνπ κέλεη 
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αθξηβψο πάλσ απφ εκέλα. Δίλαη παληξεκέλνο θαη έρεη δχν παηδηά. Γελ ληψζσ ηειείσο 

κφλε γηαηί θαηεβαίλνπλ θαη κε βιέπνπλ κνπ θάλνπλ παξέα. Πάληα φκσο έρνπλ ηελ 

έγλνηα κνπ. Έρνπκε θαιέο ζρέζεηο κε φινπο. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε κόλε;    

Εσ κφλε ζην ζπίηη εδψ θαη 10 ρξφληα.   

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

Δίκαη έηζη εθ γελεηήο. Ήκνπλ δίδπκε θαη ζηελ γέλλα ππήξραλ θάπνηεο επηπινθέο, 

πιεξψλνληαη ηα ηαηξηθά ιάζε ηψξα. Ζ δίδπκε αδεξθή κνπ πέζαλε ζηελ γέλλα. Δγψ 

δσ κε ην πξφβιεκά κνπ εδψ θαη 51 ρξφληα. Έρσ θηλεηηθή αλαπεξία αιιά δελ 

ρξεζηκνπνηψ ακαμίδην. Σα θαηαθέξλσ έσο έλα ζεκείν. Έρσ πξφβιεκα θαη κε ηελ 

νκηιία θνξάσ θαη αθνπζηηθφ. Αιιά εληάμεη έρσ ζπλεζίζεη ηφζα ρξφληα. Πξηλ θάπνηα 

ρξφληα είρα αξξσζηήζεη  απφ κηα ίσζε θαη είραλ πεηξαρηεί θαη ηα λεχξα κνπ θαη δελ 

κπνξνχζα λα πεξπαηήζσ. Έθαλα 1 ρξφλν θπζηνζεξαπείεο γηα λα κπνξέζσ λα 

μαλαγίλσ φπσο ήκνπλ ζηελ αξρή. Σψξα είκαη θαιά. 

Τπάξρεη θάπνηνο ζύληξνθνο; 

ρη, φρη κφλε κνπ είκαη. 

Ο αδεξθόο ζαο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο; 

(Αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο)Ο αδεξθφο κνπ κε λνηάδεηαη πνιχ πεξλάεη θαζεκεξηλά λα κε 

δεη έζησ θαη γηα ιίγν, έρεη θαη απηφο ηηο δνπιεηέο ηνπ. Καη ε λχθε κνπ, κνπ θέξλεη 

πνιιέο θνξέο θαγεηφ κε ξσηάεη αλ ρξεηάδνκαη θάηη. Σα αλίςηα κνπ ηη λα θάλνπλ 

εκέλα ζα θνηηάμνπλ; Έρνπλ ηελ δσή ηνπο. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο;  

(Αίζζεκα ραξάο)Έρσ μαδέξθηα πνπ κε αγαπάλε θαη έξρνληαη λα κε επηζθεθζνχλ 

ηαθηηθά κε έρνπλ ζπλεζίζεη έηζη φπσο κηιάσ θαη γεληθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δσ. 

Με απνδέρνληαη έηζη φπσο είκαη θαη δελ κε βιέπνπλ κεηνλεθηηθά. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 
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Δίλαη εθ γελεηήο ην πξφβιεκά κνπ, φηαλ ήκνπλ κηθξή ζπκάκαη ε κεηέξα κνπ 

αλεζπρνχζε πνιχ γηα κέλα θαη νη γχξσ κνπ θαη ζηελαρσξηφληνπζαλ. Αιιά αθνχ 

έβιεπαλ φηη δελ γηλφηαλ θάηη κε απνδέρηεθαλ κε ην πξφβιεκά κνπ. ινη κε αγαπάλε 

γη απηφ πνπ είκαη. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

ρη δελ εξγάζηεθα πνηέ νχηε εξγάδνκαη. Βνεζνχζα θακηά θνξά ηνπο γνλείο κνπ ζηα 

ρσξάθηα απηφ κφλν. Έηζη εμαζθαιίδσ θαη ην εηζφδεκα κνπ γηα λα δσ έρσ αξθεηά 

ζηξέκκαηα απφ ηνπο γνλείο κνπ θαη ζπληεξνχκαη έηζη. 

Έρεηε πνηέ ζθεθηεί ηη είδνπο εξγαζία ζα ζέιαηε λα θάλεηε; 

Θα κνπ άξεζε λα ήκνπλ δαζθάια κνπ αξέζνπλ ηα παηδηά, αιιά δελ ηα θαηάθεξα. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Ναη θάηη έρσ αθνχζεη, αιιά δελ ην έςαμα πην πνιχ δελ μέξσ θαη πνιιά, δελ ήζεια λα 

δνπιέςσ δελ είκαη θαη 18 ρξνλψλ. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηνλ ΟΑΔΓ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε δελ γλώξηδε πιεξνθνξίεο θαη όηη είρε απαζρνιεζεί πνηέ κέζσ 

απηώλ.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  
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Μπνξψ λα κεηαθηλεζψ παληνχ γηαηί δελ ρξεζηκνπνηψ ακαμίδην. Καη ζην ζνχπεξ 

κάξθεη πεγαίλσ θαη ζε ππεξεζίεο φηαλ ρξεηάδνκαη θάηη θαη είλαη επείγνλ. Γελ θάλσ 

βξαδηλέο εμφδνπο ζην ζπίηη θάζνκαη. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

Ζ Λάξηζα δελ έρεη ππνδνκέο γηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία. Σα πεξηζζφηεξα 

πεδνδξφκηα είλαη ραιαζκέλα πηζηεχσ φηη θαη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θάπνην 

πξφβιεκα θαη πάιη δπζθνιεχνληαη, πφζν κάιινλ εκείο πνπ έρνπκε αλαπεξία. Ο 

δήκνο δελ αζρνιείηαη θαη πνιχ κε απηά. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

ρη δελ ηα ρξεζηκνπνηψ έρσ απηνθίλεην θαη νδεγψ εδψ θαη πνιιά ρξφληα, φηαλ 

ρξεηάδνκαη λα πάσ θάπνπ ην ρξεζηκνπνηψ. 

Άξα δελ γλσξίδεηε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζσζηά; 

ρη δελ μέξσ λα ζνπ πσ. 

Πώο θξίλεηε ηελ  ύπαξμε επαξθώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ηε κε θαηάιεςή ηνπο 

από νδεγνύο ρσξίο αλαπεξία (ελλνείηαη όηαλ δελ κεηαθέξνπλ άηνκα κε αλαπεξία 

όπσο νξίδεη ν λόκνο). 

Γελ ζέβεηαη ν θφζκνο ηνπο ρψξνπο πνπ είλαη δηακνξθσκέλνη γηα εκάο δπζθνιεχνκαη 

πνιχ λα παξθάξσ, γεληθφηεξα αδηαθνξνχλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Κνίηαμε έρσ ζπλεζίζεη πιένλ ην πψο κε θνηηάδνπλ νη άλζξσπνη θαη δελ αζρνινχκαη. 

Πάληα ππάξρνπλ ελνριεηηθά θαη αδηάθξηηα βιέκκαηα αιιά εληάμεη έηζη δείρλνπλ ηελ 

παηδεία ηνπο. Γελ ζπκάκαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά γηα λα ζνπ πσ πην 

αλαιπηηθά. 
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ηνλ εξσηηθό ηνκέα πώο ζπκπεξηθέξεζηε εζείο απέλαληη ζην άηνκν πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη εξσηηθά θαη πσο ζπκπεξηθέξεηαη εθείλν ην άηνκν απέλαληί ζαο; 

Τπάξρεη αληαπόθξηζε είηε από εζάο είηε από εθείλν; 

πσο ζνπ είπα δελ έρσ θάπνην ζχληξνθν θαη δελ αζρνινχκαη κε απηφ ην θνκκάηη. 

Έρσ ζπλεζίζεη λα δσ κφλε κνπ. Παιηφηεξα έςαρλα γηα θάπνηνλ πνπ λα έρεη παξφκνην 

πξφβιεκα κε εκέλα αιιά δελ ηα θαηάθεξα. Ήηαλ θαη αιιηψο ηα ρξφληα ηφηε πην 

θιεηζηά κπαιά. Γελ κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα γλσξίζσ θάπνηνλ δελ είλαη θαη ηφζν 

εχθνιν έπεηηα δελ ην επηδίσμα θαη εγψ πνιχ. 

Μάιηζηα, δειαδή δελ ζαο έρεη πξνζεγγίζεη πνηέ θάπνηνο όια απηά ηα ρξόληα; 

ρη, φρη έκελα θαη ζην ρσξηφ ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα, αθφηνπ πέζαλαλ νη γνλείο κνπ 

ήξζα ζηε Λάξηζα. θέςνπ φηη ζε κηα ηφζν θιεηζηή θνηλσλία ππήξραλ πνιιά ηακπνχ, 

ηφηε θηφιαο! Γελ έρσ θάπνηα εκπεηξία γηα λα ζνπ πσ απφ παιηφηεξα. 

Μάιηζηα πείηε καο ζπλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ, θ.ι.π 

ρη ηψξα πηα δελ έρσ ηέηνην ζέκα παιηφηεξα λεφηεξε έλησζα άζρεκα πνπ δελ 

κπνξνχζα λα είκαη φπσο νη άιινη άλζξσπνη αιιά ζηελ πνξεία ην μεπέξαζα. Δίρα 

αλζξψπνπο γχξσ κνπ πνπ κε ζηήξηδαλ. πγθηληφκνπλ πάληα γεληθά εχθνιά θαη ήκνπλ 

επαηζζεηνπνηεκέλε κε φινπο γχξσ κνπ, ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεηψπηδα ε 

ίδηα. 

Χξαία, απηέο ήηαλ νη εξσηήζεηο πνπ είρακε λα ζαο  ζέζνπκε, θιείλνληαο ηελ 

ζπλέληεπμε καο ζα ζέιακε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ εκπεηξία πνπ 

απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Καηαθέξαηε λα κάζεηε ιίγα πξάγκαηα γηα κέλα θαη ραίξνκαη πνπ ζπλεηζθέξσ θαη 

εγψ ζηελ πξνζπάζεηά ζαο!  

