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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περισσότερα από ογδόντα χρόνια πέρασαν από τότε που ο Vygotsky,
ξεπερνώντας την εποχή του, τοποθέτησε την αναπηρία στο κοινωνικό πεδίο
διακηρύσσοντας ότι η αναπηρία αποτελεί κοινωνική κατηγορία. Διαχωρίζοντας τις
πρωτογενείς από τις δευτερογενείς πτυχές της, επεσήμανε ότι ενώ οι πρωτογενείς
συνδέονται με την οργανική ατέλεια, οι δευτερογενείς αποτελούν κοινωνικές συνέπειες
καθώς απορρέουν από τις πρακτικές της κοινωνίας. Ωστόσο, η αναπηρία δε φαίνεται να
έχει εδραιωθεί ακόμη ως κοινωνικό ζήτημα ούτε στη συλλογική συνείδηση, ούτε στην
πολιτική πρακτική. Η κοινωνική πλευρά της εξακολουθεί να βρίσκεται υπό
διαπραγμάτευση παρόλη την εκτεταμένη συζήτηση που βρίσκεται στο επιστημονικό
προσκήνιο εδώ και δεκαετίες. Αντίθετα, οι αντιλήψεις που αναγνωρίζουν την αναπηρία
ως ατομικό πρόβλημα και την τοποθετούν στο χώρο της ιατρικής επιστήμης
εξακολουθούν να καθορίζουν τόσο τις κοινωνικές όσο και τις πολιτικές πρακτικές,
παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις.
Η επικράτηση των ατομοκεντρικών ιατρικών αντιλήψεων σημαίνει την
παραδοχή της αναπηρίας ως παρέκκλισης από την κυρίαρχη κανονικότητα και
επικέντρωση στην προσπάθεια αποκατάστασής της, πράγμα που, για τη ζωή των
αναπήρων συνεπάγεται μη αποδοχή, καταπίεση και περιθωριοποίηση.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια έννοια που έχει συνδεθεί με την αναπηρία
και τις συνέπειές της στη ζωή των αναπήρων. Η έννοια αυτή, καθώς περιβάλλεται από
μια πολυσημία, έχει νοηματοδοτηθεί με ποικίλους τρόπους από διάφορους φορείς, ενώ
έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κοινωνικής ανάλυσης αλλά και προσδιορισμού και
αξιολόγησης των παρεμβάσεων στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής. Η ανάλυση του
κοινωνικού αποκλεισμού περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εννοιών όπως η οικονομία, ο
πολιτισμός, η θέση στον εργασιακό χώρο, οι ανισότητες, η φτώχεια, κ.λ.π., υποκείμενα
των οποίων είναι ένα πλήθος κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και η ομάδα των
αναπήρων.
Πώς όμως κατανοούν οι ίδιοι οι ανάπηροι την αναπηρία και πώς ερμηνεύουν
τον κοινωνικό αποκλεισμό; Πώς συνδέουν τις δυο αυτές συνθήκες και ποια
προβλήματα θεωρούν ότι οφείλονται σε αυτές; Και τέλος, πώς απαντούν στα
προβλήματα αυτά; Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει αυτά τα ζητήματα με
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τη φιλοδοξία να αναδείξει το λόγο των ίδιων των αναπήρων για τα θέματα που τους
αφορούν άμεσα.
Επιλέχθηκε να ειδωθεί η αναπηρία ως ένα ενιαίο και κοινό αντικείμενο και όχι
σύμφωνα με κάποιο είδος μειονεκτήματος, γιατί είναι αποδεκτή η θέση ότι η αναπηρία
συνιστά μια κοινωνική πραγματικότητα, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που
μπορεί να περιλαμβάνει ως κατηγορία. Επίσης, επιλέχθηκε η χρήση του διαδικτύου για
τη συλλογή δεδομένων, καθώς αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο που παρέχει τη
δυνατότητα άντλησης πλούσιων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η αξιοποίηση
κειμένων ως ερευνητικών δεδομένων που έχουν παραχθεί από ανάγκη των συγγραφέων
τους και όχι για τις απαιτήσεις μιας ερευνητικής διαδικασίας και είναι αναρτημένα στο
διαδίκτυο έχει το πλεονέκτημα της παράκαμψης κάποιων σκοπέλων ή ηθικών
ζητημάτων που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Τα κείμενα αυτά
εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και δεν εμπεριέχουν τη μεροληψία που
πιθανόν να προκαλεί η άμεση επαφή τους με τον ερευνητή ή την ερευνήτρια. Και
επιπλέον, η δημοσίευσή τους σε ένα χώρο δυνητικά προσβάσιμο από όλους, αυτονόητα,
παραχωρεί και το δικαίωμα αξιοποίησής τους για ερευνητικούς σκοπούς.
Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί το θεωρητικό
πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η εργασία. Καταγράφονται οι δυο βασικές
προσεγγίσεις της αναπηρίας, η ατομική/ιατρική και η κοινωνική προσέγγιση.
Συζητιούνται οι θεωρητικές διαδρομές που έχουν ακολουθηθεί στο χώρο της
κοινωνικής προσέγγισης, κάτω από την επίδραση της φαινομενολογίας, του
μεταδομισμού και της μετανεωτερικότητας. Παρουσιάζεται ο διάλογος που έχει
αναπτυχθεί γύρω από το ζήτημα των ταυτοτήτων και του σώματος και που εξακολουθεί
να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η έννοια του
κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από τις διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί
σχετικά με την έννοια αυτή. Ακόμη, εξετάζονται η οικογένεια, η εργασία και η
εκπαίδευση ως κοινωνικά πεδία στα οποία ο κοινωνικός αποκλεισμός συναντιέται με
την αναπηρία. Τα στοιχεία αυτά θεωρήθηκαν απαραίτητα στην ανάλυση που
ακολουθεί.
Στο δεύτερο μέρος γίνεται αρχικά μια αναφορά στη μεθοδολογία και στην
ερευνητική μέθοδο που επιλέχθηκε ως η πιο πρόσφορη για την επεξεργασία του υλικού
που συγκεντρώθηκε. Στη συνέχεια ακολουθεί η ερευνητική διαδικασία. Παρουσιάζεται
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το υλικό που μελετήθηκε, αναλύονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε
το υλικό αυτό, περιγράφονται τα τυπικά χαρακτηριστικά του και διατυπώνεται ο
σκοπός της έρευνας και τα ερωτήματα που τέθηκαν για την προσέγγιση αυτού του
σκοπού. Γίνεται η ανάλυση των δεδομένων με βάση το σύστημα κατηγοριών που
συγκροτήθηκε και τέλος, επιχειρείται μια ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ώστε να
επιτευχθεί μια ποιοτική, οριζόντια σύνδεση μεταξύ των (υπο-)κατηγοριών και να αρθεί
ο περιορισμός που συνεπάγεται ο «τεμαχισμός» του λόγου με την εισαγωγή του σε
μεμονωμένες κατηγορίες. Επίσης, με το υποκεφάλαιο αυτό επιδιώκεται να αναδειχθούν
οι σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία των κειμένων ώστε να ανασυντεθεί το υπό μελέτη
υλικό στο σύνολό του και να ενταχθεί στην εποχή, στο χώρο και στην ιδεολογική του
προέλευση.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εργασίας καταγράφονται κάποιες
διαπιστώσεις και συμπεράσματα που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία, αλλά
και οι περιορισμοί αυτής της έρευνας, όπως και μερικά ερωτήματα που αναδείχτηκαν
κατά την εκπόνησή της και που θα μπορούσαν να τεθούν στο επίκεντρο του
ερευνητικού ενδιαφέροντος ως ζητήματα προς διερεύνηση.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τα ζητήματα της αναπηρίας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχουν βρεθεί στο
επίκεντρο εκτεταμένης συζήτησης και έχουν υποστηριχθεί ή πολεμηθεί από ποικίλες
οπτικές. Κρίνεται σκόπιμο, συνεπώς, να παρουσιαστεί η συζήτηση αυτή και να
αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι έννοιες αυτές γίνονται κατανοητές,
προκειμένου να ορισθεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η εργασία.

1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ο λόγος για την αναπηρία περιλαμβάνει μια μακροχρόνια διαμάχη κυρίως
μεταξύ της βιολογικής και της κοινωνικής κατανόησης του ζητήματος. Στα πλαίσια
αυτά δημιουργήθηκαν διάφορα μοντέλα και η αναπηρία προσεγγίστηκε μέσα από
διαφορετικές οπτικές, ανάλογα με τα κοινωνικά και ιστορικά συμφραζόμενα κάθε
περιόδου και σύμφωνα με τη γενικότερη ιδεολογική αφετηρία αυτών που ασχολήθηκαν
με το ζήτημα.
Οι κύριες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν σε δυο βασικές κατηγορίες:
τα ατομικά/ιατρικά και τα κοινωνικά μοντέλα κατανόησης της αναπηρίας. Τα
ατομικά/ιατρικά μοντέλα προτείνουν μια μονοδιάστατη σύνδεση της αναπηρίας με την
«ελλειμματική» φυσική κατάσταση του ατόμου και επικεντρώνονται στη σωματική
βλάβη για την οποία μιλούν είτε με βιολογικούς/ιατρικούς όρους, είτε θεωρώντας την
ως προσωπική εμπειρία. Τα μοντέλα αυτά αντιμετωπίζουν την αναπηρία μάλλον ως μια
φυσική κατηγορία και ως ιατρικό περιστατικό με ψυχολογικές προεκτάσεις παρά ως
κοινωνικό φαινόμενο. Κυρίαρχη στα μοντέλα αυτά είναι η επιστήμη -κατά κύριο λόγο
η ιατρική- και ο επιστημονικός λόγος.
Στον αντίποδα των ατομικών/ιατρικών προσεγγίσεων βρίσκονται οι κοινωνικές
προσεγγίσεις. Και σε αυτή την περίπτωση δε μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιο
ενιαίο, αδιαφοροποίητο μοντέλο. Ωστόσο, πέρα από τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, ο
άξονας που διαπερνά όλες τις κοινωνικές προσεγγίσεις συνίσταται στην κοινή αντίληψη
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ότι η αναπηρία αποτελεί ένα φαινόμενο με κοινωνικές, πολιτικές, και πολιτισμικές
προεκτάσεις, ότι επιδρά καταπιεστικά στις ζωές των ανάπηρων και η αποτελεσματική
αντιμετώπισή του μπορεί να προέλθει από το πεδίο της κοινωνικής, πολιτικής και
πολιτισμικής παρέμβασης. Κυρίαρχος είναι ο κοινωνικός και πολιτικός λόγος.
Η θεωρία του κοινωνικού μοντέλου ξεκίνησε από τη Βρετανία τη δεκαετία του
1970, θέτοντας το ζήτημα της καταπίεσης και της κοινωνικής περιθωριοποίησης που
βιώνουν τα ανάπηρα άτομα στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας (ανάμεσα στους
κύριους εκφραστές ήταν ο Michael Oliver και ο Vic Finkelstein). Από τότε και ως τις
μέρες μας, ακολούθησε ένας διάλογος στα πλαίσια του οποίου διατυπώθηκαν ποικίλες
και συχνά ανταγωνιστικές θέσεις ως προς τη θεωρητική αφετηρία του κοινωνικού
μοντέλου. Από τον αρχικό πυρήνα των υποστηρικτών του κοινωνικού μοντέλου,
κάποιοι παρέμειναν προσηλωμένοι στη θεωρητική τους αφετηρία (Finkelstein), ενώ
άλλοι (Shakespeare, Watson, Barnes, Hughes, Paterson, Morris, κ.λ.π.), ακολουθώντας
θεωρητικές διαδρομές παράλληλες με τις πολιτικές εξελίξεις, προσπάθησαν να
διευρύνουν το κοινωνικό μοντέλο, υιοθετώντας πλουραλιστικές αντιλήψεις που τους
οδήγησαν:
• άλλοτε στη μετακίνηση προς ένα μοντέλο αστικών δικαιωμάτων και νομικίστικων
διατυπώσεων και
• σε άλλες περιπτώσεις σε μεταδομιστικές και μεταμοντέρνες προσεγγίσεις της
αναπηρίας.
Την αρχική, λοιπόν, ερμηνεία της καταπίεσης και του αποκλεισμού των
αναπήρων που θεμελιωνόταν στην υλιστική μαρξιστική ανάλυση της κοινωνικής δομής
(η αναπηρία ως κοινωνικό δημιούργημα, επιτέλεση) ακολούθησε μια άμβλυνση της
αιχμηρής κοινωνικής κριτικής που είχε ασκήσει αρχικά το κοινωνικό μοντέλο (αστικά
δικαιώματα) αλλά και διάφορες μεταδομιστικές και μεταμοντέρνες ερμηνείες που
ενέταξαν τα ζητήματα της κουλτούρας, της ταυτότητας και του σώματος στο λόγο για
την αναπηρία (η αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή).
Η αντιπαράθεση γύρω από τα ζητήματα της αναπηρίας έχει σε μεγάλο βαθμό τις
βάσεις της στις δυτικές αγγλόφωνες κοινωνίες και κυρίως στη Βρετανία, γι αυτό και η
άντληση των πηγών στα πλαίσια αυτής της εργασίας επικεντρώνεται στη σχετική
βιβλιογραφία.
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1.1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ/ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Μέχρι τη δεκαετία του 1980 κυρίαρχο μοντέλο στο χώρο της αναπηρίας ήταν το
ατομικό/ιατρικό το οποίο υποστήριζε ότι οι κοινωνικοί περιορισμοί των αναπήρων 1
οφείλονται στις φυσικές δυσλειτουργίες τους, δηλαδή στην ίδια την αναπηρία τους.
Κύρια αιτία της αναπηρίας, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, είναι το βιολογικό σώμα
(Καραγιάννη και Σιδέρη-Ζώνιου, 2006, σελ. 223).
Σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο, η αναπηρία αποτελεί συνέπεια μιας φυσικής
«ελλειμματικής» κατάστασης του βιολογικού σώματος που μπορεί να υποβαθμίσει την
ποιότητα ζωής του ατόμου που τη φέρει. Στα πλαίσιά του επιδιώκεται η θεραπεία ή η
διαχείριση της αναπηρίας, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον προσδιορισμό της
βλάβης, τον έλεγχο και τη μεταστροφή της πορείας της. Κατά συνέπεια, μια
συμπάσχουσα και δίκαιη κοινωνία οφείλει να επενδύει στις υπηρεσίες της υγείας σε μια
προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ιατρικά η αναπηρία, να αποκατασταθεί ή να βελτιωθεί η
δυσλειτουργία που προκαλεί η βλάβη, ώστε τα ανάπηρα άτομα να ζήσουν μια πιο
«κανονική» ζωή. Τα ιατρικά επαγγέλματα έχουν κεντρικό ρόλο στο ιατρικό μοντέλο
αναπηρίας.
Οι Thomas και Woods αναφέρουν ότι το ιατρικό μοντέλο ήταν αυτό που κατά
τον 20ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό της αναπηρίας και αναπτύχθηκε
σύμφωνα με το παράδειγμα της δυτικής ιατρικής. Η ιατρική αντίληψη ενισχύθηκε τόσο
από θρησκευτικές πεποιθήσεις όσο και από τα ευρύτερα επιστημονικά θεμέλια από τα
οποία εξελίχθηκε η ιατρική. Το μοντέλο αυτό προσεγγίζει το πρόβλημα από την οπτική
της ασθένειας, της διάγνωσης και της θεραπείας. Ουσιαστικά ο ορισμός αυτός
τοποθετεί την αναπηρία στο άτομο, όχι απαραίτητα με αυστηρούς ιατρικούς όρους
αλλά ως χαρακτηριστικό του ίδιου του ατόμου. Οι αντιλήψεις αυτές για την
ανεπάρκεια-βλάβη (impairment), την αναπηρία (disability) και τη μειονεξία (handicap)
Στην εργασία ακολουθείται η ορολογία ανάπηροι ή ανάπηρα άτομα (disabled people) και όχι άτομα με
αναπηρίες (people with disabilities), επειδή ο δεύτερος όρος προϋποθέτει ότι η αναπηρία είναι ιδιοκτησία
του ατόμου και όχι ιδιότητα της κοινωνίας. Ο όρος αναπηρία αναφέρεται σε αυτή την περίπτωση σε μια
ιατρική συνθήκη. Επίσης, η σύνδεση της αναπηρίας με τη βλάβη θέτει στο περιθώριο τις συνέπειες των
θεσμικών διακρίσεων των ανάπηρων ατόμων -φτώχεια, εξάρτηση, κοινωνική απομόνωση- και κατ’
επέκταση και την ανάγκη για αλλαγή. Επιπλέον, η χρήση του όρου «άτομα με αναπηρία» συνιστά
καταφανή άρνηση και υπονόμευση της ταυτότητας της αναπηρίας. Αντίθετα ο όρος «ανάπηρος» ή
«ανάπηρα άτομα» υποδεικνύει και ορίζει την ταυτότητα του ατόμου και έχει υιοθετηθεί από το κίνημα
των αναπήρων, τουλάχιστον στη Βρετανία (Barnes, 1992). Παρόλα αυτά, παραμένει αποδεκτή η θέση ότι
η ανισότητα δεν είναι ζήτημα «τίτλου» αλλά ουσίας και η αναπηρία χρειάζεται άλλη προσέγγιση και όχι
άλλο ονοματικό μανδύα.
1
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αντανακλώνται και στους ορισμούς που έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(Π.Ο.Υ.) τη δεκαετία του 1970 και αναφέρουν ως:
-Βλάβη, ανεπάρκεια: κάθε απώλεια ή ανωμαλία ψυχολογικής, φυσιολογικής και
ανατομικής δομής ή λειτουργίας.
-Αναπηρία: ο αντίκτυπος της βλάβης στην καθημερινή ζωή.
-Μειονεξία: κοινωνική δυσπραγία που προκλήθηκε από την αναπηρία.
Οι ορισμοί αυτοί εστιάζονται κυρίως στο πώς λειτουργεί το σώμα και δεν
παίρνουν υπόψη τις μη ιατρικές αιτίες της αναπηρίας. Επίσης υποδηλώνεται ότι όταν
ένα άτομο δεν εμπίπτει στην ίδια κατηγορία με την πλειονότητα, τότε το άτομο έχει
κάποια «ανωμαλία» (Thomas και Woods, 2008, σελ. 23). Εξάλλου, ο Oliver αναφέρει
ότι στα πλαίσια αυτού του ορισμού, συντηρείται η έννοια της βλάβης ως ανωμαλία στη
λειτουργικότητα, η έννοια της αναπηρίας ως ανικανότητα να ενεργεί κάποιος όπως
κάθε «φυσιολογικός» άνθρωπος, ενώ η έννοια της μειονεξίας υπονοεί την ανικανότητα
να διαθέτει κάποιος έναν φυσιολογικό κοινωνικό ρόλο (Oliver, 2009, σελ. 44).
Είναι προφανές ότι το δίπολο υγεία-ασθένεια βρίσκεται στον πυρήνα του λόγου
των

ατομικών/ιατρικών

προσεγγίσεων.

Παρά

το

γεγονός

ότι

η

αναπηρία

διαφοροποιείται από την ασθένεια ως προς τη δυνατότητα «θεραπείας», σε πολλές
περιπτώσεις ο παράγοντας της χρονιότητας τοποθετεί άτομα που σε/για κάποια περίοδο
της ζωής τους μετατοπίσθηκαν από το χώρο της υγείας στο χώρο της ασθένειας, στην
κατηγορία των αναπήρων. Έτσι, όπως αναφέρει ο Bury, μετά το δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο, η αναπηρία συνδέθηκε με τις χρόνιες παθήσεις 2 και η ιατρική αντιμετώπιση
της αναπηρίας θεωρήθηκε αυτονόητη. Αυξήθηκαν οι ιατρικές ειδικότητες παράλληλα
με τη μαζική διάδοση των ιατρικών υπηρεσιών για ασθενείς που αντιμετώπιζαν ένα
εύρος χρόνιων παθήσεων (Bury, 1996). Πολλές αναπηρικές οργανώσεις σήμερα,
αναγνωρίζουν ως ανάπηρα και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως η νεφροπάθεια
τελικού σταδίου, η θαλασσαιμία, η αιμορροφιλία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και
2, η νόσος του Χάνσεν, η επιληψία και γενικά τα άτομα με σπάνιες ασθένειες που η
χρονιότητα της πάθησής τους τα καθιστά ανάπηρα. Η αναπηρία δηλαδή, προσεγγίζεται

Ως χρόνια πάθηση αναφέρεται η βλάβη, ορατή ή αόρατη, ενός οργάνου του σώματος η οποία
εμφανίζεται είτε κατά τη γέννηση είτε σε οποιαδήποτε ηλικία του ατόμου και το συνοδεύει σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της χρόνιας πάθησης είναι ότι το άτομο υπόκειται σε
θεραπευτική-φαρμακευτική αγωγή εφ’ όρου ζωής (Μπαρμπαλιά, 2006, σελ. 14-17).
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μέσα από το πρίσμα της απώλειας της υγείας και η αντιμετώπισή της συνιστά ιατρικό
ζήτημα.
Ο Oliver συζητώντας για τις ατομικές-ιατρικές προσεγγίσεις, από κοινωνική
βέβαια οπτική, αναφέρει ότι δεν υπάρχει ιατρικό αλλά ατομικό μοντέλο αναπηρίας, το
οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο ζητημάτων και υποστηρίζεται από αυτό που ο ίδιος
αποκαλεί «θεωρία της προσωπικής τραγωδίας». Το ατομικό αυτό μοντέλο
περιλαμβάνει επίσης ψυχολογικές και ιατρικές πλευρές. Οι ιατρικές πλευρές μάλλον
οδηγούν την αναπηρία στην ιατρικοποίηση, παρά συνιστούν από μόνες τους ένα
ιατρικό μοντέλο αναπηρίας. Για τον Oliver, λοιπόν, υπάρχει μόνον το ατομικό μοντέλο,
του οποίου η ιατρικοποίηση αποτελεί σημαντική συνιστώσα. Ο Oliver, στα πλαίσια της
κριτικής που ασκεί στις ατομικές προσεγγίσεις, τονίζει ότι το ατομικό μοντέλο
αναπηρίας αφενός τοποθετεί το «πρόβλημα» εντός του ατόμου και αφετέρου θεωρεί ότι
οι αιτίες αυτού του προβλήματος οφείλονται στους λειτουργικούς περιορισμούς ή στα
ψυχολογικά ελλείμματα που υποτίθεται ότι προκύπτουν από την αναπηρία. Τα δυο
αυτά σημεία ενισχύονται από τη «θεωρία της προσωπικής τραγωδίας» κατά την οποία η
αναπηρία γίνεται κατανοητή ως τρομερό ατυχές συμβάν που πλήττει τα άτυχα άτομα
(Oliver, 1990).
Εξετάζοντας τις ατομικές προσεγγίσεις της αναπηρίας φαίνεται ότι σε μερικές
κυρίαρχη θέση έχουν οι ιατρικές και βιολογικές παράμετροι, ενώ σε κάποιες άλλες τα
ζητήματα της ταυτότητας ή της διαπραγμάτευσης κοινωνικού ρόλου βρίσκονται σε
προτεραιότητα. Τα ατομικά μοντέλα μπορεί να διέπονται είτε από υλιστικές είτε από
ιδεαλιστικές αντιλήψεις. Να ενδιαφέρονται για τα φυσικά ή τα ψυχολογικά επακόλουθα
της βιολογικής δυσλειτουργίας.
Η ατομική-υλιστική θέση είναι ίσως περισσότερο γνωστή στη θεωρία της
αναπηρίας ως το «ιατρικό μοντέλο». Από αυτή τη θέση η αναπηρία θεωρείται ως
προϊόν βιολογικού ντετερμινισμού ή, όπως προαναφέρθηκε, ως προσωπική τραγωδία
που καθίσταται προφανής στην υλική κατάσταση του ατόμου. Σε ερευνητικό επίπεδο,
αυτό που ερευνάται είναι το σώμα που έχει τη μειονεξία. Ιστορικά η προσέγγιση αυτή
μπορεί να αναζητηθεί στη «μέτρηση του κεφαλιού» του Galton και αργότερα στις
εφαρμογές

της

ευγονικής

στη

βιο-ψυχολογία.

