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1. Εισαγωγή 

Μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) 

όρισε την υγεία ως: “Η κατάσταση της απόλυτης φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 

και όχι αποκλειστικά η απουσία νόσου ή αναπηρίας” (Π.Ο.Υ, 1948)1. Την ίδια περίοδο, η 

Διεθνής Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επισήμανε ότι η αναγνώριση της 

εγγενούς αξιοπρέπειας και των ακατάργητων δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, συνιστούν το 

 
1 Έκτοτε, ο ορισμός δεν έχει τροποποιηθεί. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1948) Definition of health. [online]Available 

here.  

https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions
https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions


 

 

θεμέλιο για ελευθερία, δικαιοσύνη και ειρήνη στον πλανήτη (United Nations, 1948)2. Δύο 

δεκαετίες αργότερα, τα Ηνωμένα Έθνη κατοχύρωσαν σε παγκόσμιο επίπεδο το δικαίωμα 

όλων των ατόμων στη βέλτιστη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και στην υποχρέωση 

όλων των συσχετιζόμενων κρατών για την πρακτική εφαρμογή αυτού του δικαιώματος 

(Ηνωμένα Έθνη, 1966)3. 

 

Παρόλο που οι διακηρύξεις αυτές ευνόησαν την πλειονότητα, ορισμένες κοινωνικές ομάδες-

μεταξύ αυτών, οι ανάπηροι- δεν συμπεριλήφθηκαν επαρκώς και οι αυξημένες ανάγκες τους 

αγνοήθηκαν. Η πρώτη επίσημη κινητοποίηση για τις διακρίσεις που υφίστανται τα άτομα με 

αναπηρία (ΑμεΑ) πραγματοποιήθηκε από την Judith Heumann, η οποία, έχοντας οργανώσει 

ένα κίνημα ονόματι “Disabled In Action”, αντέδρασε στην αμέλεια που επιδείκνυε το 

κράτος προς τους αναπήρους και προκειμένου να επέλθει η αλλαγή, κατέλαβε για 4 

εβδομάδες το ομοσπονδιακό κτίριο του San Francisco, με τελικό αποτέλεσμα, οι επιθυμίες 

του κινήματος να εισακουστούν (Wallis, 2020)4(Lezzoni, 2021)5. 

 

Η επιτυχία του κινήματος αποτέλεσε την πρώτη απόπειρα για αναγνώριση των αναγκών των 

αναπήρων. Ωστόσο, μετά από αυτήν, υπήρξε μια περίοδος νομικής αδράνειας. Η αμέσως 

επόμενη ενέργεια προς όφελος των ΑμεΑ, παρατηρείται από τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών (Ο.Η.Ε), αφού το 2002 ξεκίνησε τη δημιουργία της Σύμβασης για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία, η οποία, τελικά, τέθηκε σε ισχύ το 2008 και εξακολουθεί να ισχύει, 

μέχρι σήμερα6 (United Nations, n.d.)7. Η Σύμβαση σκοπεύει να προάγει, να προστατεύει και 

να διασφαλίζει την ισότιμη απόλαυση κάθε δικαιώματος ενός ανθρώπου και των 

θεμελιωδών ελευθεριών όλων των ΑμεΑ, καθώς και να προωθεί τον σεβασμό της έμφυτης 

αξιοπρέπειάς τους (United Nations, 2006)8. 

Για να είναι ουσιώδης η παραπάνω Σύμβαση, χρειάζεται να γίνει αποκόλληση από το 

ιατρικό μοντέλο9 της αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία καθίσταται μια αφύσικη 

και δυσάρεστη κατάσταση, μια ασθένεια που επιβάλλεται να θεραπεύεται. Αυτή η 

προσέγγιση, ενισχύει την αντίληψη ότι δε νοείται εξίσωση μεταξύ ατόμων με αναπηρία και 

“αρτιμελών” πολιτών (Retief & Letšosa, 2018)10. Απεναντίας, το θεμιτό θα ήταν η στροφή 

 
2 United Nations (1948) Universal Declaration of Human Rights. [online]Available here. 
3 Ηνωμένα έθνη (1966) Διεθνές Σύμφωνο, για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα. [online]Διαθέσιμο 

εδω. 
4 Wallis, L. (2020) ‘The disabled activist who led a historic 24-day sit-in’ BBC News. [online]Available here. 
5 Η κατάληψη του “Disabled In Action” πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια κατάληψη κρατικού κτιρίου στην 

αμερικανική ιστορία. Lezzoni Lisa I. (2021) ‘Opening Doors For People With Disability’, Health Affairs Vol. 40, NO. 4. 