αο επραξηζηνύκε πνιύ λα είζαζηε θαιά! Γεηα ζαο! 

Γεηα ζνπ ζε επραξηζηψ πνιχ θαη εγψ! 

 

  



157 
 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 15ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε δηφηη ε ζπλεληεπμηαδφκελε δελ επηζπκνχζε λα 

καγλεηνθσλεζεί ε θσλή ηεο θαη ήηαλ ηδηαίηεξα επζπγθίλεηε, κε απνηέιεζκα λα 

ζεβαζηεί απηή ε επηζπκία ηεο.) 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Καιεκέξα ζαο! 

Καιεκέξα θνξίηζη κνπ πέξαζε! 

Δπραξηζηώ, ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο γπλαηθώλ κε αλαπεξία γηα ηελ πηπρηαθή κνπ 

εξγαζία. 

Ναη ζπκάκαη πνπ κε πήξεο θαη κνπ ην είπεο ζην ηειέθσλν, πεο κνπ. 

Χξαία, αξρηθά ζα ζέιακε λα καο πείηε από πνύ είζηε. 

Δίκαη απφ ηνλ Ακπειψλα Λάξηζαο αιιά κέλσ ζηελ Λάξηζα εδψ θαη θάπνηα ρξφληα. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

Δίκαη 68. 

 Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε θ.ι.π. 

Σν δεκνηηθφ κφλν. 

Δίζηε παληξεκέλε;  

Δίκαη ρήξα εδψ θαη 10 ρξφληα θαη έρσ 2 παηδηά θαη 4 εγγφληα. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; 

Εσ κφλε ηα παηδηά κνπ ηα παηδηά κνπ είλαη παληξεκέλα, ε θφξε κνπ δεη ζηε Λάξηζα 

δνπιεχεη ζε λεπηαγσγείν θαη ν γηνο κνπ κέλεη καθξηά ζηελ Αζήλα θαη δνπιεχεη ζηελ 

ΓΔΖ. Ζ εγγνλή κνπ ηέιεησζε θαη απηή λεπηαγσγφο θαη ν εγγνλφο κνπ θαξκαθνπνηφο 

φπσο ν γακπξφο κνπ.  
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Πόζν δηάζηεκα κέλεηε κόλε/κε ηα άηνκα απηά; ηνλ ίδην ρώξν; 

Μέλσ κφλε κνπ απφ ηφηε πνπ έραζα ηνλ άληξα κνπ θνξίηζη κνπ. 

Έρεηε αδέξθηα; 

Έρσ δχν αδεξθέο ε κία έρεη πάζεη εγθεθαιηθφ θαη ε άιιε κέλεη ζηνλ Βφιν. Δίρα θαη 

έλαλ αδεξθφ ν νπνίνο πέζαλε. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

(Έληνλν αίζζεκα ζιίςεο)Έρσ κείλεη ηπθιή απφ δάραξν εδψ θαη 12 ρξφληα. Ξέξεηο 

πφζν δχζθνιν είλαη λα κελ έρεηο ηα κάηηα ζνπ; Να πξνζέρεηο λα θάλεηο εμεηάζεηο 

θνπέια κνπ! Άξρηζα λα κελ βιέπσ θαιά θαη έραζα ηελ φξαζή κνπ. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα παηδηά ζαο; 

(Αλαζηελαγκφο)Σα παηδηά κνπ κε ιππνχληαη θαη ελδηαθέξνληαη, έρνπλ ζπλερψο ηελ 

έγλνηα κνπ, ληψζσ φηη ηα έρσ θνπξάζεη ηδηαίηεξα ηελ θφξε κνπ πνπ είλαη θνληά. 

Έρνπλ θαη απηνί ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο εγψ είκαη κηα δπζηπρηζκέλε 

γπλαίθα. Υξεηάδνκαη βνήζεηα θαη επηπρψο πνπ έρσ ηελ ζχληαμή κνπ θαη πιεξψλσ 

κηα γπλαίθα λα έξρεηαη λα κε θξνληίζεη, λα κνπ καγεηξέςεη θαη λα κνπ θάλεη φηη 

κπνξεί. 

Πσο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα εγγόληα ζαο; 

Σα 2 απφ ηα 4 πνπ είλαη θνληά κνπ έξρνληαη λα κε δνπλ κε παίξλνπλ θαη ηειέθσλν 

θαη ξσηάλε πψο είζαη γηαγηά ρξεηάδεζαη θάηη; Σα άιια δχν ζηελ Αζήλα έξρνληαη λα 

κε δνχλε Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα κε ιππνχληαη πνπ κε βιέπνπλ αβνήζεηε θαη 

ζιηκκέλε. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη αδεξθέο ζαο; 

Οη αδεξθέο κνπ κε ζθέθηνληαη θαη ζηελαρσξηνχληαη. Απηή πνπ κέλεη ζην Βφιν είλαη 

δχζθνιν λα έξζεη είλαη θαη απηή ειηθησκέλε. Εσ κε ηελ κνλαμηά κνπ θαη ηελ 

δπζηπρία κνπ. Έραζα ηνλ ζχληξνθφ κνπ πνπ ήηαλ ην κνλαδηθφ ζηήξηγκα πνπ είρα. 

Δχρνκαη θαη λα πεζάλσ, δελ έρσ θαλέλα ελδηαθέξνλ! 
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Μελ ην ιέηε απηό έρεηε ηα παηδηά ζαο θαη ηα εγγόληα ζαο πνπ ζαο αγαπνύλ θαη 

ελδηαθέξνληαη. 

Ναη δφμα ην Θεφ ηα παηδηά κνπ κε λνηάδνληαη. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο; 

Γελ πεγαίλσ πνπζελά νπφηε δελ βιέπσ θαη ζπγγελείο, ε κνλαδηθή κνπ επίζθεςε είλαη 

ζηελ θφξε κνπ φπνηε έξρεηαη λα κε πάξεη! Οπθ νχηε ηειεφξαζε δελ κπνξψ λα δσ, 

κφλν ηελ αθνχσ ιίγν γηα λα μερληέκαη. Έρσ έλα πνπιάθη ην νπνίν κνπ θξαηάεη 

ζπληξνθηά δελ ην έρσ δεη πνηέ κνπ ην πήξε ε εγγνλή κνπ.  

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

Έρσ πνιιά ρξφληα πνπ είκαη ηπθιή 12 έθζαζαλ ηψξα δελ ήκνπλ ηπθιή εθ γελεηήο 

ηπθιψζεθα ζηελ πνξεία. Δλλνείηαη πσο ππάξρεη δηαθνξά φηαλ είρα ηα κάηηα κνπ δελ 

ρξεηαδφκνπλ ηίπνηα, ηψξα εμαξηηέκαη απφ βνήζεηα. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγαδόζαζηαλ ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Παιαηφηεξα είρα καλάβηθν κε ηνλ άληξα κνπ θαη δνχζακε απφ απηφ, ηψξα παίξλσ 

ζχληαμε θαη δσ απφ απηή. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο ήκαζηαλ. 

Πόζα ρξόληα εξγαζηήθαηε; 

Απφ ηφηε πνπ παληξεχηεθα βνεζνχζα ηνλ άληξα κνπ ζην καλάβηθν, 30 ρξφληα 

λνκίδσ. Γελ είρα εξγαζηεί αιινχ ήηαλ θαη δηαθνξεηηθέο επνρέο, είρακε ην καγαδάθη 

απηφ ζηνπο Αγίνπο αξάληα. 

(Οη εξσηήζεηο γηα ηνλ ΟΑΔΓ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη ε θπξία ήηαλ 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο ζπληαμηνύρνο θαη δελ ηελ αθνξνύζαλ.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 
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ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

(Έληνλν αίζζεκα ζιίςεο) Αρ θνξίηζη κνπ δελ πεγαίλσ πνπζελά. ιε κέξα ζπίηη είκαη 

δελ βγαίλσ θαζφινπ έμσ. Γελ κε λνηάδεη λα πάσ πνπζελά. Ζ θφξε κνπ κε 

πεγαηλνθέξλεη θακηά θνξά απφ ην ζπίηη κνπ ζην δηθφ ηεο. Μφλν ζηελ πιαηεία βγαίλσ 

εδψ θνληά κε ηελ θπξία πνπ κε θξνληίδεη λα πάξσ ιίγν αέξα. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

Γελ ρξεζηκνπνηψ ηνπο δξφκνπο θαη έηζη δελ μέξσ λα ζνπ πσ πσο είλαη θαη αλ 

βνιεχνπλ. Υξεζηκνπνηψ ην κπαζηνχλη κνπ αθφκε θαη κέζα ζην ζπίηη.  

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

Γελ ρξεζηκνπνηψ ιεσθνξείν θνβάκαη θαη δελ έρσ πνπ λα πάσ. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη ε ζπλεληεπμηαδόκελε δελ έθαλε ρξήζε απηώλ, θαζώο 

θαη ε εξώηεζε γηα ηελ νδήγεζε.) 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Γελ πεγαίλσ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηφο κνπ κφλν κε θακία 

γεηηφληζζα πνπ κηιάκε ιίγν. 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, 

θ.ιπ. Αλ λαη. Μηιήζηε καο γη απηή ζαο ηελ εκπεηξία; 

Δίκαη ζπλερψο ζηελνρσξεκέλε θαη ζπγθηλεκέλε δελ κε ελδηαθέξεη θαη δελ κε 

επραξηζηεί ηίπνηα. Γελ κπνξψ λα θξχςσ ηελ ζιίςε κνπ. 
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Απηέο ήηαλ νη εξσηήζεηο καο ζαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηνλ ρξόλν ζαο λα είζαζηε 

θαιά εύρνκαη!  