Η

επιρροή

του

βιολογικού

ντετερμινισμού είναι επίσης φανερή στη κοινωνιο-βιολογία και στον κοινωνικό
Δαρβινισμό, καθώς και σε όλο τον πλούτο της ιατρικής έρευνας που ενδιαφέρεται για

13

τη φυσική αποκατάσταση, τη φαρμακευτική ανάπτυξη και τις χειρουργικές επεμβάσεις.
Το σημαντικό σημείο και σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι διαπραγματεύεται την
αναπηρία με τους όρους του ελαττώματος, της βλάβης, της βιολογικής δυσλειτουργίας
(Priestley, 1998, σελ. 79-80).
Το ατομικό-ιδεαλιστικό πλαίσιο ερμηνείας της αναπηρίας κατέχει κεντρική θέση
στη θεωρία της αναπηρίας. Πρόκειται κι εδώ για ένα ατομικό μοντέλο αλλά αντί να
εστιάζει στη βιολογία και το ελαττωματικό σώμα, επικεντρώνεται στη γνωστική
αλληλεπίδραση και στην προσωπική εμπειρία. Έτσι, η αναπηρία είναι το προϊόν της
προσωπικής εμπειρίας και της διαπραγμάτευσης των κοινωνικών ρόλων μεταξύ των
ατόμων. Σε επίπεδο έρευνας, η μονάδα ανάλυσης είναι η ταυτότητα και η εμπειρία. Η
θέση

αυτή

μπορεί

να

αναζητηθεί

στην

ερμηνευτική

ψυχολογία

η

οποία

διαπραγματεύεται την «προσαρμογή» των αναπήρων στη βλάβη και τις στάσεις των
ανθρώπων που δεν υφίστανται κάποια μορφή αναπηρίας απέναντι στους ανάπηρους
(Priestley, 1998).
Έντονη κριτική ασκήθηκε στα ιατρικά-ατομικά μοντέλα της αναπηρίας. Οι
Thomas και Woods (2008, σελ. 24-25) αναφέρουν ότι η διαγνωσμένη βλάβη θεωρείται
αιτία της αναπηρίας και ότι από αυτή την προσέγγιση η αναπηρία γίνεται κατανοητή ως
κτήμα του ατόμου που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω ιατρικής ή θεραπευτικής
παρέμβασης. Το ιατρικό μοντέλο περιορίζει την αντίληψη του ανθρώπου ως ολότητα
είτε άμεσα είτε έμμεσα, για ένα σύνολο αιτιών, που βασίζονται σε παράγοντες, όπως οι
ακόλουθοι:
• Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διάγνωση μέσω ακαδημαϊκών ιατρικών γνώσεων.
• Τα άτομα αντιμετωπίζονται ως ιατρικά περιστατικά που πρέπει να θεραπευθούν.
• Η κινητική ή νοητική βλάβη θεωρείται η αιτία της αναπηρίας.
• Η ετικετοποίηση, τα στερεότυπα και ο επακόλουθος στιγματισμός.
• Ο αποκλεισμός του ατόμου βάσει του ιατρικού μοντέλου: ο ειδικός αποφασίζει τι
πρέπει να γίνει, χωρίς να λάβει υπόψη του τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Η κριτική που ασκεί ο Oliver στις ατομικές προσεγγίσεις επικεντρώνεται στην
ιατρικοποίηση της αναπηρίας, όπως έχει ήδη ακροθιγώς αναφερθεί. Έτσι, χωρίς να
αρνείται συνολικά τη χρησιμότητα των γιατρών και της ιατρικής -με ορισμένες
προϋποθέσεις- αναφέρει ότι το πρόβλημα ξεκινά όταν οι γιατροί χρησιμοποιούν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να θεραπεύσουν την αναπηρία και όχι την ασθένεια.
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Η αναπηρία δεν είναι όμως ασθένεια και συνεπώς δεν είναι θεραπεύσιμη. Ωστόσο,
πολλοί ανάπηροι βιώνουν τη μέγιστη ιατρική επέμβαση που, στην καλύτερη περίπτωση
είναι ακατάλληλη και στη χειρότερη συνιστά καταδυνάστευση. Ο Oliver υπογραμμίζει
την εξουσία των ατόμων που κάνουν τις διαγνώσεις και κατηγοριοποιούν τους
ανάπηρους ανθρώπους σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα της πλειονότητας. Οι
γιατροί, εξαιτίας της εκπαίδευσής τους, κοινωνικοποιούνται θεωρώντας ότι είναι
«ειδικοί» και αυτός ο ρόλος τους παραχωρείται από την κοινωνία. Όταν λοιπόν
έρχονται αντιμέτωποι με τα κοινωνικά προβλήματα της αναπηρίας ως ειδικοί, δε
μπορούν να αποδεχθούν την άγνοιά τους και καταφεύγουν στις ιατρικές τους
δεξιότητες, όσο ακατάλληλες κι αν είναι, τις οποίες και επιβάλλουν στους ανάπηρους.
Ως ειδικοί έχουν μεγάλη εξουσία, γεγονός που τους επιτρέπει να ασκούν έλεγχο σε
θεμελιώδεις όψεις στις ζωές των ανθρώπων και να παίρνουν αποφάσεις για τις ζωές
τους: πού πρέπει να ζουν, αν πρέπει να εργάζονται ή όχι, σε τι είδους σχολεία πρέπει να
φοιτούν, ποιων υπηρεσιών ή ευεργετημάτων πρέπει να γίνονται αποδέκτες, ακόμη και
στις περιπτώσεις των αγέννητων παιδιών με αναπηρία αν πρέπει ή δεν πρέπει να
ζήσουν. Όλη η ιατρική δραστηριότητα και η δραστηριότητα αποκατάστασης στηρίζεται
στην ιδεολογία της κανονικότητας και στόχος της είναι να επαναφέρει τους ανάπηρους
όσο πλησιέστερα γίνεται στην κανονικότητα, με οποιοδήποτε κόστος. Επιπλέον δίπλα
στο ιατρικό επάγγελμα αναπτύχθηκε κι ένα πλήθος ψευδοεπαγγελμάτων τα οποία
κινούνται στις ίδιες με αυτό κατευθύνσεις και το καθένα στοχεύει στην αποκατάσταση
της κανονικότητας από τη δικιά του σκοπιά (Oliver, 1990).
Τα ιατρικά μοντέλα ακόμη, δε φαίνεται να ασχολούνται με εκείνους τους
ανάπηρους που για κοινωνικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους δε μπορούν να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες της υγείας και στα οφέλη της ιατρικής επιστήμης.
Τα ατομικά μοντέλα αναπηρίας υπογραμμίζουν τη διαφορά έναντι του
συλλογικού, εστιάζοντας την προσοχή τους είτε στο ελάττωμα είτε στην προσωπική
εμπειρία. Έτσι, τείνουν να περιθωριοποιούν τις συλλογικές ανάγκες των αναπήρων.
Επίσης, στα πλαίσια των βιομηχανικών καπιταλιστικών οικονομιών της Ευρώπης και
της Βόρειας Αμερικής, η κατασκευή της αναπηρίας ως διοικητικής κατηγορίας
συνδέεται με την εμπορευματοποίηση της εκτεταμένης παραγωγής ιατρικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών αποκατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιδεολογίες της προσωπικής
τραγωδίας και του λειτουργικού περιορισμού υπηρετούν την εξατομίκευση της
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αναπηρίας

και

συνεπώς

συσκοτίζουν

τους

κοινωνικούς

και

οικονομικούς

καθοριστικούς παράγοντες (Priestley, 1998).
Όπως η ασθένεια συχνά θεωρήθηκε και θεωρείται ως ατομική υπόθεση, έτσι και
η αναπηρία, σύμφωνα με τις ατομικές/ιατρικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζεται ως
προσωπικό ζήτημα. Η Σούζαν Σόντακ μιλώντας για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η
φυματίωση, αναφέρει ότι δεν έπληττε το άτομο ως μέλος μιας κοινότητας που υφίστατο
το πλήγμα, όπως συνέβαινε με προηγούμενες μεγάλες επιδημικές αρρώστιες (τύφος,
χολέρα κ.λ.π.). Αντίθετα, όσο συχνή κι αν ήταν η παρουσία της σε έναν πληθυσμό, η
φυματίωση φαινόταν ως μια μυστηριώδης αρρώστια μεμονωμένων ατόμων, ένα
θανάσιμο βέλος που μπορούσε να πλήξει οποιονδήποτε, που ξεχώριζε τα θύματά του
ένα-ένα (Σόντακ, 1993, σελ. 43). Κατ’ αναλογία, τα ατομικά/ιατρικά μοντέλα
εξετάζουν την αναπηρία έξω από κοινωνικά συμφραζόμενα, σε απολύτως ατομικό
επίπεδο, όπου το ανάπηρο άτομο βρίσκεται μόνο του απέναντι στην αναπηρία του, ενώ
το μόνο που μπορεί να μεσολαβήσει για την αποκατάσταση της βλάβης είναι η ιατρική
επιστήμη και οι θεράποντές της.
Αυτό που γίνεται κατανοητό ως «αποκλίνουσα» διαφορά έχει χρησιμοποιηθεί
ιστορικά ως ιδεολογικό εργαλείο νομιμοποίησης της κοινωνικής ιεραρχίας που
παράγεται και συντηρείται στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Αυτές οι προσεγγίσεις
προϋποθέτουν ότι η αναπηρία αποτελεί μια βιολογική σταθερά, προφανή στη «φύση»,
που βρίσκεται έξω από τα ιστορικά πλαίσια που ορίζουν την κανονικότητα. Έτσι, η
ιστορία της αναπηρίας αντιμετωπίζεται ως άσχετη με τα παγκόσμια ζητήματα, με την
εξαίρεση βέβαια, της κοινωνικής πρόνοιας όπου βρίσκει το προνομιακό της πεδίο.
Σύμφωνα με την Erevelles, η οποία ασκεί κριτική από υλιστική μαρξιστική σκοπιά, η
ιδεολογία της αναπηρίας ή της «αποκλίνουσας» διαφοράς χρησιμοποιείται για να
δικαιολογήσει και να νομιμοποιήσει τον ασύμμετρο καταμερισμό των πόρων. Η
ιδεολογική κατηγορία της αναπηρίας είναι ουσιαστική για την ύπαρξη της
καπιταλιστικής δραστηριότητας, επειδή μπορεί να ρυθμίζει και να ελέγχει την άνιση
κατανομή του πλεονάσματος, επικαλούμενη τη βιολογική διαφορά ως «φυσική» αιτία
της ανισότητας και συνεπώς να δικαιολογεί την κοινωνική και οικονομική ανισότητα
που συντηρεί η κοινωνική ιεραρχία (Erevelles, 1996, σελ. 521).

16

1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Η ανάδυση του κινήματος των αναπήρων κατά τη δεκαετία του 1970
υπογράμμισε την ανεπάρκεια των ατομικών ψυχολογικών και ιατρικών οπτικών και
κατέστησε αναγκαίες ευρύτερες κοινωνικές προσεγγίσεις.
Ωστόσο, πολύ νωρίτερα, ο Lev Vygotsky προσέγγισε την αναπηρία με
κοινωνικούς όρους. Σύμφωνα με τον Vygotsky, σημαντικός για την κατανόηση της
αναπηρίας με τις κοινωνικές της προεκτάσεις είναι ο διαχωρισμός των πρωτογενών
ατελειών που συνεπάγεται η αναπηρία από τις δευτερογενείς που οφείλονται σε
κοινωνικά αίτια. Ο Vygotsky τόνισε τη διαφοροποίηση των πρωτογενών και
δευτερογενών πτυχών της αναπηρίας, επισημαίνοντας ότι ενώ οι πρωτογενείς
συνδέονται με την ίδια τη σωματική ατέλεια, οι δευτερογενείς ατέλειες απορρέουν από
τις στάσεις και τις πρακτικές αντιμετώπισης της οργανικής αδυναμίας από την κοινωνία
και αποτελούν κοινωνικές συνέπειες. Τα προβλήματα των ατόμων με «ειδικές ανάγκες»
σχετίζονται περισσότερο με τις δευτερογενείς πτυχές της αναπηρίας, με τον τρόπο που
η κοινωνία κρίνει, αξιολογεί και στιγματίζει την κατάστασή τους. Οι δευτερογενείς
πτυχές της αναπηρίας έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και είναι δυνατή η ιστορική τους
υπέρβαση. Ο Vygotsky ασκώντας έντονη κριτική στην αντιμετώπιση της αναπηρίας ως
έλλειψης, διατύπωσε την άποψη ότι η οργανική ατέλεια δεν επιδρά άμεσα στην
προσωπικότητα, διότι το μάτι και το αυτί δεν είναι μόνο φυσικά αλλά κοινωνικά
όργανα και η απεικόνιση του κόσμου μέσω των αισθήσεων είναι κοινωνικά
διαμεσολαβημένη. Στην περίπτωση αυτή ο Vygotsky στηρίζεται στην αντίληψη του
Marx (1975, όπ. αναφ. στο Δαφερμάκης, 2003, σελ. 54) σχετικά με την ιστορική
προέλευση των αισθήσεων αλλά και γενικότερα της ανθρώπινης συνείδησης, ο οποίος
υποστήριζε ότι «η καλλιέργεια των πέντε αισθήσεων είναι το έργο όλης της ιστορίας
που προηγήθηκε». Η αναπηρία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό πρόβλημα
και όχι ως στενά οργανικό (Δαφέρμος, 2002, σελ. 101).
Η Ζώνιου-Σιδέρη (2004, σελ. 49) αναφέρει ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της
αναπηρίας κατασκευάζει την αναπηρία και τοποθετεί τον ανάπηρο σε μια περιθωριακή
θέση εξάρτησης, φτώχειας, ανεργίας και διάψευσης των ίσων δικαιωμάτων που
δικαιούται ως πολίτης. Επίσης, ο Bardeau υποστηρίζει ότι οι αναπηρίες στη σημερινή
κοινωνία είναι θεσμικές παραγωγές της μισθωτής-ταξικής κοινωνίας και ότι η ιατρική
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γνώση που αναπτύχθηκε πάνω στον ανάπηρο έχει καταπιεστική λειτουργία. Αποτελεί
μια γνώση που συμμετέχει στη θεσμική παραγωγή της αναπηρίας (Ζώνιου-Σιδέρη,
1998).
Επανερχόμενοι στη δεκαετία του 1970, η θεωρητική αφετηρία του κοινωνικού
μοντέλου της αναπηρίας εντοπίζεται στη συγκρότηση της Ένωσης Ατόμων με
Κινητικές Βλάβες κατά του Διαχωρισμού (Union of Physically Impaired Against
Segregation), γνωστή και ως UPIAS, η οποία σηματοδότησε την έναρξη της
αμφισβήτησης του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας και των ορισμών που αυτό έδινε
για τις έννοιες της βλάβης, της αναπηρίας και της μειονεξίας. Η UPIAS, απαντώντας
στους ορισμούς που έδωσε ο Π.Ο.Υ. για τη βλάβη, την αναπηρία και τη μειονεξία,
πρότεινε τον ορισμό των εννοιών αυτών ως εξής:
● Βλάβη (impairment): «η απώλεια μέρους ή ολόκληρου άκρου ή ύπαρξη
ελαττωματικού άκρου, οργανισμού ή μηχανισμού του σώματος».
● Αναπηρία (disability): «η δυσπραγία ή ο περιορισμός της δραστηριότητας»
που προκαλείται από τους σύγχρονους κοινωνικούς οργανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν
ελάχιστα υπόψη τους πώς οι κινητικές βλάβες μπορεί να αποκλείσουν την πρόσβαση σε
κάποιον από το σύνολο μιας κοινωνίας.
● Μειονεξία (handicap): αγνοήθηκε από την Ένωση, καθώς δεν θεωρήθηκε
αξιοσημείωτος όρος για να συμπεριληφθεί (Union of Physically Impaired Against
Segregation, 1976, σελ. 3-4).
Το ενδιαφέρον της UPIAS σχετικά με την αναπηρία επικεντρώθηκε στον
αντίκτυπο του περιορισμού που έθετε η κοινωνία στα άτομα που δεν συνδέονταν με την
πλειοψηφία. Αμφισβητούσε τις νόρμες και τις αξίες της κοινωνίας, εστιάζοντας σε
ζητήματα, όπως είναι η προσβασιμότητα των κτιρίων και οι δημόσιες συγκοινωνίες. Αν
η κοινωνία δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από τις
κινητικές τους ικανότητες και το νοητικό τους επίπεδο, τότε η κοινωνία ήταν αυτή που
προκαλούσε την αναπηρία και όχι η ιατρική κατάσταση που χρησιμοποιούνταν για να
ερμηνεύσει τη λειτουργία του μυαλού ή του σώματος του ατόμου (Thomas και Woods,
2008).
Ο Finkelstein (2001), από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, αναφέρει ότι από τα
πρώτα στάδια του σχηματισμού της Ένωσης, αναζητήθηκαν διάφορες ερμηνείες της
αναπηρίας μέσα από συζητήσεις, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας θεωρίας. Στις
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ιδρυτικές αρχές αναφέρεται ότι η Ένωση από την αρχή της ακόμα, επιδιώκει να
επαναπροσδιορίσει τις επικρατούσες ερμηνείες για τη φύση της αναπηρίας. Το
αποτέλεσμα αυτής της θεμελιώδους εργασίας ήταν η κατηγορηματική δήλωση: «η θέση
μας για την αναπηρία είναι ξεκάθαρη…κατά την άποψή μας, είναι η κοινωνία που
καθιστά ανάπηρα τα άτομα με φυσικά ελαττώματα. Η αναπηρία είναι κάτι που
επιβάλλεται στις βλάβες μας από πάνω, με τρόπο που μας καθιστά απομονωμένους και
αποκλεισμένους από μια καθολική συμμετοχή στην κοινωνία. Συνεπώς, τα ανάπηρα
άτομα είναι μια καταπιεσμένη ομάδα στην κοινωνία» (UPIAS, 1975 όπ. αναφ. στο
Finkelstein, 2001).
Η ερμηνεία της αναπηρίας από την UPIAS επικεντρώθηκε σταθερά στη δομή
και τους μηχανισμούς της κοινωνίας και όχι στις προσωπικές ή ατομικές ιδιότητες που
σχετίζονταν με την βλάβη. Στα πρώιμα στάδια αναζήτησης του νοήματος της
αναπηρίας, τα μέλη της Ένωσης ήρθαν αντιμέτωπα με ένα θεμελιώδες δίλημμα: είτε η
τραγωδία που εντοπίζεται στη βλάβη καθιστά ανίκανα τα άτομα με αναπηρίες να
λειτουργήσουν κοινωνικά, είτε η κοινωνία είναι δομημένη από ανθρώπους με
ικανότητες για ανθρώπους με ικανότητες και αυτό καθιστά μη λειτουργικά τα ανάπηρα
άτομα. Η Ένωση συμφώνησε ότι, αν και μπορεί να συνιστά τραγωδία η απόκτηση
βλάβης, συνιστά επίσης και καταπίεση που οφείλεται στον τρόπο που είναι οργανωμένη
η κοινωνία, έτσι ώστε να εμποδίζει τη λειτουργικότητα των ανάπηρων ανθρώπων. Σε
κοινωνικό επίπεδο δηλαδή, ο λόγος γίνεται για τους περιορισμούς με τους οποίους
έρχονται αντιμέτωποι και ερμηνεύονται από τα μέλη της UPIAS ως έγκλημα. Το
κεντρικό ζήτημα στις εκστρατείες για μια καλύτερη ζωή συνεπώς, πρέπει να σχετίζεται
με τη χειραφέτηση, κάτι που συνεπάγεται μάλλον αγώνα για κοινωνική αλλαγή, παρά
επικέντρωση στις ατομικές εμπειρίες, την «αποκατάσταση», κ.λ.π. (Finkelstein, 2001).
Στόχος της Ένωσης ήταν η πλήρης συμμετοχή των αναπήρων σε όλους τους
τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας, με κρατική βοήθεια όπου ήταν απαραίτητο, σε
οικονομικό, ιατρικό, τεχνικό, εκπαιδευτικό ή άλλο επίπεδο, ώστε να κατακτηθεί η
μέγιστη

δυνατή

αυτονομία

στις

καθημερινές

δραστηριότητες:

κινητικότητα,

παραγωγική εργασία, πλήρης έλεγχος της ζωής τους από τους ίδιους τους ανάπηρους
(Finkelstein, 2007).
Η ερμηνεία που δόθηκε στην αναπηρία από την UPIAS μετασχηματίστηκε σε
μοντέλο μέσα από την ακαδημαϊκή εγκυρότητα της δουλειάς του Finkelstein (1980,
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1981), του Colin Barnes (1991) και κυρίως του Mike Oliver (1990, 1996). Το
κοινωνικό μοντέλο ονομάστηκε «η μεγάλη ιδέα» του βρετανικού κινήματος της
αναπηρίας και χρησιμοποιήθηκε από το κίνημα των αναπήρων για την αντιδιαστολή
μεταξύ προοδευτικών ή ανεπαρκών οργανώσεων, πολιτικών, νόμων και ιδεών. Το
βρετανικό κοινωνικό μοντέλο που αντλεί τον ορισμό του από τις θεμελιώδεις αρχές της
UPIAS, θεωρεί ότι τα ανάπηρα άτομα αποτελούν μια καταπιεσμένη κοινωνική ομάδα,
διαχωρίζει τις βλάβες που έχουν οι άνθρωποι από την καταπίεση που βιώνουν και
κυρίως, ορίζει την αναπηρία ως κοινωνική καταπίεση και όχι ως είδος βλάβης
(Shakespeare and Watson, 2002. σελ. 3-4).
Το αναπηρικό κίνημα και η θεωρητική του έκφραση στο «κοινωνικό μοντέλο
της αναπηρίας» αναδύθηκε λοιπόν, τη δεκαετία του 1980. Η ιατρική άποψη ότι οι
κοινωνικοί περιορισμοί για τους ανάπηρους αποτελούν συνέπεια των φυσικών
δυσλειτουργιών τους μεταστράφηκε σε μια ριζοσπαστική κίνηση που υποστήριζε ότι οι
άνθρωποι με βλάβες καθίστανται ανάπηροι εξαιτίας των φραγμών που θέτει η κοινωνία
στην καθολική τους συμμετοχή. Η αναπηρία, όπως αναφέρουν οι Hughes και Paterson
(1997), δε θεωρείται το προϊόν μιας σωματικής παθολογίας αλλά της κοινωνικής
οργάνωσης. Στα πλαίσια του κοινωνικού μοντέλου, θεωρείται ως κοινωνικά
παραγόμενη από τα συστηματικά δείγματα του αποκλεισμού. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί το δομημένο περιβάλλον που σχεδιάστηκε για μη ανάπηρους και
τα πρότυπα της δόμησης είναι τέτοια που όσοι έχουν κάποια μορφή σωματικής
δυσλειτουργίας αποκλείονται από όλο το εύρος του κοινωνικού χώρου, ο οποίος
θεωρείται αυτονόητα δεδομένος για τους μη ανάπηρους. Η αμφισβήτηση της ορθότητας
της υπεραπλουστευτικής ιατρικής άποψης ότι το βιολογικό σώμα είναι το άμεσο και
γενεσιουργό αίτιο της αναπηρίας είναι κεντρικό ζήτημα στη θεωρία και την πολιτική
του αναπηρικού κινήματος. Ο διαχωρισμός μεταξύ βλάβης (impairment) και αναπηρίας
(disability) αποτελεί κομβικό σημείο του κοινωνικού μοντέλου.
Το κοινωνικό μοντέλο δεν αρνείται το πρόβλημα της αναπηρίας αλλά το
τοποθετεί ευθέως μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι οι όποιου είδους ατομικοί περιορισμοί
που προκαλούν το πρόβλημα αλλά η αποτυχία της κοινωνίας να παρέχει τις κατάλληλες
υπηρεσίες που θα απαντούν στις ανάγκες των αναπήρων. Επιπλέον, αυτή η αποτυχία
δεν έχει τυχαίες συνέπειες πάνω σε άτομα αλλά συστηματικές συνέπειες στους
ανάπηρους ως ομάδα που βιώνει αυτή την αποτυχία σαν θεσμοποιημένη διάκριση σε
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όλο το κοινωνικό εύρος. Ο Oliver προτείνει ότι η κοινωνία είναι αυτή που οφείλει να
αλλάξει και όχι τα άτομα. Αυτή η αλλαγή θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της
διαδικασίας της πολιτικής ενδυνάμωσης των αναπήρων ως ομάδα, πέρα από τις
κοινωνικές πολιτικές και τα προγράμματα του πολιτικού κατεστημένου και πέρα από
τις ατομικές θεραπείες και επεμβάσεις που προτείνονται από τα ιατρικά και
παραϊατρικά επαγγέλματα (Oliver, 1990).
Κατά το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας, οι ανάπηροι είναι αδύναμοι να
αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους εξαιτίας του καταπιεστικού αντίκτυπου μιας
μη ανάπηρης κοινωνίας, η οποία λειτουργεί με τους όρους του καπιταλισμού όπου μια
ισχυρή ηγεμονεύουσα τάξη κυριαρχεί, μεταξύ άλλων και επί των ανίσχυρων αναπήρων.
Έτσι, η ευθύνη της αλλαγής τοποθετείται μάλλον στην κοινωνία παρά στα ανάπηρα
άτομα. Τα ανάπηρα άτομα παύουν να αποτελούν το αντικείμενο της επέμβασης και
επανατοποθετούνται ως υποκείμενα στη δική τους ζωή. Οι ανάπηροι αναγνωρίζονται
ως μια χωριστή κοινωνική ομάδα, που συγκροτείται με ένα παρόμοιο τρόπο που οι
μαύροι και οι ομοφυλόφιλοι συγκρότησαν τα δικά τους πολιτικά κινήματα. Συνεπώς
δεν ωφελεί σε τίποτα ο διαχωρισμός σε διάφορες ομάδες με βάση το είδος της βλάβης
(προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα, νοητική καθυστέρηση, κ.λ.π.), κάτι που
αποτελεί συνήθη πρακτική των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, των σχολείων και άλλων
οργανισμών. Αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη συλλογική εμπειρία της αναπηρίας
(Watson, 2004).
Σύμφωνα με τον Finkelstein ωστόσο, το κοινωνικό μοντέλο άλλαξε
προσανατολισμό από τη δεκαετία του 1990 και στράφηκε από τη λαϊκή του βάση στην
κοινοβουλευτική πολιτική πίεση προώθησης συμφερόντων, θέτοντας ως κέντρο των
διεκδικήσεών του τα «κοινωνικά δικαιώματα», με αποτέλεσμα να ερμηνεύεται ως
μοντέλο των «δικαιωμάτων». Επίσης, σε συμπόρευση με το αναπηρικό κίνημα των
ΗΠΑ, προώθησε την ιδέα της «ανεξάρτητης διαβίωσης» (Independed Living) σε
αντίθεση με την «ολοκληρωμένη διαβίωση» (Integrated Living) 3, που πρότεινε ο
Finkelstein (2007).
Η φράση «ανεξάρτητη διαβίωση» εισήχθηκε αρχικά στην Αγγλική γλώσσα κατά τη δεκαετία του 1970
ακολουθώντας την πρακτική των ακτιβιστών της αναπηρίας των ΗΠΑ. Αυτό που έγινε γνωστό ως το
Αμερικάνικο Κίνημα της Ανεξάρτητης Διαβίωσης προέκυψε εν μέρει από την κουλτούρα των
Αμερικάνικων Πανεπιστημίων, όπου εξαιτίας της έλλειψης κοινοτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για
τους ανάπηρους, κάποια πανεπιστήμια ανέπτυξαν προγράμματα αυτοβοήθειας για τους ανάπηρους
φοιτητές, προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στα μαθήματα και εν μέρει από τις
3
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Ο Priestley (1998) αναφέρει ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος κοινωνικού
μοντέλου. Από μια κοινωνική-υλιστική θέση, η αναπηρία μπορεί να ειδωθεί ως
κοινωνικό δημιούργημα, κοινωνική επιτέλεση, ως οι υλικές σχέσεις εξουσίας που
προκύπτουν από την ανάπτυξη της πολιτικής οικονομίας μέσα σε ένα συγκεκριμένο
ιστορικό πλαίσιο. Πρόκειται για τη φιλοσοφική βάση της θεωρίας της αναπηρίας η
οποία έχει κεντρική θέση στο κίνημα των αναπήρων και αναφέρεται σε αυτό που έχει
διατυπωθεί μέχρι τώρα ως «κοινωνικό μοντέλο». Οι δημιουργοί του είναι κυρίως
βρετανοί άντρες. Σε επίπεδο έρευνας, η μονάδα ανάλυσης είναι οι φραγμοί που
προκαλούν την αναπηρία (κατά κύριο λόγο φυσικοί, θεσμικοί και δομικοί).
Ωστόσο, στα πλαίσια των κοινωνικών προσεγγίσεων της αναπηρίας υπάρχουν
διαφωνίες για το αν η δομή της οικονομίας από μόνη της προκαλεί την αναπηρία. Μια
διαφορετική προσέγγιση, με αφετηρία επίσης το κοινωνικό μοντέλο, θεωρεί την
αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή 4, ως το ιδεαλιστικό προϊόν μιας κοινωνίας που
αναπτύσσεται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια. Ο προσδιορισμός της
αναπηρίας ως κοινωνικής κατασκευής βασίζεται ρητά ή άρρητα στην ιδέα του
πολιτισμικού σχετικισμού. Δηλαδή, προϋποθέτει ότι η κατασκευή της αναπηρίας
αποτελεί παράγωγο συγκεκριμένων πολιτισμικών συνθηκών. Ενώ οι άνθρωποι με
διαφορετικότητες υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, ο βαθμός στον οποίο
ενσωματώνονται ή αποκλείονται διαφέρει ανάλογα με τις κυρίαρχες πολιτισμικές
αντιλήψεις για τη διαφορετικότητα. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει την κοινωνική
ετικετοποίηση και τις προσδοκίες ρόλων ως καθοριστικούς παράγοντες στην
κατασκευή της αναπηρίας. Αυτές οι διαδικασίες λειτουργούν σε ιδεαλιστικό επίπεδο
και άρα δεν είναι απαραίτητη η υλιστική ανάλυση για την κατανόησή τους. Σε επίπεδο
επαναλαμβανόμενες προσπάθειες των ακτιβιστών να επηρεάσουν την νομοθεσία σχετικά με την
αναπηρία (Barnes, 2003). Η «ολοκληρωμένη διαβίωση» που προτείνει ο Finkelstein επιδιώκει την πλήρη
ένταξη των αναπήρων στην καθημερινή ζωή και την κοινωνία, τον απόλυτο έλεγχο των ίδιων στη ζωή
τους και την ισότιμη συνεργασία αναπήρων και μη αναπήρων, με δέσμευση στην ιδέα της ενότητας, της
αμοιβαιότητας και της ολότητας. Αντιτίθεται στη διαχειριστική λογική της «ανεξάρτητης διαβίωσης» που
επιδιώκει την παροχή κρατικών υπηρεσιών και παροχών στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς. Η
«ολοκληρωμένη διαβίωση» υπονοεί δέσμευση προς την κοινωνία, ενώ η «ανεξάρτητη διαβίωση»
δέσμευση στο άτομο (Finkelstein, 2007 και Davis, 1984).
4
Ως κοινωνική κατασκευή νοείται ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία διαμορφώνει και χειρίζεται έναν
τομέα, ένα είδος κοινωνικών σχέσεων, ένα τμήμα του πληθυσμού, ανάλογα με την προσλαμβάνουσα
παράστασή της και τις κατηγορίες που εφαρμόζει σ’ αυτό. Η αναπαράσταση αυτή και οι κατηγορίες
αυτές είναι το προϊόν μιας σύνθετης διαλεκτικής μεταξύ κοινωνικών πρακτικών και ιδεατών
πολιτισμικών πλαισίων. Έτσι κατασκευάζονται τα κοινωνικά πεδία, πεδία κοινωνικής παρέμβασης, όπως
το περιθώριο, ο αποκλεισμός κ.ά. Οι έννοιες αυτές δεν αποτελούν δεδομένα, αλλά κατασκευές, προϊόντα
αντιθέσεων, ανταγωνισμών, διαπάλης, κατηγοριοποιήσεων, φόβων, πολιτικής στρατηγικής
(Καυταντζόγλου, 2006, σελ. 35).
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έρευνας, η μονάδα ανάλυσης σε αυτή την περίπτωση είναι οι πολιτισμικές
αναπαραστάσεις. Ο Priestley εισάγει την έννοια των αξιών, που σε μακροεπίπεδο
μπορούν να λειτουργήσουν ως κουλτούρα ή ως ιδεολογία, ερμηνεία που ενδιαφέρει τα
κοινωνικά μοντέλα. Οι συλλογικές κοινωνικές αξίες αποκαλύπτονται με πολλούς
τρόπους: μέσω των πολιτισμικών αναπαραστάσεων, του τύπου και του περιεχομένου
της νομοθεσίας, των προνοιακών θεσμών κ.λ.π. Οι Lugones & Spelman (1983, όπ.
αναφ. στο Priestley, 1998, σελ. 80) ερμηνεύουν το ρόλο των αξιών στην καταπίεση ως
«πολιτισμικό ιμπεριαλισμό», ερμηνεία χρήσιμη στην κατανόηση της καταπίεσης των
αναπήρων. Ο πολιτισμικός ιμπεριαλισμός περιλαμβάνει την «καθολικοποίηση της
κουλτούρας και της εμπειρίας της κυρίαρχης ομάδας και την εμπέδωσή της ως
κανονικότητα» (Young 1990, όπ. αναφ. στο Priestley, 1998, σελ. 81). Έτσι,
οποιαδήποτε εναλλακτική αντίληψη κρίνεται ως αποκλίνουσα και χαρακτηρίζεται ως
«άλλη». Αυτό συνιστά μια παραδοξολογία καθώς η ηγεμονευμένη ομάδα αφενός
καθίσταται αόρατη (διαμέσου των πολιτισμικών προτύπων) και αφετέρου στιγματίζεται
ως εμφανώς διαφορετική από τα στερεότυπα (που συνήθως σχετίζονται με σωματικά
χαρακτηριστικά όπως η βλάβη, το χρώμα του δέρματος, το φύλο, κ.λ.π.).
Όπως φαίνεται από τα προηγούμενα, ανάμεσα στους υπερασπιστές των
κοινωνικών προσεγγίσεων της αναπηρίας, υπάρχουν εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα
στις πολιτισμικές αξίες (η αναπηρία κοινωνική κατασκευή) και αυτοί στην οπτική των
οποίων κεντρική θέση έχουν οι υλικές σχέσεις εξουσίας (η αναπηρία κοινωνική
δημιουργία/επιτέλεση). Οι Barnes και Thomas (2006, όπ. αναφ στο Καραγιάννη,
2009α, σελ. 21) αναφέρουν: «Οι κοινωνικές θεωρίες περί κατασκευής εκχωρούν
προνόμια στα πολιτισμικά και γλωσσολογικά φαινόμενα, ενώ οι κοινωνικές υλιστικές
θεωρίες περί κοινωνικής επιτέλεσης δίνουν σημασία στις ζωές των αναπήρων, αλλά
επικεντρώνονται κυρίως στους φραγμούς των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών
δεδομένων που δημιουργούνται στη βάση της αναπηρίας». Σύμφωνα με τον Oliver,
τόσο η θεώρηση της αναπηρίας ως κοινωνικής κατασκευής, όσο και ως κοινωνικής
επιτέλεσης βρίσκεται πέρα από την κεντρική ιδεολογία του ατομικισμού. Η διαφορά
ωστόσο, βρίσκεται στο πού τοποθετεί το πρόβλημα η κάθε θεώρηση. Η κοινωνική
κατασκευή εντοπίζει το πρόβλημα στο μυαλό των σωματικά ικανών είτε ως ατομική
προκατάληψη, είτε συλλογικά ως εκδήλωση εχθρικών κοινωνικών συμπεριφορών και
θέσπιση κοινωνικών πολιτικών που βασίζονται στην αντιμετώπιση της αναπηρίας ως
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τραγωδία. Η κοινωνική επιτέλεση τοποθετεί το πρόβλημα στις θεσμοποιημένες
πρακτικές της κοινωνίας (Oliver, 2009, σελ. 185).
Ο Priestley (1998, σελ. 86-90) θεωρεί ότι στην καταπίεση που υφίσταται η
ομάδα των αναπήρων συμβάλλουν εξίσου τόσο οι πολιτισμικές αξίες, όσο και οι υλικές
σχέσεις παραγωγής. Ο πολιτισμικός ιμπεριαλισμός που αναφέρει η Young μπορεί να
προσφέρει χρήσιμες ερμηνείες για τους τρόπους με τους οποίους αποκλείονται οι
ανάπηροι, ερμηνείες που μάλλον κινούνται στα πλαίσια του ιδεαλιστικού λόγου για την
«κουλτούρα» και την «ταυτότητα», όμως συχνά αποτυγχάνουν να δώσουν
ικανοποιητικές εξηγήσεις στο ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό. Οι κοινωνικές
προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στις υλικές σχέσεις εξουσίας μπορούν να απαντήσουν
καλύτερα στα ερωτήματα από πού προέρχονται αυτές οι πολιτισμικές αξίες, γιατί
κάποιες αξίες είναι κυρίαρχες έναντι κάποιων άλλων και ποιων συμφέροντα
απειλούνται, αν ανατραπούν αυτές οι πολιτισμικές αξίες.
Θεωρητικοί και ακτιβιστές στη Βόρεια Αμερική προσέγγισαν επίσης με
κοινωνικούς όρους την αναπηρία, προσπαθώντας να την αποσυνδέσουν από τις
παλιότερες ιδεολογίες που την όριζαν ως περιορισμό της λειτουργικότητας και
προωθούσαν τις ιατρικές λύσεις και την αποκατάσταση. Οι εκπρόσωποι του
αμερικάνικου κοινωνικού μοντέλου («πατέρας» του αμερικάνικου κοινωνικού
μοντέλου θεωρείται ο Irving Zola) επηρεάστηκαν από την επιστημονική, πολιτική και
πολιτισμική παράδοση της χώρας τους. Τα απελευθερωτικά κινήματα του 1960
υπέδειξαν τον τρόπο κατανόησης της διαφοράς και της ανισότητας. Έτσι, οι ανάπηροι
θεωρήθηκαν ως μειονοτικές ομάδες, ομάδες στιγματισμένων, ομάδες υποκουλτούρας, ή
υποδεέστερες ομάδες και αναγνωρίστηκε ότι αποτελούν μια καταπιεσμένη κοινωνική
ομάδα. Η έννοια όμως της κοινωνικής καταπίεσης διαφέρει από την βρετανική εκδοχή
του κοινωνικού μοντέλου, όπως φαίνεται και από τον όρο που χρησιμοποιείται: άτομα
με αναπηρίες (people with disabilities έναντι του disabled people που χρησιμοποιεί το
βρετανικό μοντέλο). Οι κύριοι εκφραστές αυτής της προσέγγισης, διερευνώντας τις
κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις της αναπηρίας, απέφυγαν τον σαφή
διαχωρισμό μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού, που είναι θεμελιώδης στο βρετανικό
κοινωνικό μοντέλο. Ενώ το βρετανικό κοινωνικό μοντέλο θεωρεί την αναπηρία ως
πεδίο δράσης για την κοινωνική αλλαγή αναζητώντας διαρκώς την αλληλεπίδραση
μεταξύ θεωρίας και πράξης, η βορειοαμερικανική προσέγγιση επιδεικνύει έναν
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πραγματισμό δίνοντας έμφαση στην προσωπική εμπειρία της αναπηρίας και στα αστικά
δικαιώματα (Meekosha, 2004 και Shakespeare and Watson, 2002, σελ. 5). Ο
Shakespeare (1993) επίσης, υπογραμμίζει την επικέντρωση του αμερικάνικου μοντέλου
στα αστικά δικαιώματα, όπου στην ουσία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ατομικά
δικαιώματα, στο δικαίωμα στον καταναλωτισμό, στην επιδίωξη ένταξης στην ευρύτερη
κοινωνία και στον τελικό στόχο της αυτοεκπλήρωσης και τη διαφοροποίησή του από τη
βρετανική εκδοχή όπου στόχος είναι η πολιτική αυτονομία και η δημοκρατική
συμμετοχή. Εδώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απομάκρυνση των δομικών φραγμών
και στην απόρριψη της ιδέας της κανονικότητας.
1.3. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ –
ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Τα κοινωνικά μοντέλα για την αναπηρία έχουν κριθεί καταρχήν ως θετικά,
καθώς:
● εστιάζουν στον άνθρωπο και όχι στην αναπηρία
● αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια
● εστιάζουν στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά εμπόδια που αποκλείουν τα άτομα με
αναπηρία από την κοινωνική τους ένταξη
● θέτουν σε αμφισβήτηση τη θεσμοθετημένη καταπίεση και διάκριση (Thomas και
Woods, 2008, σελ. 25).
Ωστόσο, οι πολλαπλές ερμηνείες του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας
οδήγησαν σε αρκετές και σημαντικές ενστάσεις τόσο από την πλευρά της ανάγνωσης
της αναπηρίας σε σχέση με τη μαρξιστική ανάλυση, όσο και από μια μεταδομιστική και
μεταμοντέρνα οπτική και οδήγησαν σε προτάσεις για αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό
του μοντέλου, δημιουργώντας νέες προοπτικές και υποδεικνύοντας νέες προσεγγίσεις,
πάντα μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνικής αντίληψης.
1.3.1. Η Μαρξιστική σκοπιά.
Το αρχικό κοινωνικό μοντέλο που διατυπώθηκε από τον Oliver ξέφυγε από τη
ριζοσπαστική εκδοχή του και μεταλλάχθηκε σε ένα νομικίστικο μοντέλο της
αναπηρίας, καθώς τα πρώτα αιτήματα για κοινωνική αλλαγή που το συνόδευαν
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μετατράπηκαν σε εκστρατεία νομικών «δικαιωμάτων» και αγώνα για νομικές
διεκδικήσεις. Η μετατόπιση του κοινωνικού μοντέλου προς ένα μοντέλο αστικών
δικαιωμάτων αποδυναμώνει το πρώτο από την αιχμηρή του κριτική και απονευρώνει τα
κοινωνικά του αιτήματα, καθώς το μετατρέπει σε ένα μοντέλο απόλυτα συμβατό με τη
νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Ο Finkelstein (2001) αναφέρει ότι τα αστικά δικαιώματα
αποτελούν νομικού τύπου προσέγγιση της χειραφέτησης και ότι η εκστρατεία για «τα
δικαιώματα των αναπήρων» δεν αντανακλά το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας. Στην
προσέγγιση των δικαιωμάτων το κοινοβούλιο είναι αυτό που παραχωρεί νομικά
δικαιώματα σε αυτούς που το ίδιο ορίζει ως «ανάπηρους». Στο επίκεντρο είναι τα
χαρακτηριστικά του ατόμου μάλλον, παρά η φύση της κοινωνίας και έτσι γίνονται
επιλεκτικές «παραχωρήσεις» σε αυτούς που έχουν ορισθεί ως ανάπηροι. Ωστόσο, δεν
μπορεί κανείς να διαπραγματευθεί την αναπηρία αφήνοντας έξω την ουσιώδη φύση της
κοινωνίας.
Δεν ήταν τυχαίο, σύμφωνα με τον Finkelstein, το γεγονός ότι τα κοινωνικά
μοντέλα άρχισαν να αλλοιώνονται τη δεκαετία του 1990, παράλληλα με τις παγκόσμιες
πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές (κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991,
εγκατάλειψη του σοσιαλιστικού προσανατολισμού από το Εργατικό Κόμμα της
Βρετανίας το 1995, κ.λ.π.). Ο Tom Shakespeare, μεταξύ άλλων, επιδίωξε μια ανανέωση
του κοινωνικού μοντέλου έτσι ώστε αυτό να περιλαμβάνει θετικές δηλώσεις για τους
ανάπηρους, να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία τους, καθώς και
τις θεσμοθετημένες διακρίσεις, να μιλά για δικαίωμα επιλογής, να αναγνωρίζει πως
οτιδήποτε τους αποκλείει δεν είναι οπωσδήποτε κοινωνικός φραγμός και να μιλά για
φραγμούς με την έννοια των στάσεων και της πρόσβασης. Ο Finkelstein θεωρεί πολύ
γενικευτικές αυτές τις αξιώσεις και συνεπώς αδύνατες να λειτουργήσουν ως μοντέλο
αναπηρίας. Παρομοιάζει αυτή την προσέγγιση με το καλάθι της νοικοκυράς που δίνει
τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να συλλέξει και να επιλέξει οποιαδήποτε ερμηνεία
τυχαίνει να ταιριάζει με τις προσωπικές του φιλοδοξίες και θεωρεί ότι ταιριάζει
απόλυτα με τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης της ελεύθερης αγοράς στην υγεία και τις
κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης, το πρόταγμα της ανεξάρτητης διαβίωσης δε μπορεί παρά
να αποβεί ατελέσφορο στα πλαίσια του καπιταλισμού, γιατί η επιτυχία του προϋποθέτει
οικονομικές εξαρτήσεις από ένα κράτος πρόνοιας που ασφαλώς έχει πλέον
εγκαταλειφθεί (Finkelstein, 2007).
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Από μαρξιστική αφετηρία ξεκινά και η κριτική που ασκεί η Erevelles, η οποία
υποστηρίζει ότι η θεώρηση της αναπηρίας ως κοινωνική κατασκευή μάλλον
προσιδιάζει σε μια φιλελεύθερη οπτική. Κατά την Erevelles, οι φιλελεύθερες θεωρίες
της αναπηρίας υποστηρίζουν τη λογική του φιλελεύθερου ανθρωπισμού (η οποία
προϋποθέτει το ελεύθερο, λογικό, κυρίαρχο, αυτόνομο ανθρώπινο υποκείμενο)
προσπαθώντας να παραγάγουν ενδυναμωτικά νοήματα της αναπηρίας ή της απόκλισης
έτσι ώστε αυτή να μπορεί να υπάρχει στο περιθώριο ενός ανθρωπιστικού κόσμου. Η
κοινωνιολογία έχει βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση με τις θεωρίες της απόκλισης και
του στίγματος, της συμβολικής αλληλεπίδρασης και τις θεωρίες της αποδοχής. Όλες
αυτές οι θεωρίες αντιμετωπίζουν την αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή που παράγεται
μέσω της διαδικασίας αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων και του περιβάλλοντος στο
οποίο ζουν. Ωστόσο, με αυτές τις διατυπώσεις, προϋπόθεση για να είναι όλα εντάξει
είναι να μάθει η κοινωνία να εκτιμά τη διαφορά και να αποδέχεται το γεγονός ότι όλες
οι διαφορετικότητες έχουν ένα ρόλο να παίξουν στο συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα.
Αποδεχόμενοι όμως τους συγκεκριμένους «ρόλους» και τη συνύπαρξή τους στα
πλαίσια της διαφορετικότητας, μπορούμε να μιλάμε απλώς για έναν τύπο “lifestyle”
πολιτικής όπου η ηθική συγκρότηση του καπιταλισμού παρέχει στον καθένα τη
δυνατότητα ελεύθερων επιλογών: ελεύθερα να πουλά ή να αγοράζει, να συγκεντρώνει
πλούτο ή να ζει στη φτώχεια, να δουλεύει αν το θέλει, να είναι υγιής ή άρρωστος.
Εκείνο που μένει, όπως φαίνεται, αδιερεύνητο είναι οι ιστορικές, πολιτικές και
οικονομικές συνθήκες που επιτρέπουν μόνο σε μια μικρή μειοψηφία (βλέπε λευκός,
ετερόφυλος, αστός, αρτιμελής άνδρας) να ασκήσει αυτή την «υλική» ελευθερία της
επιλογής (Erevelles, 1996, σελ. 522-523).
Συνεπώς, η Erevelles προτείνει να γίνει η ανάλυση της αναπηρίας στα πλαίσια
της πολιτικής οικονομίας. Ο Μαρξισμός, μέσω των θεωρητικών φακών του ιστορικού
υλισμού, απαντά καλύτερα στο ερώτημα γιατί επιστρατεύεται η ιδεολογία της
αναπηρίας στον κοινωνικό μας κόσμο. Ο ιστορικός υλισμός θεωρεί λαϊκίστικη την
ερμηνεία της αναπηρίας ως συνέπεια «κακών συμπεριφορών» και την απορρίπτει,
αναζητώντας να αποκαλύψει τις συγκεκριμένες υλικές συνθήκες που παράγουν αυτές
τις συμπεριφορές. Έτσι, τοποθετεί στο κέντρο της ερμηνείας του την ιδέα της εργασίας,
που κατά τους Μαρξιστές αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας και ένα ουσιώδες στοιχείο
στη συνεχιζόμενη κοινωνική παραγωγή της ζωής. Το τι παράγεται και το πώς
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οργανώνεται αυτή η παραγωγή είναι κεντρικό ζήτημα στην κοινωνική ιστορία. Με
άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να δούμε πού τοποθετούνται τα ανάπηρα άτομα μέσα στις
επικρατούσες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, γιατί αυτή η τοποθέτηση παράγει την
επινόηση/ιδέα της αναπηρίας που είναι είτε εκμεταλλευτική είτε οδηγεί σε αποκλεισμό
και με ποιο τρόπο αυτή η τοποθέτηση ωφελεί τον καπιταλισμό (Erevelles, 1996, σελ.
525).
Οι απόψεις αυτές βρίσκουν τη θεωρητική τους θεμελίωση στην «Κριτική της
Πολιτικής Οικονομίας» του Marx, όπου αναφέρεται ότι:
«Στην κοινωνική παραγωγή της ζωής τους οι άνθρωποι έρχονται σε
σχέσεις καθορισμένες, αναγκαίες, ανεξάρτητες από τη θέλησή τους, σε
σχέσεις παραγωγικές που αντιστοιχούν σε μια ορισμένη βαθμίδα όπου
έχει φτάσει η ανάπτυξη των υλικών παραγωγικών τους δυνάμεων. Το
σύνολο αυτών των παραγωγικών σχέσεων αποτελεί το οικονομικό
οικοδόμημα της κοινωνίας, την υλική βάση, επάνω στην οποία υψώνεται
ένα νομικό και πολιτικό εποικοδόμημα και στην οποία αντιστοιχούν
ορισμένες πάλι κοινωνικές μορφές συνείδησης. Ο τρόπος της παραγωγής
της υλικής ζωής καθορίζει την εξέλιξη της κοινωνικής, πολιτικής και
διανοητικής ζωής, εν γένει. Το τι είναι οι άνθρωποι δεν καθορίζεται από
τη συνείδησή τους, αλλά αντίστροφα, το κοινωνικό τους είναι καθορίζει
τη συνείδησή τους» (Μαρξ, χ.χ. σελ. 13).
Συνεχίζοντας αυτή την υλιστική ανάλυση, η Erevelles προτείνει ότι πρέπει να
επανεισάγουμε την κατηγορία της αναπηρίας στην κοινωνική ιστορία και να
εντοπίσουμε τις μετατοπίσεις, τις αλλαγές και τα κινήματα που συνοδεύουν την
ιστορική δόμηση της αναπηρίας, μέσα στις ιστορικά συγκεκριμένες οικονομικές δομές
(Erevelles, 1996, σελ. 525).
1.3.2. Η Μεταδομιστική και Μεταμοντέρνα οπτική
Μια άλλη κριτική που ασκήθηκε στο κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας είναι ότι δε
μπόρεσε να υπερβεί τον Καρτεσιανό δυϊσμό σώματος/νου, εξοβέλισε το σώμα και τον
πόνο από τη ρητορική του από «φόβο» στήριξης της αντίθετης (ατομικής/ιατρικής)
προσέγγισης και αποσιώπησε τις εμπειρίες των αναπήρων για να αποφύγει την ταύτιση
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της προσωπικής εμπειρίας με την προσωπική τραγωδία (Καραγιάννη και ΣιδέρηΖώνιου, 2006, σελ. 223-225).
Κάποιες κριτικές αμφισβητούν την πολιτική της συλλογικότητας που συνδέεται
με το κοινωνικό μοντέλο, ως υπεραπλούστευση της σύνθετης και ανόμοιας βιωμένης
εμπειρίας των ανάπηρων. Οι Bury (1996) και Pinder (1996) π.χ. κατηγορούν το
κοινωνικό μοντέλο για υπερβολική κοινωνικοποίηση, και θεωρούν ότι οδηγεί σε
σχετικισμό και αναγωγισμό. Αποδίδοντας την ευθύνη της αναπηρίας αποκλειστικά στο
περιβάλλον, το κοινωνικό μοντέλο διατρέχει τον κίνδυνο της αποσπασματικής
παρουσίασης της εμπειρίας της αναπηρίας. Αυτή η μερική εικόνα της αναπηρίας μπορεί
δυνητικά να καταστεί εξίσου καταστροφική με την εστίαση στο «προς αποκατάσταση
σώμα» του ιατρικού μοντέλου. Το κοινωνικό μοντέλο, λένε οι Bury και Pinder,
αναπαριστά ένα μόνο μέρος μιας πολυσύνθετης εικόνας. Αυτό λοιπόν που προτείνουν
είναι ένας λειτουργικός ορισμός της αναπηρίας που να συνδέεται και με τη βλάβη
(Bury and Pinder, 1996, όπ. αναφ. στο Watson, 2004).
Ο Watson θεωρεί ότι η ιδέα της συλλογικότητας που προβάλλεται από το
κοινωνικό μοντέλο μπορεί να συσκοτίζει τις διαφορές μεταξύ των αναπήρων και να
αρνείται την ατομικότητά τους, παρουσιάζοντάς τους ως μια ομογενοποιημένη ομάδα.
Το κοινωνικό μοντέλο, κατά τον Watson, σε πολύ μικρό βαθμό αναφέρεται στην
πραγματική εμπειρία του να ζει κανείς με τη βλάβη, στην προσωπική εμπειρία της
αναπηρίας ή στα συναισθήματα των αναπήρων για τον εαυτό τους. Προτείνεται λοιπόν,
μια νέα προσέγγιση που να ενσωματώνει την εμπειρία των αναπήρων αλλά συγχρόνως
να διατηρεί πολιτικά στοιχεία (Watson, 2004).
Σύμφωνα με την Mairian Corker (1999, όπ. αναφ. στο: Watson, 2004), εκείνο
που χρειάζεται είναι μια προσέγγιση θεμελιωμένη σε στρατηγικές του λόγου που θα
συμπληρώνει την ανάλυση του κοινωνικού μοντέλου. Αυτή η προσέγγιση θα ανοίξει
τον πολιτικό λόγο σε ζητήματα γλώσσας και διαφορετικότητας και της σχέσης τους με
την άνιση κατανομή της γνώσης. Επίσης, θα επιτρέψει την πλήρη διερεύνηση του
κοινωνικού παράγοντα και του ζητήματος των στάσεων και της γλώσσας της
προκατάληψης που δεν είναι δυνατό να ερμηνευθούν μόνο μέσα στα πλαίσια του
υλισμού. Η αναπηρία πρέπει να ειδωθεί όχι ως η συλλογική εμπειρία της καταπίεσης
που προτείνει το κοινωνικό μοντέλο αλλά ως η σχέση μεταξύ βλάβης και καταπίεσης. Η
ιδέα της καταπίεσης ως «καθολικότητα» απορρίπτεται από τους υπερασπιστές του
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μεταμοντερνισμού επειδή οι ανάπηροι δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Αυτή η
ανάλυση επιτρέπει επίσης, την αναγνώριση και άλλων ειδών καταπίεσης, που στην
περίπτωση της αποκλειστικής εστίασης στο ζήτημα της αναπηρίας περιθωριοποιούνται,
αποκρύπτονται ή καταστέλλονται. Έτσι, μπορούν να αναδυθούν και οι διαφοροποιήσεις
των εμπειριών ανάλογα με το φύλο, την εθνότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και
την ηλικία.
Ωστόσο, η καταπίεση υπάρχει και αποτελεί την καθημερινότητα της ζωής των
ανάπηρων ατόμων. Για να μετασχηματιστεί όμως σε πολιτική στρατηγική απαιτείται
ένα μέσο που θα κατευθύνει τον πόνο -που προκαλείται από την ατομική εμπειρία του
τραύματος- σε πολιτικές δράσεις, σύμφωνες με τις προσδοκίες του κινήματος των
αναπήρων. Χρειάζεται να αναπτυχθεί μια γλώσσα που να επιτρέπει το σχηματισμό ενός
μοντέλου αναπηρίας, μέσω του οποίου τα αισθήματα οδύνης και πόνου να μη
θεωρούνται αποτέλεσμα προσωπικών επιθέσεων αλλά μέρος μιας συστηματικής
επίθεσης που αφορά το σύνολο των αναπήρων. Το κοινωνικό μοντέλο σύμφωνα με τον
Watson, αρνούμενο τη σπουδαιότητα της εμπειρίας και δίνοντας έμφαση στις υλικές
σχέσεις, αποτυγχάνει σε αυτό με πολλούς τρόπους. Σε ατομικό επίπεδο, η αναπηρία δε
γίνεται αντιληπτή ως επίθεση στις υλικές ευκαιρίες. Μάλλον, βιώνεται ως αποτέλεσμα
της άρνησης της κοινωνικής και πολιτισμικής αναγνώρισης και αυτό πρέπει να
αποτελέσει τη βάση για τους κοινωνικούς αγώνες. Η αναπηρία, δεν πρέπει να μελετάται
ούτε ως αποκλειστικά πολιτικό ζήτημα, όπως προτείνει το κοινωνικό μοντέλο, ούτε
μόνο στα πλαίσια μιας ακαδημαϊκής προσέγγισης περιορισμένης στα όρια της
ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας. Προτείνεται συνεπώς ένας πλουραλισμός
θεμελιωμένος στις εμπειρίες των αναπήρων, που θα παρέχει τη δυνατότητα υπέρβασης
των ορίων και θα επανεφεύρει την πολιτική της αναπηρίας ως ένα δημοκρατικό κίνημα
(Watson, 2004).
Η Hedlund M. (2000, σελ. 768) υποστηρίζει ότι το κοινωνικό μοντέλο εμπνέεται
από τον ιστορικό υλισμό και επιδιώκει την ανάδειξη της καταπίεσης και του
αποκλεισμού των αναπήρων, παρέχοντας όμως ένα περιορισμένο θεωρητικό πλαίσιο,
εφόσον δεν εξηγεί πώς το φθαρμένο (impaired) σώμα συγκροτείται ως ετερότητα και
ανωμαλία. Ένας περιορισμός αυτής της ανάλυσης που στηρίζεται στο Μαρξισμό είναι
ότι δεν εστιάζει στις αντιλήψεις και στον τρόπο που δομείται η αναπηρία ως φαινόμενο.
Η αναπηρία ως φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά προϊόν μιας οργανωτικής αρχής
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φτιαγμένης από το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά ένα ερμηνευτικό πλαίσιο όπου
κάποιες