[online] Available here. 
6 Στην Ελλάδα, η Σύμβαση ψηφίστηκε το 2012. Βουλή των Ελλήνων (2012) Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες. [online] Διαθέσιμο εδω 
7  United Nations (n.d) Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). [online] Available here. 
8 United Nations (2006) Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο. [online] 

Διαθέσιμο εδω. 
9 Τα μοντέλα περιγράφουν τις εκάστοτε συλλογικές πεποιθήσεις, σχετικά με την αναπηρία. Τα μοντέλα, αφενός ορίζουν 

την αναπηρία και, αφετέρου, σκιαγραφούν τον τρόπο, με τον οποίον αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία. P. 

Grover (2021) ‘Conceptual Models of Disability’, Essentials of Rehabilitation Practice and Science,Originally published: 

September 20, 2014 Last updated: March 11, 2021.[online] Available here. 
10 Retief, M. and Letšosa, R., 2018. Models of disability: A brief overview. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 

74(1). [online] Available here. 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://unric.org/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%BF%CE%B9-2/
https://www.bbc.com/news/stories-54794408
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2021.00050
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=496c717b-9601-4f93-b0ff-3907fea1ae1e
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://unric.org/el/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC-2/
https://now.aapmr.org/conceptual-models-of-disability/#references
https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/177914


 

 

στο κοινωνικό μοντέλο, που προτείνει μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, καθότι, με 

βάση αυτό, υπαίτια της αναπηρίας, των διακρίσεων και των στερεοτύπων εναντίον των 

αναπήρων, είναι η κοινωνία. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016)11 (Retief & 

Letšosa, 2018)12. Επομένως, δεδομένου του ότι η κοινωνία προξενεί την αναπηρία, κρίνεται 

αναγκαίο να είναι και αυτή, η οποία θα διευθετήσει το ζήτημα (Barnes, Mercer & 

Shakespeare, 2010)13. 

 

Παρόλο που έχει σημειωθεί αξιόλογη εξέλιξη, η γεμάτη διακρίσεις και προσκόμματα 

καθημερινότητα που βιώνουν οι ανάπηροι, δεν έχει βελτιωθεί· κάτι που αποδεικνύεται και 

από το ακόλουθο γράφημα: 

 
Γράφημα 1- Ο πληθυσμός επί %  των ατόμων που βιώνουν διακρίσεις λόγω της αναπηρίας 

τους με 95% διαστήματα εμπιστοσύνης, ηλικίας 15 έως 65 ετών.14 

 

Από τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα πως υπολείπεται πολύς δρόμος ακόμα, έως 

ότου φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο μη- διακρίσεων και ίσων ευκαιριών. 

  

2. Ιστορική αναδρομή 

Παρόλο που οι αντιλήψεις για την αναπηρία έχουν μεταβληθεί αρκετά, ιστορικά τα άτομα 

με αναπηρία έχουν υποφέρει σε μεγάλο βαθμό.  

Οι αρχικές αναφορές στην αναπηρία εντοπίζονται σε βιβλικά κείμενα, όπου περιγράφεται 

ως μια μορφή τιμωρίας από τον Θεό, ως συνέπεια των αμαρτωλών πράξεων ή της απιστίας 

 
11 Stanford Encyclopedia of Philosophy (2016) ‘Disability: Definitions, Models, Experience’, First published Fri Dec 16, 

2011; substantive revision Mon May 23, 2016. [online] Available here 
12  Retief, M. and Letšosa, R., 2018. Models of disability: A brief overview. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 

74(1). [online] Available here. 
13  Barnes C., Mercer G. & Shakespeare T. (2010). ‘The social model of disability’ , in A. Giddens & P. Sutton (eds.), 

Sociology: Introductory readings, 3rd edn., pp. 161–166, Polity Press, Cambridge. [online] Available here 
14 Γράφημα 1:Krnjacki L.(2018) ‘Disability-based discrimination and health: findings from an Australian-based population 

study’ Public Health, Volume 42, Issue 2. [online] Available here. 

https://seop.illc.uva.nl/entries/disability/#ModDecPol
https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/177914
http://thedigitalcommons.org/docs/shakespeare_social-model-of-disability.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1753-6405.12735


 

 

του ατόμου15. Οι άνθρωποι, χρειάζεται να υποφέρουν- μέσω της αναπηρίας- για να 

εξιλεωθούν (Deuel, 2013)16. 