Δπραξηζηψ πνιχ θνξίηζη κνπ πνπ κνπ θξάηεζεο ζπληξνθηά θαη κνηξάζηεθα ηνλ πφλν 

κνπ. Δχρνκαη λα ζαη θαιά θαη λα πάξεηο ην πηπρίν ζνπ γξήγνξα! Πηζηεχσ λα ζε 

βνήζεζα. 

Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ βνήζεηά ζαο, λα είζηε θαιά! Γεηα ζαο! 

Γεηα ζνπ! 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 16ε 

(Ζ ζπλέληεπμε είρε καγλεηνθσλεζεί αξρηθά αιιά δελ αθνπγφηαλ θαζφινπ θαζαξά ε 

θσλή ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο θαη παξεκβάιινληαλ δηάθνξνη ήρνη θαη έηζη 

ρξεηάζηεθε λα θαηαγξαθεί ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλέληεπμεο γηα λα κελ 

παξαιεηθζνχλ ζηνηρεία.) 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γεηα ζαο πεξάζηε. 

Γεηα ζνπ ραίξνκαη πνπ ζε γλσξίδσ. 

Θα μεθηλήζνπκε ακέζσο γηαηί μέξσ όηη ζαο έρεη ελεκεξώζεη ε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγόο γηα ηνλ ιόγν πνπ βξίζθνκαη εδώ θαη έηζη λα κελ ζαο θαζπζηεξώ θαη 

εζάο. 

Ναη, λαη γλσξίδσ. 

Χξαία πείηε καο αξρηθά από πνπ είζηε. 

Απφ Δχβνηα απφ Νέα Αξηάθε απφ εθεί ήξζα εγψ. κσο εγψ δελ είκαη απφ εθεί είκαη 

απφ Αζήλα θαη παληξεχηεθα θαη πήγα λα κείλσ ζηελ Δχβνηα. 

Μάιηζηα, θαη είζηε πόζν ρξνλώλ; 

60 

Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε;     

Ναη ιχθεην, ηφηε βέβαηα ην γπκλάζην θαη ην ιχθεην ήηαλ καδί. Σέιεησζα 

αξρηηεθηνληθή θαη δηαθνζκεηηθή . 

 Δίζηε παληξεκέλε;  

Ναη παληξεκέλε θαη ρήξα 1 ρξφλν. 

Έρεηε παηδηά; 

Ναη έρσ 1 θφξε θαη 3 εγγφληα. 
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Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; 

Εσ κε ηελ κεηέξα κνπ. 

Πώο είλαη ε ζρέζε ζαο καδί ηεο; 

(Παχζε)Καιή, ηέιεηα πξηλ απφ κία 15εηία . Σψξα είλαη αλεθηηθή, έιεγα φηη είλαη 

θάπνπ ζηελ εθεβεία θαη θάλεη αςπρνιφγεηα, ην παίδεη αθεληηθφ, ιέσ ζπλέρεηα λαη ζε 

φηη πεη έραζε θαη ηνλ γην ηεο ηνλ αδεξθφ κνπ δειαδή θαη ηνλ άληξα ηεο. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε κε ηελ κεηέξα ζαο; 

Ενχζα κε ηνλ άληξα κνπ θαη κε ηελ κεηέξα κνπ απφ ηφηε πνπ πέζαλε ν παηέξαο κνπ 

εδψ θαη 32 ρξφληα. Σελ είρα κέζα ζην ζπίηη λα ηελ άθελα κφλε ηεο; Σν κφλν πνπ 

έθαλε ήηαλ ην καγείξεκα φια ηα άιια ηα έθαλα εγψ εμάιινπ κπνξνχζα. Σψξα 1 

γπλαίθα κία θνξά ην κήλα, ηελ εβδνκάδα ζηηο 15 κέξεο δελ έιεγε θάηη. 

Δίραηε έλαλ αδεξθό ν νπνίνο έρεη πεζάλεη ζσζηά; 

Ναη, λαη. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

Ππξακηδηθφ ζχλδξνκν, πηάζε ην απγφ θαη θνχξεπην. Κνχηζαηλα απφ ην αξηζηεξφ κνπ 

πφδη. πήγα θαη βξήθα έλαλ γηαηξφ ζηνλ Δπαγγειηζκφ  κνπ είπε φηη δελ πξνέξρεηαη 

απφ θάηη. Δπηζθέθζεθα θαη άιιν γηαηξφ, κνπ έθαλε θαη απηφο εμεηάζεηο αιιά δελ 

έβξηζθε θάηη, ηηο είρα θάλεη φιεο. Έθαλα παξαθεληήζεηο, καγλεηηθέο, 

ειεθηξνκπνγξάθεκα αθφκε θαη ζηα απηηά θαη ζηελ κχηε είρα θάλεη ζαλ βεινληζκφ. 

Ο γηαηξφο κνπ έιεγε φηη νη εμεηάζεηο δελ δείρλνπλ θάηη, βγήθαλ φια θπζηνινγηθά. 

Απφ εθεί πνπ θνχηζαηλα  απφ ην γφλαην θαη θάησ έθαλε κία δηαθνπή έλα λεπξάθη, δελ 

ιεηηνπξγνχζε ηφζν θαιά θαη έηζη θνχηζαηλα. Μνπ ρνξήγεζε ν γηαηξφο λα θάλεη 40 

θπζηνζεξαπείεο γηα λα βνεζεζψ. Αξξψζηεζε φκσο θαη ν άληξαο κνπ έπαζε έλα 

έκθξαγκα θαη κεηά έπαζε θαη άιια θαη ν γηαηξφο είπε φηη πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε  

ηξηπιφ bypass. Ήηαλ ζην θξεβάηη έπξεπε λα θνηηάμσ ηνλ άληξα κνπ πνπ είρε ζνβαξφ 

πξφβιεκα θαη άθεζα ην δηθφ κνπ, είρε πάζεη κειαγρνιία εθείλνο κεηά θαηάζιηςε θαη 

κνπ πέζαλε. Γελ κπνξνχζα λα ηνλ αθήζσ απηφ ηνλ άλζξσπν πνπ ήκαζηαλ ηφζα 

ρξφληα παληξεκέλνη θαη ήκαζηαλ αγαπεκέλνη, δελ ήηαλ ν άλζξσπνο πνπ ην πεγαίλακε 
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γηα ρσξηζκφ. Δίρακε πεξάζεη καδί ηφζα ρξφληα θαη έηζη θαηέιεμα ζην θαξνηζάθη. 

Δίρα πάζεη θαη αγθχισζε ζην ρέξη γηαηί ην θξαηνχζα έηζη ςειά θαη έθαλα 

θπζηνζεξαπείεο θαη έβαια κφζρεπκα γηα λα επαλέιζεη. 

(Έληνλε ζπγθίλεζε από πιεπξά ηεο, ηεο πξνηάζεθε αλ επηζπκνύζε λα 

ζηακαηήζνπκε αιιά απνθάλζεθε όηη είλαη θπζηνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα 

ζπλερίζνπκε θαλνληθά.) 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ε θόξε ζαο θαη ηα εγγόληα ζαο; 

(Αίζζεκα αλαθνχθηζεο) Γφμα ηνλ Θεφ έρσ κία θφξε θαη έλα γακπξφ δηακάληηα, ηα 

εγγφληα κνπ κε αγαπνχλ θαη ζέινπλ ην θαιχηεξν γηα εκέλα. Ο γακπξφο κνπ κε έθεξε 

εδψ, κνπ είπε φηη ην νθείισ ζηνλ εαπηφ κνπ λα γίλσ θαιά θαη φηη είρα λα θάλσ ην 

έθαλα. ελδηαθέξνληαη πνιχ. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο; 

Γελ έρσ επαθέο κε ζπγγελείο, ε αληςηά κνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πψιεζε θάπνησλ 

δηακεξηζκάησλ θαη ηελ δηεπζέηεζε θάπνησλ ζεκάησλ είλαη θαιφ παηδί.  

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

Οη πνιχ θαινί κνπ θίινη νη θαιιηεξγεκέλνη πξνζπαζνχλ λα κε θάλνπλ λα μεραζηψ 

θαη λα γειάζσ. Απηνί είλαη ε θηιφινγνο ηεο θφξεο κνπ, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ πήγαηλε, ν δήκαξρνο ηνπ ρσξηνχ, άηνκα δειαδή κε παηδεία νη νπνίνη είλαη δίπια 

κνπ θαη κνπ ζπκπαξαζηέθνληαη. ζν πην θαηεβαζκέλν είλαη ην επίπεδν ηφζν δελ 

μέξνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα ην δηαρεηξηζηνχλ θαη δείρλνπλ ηελ ιχπε ηνπο. Απηνί πνπ 

είλαη θνληά κνπ θαη ηνπο ληψζσ ζέινπλ λα κνπ ηνλψζνπλ ην εζηθφ. Ζ θφξε κνπ, κνπ 

ιέεη λα βξσ θαλέλα γακπξφ γηαηί ζέιεη λα κε βιέπεη ραξνχκελε. Kαη εγψ ηεο ιέσ ηη 

ιεο κσξέ; ινη νη άιινη είλαη απνκαθξπζκέλνη. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Ναη δνχιεπα σο πνιηηηθφο κεραληθφο καδί κε ηνλ άληξα κνπ. Μαδί αλνίμακε ην 

γξαθείν, καδί ζην ζπίηη καδί ζηελ δνπιεηά παληνχ καδί. Γελ έθαλα θάπνηα άιιε 
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δνπιεηά πην πξηλ γηαηί ζπνχδαδα. Αζρνιηφκνπλ θαη κε ηα θνηλά ήκνπλ πνιχ 

ελεξγεηηθή, είρα θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ρσξηαλνχο είρα βάιεη θαη ππνςεθηφηεηα έλα 

δηάζηεκα. ηαλ φκσο ε θφξε κνπ πέξαζε θνηηήηξηα ζηε Ρφδν ηα παξάηεζα δελ 

γηλφηαλ ρξεηαδφηαλ λα πεγαηλνέξρνκαη ζπρλά. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα  πνπ εξγαδόζαζηαλ πόζν θαηξό δηήξθεζε (κήλεο/ρξόληα);  

Γνχιεπα 37 ρξφληα φζν ήκνπλ θαη παληξεκέλε. 