παραδοχές

εμφανίζονται

ως

σχετικές

ενώ

κάποιες

άλλες

όχι.

Η

φαινομενολογία και ο μεταμοντερνισμός θεωρούνται από την Hedlund πιο γόνιμοι
5

στην κατανόηση του τρόπου που δομείται η αναπηρία ως φαινόμενο.
Εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους παράγεται κοινωνικά η αναπηρία,
το κοινωνικό μοντέλο κατάφερε να μετατοπίσει το ενδιαφέρον από τον κυρίαρχο ως
τότε λόγο της βιοϊατρικής, στο λόγο για την πολιτική και την ιδιότητα του πολίτη.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους Hughes και Paterson (1997), ο διαχωρισμός του σώματος
από την κουλτούρα και της βλάβης από την αναπηρία, που προτείνει το κοινωνικό
μοντέλο, μπορεί να έχει μεγάλη αξία στην ανάπτυξη ριζοσπαστικών πολιτικών για την
αναπηρία, όμως το διαιρεμένο υποκείμενο που παράγει δύσκολα μπορεί να βρει τη
θέση του στο σύγχρονο κόσμο της πολιτικής των ταυτοτήτων. Το κοινωνικό μοντέλο
εκχώρησε το σώμα στην ιατρική καθιστώντας το συνώνυμο με τη βλάβη του ή τη
φυσική δυσλειτουργία και κατανόησε τη βλάβη με όρους ιατρικού λόγου. Στην
πραγματικότητα, υπάρχει σύγκλιση μεταξύ βιοϊατρικής και κοινωνικού μοντέλου
σχετικά με το σώμα. Και οι δυο το αντιμετωπίζουν ως αδρανές αντικείμενο
διαχωρισμένο από τον εαυτό. Αυτός ο διαχωρισμός της βλάβης από την αναπηρία
ακολουθεί την παραδοσιακή καρτεσιανή δυτική αντίληψη για τον άνθρωπο, ενώ ο
τρόπος που το κοινωνικό μοντέλο ορίζει τη βλάβη ταιριάζει στη βιοϊατρική αντίληψη
του σώματος ως «ελαττωματικής μηχανής».
Το κοινωνικό μοντέλο κρίθηκε ακόμη για την απουσία του ζητήματος του
πόνου από το λόγο του. Η Morris (1991 όπ. αναφ. στο Hughes and Paterson, 1997) λέει
ότι ο πόνος δε μπορεί να γίνεται κατανοητός μόνο ως αποτέλεσμα της ανατομίας και
της φυσιολογίας, αλλά ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης σώματος, μυαλού και
κουλτούρας. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει και η βλάβη να αντιμετωπίζεται μέσα από το
σύνολο

των κοινωνιολογικών της προεκτάσεων και να

μην ανάγεται

σε

δυσλειτουργικές ανατομο-φυσιολογικές συσχετίσεις. Σύμφωνα με τη μεταμοντέρνα
αντίληψη (Arney and Bergen, 1983, όπ. αναφ. στο Hughes and Paterson, 1997), η
Η φαινομενολογία που αναφέρεται εδώ δεν ορίζεται ως η εξέλιξη της συνείδησης από τη βαθμίδα της
κατ’ αίσθηση αντίληψης μέχρι την απόλυτη γνώση, όπως την ορίζει ο Χέγκελ στη Φαινομενολογία του
Πνεύματος, αλλά ως η φιλοσοφική σχολή που ίδρυσε ο Χούσερλ και θεωρεί ότι για να φτάσουμε στην
ουσία των πραγμάτων πρέπει να παραμερίσουμε τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους ή τους νόμους που
διέπουν τις σχέσεις αυτές, να δούμε τα φαινόμενα καθεαυτά (βλ. σχετικά: Ανδρούτσος, 1984, σελ. 351
και Γκίκας, 1992, σελ. 370).
5
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βλάβη είναι κάτι πέρα από ιατρικό ζήτημα. Είναι εμπειρία με φαινομενολογικές
παραμέτρους και μπορεί να αναλυθεί ως επενέργεια του λόγου και της γλώσσας.
Εκφράζοντας τη μεταμοντέρνα αντίληψη για την κατανόηση της αναπηρίας, οι
Hughes και Paterson επιχειρηματολογούν υπέρ της κοινωνιολογίας του σώματος. Ενώ
το κοινωνικό μοντέλο απορρίπτει την καθεαυτό συζήτηση για το σώμα, η
κοινωνιολογία του σώματος αντικαθιστά το σώμα υπό την ιδιότητα της βιολογίας κι
έτσι ανοίγει τον ορίζοντα για την κοινωνιολογική διερεύνηση της υλικής υπόστασης. Ο
διαχωρισμός αναπηρίας/βλάβης που προτείνει το κοινωνικό μοντέλο, αποϊατρικοποιεί
την αναπηρία, όμως ταυτόχρονα αφήνει το φθαρμένο σώμα στην αποκλειστική
δικαιοδοσία της ιατρικής ερμηνείας. Η κοινωνιολογία του σώματος προσπαθεί να
αμφισβητήσει το βιοϊατρικό μονοπώλιο του σώματος, σε αντίθεση με το κοινωνικό
μοντέλο αναπηρίας που το αποδέχεται. Η τοποθέτηση του Oliver (1995, όπ. αναφ. στο
Hughes and Paterson, 1997) ότι η αναπηρία δεν έχει καμιά σχέση με το σώμα και ότι η
βλάβη στην πραγματικότητα είναι η περιγραφή του φυσικού σώματος, οδηγεί στη
λογική ότι το σώμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη βλάβη του και αφήνει
ελεύθερο το πεδίο στα «χειροτεχνήματα» των γιατρών. Όταν το σώμα γίνεται
κατανοητό ως ένα φυσικό αντικείμενο, εντάσσεται σε μια περιοχή ριζικά αντίθετη από
την πολιτική του κοινωνικού χώρου. Η κατάτμηση της ζωής των αναπήρων που
υποστηρίζει ο Oliver, σε πλευρές που χρειάζονται ιατρική ή θεραπευτική παρέμβαση
και άλλες που απαιτούν την ανάπτυξη πολιτικών ή την πολιτική δράση, συνηγορούν
υπέρ μιας αυστηρής διχοτόμησης βλάβης/αναπηρίας, η οποία ακολούθως δημιουργεί
μια σειρά δυαδικών αντιθέτων που συγκροτούν δυο θεωρητικές περιοχές με σαφή όρια:
ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Βλάβη

Αναπηρία

Σώμα

Κοινωνία

Ιατρική

Πολιτική

Θεραπεία

Χειραφέτηση

Πόνος

Καταπίεση

Το ιατρικό μοντέλο

Το κοινωνικό μοντέλο
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Για το κοινωνικό μοντέλο το σώμα -ισοδύναμο της βλάβης- εντάσσεται
αναπόφευκτα στη δικαιοδοσία της ιατρικής και η σχέση των αναπήρων με το σώμα
τους διαμεσολαβείται από την ιατρική και τη θεραπεία, χωρίς να μπορεί να συνδεθεί με
το πολιτικό πεδίο. Έτσι, από τη μια πλευρά βρίσκεται η ιατρικοποίηση του σώματος
των αναπήρων και από την άλλη η πολιτικοποίηση της κοινωνικής τους ζωής.
Σύμφωνα με τους Hughes και Paterson, το κοινωνικό μοντέλο, προκειμένου να
επανεντάξει το σώμα στο λόγο του χωρίς να οδηγηθεί σε μια αντιδραστική οπτική και
να ταυτιστεί με το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας, πρέπει να υπερβεί τον Καρτεσιανό
δυϊσμό (σώμα/νους). Θα πρέπει δηλαδή να υπερβεί το δίλημμα ή να κατανοεί το σώμα
με όρους βιολογικούς/ιατρικούς ή να το αγνοεί. Αυτό συνεπάγεται για το κοινωνικό
μοντέλο πως θα πρέπει να αποδεχθεί ως επιστημολογική αναγκαιότητα ότι το ανάπηρο
σώμα αποτελεί ένα κομμάτι στη σφαίρα της ιστορίας, της κουλτούρας και του
νοήματος και όχι ένα ανιστορικό, προ-κοινωνικό, φυσικό αντικείμενο όπως θεωρεί το
ιατρικό μοντέλο. Ως θεωρητικές αφετηρίες για την κοινωνιολογία του σώματος, οι
Hughes και Paterson ορίζουν τον μεταδομισμό και τη φαινομενολογία, στα πλαίσια των
οποίων το σώμα αποτελεί κοινωνιολογικό ζήτημα πέρα από τον καρτεσιανό δυϊσμό
(Hughes and Paterson, 1997).
Οι Shakespeare και Watson (2002, σελ. 18-24) θεωρούν ότι η εξίσωση του
κοινωνικού μοντέλου με την καθαρότητα και την ορθόδοξη προσέγγιση της πολιτικής
της αναπηρίας το έχει καταστήσει μάλλον πρόβλημα παρά λύση. Το κοινωνικό
μοντέλο, το οποίο είχε κατά κύριο λόγο επιρροή στη Βρετανία, θεωρείται ξεπερασμένο
επειδή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μοντερνισμού και βασίστηκε σε κανόνες
λογικής που πλέον, κατά τους συγγραφείς, έχουν ανατραπεί. Έτσι, το απορρίπτουν
προτείνοντας μια εναλλακτική θέση για το ξεπέρασμα των περιορισμών που αυτό θέτει.
Σύμφωνα με τις απόψεις συγγραφέων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική,
θεωρείται περισσότερο χρήσιμο να αναγνωριστεί ότι όλοι οι άνθρωποι σε κάποια
στιγμή της ζωής τους θα είναι ανάπηροι. Ο Allan Sutherland (1981, όπ. αναφ. στο
Shakespeare and Watson, 2002. σελ. 18-24) αναφέρει ότι μια πιο ριζοσπαστική
προσέγγιση είναι η συντριβή της ψευδούς διχοτόμησης μεταξύ «κανονικών» και
«αναπήρων» και η καθολική επίθεση στην ιδέα της φυσικής κανονικότητας. Πρέπει να
αναγνωριστεί ότι η αναπηρία δεν είναι απλώς η φυσική κατάσταση μιας μικρής
μειοψηφίας αλλά η φυσιολογική κατάσταση όλης της ανθρωπότητας, δεδομένου ότι
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κανενός το σώμα δεν λειτουργεί τέλεια, με συνέπεια ή αιωνίως. Όλοι οι άνθρωποι
συνεπώς, είναι με κάποιο τρόπο ανάπηροι. Η αρρώστια, κατά τον Antonovsky (1979),
είναι η ανθρώπινη κατάσταση, ενώ για τον Bauman (1992) (Shakespeare and Watson,
2002) η θνητότητα είναι το αναπόδραστο ουσιώδες στοιχείο της διατήρησης στη ζωή.
Οι Shakespeare και Watson θεωρούν ότι αυτές είναι κεντρικές αλήθειες που
συσκοτίζονται στα πλαίσια της δυτικής παράδοσης του δυϊσμού σώματος/νου. Το
κοινωνικό μοντέλο δηλαδή, μπορεί να αποτέλεσε μια ιδανική βάση για την ανάπτυξη
ενός πολιτικού κινήματος, όμως πλέον συνιστά ανεπαρκή θεμελίωση για τη διατύπωση
μιας κοινωνικής θεωρίας. Το κοινωνικό μοντέλο ήταν ένα πλάνο στα πλαίσια του
μοντερνισμού που έβρισκε τη θεωρητική του τεκμηρίωση στον Μαρξισμό. Όλα αυτά
όμως, έχουν, κατά τους συγγραφείς, ξεπεραστεί και οι καινούριες ανάγκες οδηγούν στα
καινούρια κινήματα και σε νέες θεωρητικές προοπτικές όπως ο μεταδομισμός και ο
μεταμοντερνισμός.
1.4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Οι μεταδομιστικές και μεταμοντέρνες προσεγγίσεις, όπως φαίνεται, θέτουν
επιτακτικά τα ζητήματα της ταυτότητας και του σώματος. Επειδή οι προσεγγίσεις αυτές
καταλαμβάνουν σχετικά μεγάλο χώρο και έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στη
συζήτηση για την αναπηρία, κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθούν διεξοδικότερα τα
συγκεκριμένα ζητήματα στο κεφάλαιο αυτό.
1.4.1.Ταυτότητα και Αναπηρία
Το ζήτημα της ταυτότητας αποτελεί ένα πολυσύνθετο πεδίο στο οποίο
συναντιούνται κοινωνικοί ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες και
φιλόσοφοι χρησιμοποιώντας τον όρο σε διάφορα πλαίσια, προκειμένου να
προσδιορίσουν τη δική τους οπτική.
Σύμφωνα με τη Δραγώνα, (2004) η έννοια της ταυτότητας αναφέρεται στο
σύνολο των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που αφορούν στον εαυτό
μας. Η συνοχή μεταξύ εμπειρίας, ιδεών, αξιών και πεποιθήσεων διασφαλίζεται μέσω
της ταυτότητας. Η ταυτότητα επιτρέπει να τοποθετηθεί κανείς απέναντι στους άλλους,
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να αναγνωρίσει όσους του μοιάζουν και να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους. Το
ερώτημα δεν είναι απλώς «ποιος είμαι;» αλλά «ποιος είμαι σε σχέση με τον άλλο; Πώς
με βλέπει ο άλλος και πώς βλέπω εγώ τους άλλους;». Στην έννοια της ταυτότητας
ενυπάρχει κάτι το παράδοξο: υπονοείται το ίδιο, το ταυτόσημο και παράλληλα το
ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το ξεχωριστό, το μοναδικό. Το θέμα της ταυτότητας είναι
κατεξοχήν θέμα ορίων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών, ανάμεσα στο όμοιο και
το διαφορετικό, ανάμεσα στον εαυτό και τους άλλους, ανάμεσα στο οικείο και το ξένο,
το γνωστό και το άγνωστο, και κατ' επέκταση απειλητικό. Με αυτή την έννοια, της
διαλεκτικής του ίδιου και του άλλου, είναι αδύνατο να διαχωρίσουμε την ταυτότητα
από την ετερότητα.
Στις συνθήκες της ύστερης νεωτερικότητας, ωστόσο, η ταυτότητα έχει χάσει τα
σταθερά και αμετάβλητα χαρακτηριστικά της και διακρίνεται από μια ρευστότητα. Η
Μακρυνιώτη (2004, σελ. 27) αναφέρει πως τα ζητήματα σχετικά με την ταυτότητα
έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο
κοινωνικό περίγυρο, τα περιβάλλοντα την ταυτότητα σχήματα αποσταθεροποιούνται
δημιουργώντας συνθήκες ανασφάλειας και αμηχανίας αλλά και πρόκλησης λόγω της
διαρκούς αναπροσαρμογής και αναδιαμόρφωσης. Η ταυτότητα του υποκειμένου χάνει
τον ενιαίο και σταθερό χαρακτήρα του παρελθόντος και οι αλλαγές της δεν είναι πλέον
ούτε αναμενόμενες ούτε προβλέψιμες και δεν ακολουθούν την προδιαγεγραμμένη
πορεία της ζωής του υποκειμένου. Η ταχύτητα και το εύρος των αλλαγών αυτών
ακυρώνουν την αντίληψη του ενοποιημένου υποκειμένου και η αίσθηση της ταυτότητας
και του εαυτού γίνεται ρευστή, ασταθής, αποσπασματική και ατελής.
Ο Ernesto Laclau αναφερόμενος στη σπουδαιότητα της έννοιας της ταυτότητας
για την κατανόηση της σημερινής πραγματικότητας, λέει ότι η ταυτότητα μπορεί να
αναλυθεί με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος θα ήταν να οριστεί ως μερικότητα. Παρά
το γεγονός ότι από την ταύτιση των κατηγοριών της μερικότητας και της ταυτότητας
προκύπτουν δυσκολίες, ωστόσο, αυτή η ταύτιση, κατά τον Laclau, έχει και κάποια
πλεονεκτήματα, γιατί το πρόβλημα του πολιτικού πεδίου είναι ένα πρόβλημα γενικής
συνάρθρωσης 6 και η γενική συνάρθρωση πρέπει να στηρίζεται σε κάποιο είδος
6

Συνάρθρωση κατά τον Laclau είναι η ειδική μορφή που παίρνει ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ

ετερογενών στοιχείων. Η τυπική περίπτωση συνάρθρωσης είναι το σημείο όπου η σχέση μεταξύ
σημαίνοντος και σημαινόμενου είναι εντελώς αυθαίρετη, δηλαδή μη αναγκαία. Περισσότερα για την
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ταυτότητας. Οπότε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αναδύεται το ζήτημα της
ταυτότητας σήμερα. Μπορεί να συσχετιστεί με μια ποικιλία διανοητικών πλαισίων
αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν παίρνει καμιά προφανή μορφή καθολικότητας,
που να είναι σε θέση να αντικαταστήσει την έννοια της ταυτότητας (Αυγητίδου και
Κούκου, 2008, σελ. 85-95).
Κινούμενος στα πλαίσια της αμερικανικής κοινωνιολογικής παράδοσης που
αντλεί την επιχειρηματολογία της από την ατομική ψυχολογία, ο Goffman εξετάζει την
ανάπτυξη της ταυτότητας μέσω της προσωπικής παρουσίασης του εαυτού. Συζητά για
τις φθαρμένες ταυτότητες, αυτές που βρίσκονται έξω από τα πλαίσια του «κανονικού»
ως αντανάκλαση αρνητικών ιδιοτήτων. Σε αυτούς που δε θεωρούνται αρκετά
«ανθρώπινοι» αποδίδεται ένα στίγμα, με αποτέλεσμα να αισθάνονται ντροπή, ξεπεσμό,
αυτο-οικτιρμό, έλλειψη σεβασμού και αυτοσυνείδησης (Goffman, 2001).
Ο Goffman θεωρεί ότι η επίγνωση της αρνητικής εικόνας που έχουν οι άλλοι για
ένα άτομο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια εσωτερική διαδικασία κατά την οποία το
άτομο αποκτά μια «φθαρμένη ταυτότητα» και έρχεται αντιμέτωπο με την αποδοχή του
«στίγματος». Έτσι, το άτομο πασχίζει να δομήσει μια ατομική συμπεριφορά ως ένα
μέσο για να αποσοβήσει την ταπείνωση ως «αρνητική» συμπεριφορά (Priestley, 1998,
σελ. 83).
Ο Goffman διακρίνει δυο είδη ταυτότητας, την προσωπική και την κοινωνική. Η
κοινωνική και προσωπική ταυτότητα αποτελούν μέρος των ενδιαφερόντων και των
ορισμών που διαμορφώνουν άλλοι άνθρωποι για το άτομο του οποίου η ταυτότητα είναι
υπό συζήτηση. Η κοινωνία καθιερώνει τα μέσα κατηγοριοποίησης ανθρώπων και το
σύνολο των γνωρισμάτων που θεωρούνται συνηθισμένα και φυσιολογικά για τα μέλη
καθεμιάς από αυτές τις κατηγορίες. Κάθε κοινωνικός περίγυρος καθιερώνει τις
κατηγορίες ανθρώπων που μπορεί να συναντήσει κανείς στα πλαίσιά του. Οι
κανονικότητες της κοινωνικής συνεύρεσης σε καθιερωμένους περίγυρους μας
επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε αναμενόμενους άλλους χωρίς ιδιαίτερη προσοχή ή
σκέψη. Όταν λοιπόν ένας ξένος εμφανιστεί μπροστά μας, οι πρώτες εντυπώσεις θα μας
επιτρέψουν κατά πάσα πιθανότητα να προεξοφλήσουμε την κατηγορία και τα
έννοια της συνάρθρωσης βλ. σε: Laclau, Ε. (1983): Πολιτική και ιδεολογία στη μαρξιστική Θεωρία, σ.
247. Σύγχρονα Θέματα: Αθήνα.
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γνωρίσματά του, δηλαδή, την κοινωνική του ταυτότητα. Ο Goffman δέχεται ότι το
άτομο κατασκευάζει την εικόνα του εαυτού του από τα ίδια υλικά με τα οποία και οι
άλλοι διαμορφώνουν αρχικά μια αντίληψη για την κοινωνική και προσωπική του
ταυτότητα, έχοντας όμως τη δυνατότητα να διαχειριστεί σημαντικές πληροφορίες για
τον εαυτό του και, στην περίπτωση του στιγματισμένου ατόμου, για το ελάττωμά του.
Η έννοια της κοινωνικής ταυτότητας επιτρέπει την εξέταση του στιγματισμού ενώ η
έννοια της προσωπικής ταυτότητας επιτρέπει την εξέταση του ρόλου του ελέγχου των
πληροφοριών στη διαχείριση του στίγματος. Το στιγματισμένο άτομο αποκτά κριτήρια
ταυτότητας τα οποία εφαρμόζει στον εαυτό του παρά την αδυναμία του να
συμμορφωθεί με αυτά και αυτό συνεπάγεται μια αναπόφευκτη αίσθηση αμφιθυμίας για
τον εαυτό του (Goffman, 2001, σελ. 64 και 185-186).
Ο Goffman μεταφέρει το ενδιαφέρον στο ίδιο το αποκλίνον πρόσωπο που
προσπαθεί να το αναδείξει ως υποκείμενο του κόσμου του, να φωτίσει την ιδιάζουσα
συγκρότηση της ταυτότητάς του μέσα από μια σειρά κρίσεων στις διαπροσωπικές
σχέσεις και να ανασυγκροτήσει τις στρατηγικές μέσω των οποίων αυτό διαχειρίζεται τις
κρίσεις και ελέγχει τις πληροφορίες προκειμένου να διαφύγει τις θέσεις απαξίωσης, όχι
πάντα με επιτυχία (Τερζάκης, 2002).
Στο έργο του Goffman «Στίγμα» λοιπόν, ο εαυτός εμφανίζεται ως κοινωνικό
προϊόν, αποτέλεσμα των ερμηνειών στις οποίες επιδίδεται το άτομο όταν βρίσκεται σε
συνθήκες αλληλεπίδρασης. Η έννοια του εαυτού δεν προϋπάρχει του ατόμου, δεν
υπάρχει ένας πρότερος εαυτός που περιμένει να ενεργοποιηθεί και να εκφραστεί στις
κοινωνικές περιστάσεις, αλλά ο εαυτός διαμορφώνεται και επικυρώνεται σε συνθήκες
δημόσιας ερμηνείας ενός ρόλου. Διαμορφώνεται δηλαδή, σε συνάρτηση με την ποικιλία
των περιστάσεων της κοινωνικής ζωής. Στο «Στίγμα», το υποκείμενο δεν
προσδιορίζεται σύμφωνα με τον τρόπο που βλέπει το ίδιο τον εαυτό του αλλά όπως οι
άλλοι το προσλαμβάνουν και το αξιολογούν (Μακρυνιώτη, 2001, σελ. 21-25).
Ο Shakespeare (1996) αναφέρει ότι υπάρχουν δύο κυρίως προσεγγίσεις για τον
τρόπο που οι ανάπηροι αποκτούν ταυτότητα ως ομάδα. Η μια βασίζεται στην ιατρική
προσέγγιση (αρνητική ταυτότητα) και η άλλη στην κοινωνιο-πολιτισμική κατανόηση
της αναπηρίας (θετική ταυτότητα). Οι ιατρικές προσεγγίσεις της αναπηρίας θεωρούν
ότι η αρνητική ταυτότητα του εαυτού είναι αποτέλεσμα της φυσικής βλάβης και
εστιάζουν στην ανάγκη για προσαρμογή, για πένθος και για συμβιβασμό με την
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απώλεια. Αντίθετα οι κοινωνικές προσεγγίσεις της αναπηρίας βλέπουν τη θετική
ταυτότητα ως αποτέλεσμα της εμπειρίας των καταπιεστικών κοινωνικών σχέσεων και
εστιάζουν την προσοχή τους στις δυνατότητες αλλαγής της κοινωνίας, της
ενδυνάμωσης των αναπήρων και στην προώθηση μιας διαφορετικής κατανόησης του
εαυτού. Ένας ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος κατανόησης και των δύο αυτών προσεγγίσεων
παρέχεται από την ιδέα της ταυτότητας ως αφήγηση που επικεντρώνεται στις ιστορίες
για τον εαυτό και τη ζωή οι οποίες δομούν ερμηνείες που περιλαμβάνουν πλοκή,
αιτιώδεις σχέσεις και αντιφάσεις. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για ένα εκλεπτυσμένο
μοντέλο ταυτότητας, το οποίο δεν εντάσσεται ξεκάθαρα ούτε στη μια περίπτωση ούτε
στην άλλη. Ο Giddens (1991, όπ. αναφ. στο Shakespeare, 1996, σελ. 99) λέει ότι ο
αυτοπροσδιορισμός της ταυτότητας δεν είναι ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό ή ένα
σύνολο χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που κατέχει το άτομο. Είναι ο εαυτός,
όπως αυτοπαθώς κατανοείται από το άτομο, με όρους της ίδιας του της βιογραφίας.
Συνεπώς, η ταυτότητα συνδέει το κοινωνικό και το προσωπικό και περιλαμβάνει την
ατομική τοποθέτηση του εαυτού σε ένα συλλογικό πλαίσιο.
Το βίωμα της αναπηρίας ως αρνητική ταυτότητα προκύπτει σύμφωνα με τον
Shakespeare (1996) από την κοινωνική προσαρμογή ή από το πλαίσιο των κοινωνικών
σχέσεων, στις οποίες η βλάβη είναι η μοναδική εστία ανάλυσης. Η θλίψη και η απώλεια
εσωτερικεύονται και η δοκιμασία εστιάζεται στον εαυτό. Ως μια εξατομικευμένη
εμπειρία, τα δομικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα δεν αμφισβητούνται και πιθανές
εναλλακτικές προοπτικές στο κυρίαρχο βιοϊατρικό παράδειγμα δε γίνονται ορατές. Η
διαφορά είτε φετιχοποιείται ως ιατρική τραγωδία είτε αγνοείται. Εκείνο που απομένει
ως στρατηγική διαχείρισης της αρνητικής ταυτότητας, είναι η αφομοίωση. Άλλες
στρατηγικές διαχείρισης της αρνητικής ταυτότητας είναι
-

Η προσπάθεια ελαχιστοποίησης της σπουδαιότητας της βλάβης, ακόμα και με
την απόκρυψή της. Με τους όρους του Goffman, το άτομο προσπαθεί «να
περνάει για κανονικό».

-

Ο θρησκευτικός προσδιορισμός της ταυτότητας ως βάσανο που στωικά
αποδίδεται στη μοίρα ή στην επιθυμία του θεού. Συχνά υπάρχει και η προσδοκία
της αποζημίωσης του παραδείσου.

-

Το «ξεπέρασμα» της βλάβης με την άρνηση της υποταγής στην πραγματικότητα
και

η

προσπάθεια

επανάκτησης

μιας

«κανονικής»

ταυτότητας

(π.χ.
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αρρενωπότητα) μέσω υπεράνθρωπων προσπαθειών, όπως για παράδειγμα η
περίπτωση της συμμετοχής σε εντατικές αθλητικές δραστηριότητες.
Όλες αυτές οι στρατηγικές διαχείρισης της αρνητικής ταυτότητας, κατά τον
Shakespeare (1996), δεν είναι ούτε ψυχολογικά ούτε κοινωνικά υγιείς ή προοδευτικές,
δεδομένου ότι περιέχουν το στοιχείο της άρνησης ή της αποτυχίας συμβιβασμού. Το
σώμα αναδεικνύεται σε ουσιώδες στοιχείο της ταυτότητας. Εστιάζοντας στο σώμα και
στο άτομο, οι ανάπηροι παγιδεύονται σε μια φυλακή, μη δικής τους επινόησης, από
όπου δε μπορούν να δραπετεύσουν παρά μόνο με στρατηγικές που τελικά
αυτοανατρέπονται.
Στον αντίποδα της προσέγγισης του Goffman για τη διαχείριση των εντυπώσεων
για το πάσχον σώμα από το στιγματισμένο άτομο, βρίσκεται η αντίληψη της αναπηρίας
ως θετική ταυτότητα. Στη μικροκοινωνιολογία του Goffman η παρουσίαση του εαυτού
προετοιμάζεται «στα παρασκήνια», μακριά από τη δημόσια έκθεση και το υποκείμενο
επιλέγει να επιδοθεί σε δραστηριότητες που θα του επιτρέψουν να μειώσει την
απόσταση ανάμεσα στην εν δυνάμει και στην πραγματική ταυτότητα, αναγνωρίζοντας
ότι υστερεί σε σχέση με τα ισχύοντα κανονιστικά πρότυπα περί ταυτότητας και
προσπαθεί να τα προσεγγίσει εμπλεκόμενο σε δραστηριότητες αποκατάστασης
(Μακρυνιώτη, 2001, σελ. 45-46).
Αντίθετα, η αναπηρία ως θετική ταυτότητα σηματοδοτεί μια διαδικασία κατά
την οποία η υποτέλεια μετατρέπεται σε υποκειμενοποίηση. Απορρίπτονται οι αρνητικές
προεκτάσεις του ιατρικού μοντέλου και υπερισχύει η επικέντρωση στον αποκλεισμό
και την ανισότητα που χαρακτηρίζει την αναπηρία. Η μετατόπιση αυτή, συχνά παίρνει
τη μορφή αντικατάστασης του ενός αναλυτικού πλαισίου (ιατρικό μοντέλο) με ένα
άλλο (κοινωνικό μοντέλο), προκειμένου να οδηγήσει σε μια θετική ταυτότητα, που
συχνά περιγράφεται ως ντεμπούτο, ως δημοσιοποίηση («coming out»). Αυτή η
δημοσιοποίηση είναι η διαδικασία του θετικού αυτοπροσδιορισμού της ταυτότητας,
απορρίπτοντας

την

ταξινόμηση

της

υποταγής

και

επιβεβαιώνοντας

την

υποκειμενικότητα και τη συλλογική δύναμη. Παρά το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία
μπορεί να αποτελεί μια ιδιωτική και ατομική εξέλιξη ή μια προσωπική αφύπνιση, είναι
πολύ πιθανό να συμβεί μέσα σε συλλογικά πλαίσια: η ίδια η αυτοοργάνωση υπαγορεύει
τη διαδικασία του προσδιορισμού της ταυτότητας. Ο Weeks (1990, όπ. αναφ. στο
Shakespeare, 1996, σελ. 88) αναφέρει ότι η ταυτότητα έχει σχέση με την αίσθηση του
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ανήκειν, με αυτό που έχει κανείς κοινό με κάποιους άλλους ανθρώπους και που τον
διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους. Και το πιο σημαντικό, δίνει την αίσθηση της
προσωπικής τοποθέτησης, το σταθερό πυρήνα της ατομικότητας (Shakespeare, 1996).
Βέβαια, η δημοσιοποίηση («coming out») των αναπήρων και το πέρασμά τους
από μια αρνητική σε μια θετική ταυτότητα αναπηρίας είναι μια δύσκολή υπόθεση, όσο
και επίπονη, γιατί οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται μαθαίνοντας για την αναπηρία μέσα
από το ιατρικό μοντέλο που είναι κυρίαρχο. Ο Paulo Freire (1977, σελ. 64) λέει σχετικά
ότι:
Η αυτοϋποτίμηση είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του καταπιεζόμενου. Κι αυτή
προέρχεται από την εσωτερίκευση εκ μέρους του καταπιεζόμενου της γνώμης που
οι δυνάστες έχουν γι αυτόν. Τόσο συχνά ακούν ότι δεν είναι ικανοί για τίποτε, δε
γνωρίζουν τίποτε, ότι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως, ότι είναι άρρωστοι, τεμπέληδες
και μη παραγωγικοί, που στο τέλος πείθονται για την ανικανότητά τους.
Οι Swain και Cameron (1999) διερευνώντας τον τρόπο που οι ανάπηροι κάνουν
το ντεμπούτο τους στην κοινωνία («coming out»), αναφέρονται στη θεωρία της
κοινωνικής ταυτότητας όπως αυτή διατυπώθηκε από τους Tajfel και Turner 7. Η θεωρία
της κοινωνικής ταυτότητας διαφοροποιεί την ατομική ταυτότητα, που περιλαμβάνει τις
μοναδικές ατομικές ιδιότητες της προσωπικότητας -όπως οι προτιμήσεις και
αντιπάθειες, οι ιδιαίτερες ικανότητες κ.λ.π.- από την κοινωνική ταυτότητα που
περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής ομάδας. Έτσι το ντεμπούτο («coming
out») ενός αναπήρου στην κοινωνία ουσιαστικά σηματοδοτείται από τη μετακίνηση της
ταυτότητάς του με τα προσωπικά χαρακτηριστικά ως μη ανάπηρο άτομο, σε μια
ταυτότητα με τα χαρακτηριστικά του αναπήρου, έτσι όπως αυτά επιβάλλονται από τους
κοινωνικούς φραγμούς. Η αυτοεκτίμηση του ατόμου, ενώ στην αρχή κρίνεται από τα
θετικά ή αρνητικά επιτεύγματα και ιδιότητες του μη αναπήρου, τώρα αποκτά τα
χαρακτηριστικά του μέλους μιας ομάδας που κατηγοριοποιείται ως ομάδα αναπήρων.
Στα πλαίσια της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας, εντοπίζονται τρία στάδια
προσδιορισμού της ταυτότητας.

Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας των Tajfel και Turner επιχειρεί να εξηγήσει τα ευρήματα
πειραμάτων πεδίου που πραγματοποίησε το ζεύγος Sherif το 1949, 1953 και 1954, σε καλοκαιρινές
κατασκηνώσεις αγοριών για να διερευνήσει τις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός και εκτός της ομάδας
και προτείνει μια ψυχολογική διαδικασία τριών σταδίων, συνδέοντας την επιθυμία του ατόμου για θετική
αυτοεικόνα με διομαδικές στρατηγικές διάκρισης (Whetherell, 2005, σελ. 299).

7
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-

Το πρώτο είναι η «κοινωνική κατηγοριοποίηση». Είναι μια γνωστική διαδικασία
αναγνώρισης δύο ομάδων: των αναπήρων και των μη αναπήρων. Η θεωρία
αναγνωρίζει ότι αυτές είναι κοινωνικές κατηγορίες, προϊόν ανθρώπινης
δραστηριότητας σε συγκεκριμένα ιστορικά πλαίσια. Έτσι, η ταξινόμηση αυτή
δεν αφορά τη βλάβη αλλά την κοινωνική διαδρομή της αναπηρίας.

-

Το δεύτερο στάδιο είναι η «κοινωνική ταύτιση», η διαδικασία της απόκτησης
ταυτότητας κατά την είσοδο στην κοινωνία («coming out»), τόσο για τον ίδιο
τον ανάπηρο, όσο και για τους άλλους. Η ιδιότητα του μέλους μιας ομάδας
περιλαμβάνει την επίγνωση του ανήκειν στην ομάδα των αναπήρων και όχι των
μη αναπήρων.

-

Το τρίτο στάδιο της «κοινωνικής σύγκρισης» είναι ουσιαστικά η άμεση
σύγκρουση με την εξω-ομάδα.

Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας έχει ψυχολογικές προεκτάσεις που βασίζονται
στις προσωπικές εμπειρίες των αναπήρων και στις εμπειρίες των άλλων. Συγκεκριμένα,
η ταυτότητα του αναπήρου προσφέρει σε πολλά άτομα μια θετική αυτοεκτίμηση κατά
τη μετατόπισή τους από την αντίληψη της προσωπικής τραγωδίας προς ένα κοινωνικό
μοντέλο.
Η ταυτότητα των αναπήρων φαίνεται να συγκροτείται πάντα σε αντιδιαστολή με
αυτή των μη αναπήρων. Ενώ οι μη ανάπηροι προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά που
μπορούν να κάνουν, οι ανάπηροι ορίζονται ως προς το τι δε μπορούν να κάνουν. Η
κοινωνική ταυτότητα αυτών που ορίζονται ως «κανονικοί» επιβεβαιώνεται μόνο μέσα
από μια διαδικασία που περιλαμβάνει το συστηματικό αποκλεισμό και την
περιθωριοποίηση των άλλων -στη συγκεκριμένη περίπτωση των αναπήρων- οι οποίοι
ταυτίζονται με την απόκλισή τους από μια ιδεατή ιδανική εικόνα. Από την πλευρά των
αναπήρων, η προσωπική και η κοινωνική τους ταυτότητα συγκροτείται μέσα σε ένα
πλαίσιο από το οποίο οι ίδιοι έχουν αποκλειστεί (Swain and Cameron, 1999).
Οι Shakespeare και Watson (2002) θέτουν το ζήτημα των πολλαπλών
ταυτοτήτων. Ενώ κάποια άτομα με αναπηρία αντιδρούν στον προσδιορισμό της
ταυτότητάς τους ως ανάπηροι γιατί θέλουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως «κανονικό»,
κάποιοι άλλοι προτιμούν να προσδιορίζονται σύμφωνα με διάφορες πτυχές της
εμπειρίας τους. Για παράδειγμα, το φύλο, η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, ο
σεξουαλικός προσανατολισμός ή η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να αποτελούν
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βασικότερα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους. Η έρευνα π.χ. στο χώρο των
ομοφυλόφιλων με αναπηρία έδειξε ότι προτεραιότητα για τους συμμετέχοντες είχε η
σεξουαλική ταυτότητα, ενώ αγνοούνταν η εμπειρία της βλάβης. Οι περισσότεροι
άνθρωποι τοποθετούνται ταυτόχρονα σε μια ευρεία γκάμα θέσεων υποκειμένου. Η
υπόθεση ότι η αναπηρία αποτελεί πάντα το κλειδί της ταυτότητας ισοδυναμεί με το
λάθος που κάνει το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας, το οποίο ορίζει τους ανθρώπους
σύμφωνα με τη βλάβη τους. Κάθε ανάπηρο άτομο μπορεί κατά περίπτωση να ορίζεται
άλλοτε ως άτομο με συγκεκριμένη αναπηρία, γενικά ως ανάπηρο, άλλοτε ως προς την
ιδιότητα του κοινωνικού του φύλου, της εθνικότητας, της σεξουαλικότητας, της
θρησκείας, του επαγγέλματος ή της ποδοσφαιρικής ομάδας που υποστηρίζει. Το ζήτημα
της ταυτότητας, κατά τους Shakespeare και Watson, συνεπώς είναι ζήτημα ατομικής
επιλογής.
1.4.1.1. Κριτική στην πολιτική των ταυτοτήτων
Παρά το γεγονός ότι στις μέρες μας τα ζητήματα της ταυτότητας αναδύονται ως
κεντρικά στο λόγο των κινημάτων που στοχεύουν στη χειραφέτηση, ωστόσο έχουν
επίσης επικριθεί τόσο για τον τροφοδοτικό ρόλο που μπορεί να έχουν σε εκστρατείες
εθνικής καθαρότητας, ακόμα και γενοκτονιών, όσο και για τη μερικότητα και την
ανεπάρκειά τους να απαντήσουν αποτελεσματικά στο ζήτημα της χειραφέτησης.
Η Nancy Fraser (Fraser, 2000) αναφέρει ότι το μοντέλο των ταυτοτήτων ξεκινά
από τη Χεγκελιανή ιδέα ότι η ταυτότητα δομείται διαλογικά, μέσα από μια διαδικασία
αμοιβαίας αναγνώρισης. Σύμφωνα με τον Χέγκελ, η αναγνώριση καθορίζει μια ιδεώδη
αμοιβαία σχέση μεταξύ των υποκειμένων, στην οποία ο καθένας βλέπει τον άλλο τόσο
ως όμοιο, όσο και ως ξεχωριστό από αυτόν. Αυτή η σχέση είναι θεμελιώδης για την
υποκειμενικότητα: κάποιος καθίσταται ατομικό υποκείμενο μόνο επειδή αναγνωρίζει
και αναγνωρίζεται από ένα άλλο υποκείμενο. Η αναγνώριση από τους άλλους είναι
συνεπώς, ουσιώδης στην ανάπτυξη της αντίληψης του εαυτού. Η άρνηση της
αναγνώρισης ή η στρεβλή αναγνώριση από τους άλλους συνεπάγεται τη διαστρέβλωση
της σχέσης του υποκειμένου με τον εαυτό του και τον τραυματισμό της ταυτότητάς του.
Οι υπέρμαχοι της πολιτικής των ταυτοτήτων μεταφέρουν το Χεγκελιανό σχήμα της
αναγνώρισης στο πολιτισμικό και πολιτικό πεδίο. Υποστηρίζουν ότι το να ανήκεις σε
μια ομάδα απαξιωμένη από την κυρίαρχη κουλτούρα σημαίνει να αναγνωρίζεσαι με
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στρεβλό τρόπο και να υποφέρεις από μια παραμόρφωση της σχέσης με τον εαυτό σου.
Ως

αποτέλεσμα

των

επαναλαμβανόμενων

κοινωνικών

συναντήσεων

με

το

«στιγματίζον» βλέμμα των πολιτισμικά κυρίαρχων άλλων, τα μέλη των «ανυπόληπτων»
ομάδων εσωτερικεύουν την αρνητική εικόνα του εαυτού τους και έτσι εμποδίζονται
από την ανάπτυξη μιας υγιούς πολιτισμικά ταυτότητας. Κατά παράδοξο τρόπο, το
μοντέλο της ταυτότητας τείνει να αρνείται τη Χεγκελιανή του προέλευση. Ενώ ξεκινά
προϋποθέτοντας ότι η ταυτότητα είναι διαλογική και συγκροτείται μέσω της
αλληλεπίδρασης με ένα άλλο υποκείμενο, καταλήγει πριμοδοτώντας μια μονολογική
συγκρότηση της ταυτότητας, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι που αναγνωρίζονται στρεβλά
μπορούν και οφείλουν να δομήσουν την ταυτότητά τους μόνοι τους. Αυτό προϋποθέτει
ότι μια ομάδα έχει το δικαίωμα να γίνεται κατανοητή μόνο με τους δικούς της όρους,
ότι κανείς άλλος δε νομιμοποιείται να δει ένα άλλο υποκείμενο με μια εξωτερική
προοπτική ή σε διάσταση με τη δική του αυτο-ερμηνεία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με
τη διαλογική οπτική, καθιστώντας την πολιτισμική ταυτότητα μια αυτο-παραγόμενη
αυτο-περιγραφή την οποία ο ένας παρουσιάζει στον άλλο ως παρεμφερές σχόλιο. Αυτό
το είδος της πολιτικής των ταυτοτήτων, προσπαθώντας να απαλλάξει τις «αυθεντικές»
συλλογικές αυτο-περιγραφές από όλες τις προκλήσεις της δημόσιας σφαίρας, δεν ευνοεί
καθόλου την κοινωνική αλληλεπίδραση των διαφορών, ενώ αντίθετα, ενθαρρύνει το
διαχωρισμό.
Ο Φωτόπουλος (2004) αναφέρει τα κινήματα ταυτότητας ως αποτυχημένες
«στρατηγικές» μετάβασης προς μια εναλλακτική κοινωνία, που κινούνται στα πλαίσια
του μεταμοντερνισμού. Θεωρεί ότι υπάρχουν αρκετοί τύποι στρατηγικών που
προτείνονται από μεταμοντερνιστές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο όρος
«στρατηγική» έχει ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα, καθώς όλα τα
μεταμοντέρνα κινήματα είναι σήμερα σαφώς ρεφορμιστικά και στοχεύουν απλά στη
μεταρρύθμιση του σημερινού θεσμικού πλαισίου αντί για την αντικατάστασή του με
διαφορετικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Έτσι, παρά τον ξεκάθαρα καθολικό
χαρακτήρα του σημερινού θεσμικού πλαισίου, κανένα μεταμοντέρνο κοινωνικό κίνημα
δεν αμφισβητεί τους κύριους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς που συνιστούν την
καθολικότητά του: το σύστημα της οικονομίας της αγοράς και την αντιπροσωπευτική
«δημοκρατία». Αντίθετα, ένα βασικό αξίωμα όλων των κοινωνικών κινημάτων που
έχουν επηρεαστεί από μεταμοντέρνες ιδέες είναι η αντι-καθολικότητά τους, πράγμα που
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εξ ορισμού αποκλείει τα κινήματα αυτά από κάθε μορφή αντισυστημικής πολιτικής. Τα
κινήματα ταυτότητας (identity movements) αποτελούν παραφυάδα των «νέων»
κοινωνικών κινημάτων που έφτασαν στην ακμή τους τη δεκαετία του ’70 και άρχισαν
να παρακμάζουν από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν άρχισαν να εφαρμόζουν τις
λεγόμενες «πολιτικές ταυτότητας»: το είδος δηλαδή, των μεταμοντέρνων πολιτικών που
συνεπάγεται μία επικέντρωση στα θέματα κουλτούρας και ταυτότητας και αντίστοιχη
απομάκρυνση από τα γενικότερα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Το
κίνημα των πολιτικών ταυτότητας είναι, σήμερα, η κατ’ εξοχήν μορφή μεταμοντέρνας
πολιτικής,