 

Φτάνοντας στη νεότερη εποχή, τα εγκλήματα εναντίον των αναπήρων δε σταματούν. Στη 

Γερμανία του 1930, γίνονταν οι ζυμώσεις για το ευγονικό κίνημα, με βάση το οποίο η 

αναπηρία αποτελούσε τροχοπέδη για την Αρία Φυλή και ήταν επιβεβλημένο, άτομα με 

οποιουδήποτε είδους κινητικές ή ψυχικές “διαταραχές” να στειρώνονται(The Wiener 

Holocaust Library, n.d)17. Το 1939, ο Χίτλερ προχώρησε σε μια πιο επιθετική πολιτική, 

ξεκινώντας από τη θανάτωση των σωματικά ή νοητικά αδύναμων παιδιών, είτε με τη 

μέθοδο της λιμοκτονίας, είτε μέσω χορήγησης θανατηφόρων ουσιών. Σταδιακά 

εκκινήθηκαν και οι εκτελέσεις ενηλίκων. Η σύνοψη της δράσης της ναζιστικής εξουσίας, σε 

μια περίοδο 15 ετών (1930- 1945), ανέρχεται σε 350 χιλιάδες στειρώσεις και 70 χιλιάδες 

δολοφονίες αθώων ανθρώπων (Zwick, 2019)18. 

 

Η απαξίωση και περιθωριοποίηση των αναπήρων καθίσταται σαφής και από το κρατικό 

σχολείο Willowbrook. Το κτίριο, χρησιμοποιείτο από το αμερικανικό κράτος- περί το 1950- 

ως ίδρυμα για τους ανήλικους με νοητικές ή άλλες αναπηρίες. Το ζήτημα, όμως, έγκειται 

στην απάνθρωπη αντιμετώπιση που υπέστησαν οι τρόφιμοι αυτού του ιδρύματος. Το 

προσωπικό- οι νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες- αφενός ήταν ελάχιστο συγκριτικά με τον αριθμό 

των τροφίμων και, αφετέρου, αδιαφορούσε, κακοποιούσε ή εφάρμοζε ανάρμοστες 

πρακτικές εις βάρος τους, όπως το δέσιμο στο κρεβάτι, το γδύσιμο και τον ξυλοδαρμό 

(Weiser, 2020)19. Πρακτικά, το ίδρυμα δεν επιτελούσε τον σκοπό του, αλλά καταργούσε την 

ανθρώπινη υπόστασή των ανηλίκων και απαξίωνε τη διατήρηση της στοιχειώδους υγιεινής 

στις εγκαταστάσεις του. Τη χαοτική κατάσταση που επικρατούσε εκμεταλλεύτηκαν οι 

Krugman και Giles, που θεώρησαν το Willowbrook ιδανικό περιβάλλον για μελέτη της 

διασποράς της ηπατίτιδας και τον περιορισμό αυτής. Οι επιστήμονες, μόλυναν 

επανειλημμένα τα υποκείμενα και παρατήρησαν τα επίπεδα ανοσίας τους, ύστερα από κάθε 

μόλυνση (Krugman, 1986)20.  

 

3. Άγνοια 

Έχοντας βιώσει όλες αυτές τις σκληρότητες, ο αγώνας των αναπήρων για την ενσωμάτωσή 

τους συνεχίζεται, με την άγνοια του γενικού πληθυσμού επί του θέματος να αποτελεί ένα 

από τα βασικότερα εμπόδια. Οι πολίτες δεν ενημερώνονται επαρκώς και δε γνωρίζουν τα 

θέματα και τις ανάγκες των αναπήρων. Η κοινωνία, γενικότερα, έχει την τάση να 

 
15 (Κατά Ρωμαίους 8:19-25) 
16 Deuel D. (2013) ‘God's Story of Disability: The Unfolding Plan from Genesis to Revelation’. Journal of the Christian 

institute on disability, Vol. 2 No. 2 [online] .Available here 
17 Ο νόμος που προέβλεπε την υποχρεωτική στείρωση των ΑμεΑ εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 1933. The Wiener Holocaust 

Library (n.d) ‘Life in Nazi-controlled Europe: Disabled People’.[online]  Available here. 
18  Krugman S. (1986) ‘The Willowbrook Hepatitis Studies Revisited: Ethical Aspects’, Rev. Infect Dis. Jan-Feb;8(1):157-

62.[online] Available here 
19  Benjamin Weiser (2021) ‘Beatings, Burns and Betrayal: The Willowbrook Scandal’s Legacy’, New York Times. 