Πεξηγξάςηε καο ηώξα ηελ εκπεηξία ζαο από ηελ δνπιεηά ζαο. 

Ζ εκπεηξία ηνπ λα δνπιεχεηο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, ηφηε εκείο ζηελ δνπιεηά καο 

έπξεπε λα θεξδίδνπκε ηελ εχλνηα φισλ φπσο ηεο εθνξίαο. Αλ δελ έδηλεο δελ ζνπ 

πξφζθεξαλ θαη απηφ ην γλσξίδνπλ φινη. Δζχ ηη ηειείσζεο; 

Σώξα ηειεηώλσ θνηλσληθή ιεηηνπξγόο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. 

Αα εγψ είκαη θξεηηθηά απφ ηα Υαληά, είλαη πνιχ φκνξθε ε Κξήηε. 

Nαη, είλαη. Γηα λα νινθιεξώζνπκε ιίγν ηελ ζπλέληεπμε καο θαη λα κελ ζαο 

θνπξάδσ άιιν γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε 

άηνκα κε αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο κε επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Έρσ ελεκεξσζεί λαη, αιιά δελ κε ελδηαθέξεη εκέλα είλαη γηα ηνπο πην λεφηεξνπο δελ 

κε απαζρνιεί θάηη ηέηνην. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηνλ ΟΑΔΓ παξαιήθζεθαλ δηόηη δελ απαζρνινύζαλ 

ηελ ζπλεληεπμηαδόκελε όληα κεγαιύηεξεο ειηθίαο.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

Να πάσ πνπ; είλαη πάξα πνιχ δχζθνια πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ζπλνδφο. Γελ 

πεγαίλσ θαη πνπζελά. 
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Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

 Οη ππνδνκέο ηεο πφιεο δελ είλαη θαιέο ην μέξεηο θαη εζχ. Γελ ππάξρεη κεγάιε 

δηαθνξά νχηε γηα ζέλα νχηε γηα κέλα. Πξέπεη ν ζπλνδφο λα είλαη θαιά, λα βιέπεη 

θαιά γηα λα πξνζέρεη θαη ζέλα. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

Παιηά είρα βάιεη ηελ ππνγξαθή κνπ γηα λα κπεη απηνθίλεην-ιεσθνξείν ζηνλ Πεηξαηά 

κε ξάκπα γηα λα αλεβαίλεηο θαηεπζείαλ πάλσ. Μνπ αξέζεη ε Λάξηζα ζαλ πφιε αιιά 

δελ κπνξνχζα λα θπθινθνξήζσ ρσξίο ζπλνδεία. Δίραλ έξζεη ηα παηδηά θαη πήγακε 

κηα βφιηα ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη θακηά θνξά αθφκε πνπ είρα θαηεβεί κε ην 

ιεσθνξεηάθη ηνπ Αnimus. Λεσθνξεία άιια φρη θαη κέζα κεηαθνξάο. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο παξαιείθζεθαλ δηόηη ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε δελ ηα ρξεζηκνπνηεί νπόηε ινγηθό ήηαλ λα αγλνεί 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία.) 

Οδεγνύζαηε παιηά απηνθίλεην; 

Ναη νδεγνχζα θαη ζα μαλανδεγήζσ πνηέ δελ κνπ άξεζαλ ηα εχθνια.  

αο εύρνκαη λα ηα θαηαθέξεηε! 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληί 

ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, φηαλ βξίζθεζηε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο φπσο πρ ζε κηα 

θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Λχπε θαη νίθηνο νη πην πνιινί. 

Τπάξρεη εξώηεζε θαη γηα ηνλ εξσηηθό ηνκέα, λα ηελ πξαγκαηνπνηήζσ; Θα 

επηζπκνύζαηε λα γλσξίζεηε θάπνηνλ θύξην; 

ρη θνξίηζη κνπ δελ κε ελδηαθέξεη είκαη θαη ρήξα 1 ρξφλν κφιηο. 
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(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηνλ εξσηηθό ηνκέα παξαιήθζεθαλ έπεηηα από ηελ 

απάληεζή ηεο ελ ιόγσ θπξίαο.) 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, 

θ.ιπ. 

ρη δελ δπζθνιεχνκαη γηαηί λα θξπθηψ άιισζηε; πνηνο πξνζπαζεί λα ην θξχςεη 

απηφο έρεη ην πξφβιεκα. απηφ είλαη ην θπζηνινγηθφ ηεο δσήο ην θιάκα ην γέιην φια 

κέζα ζηε δσή είλαη. 

Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ζέιακε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Μαθάξη λα ζε βνήζεζα θαη εγψ κε ηηο απαληήζεηο κνπ ζηελ πξνζπάζεηά ζνπ, ζνπ 

εχρνκαη θαιή επηηπρία θαη θαιή ζηαδηνδξνκία! Να είζαη θαιά! 

αο επραξηζηώ πνιύ θαη εζείο λα είζηε θαιά ζαο εύρνκαη θαιή αλάξξσζε θαη όηη 

επηζπκείηε. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 17ε 

(Ζ ζπλέληεπμε είρε καγλεηνθσλεζεί αξρηθά αιιά επεηδή ππήξρε ζφξπβνο ζηελ γχξσ 

πεξηνρή επεηδή ε ζπλέληεπμε ήηαλ απφ θπξία ηνπ θέληξνπ Αnimus, αλαγθαζηηθά 

θαηαγξάθεθαλ ηα ζηνηρεία.) 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γεηα ζαο θαιεκέξα. 

Γεηα ζνπ. 

Έρεηε ελεκεξσζεί από ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγό ηνπ θέληξνπ γηα ηνλ ιόγν πνπ 

βξίζθνκαη εδώ ζσζηά; 

Ναη, λαη λα μεθηλήζνπκε γηαηί βηάδνκαη ηψξα έπξεπε λα είκαη κέζα ζηελ πηζίλα. 

Χξαία, πείηε καο αξρηθά από πνύ είζηε; 

Απφ Πξαηηψξη Διαζζφλαο. 

Καη είζηε πόζν ρξνλώλ; 

60 

 Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε; 

Σν δεκνηηθφ. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

Ναη παληξεκέλε κε 2 παηδηά. 

Εείηε καδί κε ηνλ ζύδπγν; 

Ναη, λαη. 

 Έρεηε αδέξθηα; 

1 αδεξθφ θαη 1 αδεξθή. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 
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Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

ηηο 2 Γεθεκβξίνπ θαζάξηδα ηελ ζφκπα θαη αλέβεθα λα θιείζσ έλαλ ζσιήλα απφ 

πάλσ. Γελ θαηάιαβα πσο έπεζα θαη βξέζεθα θάησ θαη απφ ηφηε έκεηλα παξάιπηε. 

Πήγα ζην παλεπηζηεκηαθφ θαη έθαλα ζπνλδπινδεζία. ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ έθαλα 

ρεηξνπξγείν θαη ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ήξζα ζην animus. Απφ ηφηε πνπ έπεζα έκεηλα 

ζην θαξνηζάθη. 

Μάιηζηα θαη πώο αληηκεησπίδεη ν ζύληξνθνο ζαο ηελ βιάβε ζαο; 

(Άγλνηα) Πψο λα κε αληηκεησπίδεη; Γελ έρσ πάεη αθφκε ζην ζπίηη. Γελ ληψζσ ηίπνηα 

απφ ηελ κέζε θαη θάησ νχηε θαηαιαβαίλσ πφηε έξρεηαη ε ψξα γηα ηηο θπζηθέο 

αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. Αιιά δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη. Άιιν ρεηξνπξγείν δελ 

κπνξψ λα θάλσ, ηαλ πάσ ζην ζπίηη ζα δσ πσο είλαη ηα πξάγκαηα. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα παηδηά ζαο; 

Σα παηδηά δνπιεχνπλ θαη ηα 2, ν έλαο ζηελ Αζήλα θαη ν άιινο ζην ρσξηφ. Έρνπλ θαη 

απηνί ηα πξνβιήκαηά ηνπο δελ κπνξνχλ λα θνηηάλε εκέλα. Ο έλαο είλαη θαη 

ρσξηζκέλνο. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο; 

Γελ δνχλε νη γνλείο κνπ. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα αδέξθηα ζαο; 

Σα αδέξθηα κνπ θαη απηά έρνπλ λα θνηηάμνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Ο αδεξθφο κνπ έρεη ηελ 

γπλαίθα ηνπ πνπ ηελ πνλάεη πνιχ ην γφλαην έθαλε θαη ελέζεηο θαη δελ αληέρεη 

θαζφινπ ηνλ πφλν. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο; 

Οη ζπγγελείο ηνπο είδα θαη φηαλ ήκνπλ θαιά ηη πάξε δψζε είρακε πφζν κάιινλ ηψξα. 

Κακία επαθή. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 
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(Αίζζεκα απειπηζίαο)Ήηαλ πνιχ μαθληθφ απηφ πνπ κνπ ζπλέβε είρα ην ζπίηη κνπ θαη 

ηηο δνπιεηέο κνπ θαη ηψξα βξίζθνκαη εδψ αλίθαλε θαη αβνήζεηε. Δλλνείηαη πσο 

ήκνπλ έλαο άιινο άλζξσπνο θαη ε αληηκεηψπηζε ήηαλ δηαθνξεηηθή. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Έθαλα αγξνηηθέο δνπιεηέο ζην ρσξηφ βνεζνχζα ηνλ άληξα κνπ θαη ηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ. Γελ δνχιεπα ζε εξγνζηάζηα θαη ηέηνηα πξάγκαηα λα έρσ μερσξηζηφ κηζζφ. 