καθώς

οι

πολιτικές

της

προώθησης

των

ειδικών

συμφερόντων

συγκεκριμένων ομάδων ταιριάζουν απόλυτα με τον αντικαθολικό χαρακτήρα της
μεταμοντέρνας θεωρίας. Έτσι, τα σημερινά κινήματα «ταυτότητας», παρά τη
ριζοσπαστική κριτική που ασκούν ενάντια σε συγκεκριμένες ιεραρχικές δομές (όπως
αυτές που βασίζονται στο φύλο, τη φυλή, τη σεξουαλική καταπίεση και την καταπίεση
των μειονοτήτων), δεν προώθησαν ποτέ ένα συνολικό πολιτικό πρόταγμα για
συστημική αλλαγή. Η αποσπασματική φύση τους δεν επιτρέπει άλλωστε ένα τέτοιο
πρόγραμμα. Αντίθετα, προώθησαν ζητήματα κουλτούρας και προσωπικής ταυτότητας.
Η υιοθέτηση των «νέων κοινωνικών κινημάτων»/κινημάτων ταυτότητας, ως
πολλαπλών πηγών «ριζοσπαστικής» αλλαγής ενσωματώνει τις «πολιτικές της
διαφορετικότητας»

και

συνεπάγεται

απλώς

μία

διαδικασία

«επέκτασης

και

εμβάθυνσης» της σημερινής πολιτικής και οικονομικής «δημοκρατίας», η οποία
βασίζεται στο διαχωρισμό της κοινωνίας από την πολιτεία και τη φύση μέσα σε ένα
σύστημα που θεμελιώνεται στην οικονομία της αγοράς και την αντιπροσωπευτική
«δημοκρατία».
1.4.2. Σώμα και Αναπηρία
Όπως με τα ζητήματα της ταυτότητας, έτσι και γύρω από το σώμα αναπτύχθηκε
ένας έντονος διάλογος που προσπάθησε να το εντάξει σε ιστορικά, πολιτικά,
πολιτισμικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφραζόμενα και να το ορίσει ως πεδίο που το
διατρέχουν αντιφάσεις και αντιπαραθέσεις, αντλώντας κάθε φορά επιχειρήματα από
διάφορες ιδεολογικές αφετηρίες.
Η Μακρυνιώτη (2004, σελ. 11) αναφέρει ότι το σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο
ποικίλων και αντιφατικών μεταξύ τους θεωρήσεων: είναι γνώριμο και ταυτόχρονα ξένο,
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είναι «φυσικά δοσμένο» και ταυτόχρονα προσλαμβάνεται μόνο σε συνάρτηση με
πολιτισμικά και κοινωνικά δεδομένα, είναι άρρηκτα δεμένο με το νου αλλά ταυτόχρονα
η υλικότητά του αντιπαρατίθεται με τις πνευματικές δραστηριότητες, νομίζουμε ότι μας
ανήκει αλλά ξέρουμε ότι ελέγχεται και ρυθμίζεται από μια πληθώρα επιστημονικών
λόγων, ειδικοτήτων, πρακτικών και τεχνολογικών εφαρμογών, το νοιώθουμε ως
ολότητα αλλά βλέπουμε αυτή την ολότητα να θρυμματίζεται σε διακριτά μέρη και
μεμονωμένες λειτουργίες, φροντίζουμε για τη διατήρηση ενός νεανικού και σεξουαλικά
επιθυμητού σώματος αλλά μας κατακλύζει η αγωνία και ο φόβος για τη φθορά του,
επενδύουμε σε αυτό για να εξασφαλίσουμε μια αποδεκτή εικόνα του εαυτού προς τα
έξω και ταυτόχρονα το χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στα
καθιερωμένα, γνωρίζουμε τα όριά του αλλά ανακαλύπτουμε ότι αυτά ανατρέπονται από
τα ιατρικά, βιολογικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, νομίζουμε ότι το ελέγχουμε ενώ
ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι προδίδει τις προσωπικές μας ιστορίες και εμπειρίες.
Τον 20ο αιώνα το σώμα επαναπροσδιορίζεται τόσο κοινωνικά όσο και
θεωρητικά. Έχοντας ήδη εγκαταλειφθεί η χριστιανική αντίληψη του αμαρτωλού
σώματος που συνδέθηκε περισσότερο με τον άνθρωπο ως έκπτωτο και ατελές
δημιούργημα, τίθενται σε αμφισβήτηση και οι θέσεις του Ντεκάρτ, ο οποίος,
θεμελιώνοντας έναν διπολικό τρόπο σκέψης, ορίζει το ανθρώπινο σώμα ως διακριτό
αντικείμενο, προσαρμόσιμο και χειραγωγήσιμο σαν να ήταν μηχανή. Το σώμα για τον
Descartes, βρίσκεται σε αντίθεση με τη σκέψη και τη λογική και θεωρείται ότι δε
μπορεί να αποτελέσει πηγή άντλησης πληροφοριών ούτε για τον εαυτό ούτε για τον
περίγυρο. Οι απόψεις αυτές καθιέρωσαν διπολικές και ιεραρχικές συλλήψεις όπως
άνδρας/γυναίκα, κοινωνία-πολιτισμός/φύση, πολιτισμένος/πρωτόγονος, λευκός/μαύρος,
λογική/συναίσθημα, σύμφωνα με τις οποίες ο νους, η πνευματική ενασχόληση, η
λογική και ο έλεγχος των παθών ταυτίζονται με τον πολιτισμένο, το λευκό και τον
άνδρα, ενώ το σώμα, οι λειτουργίες, οι επιθυμίες του και το συναίσθημα ταυτίζονται με
τη γυναίκα, τον άγριο και τον απολίτιστο. Ο Durkheim, ο Νίτσε, η φροϋδική
ψυχανάλυση και πιο πρόσφατα
 ο M. Merleau-Ponty με τη φαινομενολογία της αντίληψης, σύμφωνα με
την οποία το σώμα δεν είναι αντικείμενο αλλά συνθήκη (beyond object)
και πλαίσιο μέσω του οποίου βιώνουμε, συλλέγουμε εμπειρίες και
γνώσεις, αντιλαμβανόμαστε και δεχόμαστε πληροφορίες από τον έξω
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κόσμο και τους προσδίνουμε σημασίες. Μέσω αυτού τοποθετούμαστε
στον κόσμο,
 ο M. Foucault, τοποθετώντας το σώμα στο επίκεντρο της πολιτικής
διαμάχης και διεκδίκησης, αφαιρώντας του κάθε ουδέτερο, απολιτικό
χαρακτήρα και εμπλέκοντάς το σε σχέσεις εξουσίας/κυριαρχίας,
 η M. Douglas, με τις αναλύσεις της περί καθαρότητας και ρυπαρότητας
που υφίσταται και προκαλεί το σώμα και σύμφωνα με την οποία το σώμα
δε μπορεί να θεωρηθεί κοινωνικά ουδέτερος τόπος αλλά φορέας και
εκφραστής κοινωνικών σημασιών και συμβολισμών,
 ο M. Mauss, που μελετώντας τις τεχνικές του σώματος διερευνά τρόπους
με τους οποίους οι άνθρωποι, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία,
μαθαίνουν, μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία εκπαίδευσης, να
χρησιμοποιούν το σώμα τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινωνικές
επιταγές,
 ο N. Elias, σύμφωνα με τον οποίο το σώμα προσεγγίζεται ως ατελής
βιολογική οντότητα, η οποία οφείλει να υποβληθεί σε μια μακρόχρονη
διαδικασία εκπαίδευσης πριν γίνει πλήρως αποδεκτή από την κοινωνία,
 ο P. Bourdieu, κατά τον οποίο η κοινωνική τάξη προσδιορίζει τόσο τον
τρόπο με τον οποίο τα άτομα αναπτύσσουν το σώμα τους όσο και τις
συμβολικές αξίες που αποδίδονται σε ξεχωριστούς τύπους σώματος και
 οι φεμινιστικές θεωρίες, που προτείνουν τη θεώρηση του σώματος ως
τόπου ενδεχομενικότητας, ως μια κοινωνικά κατασκευασμένης ρευστής
και διαρκώς μεταβαλλόμενης κειμενικής σωματικότητας, αποδομώντας τα
κλασσικά δίπολα σώματος/νου και πολιτισμού/φύσης,
ανάμεσα σε πολλούς άλλους, έθεσαν σε αμφισβήτηση τον ορθολογισμό του
Διαφωτισμού και τους δυϊσμούς που είχε επιβάλλει στη σκέψη. Τα καθιερωμένα δίπολα
που όριζαν σαφή όρια του ενός σώματος από τα άλλα, του εσωτερικού και του
εξωτερικού του σώματος και του ανθρώπου από τη μηχανή έγιναν αντικείμενο έντονου
προβληματισμού. Το σώμα πλέον εκλαμβάνεται ως κάτι που βιώνεται, συγκροτείται
και ανασυγκροτείται μέσω διαρκών τροποποιήσεων και επαναπροσδιορισμών, άμεσα
συνυφασμένων με τη διαρκή αναζήτηση μιας έστω και εφήμερης ταυτότητας. Δεν
προσεγγίζεται ως στατικό, ενιαίο και δεδομένο, αλλά ως μεταβαλλόμενο και
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ενδεχομενικό. Έτσι, αναδεικνύεται ως ασαφής και αβέβαιος φορέας ιστορικής,
κοινωνικής και πολιτισμικής σημασιοδότησης. Το σώμα εξετάζεται σε συνάρτηση με
τις εκάστοτε πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, τις ισχύουσες σχέσεις εξουσίας και
τους λόγους που διατυπώνονται για τη διατήρηση και νομιμοποίησή τους. Το φύλο, η
κοινωνική τάξη και η εθνότητα αναδεικνύονται σε παράγοντες που ανατρέπουν τον
ενιαίο και οικουμενικό χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας και προκαλούν
ανισότητες και συγκρούσεις. Η έννοια της διαφοράς παραμερίζει αυτήν της
ομοιομορφίας (Μακρυνιώτη, 2004, σελ. 12-25 και Μακρυνιώτη, 2001, σελ. 28-31).
Πιο συγκεκριμένα, οι απόψεις που διατυπώθηκαν στα πλαίσια του
προβληματισμού σχετικά με το σώμα μπορούν να κατανεμηθούν σε τρεις κύριες
προσεγγίσεις: τη νατουραλιστική, την κονστρουκτιβιστική και τη φαινομενολογική.
-

Η νατουραλιστική προσέγγιση στηρίζεται στη θεώρηση του σώματος ως
προκοινωνικής, καθαρά βιολογικής οντότητας. Σύμφωνα με αυτή, οι ανισότητες
δεν

δημιουργούνται

κοινωνικά,

ούτε

εννοούνται

ως

απρόβλεπτες

ή

αντιστρέψιμες, αλλά καθορίζονται από το βιολογικό έμφυλο σώμα, και
επομένως εννοούνται μέσα από δυο απολύτως αντίθετα μεταξύ τους (βιολογικά)
μοντέλα: του ανδρικού και του γυναικείου σώματος. Οι πολιτισμικές και
κοινωνικές συνθήκες δε δημιουργούν διαφορές, απλώς τις αντιγράφουν από τη
φύση, η οποία αναδεικνύεται σε καθοριστικό ρυθμιστικό παράγοντα της
κοινωνικής

πραγματικότητας

και

οι

αντιθετικές

εννοιολογήσεις

όπως

ολόκληρο/ατελές, ικανό/μη ικανό, καλό/κακό, λειτουργικό/δυσλειτουργικό
σώμα θεωρούνται φυσικά δοσμένες. Οι ανισότητες ως προς το φύλο βρίσκονται
σε άμεση συνάρτηση με το ''αδύναμο'' και ''άστατο'' γυναικείο σώμα,
ιδεολόγημα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αιτιολογήσει τον κοινωνικό
αποκλεισμό και την κοινωνική κατωτερότητα των γυναικών. Αντίστοιχα, οι
ανισότητες ως προς την φυλή ερμηνεύονται με βάση «σωματικά δεδομένα»
σύμφωνα με τα οποία τεκμηριώνεται η κατωτερότητα των ασιατικών και των
αφρικανικών λαών. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι βιολογικές πληροφορίες του
σώματος στηρίζουν επιχειρήματα για την αιτιολόγηση και ιδεολογική
νομιμομοποίηση της δουλείας, της αποικιοκρατίας και του ρατσισμού.
-

Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση προϋποθέτει την κοινωνική κατασκευή
του σώματος, και επικεντρώνεται στις διαδικασίες και πρακτικές μέσω των
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οποίων το σώμα διαμορφώνεται θεσμικά, απορρίπτοντας την άποψη ότι η
βιολογία μπορεί να προσφέρει ικανοποιητικές ερμηνείες για την εμφάνιση και
καθιέρωση

κοινωνικών

σχέσεων

κυριαρχίας

και

υποτέλειας.

Η

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση δεν αντλεί από ένα ενιαίο θεωρητικό πλαίσιο
ούτε προάγει μια κοινή θεωρητική θέση. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή
της έχουν παίξει το έργο του M. Foucault, οι φεμινιστικές θεωρίες (κυρίως από
το 1960 και μετά), η κοινωνική ανθρωπολογία της M. Douglas και ένα μέρος
από το έργο του E. Goffman, που έχουν ήδη αναφερθεί.
-

Η φαινομενολογική προσέγγιση. Το είδος της θεωρητικής ενασχόλησης με το
σώμα που προάγει τόσο η νατουραλιστική όσο και η κονστρουκτιβιστική
προσέγγιση, τροφοδότησε κριτικές οι οποίες υπογραμμίζουν ότι και οι δυο
προσεγγίσεις διακατέχονται από τις πρωταρχικές διχοτομίες της κοινωνικής
θεωρίας ανάμεσα στην υλικότητα του σώματος και το νου, στο σώμα και την
ψυχή, στη λογική και το πάθος, στη φύση και την κοινωνία, στον εαυτό και την
κοινωνία. Ανάμεσα στα έργα που αναγνωρίζουν τις εν λόγω διχοτομίες και
προσπαθούν να προαγάγουν μια πιο σύνθετη αντίληψη, απελευθερωμένη από
αυτές, σημαντική θέση καταλαμβάνουν εκείνα των M. Mauss, N.Elias και
P.Bourdieu. Παρά τις μεταξύ τους διαφορές, προσφέρουν τη βάση για τη
θεώρηση του σώματος τόσο ως φυσικής, όσο και ως κοινωνικής-πολιτισμικής
οντότητας, που μεταβάλλεται στο ρου της ιστορίας (Μακρυνιώτη, 2001, σελ.
26-29 και Μακρυνιώτη, 2004, σελ. 17-18).
Στον αντίποδα των παραπάνω απόψεων, των οποίων η χειραφετική λογική

αφήνει απ’ έξω την εργατική τάξη, ο Αλεξίου συσχετίζει την εξέλιξη των αντιλήψεων
για το σώμα, με τη σημασία που αποκτά αυτό στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας,
στην πορεία του καπιταλιστικού συστήματος. Συνδέοντας λοιπόν το σώμα με τη
μισθωτή εργασία, αναφέρει ότι η αναβάθμιση της αξίας του σώματος στο πλαίσιο της
μισθωτής εργασίας συνέπεσε με την κανονικοποίηση του σώματος και τη μετατροπή
του σε μέσον (πραγμοποίηση), εξέλιξη που διευκόλυνε η αποϊεροποίηση του σώματος
(καρτεσιανός δυϊσμός). Σε αυτό συνέβαλαν επίσης σημαντικά οι τεχνολογίες του
σώματος (πτωχοκομεία, νοσοκομεία κ.λ.π.) που αναπτύχθηκαν για να καταστήσουν το
σώμα παραγωγικό. Με την εμπέδωση του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας και τον
κατακερματισμό της κοινωνικής εργασίας (ατομικές εργασίες), το κοινωνικό σώμα
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εξατομικεύτηκε, ενώ με

τα

συστήματα

εργασίας (τεϊλορισμός,

φορντισμός,

νεοτεϊλορισμός) το σώμα αποτέλεσε αντικείμενο εργονομικής διαχείρισης. Η
αποκέντρωση της παραγωγής και η «αποϋλικοποίηση» της εργασίας μετατρέπει το
σώμα από παραγωγό αξίας σε παραγωγό σημείων, δίνοντας την εντύπωση πως αυτό δε
μπορεί να προσδιοριστεί όπως και η εργασία. Ωστόσο, για το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού το σώμα συνεχίζει να αποτελεί μέσον και πράγμα και μόνο για τα νέα
μεσοαστικά στρώματα αυτό προβάλλει ως αυτοσκοπός. Καθώς το σώμα αυτών των
στρωμάτων έχει αποκτήσει -εξαιτίας του «άυλου» χαρακτήρα της εργασίας τους«ποιητικές προθέσεις» και έχει μεταμορφωθεί ανθρωπολογικά, είναι σύμφωνα με
κάποιες αντιλήψεις, και το μόνο ικανό για χειραφέτηση (Αλεξίου, 2005).
Η συζήτηση για το σώμα δε θα μπορούσε να μείνει βέβαια, έξω από το λόγο για
την αναπηρία. Έντονη κριτική ασκήθηκε στο κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας -όπως έχει
αναφερθεί ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο- ότι εξόρισε το σώμα από το λόγο του,
θεωρώντας το αμιγώς φυσικό αντικείμενο, χωρίς ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
Οι Καραγιάννη και Σιδέρη-Ζώνιου αναφέρουν ότι οι παραπομπές στο σώμα και οι
αναφορές σχετικά με την αποδοχή του πόνου αποσιωπήθηκαν από τους ερευνητές του
κοινωνικού μοντέλου από «φόβο» στήριξης της αντίθετης προσέγγισης. Ως αποτέλεσμα
αυτής της αποσιώπησης το «σώμα» αποκλείστηκε από το λόγο της αναπηρίας, τη
χρονική στιγμή μάλιστα που η Κοινωνιολογία έστρεφε το ενδιαφέρον της πέρα από τις
μετα-καρτεσιανές θεωρητικές προσεγγίσεις και ανέδειξε το ευρύ πεδίο της
Κοινωνιολογίας του Σώματος (Καραγιάννη και Σιδέρη-Ζώνιου, 2006, σελ. 224).
Ενώ λοιπόν, το κοινωνικό μοντέλο απέκλεισε το σώμα από το λόγο του, οι
μεταδομιστικές και μεταμοντέρνες προσεγγίσεις το επαναφέρουν θέτοντας στο
προσκήνιο την υλική και βιολογική του διάσταση όχι απλώς ως βιολογικό αλλά ως
κοινωνικό ζήτημα. Η επέκταση των φεμινιστικών θεωριών στην αναπηρία δίνουν τη
δυνατότητα να ξαναπαρουσιαστεί η βλάβη απαλλαγμένη από τα αισθητικά ιδεώδη για
το σώμα και να επανασυγκροτηθεί η αναπηρία με όρους περηφάνιας και θετικότητας. Ο
μεταδομισμός θεωρητικοποίησε τη βλάβη έξω από τα ιατρικά πλαίσια αναφοράς: αν η
ιατρική γλώσσα παράγει τα ανάπηρα σώματα, τότε μπορεί να αποδομηθεί. Η ιατρική
είναι ο αποκλειστικός κυρίαρχος στη γλώσσα της βλάβης και αποκτά αυτή την
κυριαρχία μέσω της εξουσίας της να ονοματίζει τις σωματικές δυσλειτουργίες. Το
νόημα ακολουθεί την ονομασία ή τη διαγνωστική ταμπέλα και η κατά κόρον
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επανάληψή της παράγει ένα συγκεκριμένο είδος σώματος με τα ανάλογα σημάδια,
συμπτώματα και προσδοκίες. Δηλαδή η βλάβη αποτελεί προϊόν της πρακτικής του
λόγου. Το αναπηρικό κίνημα γνωρίζει καλά ότι, όπως είπε ο Νίτσε, το να δίνεις όνομα
σε κάτι σημαίνει να καθορίζεις την ουσία του και η έκλειψη της ορολογίας «μειονεξία»
αποτελεί σημαντική στιγμή στην αναγνώριση της δύναμης του λόγου (Hughes and
Paterson, 1997, σελ. 332-333).
Παρά τη σημαντική συνεισφορά του μεταδομισμού στην αναγνώριση της
κοινωνικής φύσης του σώματος, του έχει ασκηθεί και κριτική ότι η φύση του σώματος
που προωθεί καταλήγει συχνά να έχει τα χαρακτηριστικά του φαντάσματος. Οι
Shakespeare και Watson (Shakespeare and Watson, 2002) υποστηρίζουν ότι η
κοινωνιολογία του σώματος, κυρίως εξαιτίας της επικράτησης του μεταδομισμού και
του μεταμοντερνισμού στους κόλπους της, στην πραγματικότητα χάνει το απτό σώμα
το οποίο ζητά να ερμηνεύσει. Ο μεταδομισμός αντικαθιστά τη βιολογική ουσιοκρατία 8
με την ουσιοκρατία του λόγου. Το σώμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις
πολλαπλές σηματοδοτήσεις που του δίνουν και νόημα. Η μεταμοντέρνα αντίληψη στην
ουσία εκμηδενίζει το σώμα ως προφανές, φυσικό, υλικό αντικείμενο. Το σώμα
εξαφανίζεται μέσα στη γλώσσα και το λόγο και χάνει την υλική του υπόσταση μέσα
στη διάχυτη ηγεμονία των συμβόλων. Στο τέλος της τροχιάς που οδηγεί μακριά από την
αισθητή υλικότητα του σώματος, βρίσκονται οι απόψεις του Baudrillard ο οποίος
προτείνει μια βαθμιαία αποδυνάμωση του πραγματικού. Για τον Baudrillard το
κοινωνικό δεν είναι πραγματικό αλλά απείκασμα. Οι άνθρωποι είναι οι αναπαραστάσεις
τους, ενώ τα σώματα καταρρέουν μέσα στους μυθικούς λόγους και τα σήματα. Ο
σύγχρονος κόσμος ερμηνεύεται ως μια σειρά από τέλη: το τέλος του κοινωνικού, το
τέλος των αναπαραστάσεων, το τέλος των αντικειμένων που παραπέμπουν σε κάτι
πραγματικό και υλικό. Εκείνο που μένει είναι το τέλος του σώματος ως φυσικό
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Ένα από τα ζητήματα που υπήρξε πάντοτε επίκαιρο για τη φιλοσοφία είναι ο τρόπος με τον οποίο η
σκέψη ιδιοποιείται τον κόσμο και επομένως η απόσταση του πραγματικού από τη γνώση του
πραγματικού. Το ερώτημα που τίθεται είναι: υπάρχει μια πραγματικότητα αντικειμενική, έξω από την
ανθρώπινη σκέψη; Και, αν η αντικειμενική αυτή πραγματικότητα υπάρχει, είναι προσβάσιμη στην
ανθρώπινη σκέψη ως απόλυτη γνώση; Οι επεξεργασίες στο ζήτημα αυτό διακρίνονται σε δύο
παραδείγματα. Η ουσιοκρατία εκκινά από τη θέση ότι κάθε ταυτότητα θεμελιώνεται σε μια αναλλοίωτη
ουσία, πλήρως προσβάσιμη στη γνώση. Αντίθετα, ο κονστρουκτιβισμός αναγνωρίζει κάθε ταυτότητα ως
κοινωνική κατασκευή, ως προϊόν μιας διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στο πεδίο του λόγου. Επομένως, η
ουσιοκρατία απαντά καταφατικά στα δύο παραπάνω ερωτήματα, ενώ ο κονστρουκτιβισμός, απαντώντας
αρνητικά στο πρώτο ερώτημα, δεν προχωρά καν στο δεύτερο (Χοβαρδάς, 2004).
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αντικείμενο και η απενσάρκωσή του σε ολόγραμμα, μια ψηφιοποιημένη εικόνα ή μια
παραίσθηση που πλέει ελεύθερη από την άγκυρά της στο χρόνο και τον χώρο. Αυτή η
θεωρητική εξαφάνιση της υλικότητας του σώματος έχει πολύ μικρή αξία για το
αναπηρικό κίνημα. Κι αυτό γιατί η υποβάθμιση του σώματος και των αισθήσεων σε
βαθμό εξαφάνισης δεν αφήνουν θεωρητικό χώρο για τη βλάβη και για την απτή
εμπειρία με την οποία τα άτομα αισθάνονται την παρουσία τους στον κόσμο και
συναισθάνονται τον εαυτό τους σε σχέση με την υλικότητα.
Εξίσου επικριτική στη μεταδομιστική και μεταμοντέρνα προσέγγιση του
σώματος είναι και η Erevelles (1996, σελ. 523-524) η οποία αναφέρει πως εφόσον η
«πραγματική» ζωή αποτελεί «αποκύημα φαντασίας» τότε η κατανόηση των κοινωνικών
σχέσεων που κατασκευάζουν την αναπηρία δεν είναι παρά ένας μυθοποιημένος χώρος
ανοιχτός σε ατέρμονες ερμηνείες. Σε αυτά τα πλαίσια, οι πραγματικοί, υλικοί
περιορισμοί που οι ανάπηροι αντιμετωπίζουν μπορούν να εξαφανιστούν με τη
δημιουργική κατασκευή μιας αναπαραγωγικής ολότητας που ο Ντελέζ και ο
Γκουατταρί έχουν ονομάσει «σώμα χωρίς όργανα», μια κατασκευή που υπάρχει έξω
από κάθε υλικό όριο. Αυτή η μεταμοντέρνα επανατοποθέτηση του σώματος,
ανεμπόδιστη