[online] Available here 
20  Krugman S. (1986) ‘The Willowbrook Hepatitis Studies Revisited: Ethical Aspects’, Rev. Infect Dis. Jan-Feb;8(1):157-

62.[online] Available here 

https://journal.joniandfriends.org/index.php/jcid/article/view/61
https://www.theholocaustexplained.org/life-in-nazi-occupied-europe/oppression/disabled/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3952423/
https://www.nytimes.com/2020/02/21/nyregion/willowbrook-state-school-staten-island.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3952423/


 

 

απορρίπτει το άγνωστο, το ξένο. Υποσυνείδητα, κυριαρχεί η αντίληψη πως η αναπηρία 

συνεπάγεται ανικανότητα και αδυναμία (Κουρτέση, 2013)21. 

 

Το ζήτημα εντείνεται ακόμα περισσότερο, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της αναπηρίας και του 

ευρέος φάσματός της. Η αναπηρία έχει διάφορες εκφάνσεις· και μπορεί να είναι προσωρινή 

ή μόνιμη, στατική ή εκφυλιστική, επίπονη ή χωρίς συμπτώματα (WHO, 2011)22. Συνεπώς, η 

αναπηρία δεν αναγνωρίζεται εύκολα. Άτομα με λιγότερο εμφανείς μορφές της, μάλιστα, 

αποκρύπτουν την αναπηρία τους, για να θεωρηθούν “υγιή” κοινωνικά μέλη. Αρνούνται την 

ταυτότητά τους, διότι θεωρούν ότι η κοινωνία θα τους στιγματίσει (Yadav, 2020)23. 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι γίνεται μια επιπόλαιη γενίκευση αναφορικά με το τι εστί 

αναπηρία, η οποία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και γεννά σωρεία δυσκολιών 

για την επιβίωση των αναπήρων. 

 

4. Κύριες μορφές αναπηρίας 

Με το φάσμα της αναπηρίας να είναι πολύ ευρύ, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν  

οι 4 βασικές μορφές της, ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης της άγνοιας 

και συγχρόνως να επιτευχθεί η κοινωνική συμπερίληψη των αναπήρων. Η αναπηρία 

διακρίνεται σε κινητική, αισθητηριακή, νοητική και ψυχική (Ε.Σ.ΑμεΑ., χ.χ)24. Η κινητική 

αναπηρία πρόκειται για την ανικανότητα εκτέλεσης σωματικών δραστηριοτήτων, όπως η 

παραπληγία, η τετραπληγία και η εγκεφαλική παράλυση (NDS, n.d)25. Η αισθητηριακή 

αναπηρία είναι η διαταραχή του νευρολογικού συστήματος που επηρεάζει τον ανθρώπινο 

εγκέφαλο, σχετικά με τις αισθητηριακές λειτουργίες- ακοή, όραση, αφή, όσφρηση, γεύση 

(Rutgerds School of Art and Sciences, n.d)26. Η νοητική αναπηρία σχετίζεται με τον 

περιορισμό των ικανοτήτων ενός ανθρώπου να μάθει σε ένα προσδοκώμενο επίπεδο και να 

λειτουργεί στην καθημερινή ζωή. Παραδείγματα αυτής της μορφής, είναι το σύνδρομο 

Down και ο αυτισμός (CDC, 2020)27· ενώ, τέλος, η ψυχική αναπηρία περιλαμβάνει 

συμπτώματα και πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία της 

κοινωνικής δραστηριότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η σχιζοφρένεια και 

οι διαταραχές άγχους (NDS, n.d)28. 

 

Αυτές οι μορφές αναπηρίας παρόλο που καθίστανται ως οι κύριες, δεν έχουν την ίδια 

επίδραση πάνω σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αν έχουν την ίδια αναπηρία. 