ια ηα ρξφληα δνχιεπα κέρξη θαη πξηλ πάζσ ην αηχρεκα απηφ. Καη πην λέα αλ 

κπνξνχζα λα θάλσ θαη θακηά άιιε δνπιεηά πήγαηλα. Δίρακε πάεη λα κείλνπκε θαη 

ζηε Γεξκαλία γηα λα δνπιέςνπκε αιιά θχγακε. ηα ρσξηά ηη άιιν κπνξείο λα θάλεηο; 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

ρη, φρη δελ μέξσ δελ ρξεηάζηεθε λα κάζσ είκαη ιίγν δηάζηεκα έηζη. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηνλ ΟΑΔΓ παξαιήθζεθαλ δηόηη ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε δελ αζρνιήζεθε κε ηα πξνγξάκκαηα απηά ιόγσ όηη ήηαλ 

πξόζθαην ην πεξηζηαηηθό.) 

 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

(Αίζζεκα απειπηζίαο)Πνπ λα πάσ, πψο λα αλέβσ ζην ακάμη; Ο άληξαο κνπ θαη απηφο 

δελ κπνξεί λα κε ζεθψζεη έρεη θαη απηφο πξνβιήκαηα κε ηελ πγεία ηνπ. Καη πνπ λα 

πάσ θηφιαο; είλαη πνιχ δχζθνια αθφκε θαη ην ζπίηη ζην ρσξηφ έρεη φιν ζθάιεο νχηε 

ζηελ απιή δελ ζα κπνξψ λα βγσ. Δίλαη πνιχ δχζθνια πξέπεη λα γίλνπλ πνιιέο 
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αιιαγέο. Άζηα- άζηα. Καη ην ζπίηη κέζα είλαη ζηελφ δελ ζα κπνξψ λα κεηαθηλεζψ κε 

ην θαξφηζη εχθνια. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

Γελ έρσ βγεη έμσ πέξα απφ δπν θνξέο δελ μαλαβγήθα, δελ μέξσ ηη γίλεηαη κε ηηο 

ππνδνκέο. Έρσ ην πξφγξακκά κνπ δελ κπνξψ λα θεχγσ θαη ηψξα έπξεπε λα είκαη 

ζηελ πηζίλα. 

Γελ ζα ζαο θαζπζηεξήζσ παξαπάλσ ηώξα ζα νινθιεξώζνπκε. 

ηαλ είραηε θαηεβεί ζην θέληξν είραηε ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο; 

Με ην ιεσθνξεηάθη ηνπ Αnimus είρα θαηέβεη. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη ε ζπλεληεπμηαδόκελε δελ έθαλε ρξήζε απηώλ.) 

Οδεγνύζαηε πην πξηλ απηνθίλεην; 

ρη θαη νχηε έρνπκε απηνθίλεην. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

(θεπηηθή)Κνίηα δελ έρσ πάεη θαη πνπζελά, εθεί ζην ρσξηφ ζα είλαη πεξίεξγα ηα 

πξάγκαηα ζίγνπξα πνπ είλαη κία πην θιεηζηή θνηλσλία. ηαλ είρα θαηεβεί ζην θέληξν 

ηεο πφιεο νη άλζξσπνη θνηηνχζαλ ιίγν πεξίεξγα γηαηί ηνπο αλάπεξνπο πάληα έηζη 

ηνπο αληηκεησπίδνπλ. 

(Οη εξσηήζεηο γηα ηνλ εξσηηθό ηνκέα παξαιήθζεθαλ δηόηη απεπζπλόκαζηαλ ζε 

θπξία παληξεκέλε θαη ιίγν πην κεγάιεο ειηθίαο.) 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, 

θ.ιπ.; Αλ λαη. Μηιήζηε καο γη απηή ζαο ηελ εκπεηξία; 
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ρη λα θιάςσ θηφιαο θιαίσ εχθνια κεηά θαη απφ απηφ πνπ έρσ πάζεη. 

Πέξαζε πνιχ ε ψξα; 

Όρη εμάιινπ ηειείσζα κε όζα είρα λα ζαο ξσηήζσ κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ην 

πξόγξακκά ζαο. 

πγγλψκε πνπ βηάδνκαη αιιά ηη λα θάλσ. Καιή επηηπρία ζνπ εχρνκαη λα είζαη θαιά. 

Καη εζείο λα είζηε θαιά. Γεηα ζαο. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 18ε 

(Ζ ζπλέληεπμε καγλεηνθσλήζεθε εμαξρήο αιιά πξνηηκήζεθε λα θαηαγξαθεί γηαηί 

φπσο θαη ζηηο άιιεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην Αnimus δελ αθνπγφηαλ θαζαξά ηα 

ιφγηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ γπλαηθψλ.) 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Καιεκέξα ζαο πεξάζηε. 

Καιεκέξα θνξίηζη κνπ. 

Γλσξίδσ όηη ζαο έρεη ελεκεξώζεη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγόο γηα ηελ παξνπζία κνπ 

εδώ όπσο θαη ζηηο άιιεο θπξίεο θαη γη απηό ηνλ ιόγν γηα λα κελ ζαο θαζπζηεξώ 

ζα μεθηλήζνπκε ακέζσο. 

Ναη, λαη αο μεθηλήζνπκε. 

Χξαία, πείηε καο αξρηθά από πνύ είζηε; 

Απφ ηελ Δχβνηα απφ ηελ Νέα Αξηάθε. 

Καη πόζν ρξνλώλ είζηε; 

60 

Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε                  

  θ.ι.π. ; 

Σν δεκνηηθφ.     

Δίζηε παληξεκέλε;  

Παληξεκέλε, ρήξα κε 3 παηδηά θαη 5 εγγφληα. 

Εείηε κόλε ή κε θάπνηα από ηα πξόζσπα απηά; 

Μέλσ κφλε ζην ζπίηη απφ ηφηε πνπ πέζαλε ν άληξαο κνπ ηα παηδηά κνπ είλαη 

παληξεκέλα θαη κέλνπλ καθξηά.  

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε κόλε; 
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Μέλσ κφλε απφ ηφηε πνπ πέζαλε ν άληξαο κνπ ην 2008. 

Πνηεο νη ζρέζεηο ζαο κε ηα παηδηά θαη ηα εγγόληα ζαο; 

(Αίζζεκα ραξάο)φμα ην Θεφ πνιχ θαιέο κε λνηάδνληαη θαη κε αγαπνχλε φινη ηνπο 

φπσο θαη εγψ. 

Έρεηε αδέξθηα; 

Ήκαζηαλ 4 αδέξθηα θαη κείλακε 3. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

Δίρα άξξσζην ηνλ άληξα κνπ ζην θξεβάηη γηα 25 ρξφληα. Απφ ην βάξνο πνπ ζήθσλα 

γηα λα ηνλ κεηαθέξσ έθαλαλ κεηαηφπηζε νη ζπφλδπινη. Υεηξνπξγήζεθα ην 2005. Με 

ην πη κεηαθηληφκνπλ δπζθνιεπφκνπλ, ην 2010 έθαλα ζπνλδπινδεζία. 

Υξεζηκνπνηνχζα ην πη γηα λα πεγαίλσ απφ ην ηξαπέδη ζηελ ηνπαιέηα θαη απφ ην 

ηξαπέδη ζην θξεβάηη. Μηα κέξα φκσο έπεζα θαη δελ μέξσ επεηδή έκεηλα πνιιέο ψξεο 

θάησ θαη επεηδή δελ ήηαλ θαλείο άιινο ζην ζπίηη λα κε βνεζήζεη; Γελ μέξσ… απφ 

ηφηε δελ κπφξεζα λα μαλαπεξπαηήζσ. Δίρα θαη ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαη δελ ην 

γλψξηδα. ια έπαημαλ ξφιν.  

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα παηδηά ζαο; 

Σα παηδηά κνπ δελ ηα είρα κέζα ζην ζπίηη γηαηί είλαη παληξεκέλα θαη έρνπλ ηα ζπίηηα 

ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα αζρνιεζνχλ. ηελαρσξηνχληαη γηα ηελ θαηάζηαζε 

πνπ έρσ βξεζεί αιιά θαη ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ; 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο; 

Οη γνλείο κνπ δελ είλαη ζηε δσή. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα αδέξθηα ζαο; 

Γελ κπνξνχλε θνξίηζη κνπ λα θάλνπλ θάηη ζηελαρσξηνχληαη θαη κε ζθέθηνληαη αιιά 

δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θάηη. Έρεη ν θαζέλαο ηα πξνβιήκαηά ηνπ, κε παίξλνπλ 

ηειέθσλα ηα αδέξθηα κνπ θαη θάπνηεο μαδέξθεο κνπ πνπ έρσ επαθέο αιιά κέρξη 

εθεί. 
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Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

Βέβαηα θαη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε πφζν κάιινλ γηα εκέλα κε ην πη κπνξνχζα λα 

κεηαθηλεζψ λα θάλσ ηηο δνπιεηέο κνπ, ηψξα ρξεηάδνκαη βνήζεηα ζπλερψο, άιινο 

πξέπεη λα κε βνεζήζεη λα θάλσ κπάλην θαη φια ηα ππφινηπα. Μεγάιε δηαθνξά ζηε 

δσή κνπ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Γνχιεπα λαη θαη βαξηά δνπιεηά κάιηζηα θαη αλζπγηεηλή ζην εξγνζηάζην ΔΛΛΔΝΗΣ 

αλ ην γλσξίδεηο. 4 ρξφληα δνχιεπα εθεί ήηαλ θαη καθξηά απφ εθεί πνπ έκελα. Μνπ 

έπαηξλε 1 ψξα λα θζάζσ θαη 1 λα γπξίζσ. Έπεηηα είρα θαη ηα παηδηά λα θξνληίζσ ζην 

ζπίηη φηαλ γπξλνχζα. Δίρακε καγαδί ζπλεξγείν αιιά αθφηνπ αξξψζηεζε ν ζχδπγνο 

πήγαηλα εγψ εθεί θαη αλαγθάζηεθα λα θχγσ απφ ην εξγνζηάζην.  Δπηβαξχλζεθε πνιχ 

ν νξγαληζκφο κνπ λα θνηηάμσ ηνλ ζχδπγν, ηα παηδηά, ην καγαδί. Δίρακε θαη 

ειαηφδεληξα θαη πήγαηλα θαη εθεί. 