από

ιστορικούς,

οικονομικούς,

πολιτικούς

και

κοινωνικούς

καταναγκασμούς, κορυφώνεται στη μεταμοντέρνα εφεύρεση της φανταστικής
ολότητας, αυτού που η Donna Harraway ονόμασε cyborg και περιγράφει ως υβρίδιο
μηχανής και οργανισμού, ως συμπυκνωμένη εικόνα της φαντασίας και της υλικής
πραγματικότητας.
Οι ανάπηροι βιώνουν εξίσου τη βλάβη και την αναπηρία, όχι ως τα χωριστά
μέρη της Καρτεσιανής αντίληψης για τον άνθρωπο (δυϊσμός σώματος-νου) αλλά ως μια
σύνθετη αλληλοδιείσδυση της καταπίεσης και της δοκιμασίας. Η βλάβη και η αναπηρία
συναντώνται στο σώμα όχι σαν ξεχωριστά εξωτερικά ή εσωτερικά φαινόμενα αλλά
έχοντας ως δεδομένο ότι η βλάβη δομεί τις αντιλήψεις για την αναπηρία και η
πρόκληση της αναπηρίας αποτελεί μέρος του αισθητού κόσμου (Hughes and Paterson,
1997, σελ. 334-335).
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2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ο ορισμός και η ερμηνεία του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί πεδίο
ιδεολογικής αντιπαράθεσης που σχετίζεται με την πολυσημία και την ασάφεια που
περιβάλλει αυτή την έννοια. Ο Τσιρώνης (2003, σελ. 116) υποστηρίζει ότι η ανάλυση
του κοινωνικού αποκλεισμού περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εννοιών όπως η οικονομία,
ο πολιτισμός, η θέση στον εργασιακό χώρο, τα δίκτυα των προσωπικών σχέσεων, η
δόμηση της προσωπικής ταυτότητας και η συμμετοχή στις κοινωνικές ομάδες που
ανήκει κανείς. Ο όρος θεωρείται δυναμικός και όχι στατικός γιατί υπονοεί τόσο μια
κατάσταση μη ενσωμάτωσης, όσο και μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτήν την
κατάσταση ή αναπαράγονται από αυτήν.
Από πολλούς ωστόσο, η χρήση του κοινωνικού αποκλεισμού ως μοντέλο
ανάλυσης και ερμηνείας των κοινωνικών προβλημάτων θεωρείται ότι συσκοτίζει τις
πραγματικές αιτίες που παράγουν αυτά τα προβλήματα και συνεπώς δεν είναι δυνατό
να απαντήσει αποτελεσματικά σε αυτά. Σύμφωνα με την Πετράκη, η έννοια κοινωνικός
αποκλεισμός είναι αμφισβητήσιμης επιστημονικής αξίας «προέννοια», «σκοτεινό
αντικείμενο», «έννοια ορίζοντας», γιατί αδυνατεί να ορίσει, να αναλύσει και να
ερμηνεύσει τα σημερινά κοινωνικά προβλήματα (Πετράκη, 1998, σελ. 19-24).
Ο Νούτσος (1998) θέτει ζήτημα ερμηνευτικής εμβέλειας και θεωρητικής
εγκυρότητας του όρου «κοινωνικός αποκλεισμός», ο οποίος ορίζεται ως ιδιόμορφη
διεργασία περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων και ατόμων, που συμβαίνει επειδή
καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και άρα και
στα δημόσια αγαθά που η αντίληψη των σημερινών κοινωνιών προσγράφει στην
αξιοπρέπεια του εργαζόμενου-πολίτη. Ο ορισμός αυτός αν και αποφεύγει την άμεση
διατύπωση περιγραφικών χαρακτηριστικών, ωστόσο προκαλεί κάποιες ενστάσεις όπως
ότι σε σχέση με τους αποκλεισμένους υπονοείται ένας αρκετά ελαστικός κατάλογος
(άτομα με ψυχικές διαταραχές, αλκοολικοί, τοξικομανείς, άστεγοι, κουρελήδες,
φυλακισμένοι, ηλικιωμένοι, μετανάστες, πρόσφυγες, μειονότητες ή ημιειδικευμένα
τμήματα εργαζόμενων κ.λ.π.) και ως προς τον προθάλαμο της εργασίας περιλαμβάνει
το σύνολο των μορφών «σχολικής αποτυχίας». Ωστόσο, δεν προσδιορίζονται οι
μηχανισμοί που οδηγούν σ’ αυτόν τον αποκλεισμό, ούτε υποδεικνύονται σαφώς τα
αίτια της περιθωριοποίησης.
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Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια έννοια που εμφυτεύτηκε στην κοινωνική
επιστήμη από το χώρο της κυρίαρχης κοινωνικής πολιτικής (Πετράκη, 1998), ενώ η
γενίκευσή του οφείλεται στα ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που,
αντλώντας από συναφείς θεωρήσεις γάλλων κυρίως κοινωνιολόγων, προσδιόρισαν ένα
επιπλέον περίγραμμα «δράσεων» για την αντιμετώπιση της κοινωνικής «παθολογίας»
των χωρών της (Νούτσος, 1998). Η Καβουνίδη (2005) διερευνώντας την έννοια του
κοινωνικού αποκλεισμού στα ευρωπαϊκά κείμενα, αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκε για
πρώτη φορά σε κοινοτικό κείμενο το 1989, όταν η καταπολέμηση του φαινομένου
αποτέλεσε άξονα του Κοινωνικού Χάρτη που υιοθετήθηκε από τα ευρωπαϊκά κράτη. Η
ραγδαία αύξηση της χρήσης του όρου πυροδότησε τη συζήτηση σχετικά με τα αίτια που
προκαλούν το φαινόμενο και την υιοθέτηση ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού. Στα
κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κοινωνικός αποκλεισμός θεωρείται ως φαινόμενο
που πηγάζει από την εμφάνιση καινούριων μορφών αποστέρησης με πολυδιάστατο
χαρακτήρα, ενώ τα άτομα που τις βιώνουν δεν αποστερούνται σε έναν μόνο τομέα,
αλλά σε περισσότερους. Ως σημαντικότερα αίτια της δημιουργίας του φαινομένου
θεωρούνται: η διαδικασία της οικονομικής και βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, η μεγάλη
έκταση που έχει πάρει η μετανάστευση τα τελευταία χρόνια και οι μεταβολές στη
συνοχή των άτυπων διαπροσωπικών δικτύων που αποδίδονται στις αλλαγές στις
οικογενειακές δομές, τις αξίες και τις αντιλήψεις. Η λέξη «αποκλεισμός» υπονοεί την
ύπαρξη περιορισμών στην πρόσβαση, είτε γίνονται ηθελημένα οι περιορισμοί είτε όχι.
Η Καυταντζόγλου (2006, σελ. 65 και 187) εξηγεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ερμηνεύοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό, δίνει έμφαση στις διαδικασίες δομικής φύσης
οι οποίες απαγορεύουν την πρόσβαση ορισμένων ομάδων σε διάφορες κοινωνικές και
οικονομικές ευκαιρίες ή δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους στις κοινωνικές πρακτικές
τους καθώς και την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Η ίδια υποστηρίζει ότι
ο κοινωνικός αποκλεισμός θέτει το ζήτημα των ατομικών, πολιτικών, κοινωνικών και
οικονομικών δικαιωμάτων, επειδή τα αμφισβητεί άμεσα ως προς τη λειτουργία και την
υλοποίησή τους. Η ιδιότητα του πολίτη, αν και θεωρείται αναφαίρετη, δεν
αναγνωρίζεται πλήρως στους αποκλεισμένους οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως «πολίτες
δεύτερης κατηγορίας».
Ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει άμεση σχέση με τις ιδιαιτερότητες του
σύγχρονου κόσμου, αφού ερμηνεύεται ως μη πραγμάτωση των κοινωνικών
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δικαιωμάτων, τα οποία ωστόσο, είναι επίσημα αναγνωρισμένα στα επιμέρους κρατικά
Συντάγματα και τις διακρατικές συνθήκες. Ο Τσιρώνης (2003, σελ. 117 και 124)
αναφέρει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός σήμερα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα για
την οριοθέτηση σχεδίων δράσης στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και μάλιστα,
τα τελευταία χρόνια αναλύεται με βάση την έννοια των «δημόσιων αγαθών», ώστε να
είναι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένος ο ορισμός του φαινομένου και παράλληλα να
διευκολύνεται η λήψη μέτρων για την καταπολέμησή του. Με αυτή την προοπτική και
δεδομένου ότι ένας όρος όσο αφηρημένος κι αν είναι, αναφέρεται πάντα σε
συγκεκριμένους ανθρώπους, ο Τσιάκαλος (1999, σελ. 56), δίνει έναν ορισμό που
μπορεί να οδηγήσει σε μια άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου. Έτσι,
ο κοινωνικός αποκλεισμός ορίζεται ως η παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και
δημόσιων αγαθών, (όπως το αγαθό της εκπαίδευσης, του συστήματος της υγειονομικής
περίθαλψης, της συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι κ.λ.π.), η έλλειψη των οποίων
οδηγεί συνήθως και στην οικονομική ανέχεια. Κατά τον Τσιάκαλο, ο όρος κοινωνικός
αποκλεισμός χαρακτηρίζει τόσο μια κατάσταση, όσο και μια διαδικασία. Όσο λιγότερο
δημόσιο και κοινωνικό πλούτο απορροφά ένας άνθρωπος τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα
υπάρχει να διολισθήσει σε συνθήκες φτώχειας. Όμως ο βαθμός απορρόφησης δημόσιου
πλούτου δεν είναι τυχαίο γεγονός. Κάποιες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να
απορροφούν περισσότερο δημόσιο πλούτο από άλλες για διάφορους λόγους, όπως στην
περίπτωση των αναπήρων, όπου μπορούν να συμμετέχουν στο δημόσιο πλούτο μόνο
όταν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που επιτρέπουν την πρόσβασή τους σ’
αυτόν. Σημαντικός παράγοντας του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και ο λόγος για τον
οποίο είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν τα αίτια που τον προκαλούν, είναι το γεγονός
ότι συνήθως όσοι πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό κατά την απορρόφηση
δημόσιου

και

κοινωνικού

πλούτου,

αποκλείονται

ταυτόχρονα

και

από

το

σημαντικότερο αγαθό του δημόσιου πλούτου, αυτό της ισότιμης συμμετοχής στο
πολιτικό γίγνεσθαι.
Ωστόσο, έντονη κριτική έχει ασκηθεί στην κατανόηση του κοινωνικού
αποκλεισμού ως μοντέλου ανάλυσης των κοινωνικών προβλημάτων. Η κριτική αυτή
εστιάζει στο ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί περισσότερο στοιχείο πολιτικής
ρητορικής παρά ουσιαστικής κοινωνικής παρέμβασης και ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου
μοντέλου αποσκοπεί στην απαγκίστρωση του ενδιαφέροντος από την ανάλυση της
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ταξικής δομής των σύγχρονων κοινωνιών. Ειδικότερα, ο Τσιρώνης (2003, σελ. 118)
αναφέρει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν υφίσταται ως μια ενιαία και γενική θεωρία,
αλλά αποτελεί μια περιγραφή επιμέρους «αποκλεισμών», που δημιουργούνται και
αναπαράγονται σε συγκεκριμένο κάθε φορά κοινωνικό πλαίσιο, σε άμεση σχέση με τα
χαρακτηριστικά κάθε κοινωνίας και κυρίως με την πολιτική και οικονομική οργάνωση
και την κοινωνική διάρθρωση. Ο κοινωνικός αποκλεισμός χρησιμοποιεί μια ουδέτερη
γλώσσα, που δεν παρέχει δυνατότητες περιγραφής των κοινωνικών διαφοροποιήσεων
και των μηχανισμών ηγεμονίας και ιεραρχίας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Οι
κοινωνικές ανισότητες και ο ρόλος τους στη δημιουργία αποκλεισμών δεν αναλύονται
σε βάθος και ευνοείται το πέρασμα από την κάθετη θεώρηση της κοινωνίας των
τάξεων, στην οριζόντια θεώρηση του διαχωρισμού της κοινωνίας στους «μέσα» και
τους «έξω» από αυτήν.
Το μοντέλο του κοινωνικού αποκλεισμού έρχεται να αντικαταστήσει την
ανάλυση της κοινωνίας με βάση την ταξική διαστρωμάτωση έχοντας ως θεωρητική
αφετηρία, κατά κύριο λόγο, το λειτουργιστικό παράδειγμα έτσι όπως αναπτύχθηκε τόσο
από τον Durkheim, όσο και από τον δομολειτουργισμό, τη συστημική θεωρία κ.λ.π. Ο
Θ. Αλεξίου (2006, σελ. 32-33) αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διάφορες εκδοχές του
λειτουργισμού, η κοινωνία συγκροτείται έξω από οικονομικούς λόγους, στη βάση
κάποιων «μυστηριωδών οντοτήτων» όπως η συλλογική συνείδηση, οι θεμελιώδεις
κοινωνικές αξίες, τα επικοινωνιακά συστήματα κ.ά., έργο των οποίων είναι η
κοινωνικοποίηση των δρώντων ατόμων, η αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας, η
επιβολή κυρώσεων κ.λ.π. Επίσης, ο λειτουργισμός δε βλέπει μακρο-κοινωνικούς φορείς
δράσης, όπως είναι οι κοινωνικές τάξεις, αλλά μόνο ατομικούς φορείς ρόλων,
λειτουργιών, οι οποίοι προσαρμόζονται παθητικά στις λειτουργικές ανάγκες του
συστήματος. Δυσλειτουργίες όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιμετωπίζονται μέσω
της έντασης ηθικών μέτρων, δηλαδή της υπερκοινωνικοποίησης, ενώ οι κοινωνικές
ανισότητες, οι οποίες τέμνουν κάθετα τον καταμερισμό εργασίας και προσδιορίζουν
ουσιαστικά τον χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών, θεματοποιούνται απλά ως η
παθολογική πλευρά του συστήματος. Οι τριβές, οι αποκλίσεις, οι δυσλειτουργίες και οι
αποκλεισμοί προκύπτουν οριζόντια και συνιστούν κατά κάποιο τρόπο, λειτουργικές
διαφοροποιήσεις του συστήματος στη διαδικασία ολοκλήρωσής του. Μ’ αυτήν την
έννοια, είναι και ελέγξιμες και απαραίτητες. Συνεπώς, ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι
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η άλλη όψη του νομίσματος ενός συστήματος που παράγει αντιθέσεις, τις οποίες όμως
μπορεί να διαχειριστεί και να ελέγξει.
Για πολλούς το μοντέλο του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο αντλεί κατά
κύριο λόγο από το λειτουργιστικό παράδειγμα, δε μπορεί να ερμηνεύσει το πώς και το
γιατί δημιουργούνται οι αποκλεισμοί. Στο μοντέλο του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ
παρουσιάζεται η δραματικότητα και οι αρνητικές επιπτώσεις αποκλεισμών και
εκπτώσεων, δεν υπάρχει κάποιος, πέραν της ανεπάρκειας και ασυνέπειας ορισμένων
προσώπων, που να καθίσταται υπεύθυνος γι αυτόν. Οι L. Boltanski και E. Chiapello
αναφέρουν ότι το θέμα του αποκλεισμού ανήκει περισσότερο στη σφαίρα των
συναισθημάτων παρά στη σφαίρα της κριτικής. Κι αυτός είναι ένας λόγος που η έννοια
του κοινωνικού αποκλεισμού έχει υιοθετηθεί άκριτα από τις ανθρωπιστικές
οργανώσεις. Αντίθετα, στο μοντέλο των κοινωνικών τάξεων, η ανέχεια και η
εξαθλίωση μιας τάξης, π.χ. της εργατικής, εξηγείται από το γεγονός ότι μια άλλη τάξη,
η αστική, κατέχει τα μέσα παραγωγής και συνεπώς προσδιορίζεται και ως η υπεύθυνη
για την εκμετάλλευση (Αλεξίου, 2006).
Ωστόσο, εφόσον ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται με την ταξική κοινωνική
διαστρωμάτωση και άρα με τη μισθωτή εργασία και τη δυνατότητα πρόσβασης σε
αυτήν, δε μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικό αποκλεισμό ως φαινόμενο δυσλειτουργίας
ενός συστήματος, αλλά για ένα εγγενές χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής. Ο Αλεξίου (2008, σελ. 264) υποστηρίζει ότι από τη βιομηχανική
επανάσταση και μετά, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι αυτή που καθορίζει το
βαθμό ενσωμάτωσης ή λειτουργικής περιθωριοποίησης του ατόμου. Η επιβίωση
εξαρτάται πλέον από τη δυνατότητα για εργασία. Σε νομικό επίπεδο το άτομο
αναγνωρίζεται

ως

αντικείμενο

δικαίου

και

αντιμετωπίζεται

ως

ιδιοκτήτης

εμπορεύματος, δηλαδή ως ιδιοκτήτης της εργατικής του δύναμης. Συνεπώς, τα
φαινόμενα απαξίωσης της εργατικής δύναμης που προέρχονται από την απορύθμιση
των εργασιακών σχέσεων, την αποειδίκευση της εργασίας, την αναδιάρθρωση της
εργασιακής διαδικασίας και οδηγούν σε ανεργία, δε μπορούν να θεωρηθούν ότι
οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό εφόσον αποτελούν οργανικές παρενέργειες της
αγοράς μισθωτής και εξαρτημένης εργασίας.
Ο αποκλεισμός, λοιπόν είναι η περιγραφική απόληξη μιας σύνθετης κοινωνικής
διαδικασίας που απολήγει σ’ αυτόν, στενά συνδεδεμένης με τη δομή της κοινωνικής
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οργάνωσης, την οικονομική της διάρθρωση, το πολιτικό της οικοδόμημα, την ταξική
της διαίρεση. Η Πετράκη (1998, σελ. 21-24) υποστηρίζει ότι η ανάλυση του κοινωνικού
αποκλεισμού, αν και εμφανίζεται ως ένα περιγραφικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής,
θεμελιώνεται σε μια ορισμένη αντίληψη για τον κοινωνικό κόσμο, σύμφωνα με την
οποία δεν υπάρχει ενότητα στην κοινωνική δομή. Η προβληματική του κοινωνικού
αποκλεισμού περιγράφει έναν κερματισμένο κοινωνικό ιστό, του οποίου οι
προβληματικότητες δεν συναρθρώνονται, δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, παρά ως
μη κανονικότητες. Ανακατασκευάζεται έτσι το κοινωνικό πρόβλημα ως περιπτώσεις
προβλημάτων που στερούνται συνοχής, ενώ ο ίδιος ο ορισμός του κοινωνικού
αποκλεισμού αφορά μια περιπτωσιολογία ομάδων, των οποίων η σχέση με τη συνολική
δομή μένει απροσδιόριστη αλλά και μη αναζητήσιμη.
Τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης των «αποκλεισμένων» που
εκπονούνται από εθνικούς και υπερεθνικούς σχηματισμούς και φορείς δεν έχουν στόχο
να απαντήσουν στην ουσία του προβλήματος, παρά να αποσοβήσουν τις αναπόφευκτες
κοινωνικές εντάσεις και να εξασφαλίσουν κοινωνική συνοχή. Ένα κοινωνικόοικονομικό σύστημα θα πρέπει να αυτοανατραπεί αν θέλει να εξαλείψει τα δομικά του
χαρακτηριστικά, ένα από τα οποία αποτελούν και οι κοινωνικές ανισότητες. Ο Αλεξίου
(2008, σελ. 267) αναφέρει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός, μαζί με τα προγράμματα
αντιμετώπισής του, συνιστά ένα εγχείρημα συστημικής ολοκλήρωσης, δηλαδή
λειτουργικής ένταξης του πληθυσμού στις παραμέτρους της αστικής-καπιταλιστικής
πραγματικότητας. Αντιτίθεται συνολικά στην προσέγγιση του φαινομένου όπως αυτή
γίνεται κατανοητή στα πλαίσια των λειτουργιστικών κυρίως προσεγγίσεων, λέγοντας
ότι στο βαθμό που τα χαρακτηριστικά ομάδων και ατόμων προσεγγίζονται όχι στη
βάση του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας και της θέσης τους σε αυτόν, αλλά στη
βάση μιας μεταφυσικής ανάγκης του συστήματος για ολοκλήρωση, το ενταξιακό
εγχείρημα εξελίσσεται περισσότερο ως επανακοινωνικοποίηση του πληθυσμού στη
λογική της αγοράς.
Υιοθετώντας μια παρόμοια ερμηνεία του φαινομένου, ο Δαφέρμος (2006, σελ.
135-152) υποστηρίζει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός παρουσιάζεται στα κείμενα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης -όπου η κοινωνία ταυτίζεται με την αγορά και ο αποκλεισμός με
τη διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού (Αλεξίου 2008, σελ. 234)- ως επιμέρους,
περιφερειακή «δυσλειτουργία» του συστήματος που μπορεί να ξεπεραστεί μέσω της
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υιοθέτησης κάποιων «διορθωτικών» μορφών κοινωνικής πολιτικής (ανακατανομή
πόρων, επαγγελματική κατάρτιση και ένταξη στην αγορά εργασίας, προστασία
ευπαθών ομάδων κ.λ.π.), προκειμένου να αποφευχθούν οι επικίνδυνοι κοινωνικοί
κλυδωνισμοί και να παραμείνει αδιατάραχτο το κυρίαρχο status quo.
Αποτέλεσμα της ανάγνωσης του κοινωνικού αποκλεισμού ως μοντέλο
ανάλυσης της κοινωνίας είναι τα κοινωνικά προβλήματα να παρουσιάζονται ως
προβλήματα

ιδιαίτερων

ομάδων-κατηγοριοποιήσεων

που

ορίζονται

ως

«αποκλεισμένοι» και των οποίων η ειδική μεταχείριση, μέσω συστάδων ειδικών
μέτρων, να θεωρείται ότι θα επιτύχει την επιδιωκόμενη άρση του αποκλεισμού.
Σύμφωνα με την Πετράκη (1998, σελ. 22), ο θεωρητικός κατακερματισμός του
κοινωνικού προβλήματος νομιμοποιεί τον κερματισμό της κοινωνικής πολιτικής σε
δέσμες μέτρων που αφορούν άτομα-ομάδες, ενταγμένων σε μια διαχειριστική λογική
αντιμετώπισης επειγόντως εκρηκτικών ή ανεξέλεγκτων καταστάσεων και τη μετατροπή
μεγάλων κομματιών του πληθυσμού σε «βοηθηματούχους» στη βάση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους. Τα κοινωνικά προβλήματα έτσι, νομιμοποιούνται ως
προβλήματα των «ομάδων αποκλεισμένων» και των ατόμων και όχι ως προβλήματα
που παράγονται από τη λειτουργία της ίδιας της κοινωνίας.
Άμεση συνέπεια της πολιτικής των μέτρων που απευθύνονται σε «ειδικές
πληθυσμιακές ομάδες» είναι η προσωποποίηση των προβλημάτων και ο στιγματισμός
των

«δικαιούχων»

κοινωνικής

βοήθειας,

καθώς

τα

κοινωνικά

προβλήματα

αποσυνδέονται από τις κοινωνικές δομές που τα προκαλούν. Η Πετράκη (1998, σελ.
22-23) υποστηρίζει ότι η κατηγοριοποίηση σε ομάδες αποκλεισμένων και η ίδια η
εικόνα του κοινωνικού δυαδισμού, οι «μέσα» και οι «έξω», έχουν ως αποτέλεσμα τη
στιγματοποίηση των πληθυσμών μέσω του ορισμού, της κατάταξης και της
ταξινόμησης. Το λεξιλόγιο ενισχύει και επικυρώνει την απόσταση ανάμεσα στους
«αποκλεισμένους» και τους «ενταγμένους», αυτούς που έχουν μια θέση στην κοινωνία
και αυτούς που δεν έχουν. Η χρήση του από τις διοικητικές υπηρεσίες και η
νομιμοποίησή του από την κοινωνική επιστήμη, η υιοθέτησή του πλέον και από την
κοινή δημοσιογραφική γλώσσα συμβάλλει στο να υπάρξει ο «αποκλεισμός» και ως
πραγματικότητα. Δημιουργείται έτσι ένα σύστημα ταξινόμησης που λειτουργεί και ως
μηχανισμός υποβάθμισης με ισχυρή κανονιστική λειτουργία. Εν τέλει, η εικόνα που
παρουσιάζει η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού για την κοινωνία είναι αυτή ενός
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κερματισμένου κόσμου προβλημάτων, ασύνδετων και ανερμάτιστων, όπου κανένα δεν
έχει μια δική του ειδική δομή και ταυτότητα γιατί όλα είναι ίδια. Οι δομές, μικρές και
μεγάλες, ορατές και αόρατες εξαφανίστηκαν, τα υποκείμενα ξανάγιναν άτομα και τα
πάντα αναλύονται στο βραχύ χρόνο, στο χρόνο του γεγονότος.