 

 

 
21 Κουρτέση Σ. (2013) ‘Κοινωνικός αποκλεισμός και άτομα με ειδικές ανάγκες’, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης.[online] Διαθέσιμο εδώ 
22 World Health Organization (2011) ‘World Report on Disability 2011’.[online] Available here 
23  Το 74% των αναπηριών δεν είναι οπτικά αναγνωρίσιμες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Yadav A. 

(2020) ‘Invisible Disability: A hidden problem in society- Challenges and its impact’, Journal of Natural Remedies, Vol. 

21 No. 4. [online] Available here  
24  Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία (χ.χ) Κατηγορίες αναπηρίας. [online] Διαθέσιμο εδώ. 
25  National Disability Services (n.d) Disability Types and Description.[online] Available here. 
26 Rutgerds School of Art and Sciencies (n.d) “Sensory disabilities', Disabilities Sensory. [online] Available here  
27  Centers of Disease Control and Prevention (2020) “Facts About Intellectual Disability”, Last reviewed November 10, 

2020. [online] Available here. 
28   National Disability Services (n.d) Disability Types and Description.[online] Available here. 
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5. Στερεοτυπικές αντιλήψεις 

Απόρροια της κοινωνικής άγνοιας που επικρατεί σε σχέση με την καθημερινότητα και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι, αποτελούν τα στερεότυπα, η αρνητική 

προδιάθεση και οι διακρίσεις που συχνά παρατηρούνται εναντίον τους. Τέτοιες διακρίσεις 

μπορεί να είναι, από το να νιώθει το άτομο εντελώς αόρατο και απομονωμένο, έως και το να 

εξαιρείται παντελώς από κάθε δραστηριότητα που συνιστά την αξία της ζωής, όπως φιλικές 

και ερωτικές σχέσεις, επαγγελματική απασχόληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση (Scior, 

2015)29. Παρότι χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τη θετική στροφή που έχει πάρει η κοινωνία 

στη στάση της προς τους αναπήρους, συγχρόνως είναι αδιαμφισβήτητο, ότι μερίδα της, 

αναλώνεται σε σχόλια και επικριτικά βλέμματα στη θέα, ιδίως, της σωματικής αναπηρίας 

(Θ.Κουρτέση)30. Ακόμη όμως και προς τα άτομα με διανοητική αναπηρία, δε λείπουν οι 

τακτικές αποστασιοποίησης, κυρίως από άτομα μεγάλης ηλικίας ή κατώτερου μορφωτικού 

επιπέδου (Burge P. et al., 2010)31. 

 

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνονται και από σχετική έρευνα:  Ένα ποσοστό της τάξης 

του 75%, θεωρεί πως όλο το φάσμα της κοινότητας των αναπήρων χρειάζεται συνεχή 

φροντίδα· κάτι που δεν είναι απαραίτητα αληθές. Συγχρόνως, το 32% πιστεύει πως όλα τα 

ΑμεΑ υπολείπονται σε παραγωγικότητα, σε σχέση με τον αρτιμελή πληθυσμό. Τέλος, ένα 

ανησυχητικό ποσοστό του 13%, αρνείται να κατατάξει στην ίδια κατηγορία με το ίδιο, τα 

ανάπηρα άτομα (Scope, 2018)32. Η χρονική εγγύτητα της έρευνας αυτής με το διάστημα που 

διανύουμε- σε συνδυασμό με τα αποτελέσματά της- αποδεικνύουν την πραγματικότητα των 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων εναντίον των ατόμων με αναπηρία, που συνεχίζει να 

μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία.  Οι λάθος εκτιμήσεις, όσον αφορά στις δυνατότητες των 

αναπήρων, είναι ικανές να αποτρέψουν την εξίσωση αναπήρων και μη (Nario-

Redmond,2010)33 (Oldmeadow & Fiske,2010)34. 

 

Εντούτοις, πλην των αρνητικών στερεοτύπων για τα άτομα με αναπηρία, συχνά 

παρατηρείται και η περιγραφή τους υπό θετικό πρίσμα, καθώς φημίζονται, μεταξύ άλλων, 

για τη φιλικότητά και την ηθική τους (Rohmer & Louvet, 2011)35. Αυτό δικαιολογείται, 

αφού μια κοινωνική ομάδα, όπως τα άτομα με αναπηρία, που γενικώς θεωρείται μια πιο 

ευάλωτη ομάδα, εκφράζει ένα αίσθημα θαλπωρής, στο οποίο συγκαταλέγονται και τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, ενώ αντίθετα κοινωνικά ισχυρότερες 