Γνπιεύαηε πνιιά ρξόληα; 

ια ηα ρξφληα δνχιεπα ζηελ αξρή γηα 4 ρξφληα ζην ΔΛΛΔΝΗΣ θαη κεηά ζην καγαδί 

κέρξη πνπ βγήθα ζηελ ζχληαμε. Έπαηξλε θαη ν ζχδπγνο ηφηε αλαπεξηθή ζχληαμε θαη 

ζπληεξνχκαζηαλ. 

Δίραηε βξεη εύθνια δνπιεηά; 

Σφηε φινη έβξηζθαλ ήηαλ αιιηψο ηα πξάγκαηα ηψξα είλαη δχζθνια θαη δελ κπνξεί λα 

βξεη θαλείο. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

ρη, φρη θαη νχηε ρξεηάζηεθε πνηέ λα κάζσ. 
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(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηνλ ΟΑΔΓ παξαιήθζεθαλ δηόηη ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε δελ είρε αλαηξέμεη πνηέ ζε απηά ήηαλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο 

θαη δελ ηελ απαζρνινύζαλ.) 

 ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

ηαλ ήκνπλ κε ην πη πήγαηλα παληνχ θαη ζην ζνχπεξ κάξθεη θαη ζε ππεξεζίεο, έθαλα 

φιεο ηηο δνπιεηέο κνπ ηψξα ηίπνηα δελ πεγαίλσ πνπζελά. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

Γελ έρσ δνθηκάζεη λα πάσ θάπνπ. Γχν θνξέο έρσ βγεη εθηφο ηνπ θέληξνπ κε ηελ 

θνηλσληθή ιεηηνπξγφ δελ είδα πνιιά πξάγκαηα θαη έηζη δελ έρσ άπνςε. 

Γειαδή δελ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη έσο ηώξα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζσζηά; 

ρη κφλν κε ηαμί παιηφηεξα πνπ κεηαθηληφκνπλ κε ην πη, ηψξα πνπζελά. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο παξαιήθζεθαλ δηόηη ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε δελ έθαλε ρξήζε απηώλ παξά κόλν ηνπ ηαμί.) 

Οδεγνύζαηε απηνθίλεην παιηόηεξα; 

Ναη, νδεγνχζα είρα βγάιεη δίπισκα γηαηί ην ρξεηαδφκνπλ επεηδή ήηαλ άξξσζηνο ν 

ζχδπγνο. Υξεηαδφηαλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο καο θαη ήζεια λα ηνλ πεγαίλσ παληνχ γηα 

λα κελ πάζεη θαηάζιηςε φιε κέξα ζην ζπίηη. 

 Πώο θξίλεηε ηελ  ύπαξμε επαξθώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ηε κε θαηάιεςή 

ηνπο από νδεγνύο ρσξίο αλαπεξία έπεηηα από ηελ εκπεηξία ζαο (ελλνείηαη όηαλ 

δελ κεηαθέξνπλ άηνκα κε αλαπεξία όπσο νξίδεη ν λόκνο). 
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Ήηαλ πνιχ δχζθνια ηφηε ην 1980; δελ ππήξραλ δηακνξθσκέλνη ρψξνη αλ θξίλεηο θαη 

κε ην ζήκεξα πνπ είλαη ειάρηζηνη νη ρψξνη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Σν έρσ ζπλεζίζεη ηφζα ρξφληα ιφγσ ηνπ άληξα κνπ πνπ ήηαλ άηνκν κε αλαπεξία θαη 

έηζη δελ δίλσ ζεκαζία. 

Έπεηηα από ηνλ ζάλαην ηνπ άληξα ζαο δελ επηζπκνύζαηε λα γλσξίζεηε θάπνηνλ 

θύξην λα έρεηε ζπληξνθηά; 

ρη θνπέια κνπ ήκνπλ αθνζησκέλε ζηνλ άληξα κνπ θαη απφ ηφηε πνπ ηνλ έραζα δελ 

ήζεια θαλέλαλ άιινλ άληξα. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηνλ εξσηηθό ηνκέα δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιόγσ 

όηη επξόθεηην γηα κηα γπλαίθα κεγαιύηεξεο ειηθίαο ρήξα ε νπνία δελ ηελ 

απαζρνινύζαλ νη γλσξηκίεο.) 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, 

θ.ιπ. Αλ λαη. Μηιήζηε καο γη απηή ζαο ηελ εκπεηξία; 

ρη, φρη ηα έρσ μεπεξάζεη απηά φπσο ζνπ είπα θαη πξνεγνπκέλσο ιφγσ ηνπ άληξα 

κνπ ηφηε παιηφηεξα νη άλζξσπνη καο θνηηνχζαλ πεξίεξγα κπνξεί λα ζρνιίαδαλ αιιά 

ηελ είρακε ζπλεζίζεη κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Καλείο απφ ηα αλάπεξα άηνκα φπσο 

είκαη θαη εγψ δελ επηζπκεί λα είλαη ζε απηή ηελ ζέζε δελ ζα έπξεπε λα καο βιέπνπλ 

έηζη νη γχξσ καο θαη νπνηνζδήπνηε πάζρεη απφ θάπνηα αζζέλεηα. 

Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ζέιακε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Γελ έρσ λα ζνπ πσ θάηη άιιν αγάπε κνπ. Ζ δσή κνπ είρε πνιιέο δπζθνιίεο αιιά είρε 

θαη φκνξθεο ζηηγκέο. νπ εχρνκαη θαιή ζηαδηνδξνκία ζηελ δσή ζνπ, λα είζαη πάληα 

θαιά! 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 19ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε δηφηη δελ επηζπκνχζε ε ζπλεληεπμηαδφκελε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε κέζνδνο, παξφιν πνπ ηεο έγηλε θαηαλνεηφ φηη ηα ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ έξεπλα θαη είλαη εκπηζηεπηηθά φζα ιέγνληαη.) 

Γεηα ζαο είκαη ζπνπδάζηξηα θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη θάλσ ηελ πηπρηαθή κνπ κε 

ζέκα ε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο γπλαηθώλ κε αλαπεξία ζηνπο δήκνπο 

Λάξηζαο θαη Αγξηλίνπ θαη ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ 

απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Ναη λα ζε βνεζήζσ ξψηεζέ κε.  

Χξαία λα μεθηλήζνπκε ηόηε λα κελ ζαο θαζπζηεξώ πνιύ. 

Πείηε καο αξρηθά από πνύ είζηε; 

Απφ εδψ απφ Λάξηζα. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

39 

 Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε θ.ι.π.         

Σν Λχθεην, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

ρη. 

Έρεηε παηδηά; 

ρη. 

Εείηε κόλε ή καδί κε άιια πξόζσπα; Πνηα είλαη απηά; ην ίδην ζπίηη; Πνηα ε 

ζρέζε ζαο κε ηα πξόζσπα απηά (γνλείο, ζύδπγνη, ζπγθάηνηθνη, ζύληξνθνη, άιιν) 

Με ηελ κεηέξα κνπ δσ, θαιή ζρέζε έρνπκε λαη. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε κε ηελ κεηέξα ζαο; 
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Απφ πάληα, απφ ηφηε πνπ ρψξηζαλ νη γνλείο κνπ ήκνπλ κηθξή εγψ. 

Έρεηε αδέξθηα; 

1 αδεξθή λαη. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

θιήξπλζε θαηά πιάθαο δηαγλψζηεθε πξηλ απφ 4 ρξφληα. Μέρξη ζηηγκήο εμειίρζεθε 

ρσξίο επηπινθέο. Δίλαη κηα αζζέλεηα κε ηάζηκε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηα 

πξνβιήκαηα θαη ζε νηθνγελεηαθφ θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Αθνινπζψ 

θαξκαθεπηηθή ελέζηκε αγσγή. Αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο δηφηη πξέπεη λα κεηαθέξσ ηα 

θάξκαθα φπνπ πεγαίλσ λα ππάξρεη ςπγείν θαη είλαη θνπξαζηηθφ φιν απηφ. Καηάιαβα 

φηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά φηαλ άξρηζα λα ηα βιέπσ δηπιά, δηπισπία ιέγεηαη απηφ θαη 

έηζη έθαλα εμεηάζεηο θαη έκαζα φηη έρσ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Απηή ε αζζέλεηα 

επεξεάδεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα. Δγψ κέρξη ζηηγκήο δελ έρσ παξνπζηάζεη 

θάπνην θηλεηηθφ πξφβιεκα. 

Πώο αληηκεησπίδεη ν/ε ζύληξνθνο ζαο ηελ βιάβε ζαο; (εάλ  ππάξρεη)  

Διεχζεξε είκαη δελ έρσ ηψξα θάπνηα ζρέζε. Δίρα ζρέζε παιηφηεξα ε νπνία 

δηαιχζεθε κεηά απφ ιίγν θαηξφ πνπ έκαζα φηη πάζρσ απφ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ζαο ε κεηέξα ζαο; 

Πνιχ θπζηνινγηθά, ππάξρεη κία πξνζηαζία παξαπάλσ αιιά φρη θάηη αηζζεηά 

δηαθνξεηηθφ. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ζαο ε αδεξθή ζαο; 

Ζ αδεξθή κνπ δεη ζηελ Αζήλα δελ έρνπκε θαζεκεξηλή επαθή αιιά ππνζέησ πσο θαη 

λα ήηαλ εδψ ην ίδην ζα κε αληηκεηψπηδε. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο; 

Γελ έρεη πέζεη θάηη ζηελ αληίιεςή κνπ, φπσο θαη πξηλ κε αληηκεησπίδνπλ. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 
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ρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ είλαη αληπέζηηηε ε δηαθνξά, ίζσο απηνχο ηνπο 

απαζρνιεί αιιά δελ κνπ ην δείρλνπλ. Γελ άιιαμε ν ηξφπνο δσήο κνπ ίζσο επεηδή δελ 

παξαπνληέκαη θηφιαο θαη πηζαλφλ γη απηφ δελ έρνπλ αιιάμεη πνιχ ηα πξάγκαηα θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά πνιχ. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

Γνχιεπα λαη αιιά κε απέιπζαλ φρη γηα ιφγνπο πγείαο, ηψξα δελ δνπιεχσ γηα ιφγνπο 

αλεξγίαο. 