 
29  Scior (2015) We need to confront the ignorance surrounding learning disabilities. [online] Available here 
30 Κουρτέση Θ. (2013) ‘Κοινωνικός αποκλεισμός και άτομα με ειδικές ανάγκες’, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεολογική 

Σχολή. [online] Διαθέσιμο εδώ 
31  Burge P. et al.(2010) ‘Public Attitudes Towards Individuals with Intellectual Disabilities as Measured by the Concept of 

Social Distance’ Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23, 132–142. [online]  Available here 
32 Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα που διεξήγαγε το SCOPE το 2018. Scope (2018) The Disability Perception Gap. 

[online] Available here 
33 Nario-Redmond M. (2010) ‘Cultural stereotypes of disabled and non-disabled men and women: Consensus for global 

category representations and diagnostic domains’, British Journal of Social Psychology, Vol. 49. Issue 3, pg. 471-488. 

Available here 
34 Oldmeadow J. & Fiske S.T (2010) ‘Social status and the pursuit of positive social identity: Systematic domains of 

intergroup differentiation and discrimination for high- and low-status groups’, Group Processes & Intergroup Relations, 

13(4), [online] Available here 
35 Rohmer & Louvet (2011) ‘Implicit measures of the stereotype content associated with disability’, .  British Journal of 

Social Psychology 51(4). [online] Available here 
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ομάδες συσχετίζονται με ένα αίσθημα ικανότητας από την κοινή γνώμη (Oldmeadow & 

Fiske, 2010)36.  

 

Παρόλα αυτά, το φαινόμενο των θετικών στερεοτύπων παρατηρείται μόνο αν οι πολίτες 

ερωτηθούν με σαφήνεια για τους ανάπηρους και όχι αν αξιοποιηθούν πλάγιοι τρόποι37. Η 

διαφορά αυτή ανάμεσα στις απαντήσεις από τα ευθεία μέσα και εκείνες από τα έμμεσα, 

οφείλεται στην αδυναμία ελέγχου των αποκρίσεων από τους διαιρωτούμενους στη δεύτερη 

περίπτωση και στο εξής σημαντικό γεγονός: όταν οι πολίτες εν γνώση τους ρωτούνται για 

το τι τους εκφράζεται από τα άτομα με αναπηρία, αυξάνονται οι πιθανότητες να 

απαντήσουν σύμφωνα με τις κοινωνικά θεμιτές απόψεις που προστατεύουν την κοινωνική 

ομάδα αυτή (Rohmer & Louvet, 2011)38. 

 

6. Κοινωνία για όλους 

Δυστυχώς, όμως για τα ανάπηρα άτομα, εκτός του στερεοτυπικού περιβάλλοντος, στο οποίο 

καλούνται να επιβιώσουν, υφίσταται και η λειτουργική πτυχή, που χωλαίνει τις προσπάθειές 

τους για ανεμπόδιστη ζωή. Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε και το πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έως το 2030, αποδεικνύουν πως υπάρχουν λύσεις. 

 

6.1 Υποδομές 

Σημαντικοί περιορισμοί εντοπίζονται, αρχικά, στην πρόσβαση των αναπήρων σε κτίρια και 

υπηρεσίες. Για την καταπολέμηση αυτών των περιορισμών προτείνεται η προσαρμογή των 

χώρων (πόρτες με αισθητήρες κι εύχρηστες λαβές, ράμπες πεζοδρομίων, θέσεις στάθμευσης 

κοντά στις εισόδος), ώστε να αποτρέπεται η κόπωση των αναπήρων και να διευκολύνεται η 

είσοδος και η δράση τους μέσα σε αυτούς (CDC, 2020)39. Ιδανικά, υπάρχει το όραμα των 

“Έξυπνων Πόλεων”, στις οποίες δε θα υφίσταται κίνδυνος ή αίσθημα ανασφάλειας και 

καταπίεσης προς τους ανάπηρους (Suryotrisongkoa, Kusumaa & Ginardi, 2017)40. 

 

6.2 Ψηφιακές Δομές 

Η σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα προϋποθέτει και την αναδιαμόρφωση των ιστοτόπων 

και των εφαρμογών- εν γένει του διαδικτύου. Τα online καταστήματα και υπηρεσίες 

χρειάζεται να προσαρμόσουν τη διεπαφή χρήστη (User Interface), προσθέτοντας, λόγου 

χάρη, φωνητικούς βοηθούς ή υποτίτλους ως επιλογές, έτσι ώστε κανένα άτομο με 

αισθητηριακή ή άλλη αναπηρία να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα κατά την επίσκεψή του σε 

αυτά (Eur- Lex, 2016)41.  