Ση είδνο εξγαζίαο θάλαηε; 

Πσιήηξηα ήκνπλ ζε καγαδί κε ξνχρα ηα 2 πξψηα ρξφληα πνπ αζζέλεζα. 

Ση ηύπνο εξγαζίαο ήηαλ πιήξνπο, κεξηθήο, εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο, σο 

απηναπαζρνινύκελνο ή σο ππάιιεινο; 

Πιήξεο απαζρφιεζεο. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα  πνπ εξγαδόζαζηαλ πόζν θαηξό δηήξθεζε (κήλεο/ ρξόληα);  

ηελ ηειεπηαία δνπιεηά πνπ έθαλα 5 ρξφληα. 

Πεξηγξάςηε καο ηελ εκπεηξία ζαο ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα βξείηε δνπιεηά / ηελ 

εκπεηξία ζαο από ηελ δνπιεηά ζαο; 

Σφηε είρα βξεη εχθνια δνπιεηά ήηαλ ιίγν πξηλ ηελ θξίζε. 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία;  

Ναη γλσξίδσ. 

Θα κπνξνύζαηε λα καο πείηε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα απηά; 

Γελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ δελ κε είραλ θαιέζεη παξά κφλν δχν θνξέο.  Σελ πξψηε 

θνξά ν εξγνδφηεο δελ επηθνηλψλεζε καδί κνπ. Σελ δεχηεξε θνξά ήηαλ κία ζέζε γηα 
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ηελ ΓΔΤΑΛ αιιά απνδείρζεθε εηθνληθή δελ είρε λα θάλεη νχηε κε κνξηνδφηεζε. Δίρα 

ζπκπιεξψζεη θάπνηα αίηεζε αιιά θαλείο δελ ηελ αμηνπνίεζε. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Κέληξσλ 

Πξνώζεζεο Απαζρόιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ απέλαληί ζαο;  

Δπγελέζηαηε ήηαλ ε θπξία εθεί δελ είρα θάπνην πξφβιεκα. 

Πώο ζαο αληηκεηώπηζε ν εξγνδόηεο ηνλ πξώην θαηξό πνπ βξηζθόζαζηαλ ζηελ 

δνπιεηά θαη πώο έπεηηα από έλα ρξνληθό δηάζηεκα; 

Πνιχ θαιά δελ είρα θαλέλα παξάπνλν γηαηί ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα λφζεζα. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

Δγψ πξνζσπηθά επεηδή δελ αληηκεησπίδσ θάπνην θηλεηηθφ πξφβιεκα δελ έρσ πνιιέο 

δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε δηάθνξα κέξε. Αιιά γεληθφηεξα λα ζνπ 

κηιήζσ ε πξφζβαζε είλαη ηξαγηθή ζε πνιινχο ρψξνπο θαη ρψξνπο αλαςπρήο. Δίλαη 

ζρεδφλ αθαηφξζσηε, ζην κέιινλ κπνξεί λα κε απαζρνιεί απηφ ην ζέκα σο άηνκν κε 

αλαπεξία θαη ην ζθέθηνκαη ήδε. Άιια άηνκα φκσο πνπ γλσξίδσ έρνπλ πνιιά 

πξνβιήκαηα θαη θπξίσο κε ηελ κεηαθνξά ζηα ηξέλα.  

Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

Οη ππνδνκέο ηεο πφιεο είλαη ράιηα είλαη φια θαηαζηξακέλα. Γελ ππάξρνπλ νχηε 

ξάκπεο νχηε ηίπνηα, πηζηεχσ πσο δπζθνιεχνληαη φινη νη πνιίηεο φρη κφλν απηνί πνπ 

έρνπλ πξφβιεκα αλαπεξίαο. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  
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Ναη φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ηα ρξεζηκνπνηψ. Σα ηξέλα είλαη ην ρεηξφηεξν λα 

ζνπ πσ έλα πεξηζηαηηθφ γηα λα θαηαιάβεηο, κηα θνξά έλαο επηβάηεο κε αλαπεξία 

ήζειε λα θαηέβεη θαη επεηδή νη πφξηεο είλαη απηφκαηεο φπσο μέξνπκε φινη δελ 

πξφιαβε λα θαηέβεη θαη έπεζε θαη δελ ηνλ βνήζεζε θαλείο λα ζεθσζεί θαη έκεηλε ζε 

εθείλε ηελ ζηάζε κέρξη λα πάλε λα ηνλ πάξνπλ νη δηθνί ηνπ. Δίλαη δχζθνιν γηα φινπο 

ε απφβαζε απφ ην ηξέλν θαη αθφκε πην δχζθνιν γηα ηα άηνκα απηά. 

Οη ώξεο ησλ δξνκνινγίσλ ζαο εμππεξεηνύλ αλ επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε 

κία βξαδηλή  έμνδν; Τπάξρεη θπζηθή πξόζβαζε; Οη εκέξεο θαιύπηνληαη όιεο;  

ρη δελ εμππεξεηνχλ φιεο νη ψξεο ησλ δξνκνινγίσλ θαη νχηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο αζηηθφ αλ επηζπκεί λα επηζηξέςεη απφ κία βξαδηλή έμνδν. 

Πώο θξίλεηε ην θόζηνο δηαδξνκήο; 

Δκείο ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπκε κηζφ εηζηηήξην γηα ηα ηξέλα, ζηα αζηηθά είλαη κε 

βάζε ην εηζφδεκα ε έθπησζε θαη ζηα αεξνπνξηθά δελ ππάξρεη θάπνηα έθπησζε φπσο 

ηζρχεη γηα φιν ηνλ θφζκν. 

Πώο θξίλεηε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ; 

Δίλαη θαιή, ππάξρεη ε δηάζεζε λα εμππεξεηήζνπλ. 

Οδεγείηε απηνθίλεην; 

Ναη νδεγψ. 

Πώο θξίλεηε ηελ  ύπαξμε επαξθώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ηε κε θαηάιεςή ηνπο 

από νδεγνύο ρσξίο αλαπεξία (ελλνείηαη όηαλ δελ κεηαθέξνπλ άηνκα κε αλαπεξία 

όπσο νξίδεη ν λόκνο). 

Φπζηθά θαη δελ είλαη αξθεηέο αληηζηνηρνχλ 1 ζηηο 100 ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Δίλαη πνιινί απηνί πνπ έρνπλ κπιε θάξηα, ελψ νη ζέζεηο δελ είλαη αξθεηέο. Οη ίδηνη νη 

ζπκπνιίηεο δελ καο ζέβνληαη λα ζνπ πσ εγψ απφ πξνζσπηθή εκπεηξία, κηα θνξά ζε 

κηα ζέζε αλαπήξσλ βξηζθφηαλ έλα άιιν ακάμη θαη ιέσ ζηελ θπξία πνπ είλαη κέζα 

ζέισ λα παξθάξσ θαη κνπ ιέεη λαη ηψξα θεχγσ ηεο απαληψ θαη εγψ φηη θάλσ έλα  

θχθιν θαη μαλαέξρνκαη θαη κέρξη λα επηζηξέςσ ην είρε παξθάξεη εθεί θαη είρε θχγεη 

θηφιαο. (έληνλνο εθλεπξηζκφο) Γελ ππάξρεη ζεβαζκφο νη άλζξσπνη δελ είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη. 
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Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Πξνζσπηθά εγψ δελ έρσ αληηκεησπίζεη θάπνηα δηάθξηζε αιιά γεληθφηεξα ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ επηθξαηνχλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ιχπεζε, ακθηζβήηεζε 

,θαηαλφεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε. 

ηνλ εξσηηθό ηνκέα πώο ζπκπεξηθέξεζηε εζείο απέλαληη ζην άηνκν πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη εξσηηθά θαη πσο ζπκπεξηθέξεηαη εθείλν ην άηνκν απέλαληί ζαο; 

Τπάξρεη αληαπόθξηζε είηε από εζάο είηε από εθείλν; 

πσο ζπκπεξηθεξφκνπλ θαη πξηλ δελ είκαη δηαθνξεηηθή θαη λαη ππάξρεη αληαπφθξηζε. 

Πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηείηε εζείο γηα λα πιεζηάζεηε θάπνηνλ πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη; 

ηη έθαλα θαη πξηλ πξνβάιισ ηνλ ραξαθηήξα κνπ θαη ηα θαιά κνπ ζηνηρεία. 

Πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνύλ νη άιινη γηα λα ζαο πξνζεγγίζνπλ εξσηηθά; 

Φπζηνινγηθά φπσο πξηλ, δελ βιέπσ θάηη δηαθνξεηηθφ ίζσο επεηδή δελ έρσ θάπνην 

εκθαλή ζεκάδη αλαπεξίαο. 

Πώο είλαη νη εκπεηξίεο ζαο γεληθά ζηνλ ηνκέα απηό; αο πιεζηάδνπλ γεληθά 

εύθνια νη άιινη;  

Γεληθά ηελ ζεκεξηλή επνρή δελ ππάξρεη ην θιεξη νη άλζξσπνη έρνπλ απνμελσζεί 

ππάξρεη νηθνλνκηθή θξίζε θαη καδί κε απηή θαη θξίζε αμηψλ. 

πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ, 

θ.ιπ. 

Δγψ πξνζσπηθά φρη. 

Μάιηζηα, θιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ζέιακε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Έρεη πνιχ σξαίεο εξσηήζεηο κνπ άξεζε επεηδή έρεη εξσηήζεηο θαη γηα ηνλ εξσηηθφ 

ηνκέα. Άιιεο έξεπλεο πνπ ζπκκεηείρα δελ είραλ εξψηεζε πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη 
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ελψ ζα έπξεπε λα ππάξρεη, δηφηη απνηειεί θνκκάηη ηεο δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη 

ε ελεξγή ζεμνπαιηθή δσή είλαη πγεία. 