 
36 Oldmeadow J. & Fiske S.T (2010) ‘Social status and the pursuit of positive social identity: Systematic domains of 

intergroup differentiation and discrimination for high- and low-status groups’, Group Processes & Intergroup Relations, 

13(4), [online] Available here 
37 Οι πλάγιοι τρόποι που αναφέρονται αποτελούν ερευνητικές μεθόδους της παρακάτω έρευνας. Rohmer & Louvet (2011) 

‘Implicit measures of the stereotype content associated with disability’, .  British Journal of Social Psychology 51(4). 

[online] Available here   
38 Rohmer & Louvet (2011) ‘Implicit measures of the stereotype content associated with disability’, . British Journal of 

Social Psychology 51(4). [online] Available here 
39 Centers for Disease Control and Prevention (2020) ‘Disability and Health Inclusion Strategies’. Available here 
40 Suryotrisongkoa H., Kusumaa R.C. & Ginardi RV. H.(2017) ‘Four-Hospitality: Friendly Smart City Design for 

Disability’,Procedia Computer Science, Volume 124, 2017, pg 615-623. [online] Available here 
41Eur- Lex (2016) Directive (EU) 2016/2102. Available here   
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6.3 Εργασία 

Μεγάλη μερίδα των αναπήρων, δεν ασκεί το δικαίωμά της στην εργασία. Το 65% των 

ΑμεΑ διεθνώς, δεν εργάζεται- σε αντίθεση με το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού χωρίς 

αναπηρία, το οποίο ανέρχεται σε 28%. Tα ⅔ των μη εργαζόμενων αναπήρων, μάλιστα, 

εκφράζουν την επιθυμία τους για εργασία, δίχως, όμως, να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις γι’ 

αυτούς (United Nations, n.d)42. Οι προσπάθειες των κρατών εστιάζουν στην εξάλειψη των 

διακρίσεων και την αγνόηση της αναπηρίας ως κριτήριο για την πρόσληψη, προαγωγή ή 

απόλυση του ατόμου (U.S. Equal Employment Opportunity Commission, 2017)43, ενώ 

ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, έχουν προβεί σε υποχρεωτική ποσόστωση των εταιριών τους 

με έναν αριθμό αναπήρων εργαζομένων (Vornholt, 2017)44. 

 

6.4 Πολιτισμός 

Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να μη λησμονείται κι η επαφή με τον πολιτισμό. Πλέον, οι 

υφιστάμενες διατάξεις τονίζουν τη σημασία της ελεύθερης πρόσβασης των αναπήρων σε 

χώρους, όπως θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, μνημεία και βιβλιοθήκες. Αμφότεροι οι 

δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οφείλουν να αφαιρούν οποιοδήποτε εμπόδιο περιορίζει την 

επίσκεψη των αναπήρων, σε κάποιο από τα παραπάνω (United Nations, 2006)45. Η 

επαναλαμβανόμενη στέρηση του προκείμενου δικαιώματος, οδηγεί στη σύγχυση, στην 

εξαγρίωση και, τελικά, στον πολιτισμικό αποκλεισμό του ατόμου (Argyropoulos & Kanari, 

2015)46. 

 

6.5 Παιδεία 

Τα άτομα με αναπηρίες συναντούν εμπόδια και στον τομέα της παιδείας. Το 90% των 

ανηλίκων με αναπηρία σε αναπτυσσόμενες χώρες, επί παραδείγματι, δεν παρακολουθεί τα 

σχολικά μαθήματα (United Nations, n.d)47. 

Η περιγραφόμενη συνθήκη μπορεί να ανατραπεί μέσω της ένταξης των παιδιών με 

αναπηρίες, σε μη ειδικά σχολεία, με την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθούν μέθοδοι 

διδασκαλίας και τεχνολογικά μέσα που να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε 

μαθητή. Μόνο έτσι οι αυριανοί πολίτες, γαλουχημένοι από τέτοια σχολεία, δύνανται να 

συνθέσουν μια πιο προσιτή προς όλους κοινωνία (WHO,2011)48. 

 

 

 
42 United Nations (n.d) Factsheet on Persons with Disabilities.[online]  Available here  
43  U.S. Equal Employment Opportunity Commission (2017) ‘Disability Discrimination’. [online] Available here 
44  Οι χώρες αυτές είναι Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία. Vornholt K. (2017) ‘Disability 

and employment – overview and highlights’, European Journal of Work and Organizational Psychology Volume 27, 2018 

- Issue 1. [online] Available here 
45 United Nations (2006) Article 30 – Participation in cultural life, recreation, leisure and sport, Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities (CRPD). [online] Available here 
46 Argyropoulos S. & Kanari C. (2015) ‘Re-imagining the museum through “touch”: Reflections of individuals with visual 

disability on their experience of museum-visiting in Greece Imaginer le musée en le « touchant » : réflexions de personnes 

avec handicaps visuels à partir de leur expérience de visites de musées en Grèce’, Alter, Volume 9, Issue 2, pg. 130-143. 

[online] Available here 
47 United Nations (n.d) Factsheet on Persons with Disabilities.[online]  Available here 
48 World Health Organization (2011) ‘World Report on Disability’, Chapter 7. [online] Available here  
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7. Συμπεράσματα  

Οι ανάπηροι πρόκεινται για τη μεγαλύτερη μειονότητα στον πλανήτη (United Nations)49. 

Παρ’ όλα αυτά, η προσοχή που τους αναλογεί, διαπιστώθηκε μόνο πρόσφατα και η 

ενσωμάτωσή τους μόλις ξεκίνησε. Η κοινωνία, ως τώρα, στερούταν πλήθος χαρισματικών 

ανθρώπων, εξαιτίας αδικαιολόγητων, εύκολα ¨προσπεράσιμων” προσκομμάτων (National 

Collaborative on Workforce and Disability, 2016)50. Πόσοι ακόμα Hawking, Nash ή πόσες 

Kahlo θα υπήρχαν, σε μια πιο ανοιχτόμυαλη, δεκτική πραγματικότητα; 

 

Η αναπηρία είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας των ατόμων, που δε νοείται ούτε να 

περιφρονείται, ούτε να αποτελεί φραγμό για τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η 

έννοια του ανθρώπου δεν είναι μια και μοναδική. Κάθε άνθρωπος αξίζει να είναι ένα υγιές, 

ισότιμο μέλος της κοινωνίας, χωρίς να δέχεται τον οίκτο ή την απέχθεια του οποιουδήποτε.  

Κάθε άνθρωπος αξίζει να λαμβάνει τη βοήθεια, την οποία ζητά. Ο δείκτης πολιτισμού μιας 

κοινωνίας άλλωστε, φαίνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις μειονότητες του. 

 

Πρέπει να αναλογιστούμε ότι η διαφορετικότητα είναι προσόν σε μια κοινωνία, όχι 

ελάττωμα· και είναι οξύμωρο να ασκείται μίσος σε κάτι που τυχαία δεν είμαστε. 

Η σύμβαση του O.H.E. είναι μια αρχή, αλλά μια θεμελιώδης αρχή γι’ αυτόν τον αγώνα 

συμπερίληψης των ΑμεΑ. Πλέον, η ευθύνη μεταφέρεται στο σύνολο και στον τρόπο, με τον 

οποίον αυτό θα αντικαταστήσει τις παθογένειες του παρελθόντος με τον σεβασμό στην 

ανθρώπινη ζωή. 

 

Εμείς, είμαστε απλώς παρατηρητές απέναντι στην αναπηρία και δε μπορούμε, σε καμία 

περίπτωση,να αφουγκραστούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος πληγείς. Το 

μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να κατανοήσουμε τη σημασία των συμβάσεων και 

κειμένων- που νομοθετικά κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ-, να ακούσουμε τις 

απόψεις των ίδιων και να βοηθήσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο για τη διαμόρφωση 

μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας.  

 

“Δεν υπάρχει μεγαλύτερη “αναπηρία” στην κοινωνία, από την ανικανότητα να βλέπεις έναν 

άνθρωπο, ως κάτι λιγότερο”. -Robert M. Hensel 

 
49 United Nations (n.d.) ‘Fact sheet on Persons with Disabilities’ Available here 
50  National Collaborative on Workforce and Disability (2016) Attitudinal Barriers for People with Disabilities. [online]  

Available here  
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