Χξαία ραίξνκαη, ζαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ βνήζεηα ζαο απηέο ήηαλ νη 

εξσηήζεηο! 

Καη εγψ ζε επραξηζηψ θαιή επηηπρία λα έρεηο! 

Δπραξηζηώ πνιύ λα είζηε θαιά θαη όηη θαιύηεξν ζαο εύρνκαη! 

Δπραξηζηψ πνιχ λα είζαη θαιά! Γεηα ζνπ. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 20ε 

(Ζ ζπλέληεπμε δελ καγλεηνθσλήζεθε αιιά θαηαγξάθεθε έπεηηα απφ ηελ επηζπκία 

ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο.) 

Γεηα ζαο είκαη ζπνπδάζηξηα θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη θάλσ ηελ πηπρηαθή κνπ κε 

ζέκα ε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο γπλαηθώλ κε αλαπεξία ζηνπο δήκνπο 

Λάξηζαο θαη Αγξηλίνπ θαη ζα ήζεια λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ 

απαληώληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Ναη κνπ είπε ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο. 

Χξαία, Θα ζέιαηε αξρηθά λα καο πείηε από πνύ είζηε; 

Απφ εδψ απφ Λάξηζα. 

Πόζν ρξνλώλ είζηε; 

51  

 Έρεηε ηειεηώζεη δεκνηηθό (θάπνηεο ηάμεηο;), γπκλάζην, Λύθεην, Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε θ.ι.π.                                 

Σν Λχθεην. 

Δίζηε παληξεκέλε; 

Ναη θαη έρσ δχν παηδηά, 1 αγφξη θαη 1 θνξίηζη. 

Εείηε καδί κε απηά ηα πξόζσπα;  

Ναη κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

Πνηα είλαη ε ζρέζε ζαο κε ηα πξόζσπα απηά; 

Μηα ραξά δφμα ηνλ Θεφ. 

Πόζν δηάζηεκα κέλεηε καδί κε απηά ηα άηνκα; 

Απφ ηφηε πνπ παληξεχηεθα, 25 ρξφληα. 

Έρεηε αδέξθηα; 
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Ναη 1 αδεξθή. 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ βιάβε ζαο; Πώο πξνήιζε;  

θιήξπλζε θαηά πιάθαο νλνκάδεηαη ε λφζνο κνπ θαη έρσ 6 ρξφληα πνπ δηαγλψζηεθα. 

Καηάιαβα φηη θάηη έρσ γηαηί κνχδηαδαλ ηα ρέξηα κνπ. Πήγα ζε νξζνπεδηθφ  θαη ν 

νξζνπεδηθφο κε παξέπεκςε ζε λεπξνιφγν θαη έηζη έκαζα κέζα απφ εμεηάζεηο φηη 

πξφθεηηαη γηα ζθιήξπλζε. Γελ έρσ ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηελ θίλεζε δελ ρξεζηκνπνηψ 

θάπνην κέζν. Με βνεζά ν ζχδπγνο ζηηο κεηαθηλήζεηο καο θαη αθνινπζψ ελέζηκε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Πώο αληηκεησπίδεη ν ζύληξνθόο ζαο ηελ βιάβε ζαο; 

Γελ έρσ θαλέλα παξάπνλν κε ζηεξίδεη πνιχ θαη κε βνεζά. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο ηα παηδηά ζαο; 

Καη ηα παηδηά κνπ κε βνεζάλε πνιχ εηδηθά ε θφξε κνπ θάλεη θαη πνιιέο δνπιεηέο ζην 

ζπίηη. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη γνλείο ζαο; 

Οη γνλείο κνπ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη πνιιά είλαη κεγάινη θαη έρνπλ θαη απηνί ηα 

πξνβιήκαηα κε ηελ πγεία ηνπο, αιιά κε ζθέθηνληαη θαη έξρνληαη λα κε δνπλ. 

Πώο αληηκεησπίδεη ηελ βιάβε ζαο ε αδεξθή ζαο; 

Ζ αδεξθή κνπ κε λνηάδεηαη πνιχ κέλνπκε θνληά θαη έξρεηαη ηαθηηθά λα κνπ θάλεη 

παξέα θαη λα κε βνεζήζεη ζε φηη κπνξεί. 

Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ βιάβε ζαο νη ινηπνί ζπγγελείο ζαο; 

Λέσ φηη έρσ νξζνπεδηθφ πξφβιεκα δελ γλσξίδνπλ γηα ηελ αζζέλεηά κνπ δηφηη 

ζηηγκαηίδνληαη ηα άηνκα κε ζθιήξπλζε. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ησξηλή 

αληηκεηώπηζε θαη ζε παξειζνύζα. 

Τπάξρεη δηαθνξά δηφηη ε νηθνγέλεηά κνπ κε πξνζέρεη πην πνιχ. 
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ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηώξα, ζα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε αλ 

εξγάδεζηε ή εξγαζηήθαηε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ.  

ρη δελ εξγάδνκαη θαη νχηε έρσ εξγαζηεί. 

Ση είδνπο εξγαζία ζα ζέιαηε λα θάλεηε; 

Θα κνπ άξεζε έλα επάγγεικα κε παηδηά λεπηαγσγφο ζα κνπ άξεζε. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηελ εξγαζία παξαιήθζεθαλ δηόηη ε 

ζπλεληεπμηαδόκελε δελ είρε εξγαζηεί πνηέ.) 

Γλσξίδεηε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ απεπζύλνληαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ζε εξγνδόηεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε 

επηδόηεζε άηνκα κε αλαπεξία; 

ρη δελ γλσξίδσ δηφηη δελ κε αθνξνχλ ιφγσ ειηθίαο θαη δελ είκαη ζε ηφζν θαθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη έηζη δελ ρξεηάζηεθε λα αλαδεηήζσ πιεξνθνξίεο γχξσ 

απφ απηά. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ΟΑΔΓ παξαιήθζεθαλ δηόηη ε ελ ιόγσ 

θπξία δελ γλώξηδε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα θαη δελ είρε εξγαζηεί.) 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Θα ζέιακε λα πείηε ιίγα ιόγηα  γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεηε όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζαο ζε δηάθνξα κέξε όπσο π.ρ. 

ππεξεζίεο, πάξθα, ρώξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, super market, 

θνκκσηήξηα θιπ; ε πνηα κέξε έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο 

πξόζβαζεο θαη ζε πνηα ιηγόηεξεο ή θαζόινπ;  

Τπάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο γηα κέλα σο άηνκν κε αλαπεξία αιιά έρσ ηνλ ζχδπγφ 

κνπ ν νπνίνο κε βνεζά θαη κε ππνζηεξίδεη ζηηο δηάθνξεο κεηαθηλήζεηο κνπ θαη έηζη 

είλαη πην εχθνιν γηα κέλα. 
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Θα ζέιαηε λα καο πείηε ηελ άπνςή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο ηεο πόιεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Θα επηζπκνύζαηε λα 

ππάξρνπλ πην πνιιέο ξάκπεο, πεδνδξόκηα θαη δηαδξόκνπο γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα; Τπάξρεη επαξθήο ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ; 

Γελ ππάξρνπλ ππνδνκέο ηα πεδνδξφκηα είλαη θαηεζηξακκέλα θαη λα κελ έρεηο 

αλαπεξία κπνξείο λα απνθηήζεηο! (Γέιην). Θα έπξεπε ν δήκνο λα έρεη κεξηκλήζεη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ πφιε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο, ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(π.ρ. αζηηθά ιεσθνξεία, ηξέλα);  

ρη νδεγεί ν ζχδπγνο θαη πεγαίλνπκε παληνχ καδί δελ ηα ρξεηάδνκαη ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο. 

(Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηόηη ε ζπλεληεπμηαδόκελε δελ ηα ρξεζηκνπνηνύζε νπόηε δελ 

γλώξηδε.) 

Δζείο νδεγείηε απηνθίλεην; 

ρη δελ ρξεηάζηεθε λα βγάισ δίπισκα. 

Πώο θξίλεηε ηελ  ύπαξμε επαξθώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ηε κε θαηάιεςή ηνπο 

από νδεγνύο ρσξίο αλαπεξία (ελλνείηαη όηαλ δελ κεηαθέξνπλ άηνκα κε αλαπεξία 

όπσο νξίδεη ν λόκνο). 

Γελ ζέβεηαη ν θφζκνο ηνπο ρψξνπο πνπ είλαη δηακνξθσκέλνη γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ην βιέπσ ζηηο κεηαθηλήζεηο κε ηνλ ζχδπγν θαη είλαη θαη ειάρηζηα ηα 

παξθηλγθ. 

Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ αλζξώπσλ 

απέλαληί ζαο, σο άηνκν κε αλαπεξία, όηαλ βξίζθεζηε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 

πρ ζε κηα θαθεηέξηα, ζε έλα ζέαηξν;  

Κνηηάλε πεξίεξγα νη γχξσ θαίλεηαη ε ιχπε θαη ν νίθηνο ζην πξφζσπφ ηνπο. 

(Οη εξσηήζεηο γηα ηνλ εξσηηθό ηνκέα παξαιήθζεθαλ δηόηη ε ζπλεληεπμηαδόκελε 

ήηαλ παληξεκέλε θαη έδεηρλε αθνζησκέλε ζηνλ ζύδπγό ηεο.) 
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πλαληάηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζηελ δεκόζηα εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ; 

ρη, φρη δελ δπζθνιεχνκαη. 

Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε καο ζα ζέιακε λα καο πείηε δπν ιόγηα γηα ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε από ηελ ζπλέληεπμε απηή; 

Ήηαλ σξαίεο νη εξσηήζεηο ζνπ ειπίδσ λα ζε βνήζεζα κε ηηο απαληήζεηο κνπ! 

Υαίξνκαη πνπ ζαο άξεζαλ ζαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηνλ ρξόλν ζαο λα είζηε θαιά! 

Καη εγψ ζε επραξηζηψ γεηα ζνπ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