2.1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Μια από τις πληθυσμιακές ομάδες που αποτελούν αντικείμενο πολιτικών
καταπολέμησης

του

κοινωνικού

αποκλεισμού

είναι

και

οι

ανάπηροι.

Ο

Θεοδωρόπουλος, μέλος της Παρέμβασης Ανάπηρων Πολιτών, θεωρεί ότι ο κοινωνικός
αποκλεισμός αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με
την εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο εμπεριέχει οικονομικά, ταξικά
και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Η άσκηση μιας άκρατης νεοφιλελεύθερης πολιτικής,
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει εκατομμύρια πολίτες στην φτώχεια και
στο κοινωνικό περιθώριο (Θεοδωρόπουλος, 2008). Τα άτομα που έχουν κάποια
ιδιαιτερότητα ή που γενικά ανήκουν σε κάποια «ειδική κατηγορία», εξοστρακίζονται με
συνοπτικές διαδικασίες που στηρίζονται στη προκατάληψη, στους μηχανισμούς
κοινωνικού ή πολιτικού ελέγχου, ή στο ρατσιστικό γράμμα κάποιων νόμων με
αποτέλεσμα να σπρώχνονται στο κοινωνικό περιθώριο, να ομαδοποιούνται για να
ασκείται πάνω τους αποτελεσματικότερα ο κοινωνικοπολιτικός έλεγχος (Κουρουμπλής,
2007).
Ωστόσο, σε μια κοινωνία που συγκροτείται στη βάση της μισθωτής εργασίας
και ενός συστήματος αξιών και status που αρθρώνονται γύρω από αυτήν, εκείνοι που δε
μπορούν να διαπραγματευτούν την εργατική τους δύναμη, αναγκαστικά παραμένουν
στο περιθώριο. Σύμφωνα με τον Αλεξίου (2008, σελ. 274-277), το στοιχείο που
καθιστά τους ανάπηρους «διαφορετικούς» είναι η αδυναμία ή η παρεμπόδισή τους να
εκθέσουν την εργατική τους δύναμη στην αγορά εργασίας. Αυτό δηλαδή που τους
τοποθετεί σε μειονεκτική θέση είναι η (σχετική) αδυναμία τους να συμμετέχουν στην
παραγωγική ζωή και άρα να διασφαλίζουν τη συντήρηση και την αναπαραγωγή τους.
Βέβαια, η αναπαραγωγή του ατόμου στις καπιταλιστικές κοινωνίες είναι ιδιωτική
υπόθεση, επομένως πάλι δε μπορούμε να μιλάμε για αποκλεισμό. Οι άνισες ευκαιρίες
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ζωής που απορρέουν από άνισες ταξικές θέσεις συνιστούν εγγενή κατάσταση στην
κοινωνία της μισθωτής εργασίας.
Υπερβαίνοντας αυτή την αντίφαση -να κατανοείται, δηλαδή, ο αποκλεισμός ως
συνέπεια του καπιταλιστικού συστήματος του οποίου αποτελεί δομικό στοιχείο- η
Erevelles (1996) μιλά για την αναπηρία σε σχέση με τις εκμεταλλευτικές εργασιακές
σχέσεις στον καπιταλισμό. Η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα που απαιτεί ο
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής καθιστά ανάπηρα τα άτομα που εξαιτίας
φυσιολογικών επιπλοκών δε μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα κριτήρια. Έτσι,
αποκλείονται από την συμμετοχή στην παραγωγή με αποτέλεσμα να μη συμμετέχουν
και να απαξιώνονται από την κοινωνία. Η αγορά δεν έχει ανάγκη από μη παραγωγικές
ομάδες (Finkelstein, 2007, σελ. 12), ωστόσο, η παραγωγικότητα πρέπει να εξετάζεται
στα ιστορικά της πλαίσια. Κάτω από τις παρούσες απαιτήσεις του καπιταλισμού, η
παραγωγικότητα εξαρτάται από την ευκολία με την οποία οι καπιταλιστές μπορούν να
αποσπάσουν τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη από την εργατική δύναμη των εργατών τους.
Συνεπώς, η παραγωγικότητα των εργατών δε μετριέται ανάλογα με την ικανότητά τους
να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις ανθρώπινες και κοινωνικές
ανάγκες, αλλά με βάση τις εκμεταλλευτικές απαιτήσεις των καπιταλιστών για ολοένα
αυξανόμενα κέρδη. Η λογική αυτή του κέρδους έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες
στα ανάπηρα άτομα. Επειδή η απόσπαση υπεραξίας από την εργατική τους δύναμη
είναι δύσκολη εξαιτίας των φυσιολογικών τους επιπλοκών, η εργατική τους δύναμη
έχει μικρή αξία στον ανταγωνιστικό χώρο της αγοράς και έτσι καθίστανται
ακατάλληλοι για πρόσληψη. Δεδομένων των αναπόφευκτων συνθηκών οικονομικής
ένδειας που επακολουθούν, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να στραφούν στη
φιλάνθρωπη προαίρεση της κοινότητας ή στην καλύτερη περίπτωση, στις κοινωνικές
παροχές του κράτους πρόνοιας (Erevelles, 1996, σελ. 526).
Ο κοινωνικός αποκλεισμός των αναπήρων σχετίζεται λοιπόν, με τον τρόπο
παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας. Ο Finkelstein (1980, όπ. αναφ. στο Tregaskis,
2002, σελ. 459) επεξεργάστηκε τον αποκλεισμό βασισμένος στην ιδέα του Μαρξ για
την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας σε επτά στάδια 9. Κατ’ αναλογία, υποστήριξε
9

Σύμφωνα με τον Μαρξ, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων. Έτσι, μαζί
με τον Ένγκελς διατύπωσαν στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο την ανάλυσή τους για τα ιστορικά στάδια
ανάπτυξης του καταμερισμού της εργασίας μεταξύ των τάξεων και της συνακόλουθης σύγκρουσής τους:
Πρωτόγονη κομμουνιστική κοινωνία, Αρχαία δουλοκτητική κοινωνία, Φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής,
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πως τρεις είναι οι ιστορικές φάσεις της εξέλιξης του φαινομένου του αποκλεισμού των
αναπήρων. Στην πρώτη φάση, που τοποθετείται ιστορικά πριν από τη βιομηχανική
επανάσταση και στα πλαίσια της αγροτικής οικονομίας, οι ανάπηροι αποτελούσαν
μέρος της καταπιεσμένης υπο-τάξης (underclass) και θεωρούνταν «σακάτηδες»
(Κουτάντος, 2000, σελ. 71). Στη δεύτερη φάση, η άνοδος του καπιταλισμού οδήγησε
στη βιομηχανοποίηση και την αστικοποίηση της κοινωνίας και κατά συνέπεια, στον
έλεγχο και τη ρύθμιση των εργασιακών πρακτικών. Πολλά ανάπηρα άτομα δε
μπορούσαν να συμμετάσχουν στις ανταγωνιστικές συνθήκες της νέας οικονομίας της
αγοράς και έτσι επαναπροσδιορίζονταν ως παθητικά και εξαρτημένα άτομα και
διαχωρίζονταν από την κυρίαρχη κοινωνία με τον εγκλεισμό τους σε φτωχοκομεία και
άσυλα. Τέλος, η αισιόδοξη πρόβλεψη του Finkelstein για την άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού των αναπήρων σε μια μελλοντική τρίτη φάση όπου η ανάπτυξη της
τεχνολογίας και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το άτομο στην κοινωνία θα
εξαφάνιζε τους κοινωνικούς φραγμούς, δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται ως τώρα.
Παρά τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, οι ανάπηροι εξακολουθούν να
αποτελούν μια «ειδική» ομάδα του πληθυσμού, ομάδα-στόχο των κοινωνικών
πολιτικών. Αυτό που ορίζεται ως ο κοινωνικός τους αποκλεισμός δεν έχει αρθεί, καθώς
δεν έχει αρθεί και καμία γενεσιουργός αιτία του. Ο καπιταλισμός φαίνεται να προχωρά
εν μέσω κοινωνικών κλυδωνισμών στην αβέβαιη πορεία του και τα δομικά του
χαρακτηριστικά -ένα από τα οποία είναι αυτό που αποκαλείται αποκλεισμόςεξακολουθούν να είναι απαραίτητα για τη διατήρησή του.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός φαίνεται να υπάρχει έξω από οικονομικά
συμφραζόμενα καθώς η ύπαρξή του σε αυτά τα πλαίσια είναι όχι μόνο αυτονόητη αλλά
και αναγκαία για τη διατήρηση του καπιταλιστικού συστήματος. Όπως αναφέρει ο
Αλεξίου (2006, σελ. 48), αν σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για κοινωνικό
αποκλεισμό, αυτός αφορά ομάδες του πληθυσμού που στερούνται ή τους έχουν
αφαιρεθεί τα αστικά δικαιώματα και παρεμποδίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, δηλαδή
εξω-οικονομικά, η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, στην κατανάλωση και αλλού
(π.χ. οι έγκλειστοι ολοπαγών ιδρυμάτων) και συνοδεύεται από το στιγματισμό των
ανθρώπων που τον υφίστανται.
Αστική καπιταλιστική κοινωνία, Σοσιαλισμός, Εργατική δημοκρατία-δικτατορία του προλεταριάτου και
Αταξική κοινωνία-κομμουνισμός (Τσακίρης, χ.χ.).
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3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Η παράθεση των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων τόσο του κοινωνικού
αποκλεισμού, όσο και των ποικίλων οπτικών της αναπηρίας στα προηγούμενα
κεφάλαια, στόχο έχει να βοηθήσει στη διερεύνηση και κατανόηση του λόγου των
αναπήρων και των οικογενειών τους σχετικά με τον ευρύ κατάλογο των ζητημάτων
κοινωνικού αποκλεισμού και στον προσδιορισμό των θεωρητικών πεδίων από όπου
αντλούν τα επιχειρήματά τους. Ωστόσο, πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο στον οποίο
έγινε κατά κύριο λόγο η προηγούμενη διερεύνηση, η αναπηρία συναντιέται με διάφορα
κοινωνικά ζητήματα και σε άλλα κοινωνικά πεδία, όπως της οικογένειας, της εργασίας
και της εκπαίδευσης. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να γίνει μια αναφορά σε αυτά τα πεδία.
3.1. Οικογένεια και αναπηρία
Η οικογένεια αποτελεί κοινωνικό σύστημα με συγκεκριμένες ιδιότητες, κανόνες
και ρόλους για τα μέλη της, μεταξύ των οποίων αναπτύσσονται βαθιές και
πολυεπίπεδες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με τη Ζώνιου-Σιδέρη (1998, σελ.
47), στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο τα
ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε μέλους, όσο και οι προσωπικές και
υλικές αξίες, η λειτουργία και η δυναμική της οικογένειας. Το οικογενειακό πλαίσιο
αποτελείται από τρία υποσυστήματα: του ζευγαριού, των γονέων και των παιδιών και
των αδερφών.
Κάθε οικογένεια διατρέχει έναν κύκλο ζωής ο οποίος, κατά τους Carter και
McGoldrick (1988, όπ. αναφ. στο Hodapp, 2005, σελ. 103), περιλαμβάνει έξι στάδια:
ξεκινάει με την αναχώρηση των άγαμων νέων ενηλίκων από την οικογενειακή εστία και
ολοκληρώνεται με τη συνταξιοδότηση των γονέων με ενήλικα παιδιά. Σε αυτά τα
πλαίσια η οικογένεια μεταβάλλεται και από πυρηνική οικογένεια μιας γενιάς
μετασχηματίζεται σε οικογένεια τριών ή και τεσσάρων γενεών.
Ωστόσο, αυτή η διαδρομή της οικογένειας συνήθως διαταράσσεται ή και
ανατρέπεται με την ύπαρξη ενός ανάπηρου παιδιού, καθώς η παρουσία του επιδρά
καταλυτικά στις σχέσεις μεταξύ των μελών της. Οι πρώτες σχετικές έρευνες, που
αφορούσαν κυρίως μητέρες με ανάπηρα παιδιά, περιέγραφαν την αντίδραση του
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θρήνου. Ο θρήνος δεν είναι μια αντίδραση απέναντι στο ίδιο το ανάπηρο παιδί αλλά
απέναντι σε ένα ιδανικό παιδί που κάθε γονιός περιμένει ότι θα αποκτήσει. Ο θρήνος,
λοιπόν, αφορά στην απώλεια αυτού του εξιδανικευμένου παιδιού. Οι αντιδράσεις των
μητέρων διέρχονται συγκεκριμένα στάδια με αρχικό το στάδιο του σοκ κατά τη
γέννηση. Ακολουθεί η συναισθηματική αποδιοργάνωση, όπου εμφανίζονται έντονες
συναισθηματικές αντιδράσεις όπως λύπη, κατάθλιψη, θυμός ή και οργή για τους
γιατρούς, τον θεό ή οποιονδήποτε θεωρούν υπεύθυνο για την κατάσταση του παιδιού
τους. Τελικό στάδιο είναι η συναισθηματική αναδιοργάνωση, κατά την οποία οι
μητέρες αρχίζουν να εργάζονται προς το συμφέρον του παιδιού και τα δικά τους
συναισθήματα χάνουν την οξύτητά τους (Hodapp 2005, σελ. 86).
Πολλοί ερευνητές ωστόσο, δέχονται ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον τρόπο
που τα άτομα αντιδρούν σε διάφορα αρνητικά γεγονότα της ζωής τους. Οι Silver και
Wortman (1980, όπ. αναφ. στο Oliver, 2009, σελ. 152) αναφέρουν ότι πολύ λίγα
αξιόπιστα τεκμήρια μαρτυρούν ότι οι άνθρωποι διέρχονται από συγκεκριμένα στάδια
συναισθηματικής αντίδρασης μετά από ένα ανεπιθύμητο γεγονός στη ζωή τους και ότι
τα θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν συγκεκριμένες αντιδράσεις μετά από
τραυματικά γεγονότα δε μπορούν να αιτιολογήσουν την ποικιλία των αντιδράσεων που
εμφανίζονται.
Μια άλλη σχέση που μπορεί να διαταραχθεί είναι αυτή του ζευγαριού, η οποία
συνήθως τίθεται σε επαναδιαπραγμάτευση με την απόκτηση ενός ανάπηρου παιδιού. Η
Ζώνιου-Σιδέρη (1998, σελ. 57) αναφέρει ότι η γέννηση ενός ανάπηρου παιδιού
δημιουργεί ανασφάλεια στη συζυγική ζωή. Συχνά θεωρείται υπεύθυνος για τη γέννηση
του ανάπηρου παιδιού ο ένας από τους δυο γονείς και αυτό οδηγεί σε αποτυχία της
συμβίωσης. Η μητέρα πολλές φορές δε βρίσκει την αναμενόμενη κατανόηση από τον
σύντροφό της, ενώ ο πατέρας συχνά βλέπει να αμφισβητείται ο ανδρικός του ρόλος,
επειδή νιώθει ότι και ο ίδιος έχει ανάγκη προστασίας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις
η έρευνα έχει δείξει ότι τα προβλήματα του παιδιού φέρνουν πιο κοντά τους γονείς ή
ότι το πρόβλημα του παιδιού δεν είναι ικανό να κλονίσει μια στεριωμένη σχέση.
Η αντιμετώπιση της αναπηρίας ως πλήγμα της οικογένειας επηρεάζει και τα
αδέρφια των ανάπηρων παιδιών. Οι λίγες έρευνες που ασχολούνται με τα μη ανάπηρα
αδέρφια δείχνουν ότι συχνά είναι επιβαρημένα από την ύπαρξη ανάπηρου/ης
αδερφού/ής. Η Ζώνιου-Σιδέρη (1998, σελ. 59) αναφέρει ότι βρίσκονται σε μια
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απαιτητική κατάσταση, επειδή οι γονείς αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους στο
ανάπηρο παιδί, παραμελώντας τα άλλα παιδιά. Σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνουν
τα ίδια ευθύνες για τον/την ανάπηρο/η αδερφό/ή καταπιέζοντας δικές τους ανάγκες και
επιθυμίες και μειώνοντας τις εξωοικογενειακές τους δραστηριότητες. Ακόμη, συχνά οι
γονείς έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τα μη ανάπηρα παιδιά τους σχετικά με τις
σχολικές επιδόσεις τους, προκειμένου να αποζημιωθούν για την απογοήτευσή τους από
την αναπηρία. Επιπλέον συναισθηματική φόρτιση προέρχεται και από τον κοινωνικό
περίγυρο, τις αντιδράσεις του οποίου απέναντι στην αναπηρία καλούνται να
αντιμετωπίσουν τα μη ανάπηρα αδέρφια. Κι εδώ βέβαια, αναφέρονται περιπτώσεις
όπου τα αδέρφια των αναπήρων δε νοιώθουν παραμελημένα ούτε επιβαρημένα από τις
απαιτήσεις των γονιών τους και οι εμπειρίες τους από τον κοινωνικό τους περίγυρο
χαρακτηρίζονται ως θετικές.
Η αναπηρία ενός παιδιού δε μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη και τη λειτουργία
της οικογένειας σαν σύνολο, καθώς φέρνει τα μέλη της αντιμέτωπα με μια κατάσταση
που επηρεάζει την περαιτέρω ζωή τους. Σύμφωνα με τη Ζώνιου-Σιδέρη (1998, σελ. 54),
ο τρόπος αντιμετώπισης της αναπηρίας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως
είναι η προσωπικότητα των γονιών και η μεταξύ τους σχέση, το είδος και ο βαθμός της
αναπηρίας, η κοινωνική στάση, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, οι
κοινωνικές επαφές και σχέσεις, αλλά και η αλληλεπίδραση με το ανάπηρο παιδί.
Ο Hodapp (2005, σελ. 101) αναφέρει κάποιους ενδογενείς και εξωγενείς
παράγοντες που προκαλούν στρες στην οικογένεια με ανάπηρο παιδί. Τέτοιοι είναι:
- Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Οι οικογένειες με υψηλότερα εισοδήματα
βιώνουν λιγότερο στρες από αυτές με χαμηλότερα εισοδήματα, δεδομένου ότι για την
αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία του παιδιού απαιτείται
σημαντική οικονομική δαπάνη. Εξάλλου, όπως δείχνουν οι έρευνες, συχνά οι μητέρες
δεν εργάζονται εκτός σπιτιού, γιατί είναι δύσκολο να βρουν κάποιον να προσέχει τα
παιδιά, ειδικά όταν η φροντίδα που χρειάζεται είναι αυξημένη εξαιτίας της αναπηρίας.
- Το σύστημα κοινωνικής στήριξης της οικογένειας. Οι οικογένειες με ανάπηρα παιδιά
διατηρούν συνήθως μικρότερα δίκτυα υποστήριξης από τις άλλες οικογένειες. Τα
δίκτυα αυτά αποτελούνται από το πολύ στενό οικογενειακό ή και φιλικό περιβάλλον
της οικογένειας και τα μέλη του είναι στενά συνδεδεμένα. Ωστόσο, οι πολύ στενές
αυτές σχέσεις σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποβούν ασφυκτικές.
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- Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται η οικογένεια τη ζωή και επιλύει προβλήματα:
Κάποιες οικογένειες αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις «επικεντρώνοντας στο
πρόβλημα» ενώ άλλες «επικεντρώνονται στο συναίσθημα». Όλες σχεδόν οι έρευνες
δείχνουν ότι η επικέντρωση στο πρόβλημα είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την
επικέντρωση στο συναίσθημα, ενώ οι μητέρες που επικεντρώνονται στην ενεργή
επίλυση προβλημάτων μοιάζουν να είναι σε καλύτερη κατάσταση από εκείνες που
επικεντρώνονται στις δικές τους συναισθηματικές αντιδράσεις.
- Οι τρόποι με τους οποίους αντιλαμβάνεται η οικογένεια το παιδί: οι οικογένειες
συγκροτούν την καθημερινότητά τους ή το οικογενειακό τους οικοσύστημα ανάλογα με
τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τους στόχους του παιδιού και της οικογένειας. Για
πολλές οικογένειες το ανάπηρο παιδί είναι ένα φορτίο επιβεβλημένο από το θεό.
Κάποιες οικογένειες πιστεύουν μάλιστα ότι ο θεός τις επέλεξε για να μεγαλώσουν ένα
ανάπηρο παιδί, επειδή έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες και χαρίσματα (Weisner,
Beizer and Stolze, 1991, όπ. αναφ. στο Hodapp, 2005, σελ. 103).
Τα ζητήματα που προκύπτουν σε μια οικογένεια από την ύπαρξη ανάπηρου
παιδιού δεν αφορούν μόνο στις εσωτερικές της σχέσεις και στην αλληλεπίδραση μεταξύ
των μελών της, αλλά και στις σχέσεις της οικογένειας με το κοινωνικό περιβάλλον. Η
απόρριψη, η αποστροφή, η περιέργεια, η λύπη ή ο οίκτος που συχνά αποτυπώνεται στο
κοινωνικό βλέμμα οδηγεί τις οικογένειες με ανάπηρα μέλη σε αποφυγή των κοινωνικών
συναναστροφών και σε κοινωνικό αποκλεισμό. Προβλήματα με τα οποία έρχονται
αντιμέτωποι οι γονείς και οι οικογένειες ανάπηρων παιδιών κατά την επαφή τους με το
κοινωνικό περιβάλλον και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες καταγράφονται στην έρευνα
που διεξήγαγε το Συμβούλιο για την Οικονομική και Κοινωνική Έρευνα (Economic and
Social Research Council – ESRC) στη Βρετανία (όπ. αναφ. στο Clavering, Goodley and
MacLaughling, 2006). Πιο συγκεκριμένα:
-

Οι γονείς γενικά καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες να συμβιβαστούν με
τα ελλείμματα και τον κατακερματισμό των υποστηρικτικών υπηρεσιών, από
ότι με τις «αναπηρίες» των παιδιών τους.

-

Εμπλέκονται σε μακροχρόνιες διαδικασίες διαπραγματεύσεων, μεσολαβήσεων
και αγώνων για τα δικαιώματα των παιδιών τους.
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-

Οι γονείς βιώνουν σε πολλές περιπτώσεις κάποια μυστικότητα από την πλευρά
των επαγγελματιών και η ενημέρωσή τους σχετικά με αποφάσεις που αφορούν
τα παιδιά τους είναι ανεπαρκής.

-

Οι επαγγελματίες συχνά δε δείχνουν ευρύτητα σκέψης για τα ανάπηρα παιδιά
κι έτσι διαρρηγνύονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ οικογένειας και
υπηρεσιών, ενώ η αποκατάσταση της σχέσης είναι δύσκολη.

-

Η απόρριψη του ανάπηρου παιδιού από το κοινωνικό περιβάλλον (αποκλεισμός
από συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γενέθλια κ.λ.π.) οδηγεί τους
γονείς και τα παιδιά τους σε απόσυρση από πλαίσια που, κάτω από άλλες
προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικά δίκτυα.

-

Σημαντικό εμπόδιο στην ένταξη των ανάπηρων παιδιών, το οποίο βιώνεται και
από τις οικογένειές τους, αποτελεί η προκατάληψη που είναι διάχυτη στην
κοινωνία και εκφράζεται ακόμα και από άλλους γονείς.

-

Οι γονείς ανάπηρων παιδιών αναμένεται να επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα
γονικής επάρκειας, κάτι που δε συμβαίνει με τους γονείς των μη ανάπηρων
παιδιών.

-

Στη θέση της αποδοχής και της αναγνώρισης της σημαντικότητας του ρόλου
της οικογένειας, οι επαγγελματίες συχνά καλλιεργούν ιεραρχικές σχέσεις με τις
οικογένειες και τις αντιμετωπίζουν ως χρήστες υπηρεσιών, υποσκάπτοντας τις
σχέσεις εμπιστοσύνης.

-

Η στάση των επαγγελματιών απέναντι σε γονείς διαφορετικού φύλου
διαφοροποιείται, με αποτέλεσμα να επιδεικνύεται πατερναλισμός και πίεση στις
μητέρες. Αντίθετα οι πατέρες δε βιώνουν εξίσου την εξουσία των ειδικών, ούτε
τους ασκείται η ίδια πίεση με τις μητέρες, καθώς οι επαγγελματίες
εμφανίζονται περισσότερο διστακτικοί στην άσκηση εξουσίας σε άνδρες
(Clavering, Goodley and MacLaughling, 2006).
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η πρώιμη παρέμβαση και η

ένταξη των ανάπηρων παιδιών υποδεικνύονται ως αποτελεσματικές λύσεις τόσο για το
ίδιο το άτομο με την αναπηρία, όσο και για τον αποστιγματισμό του οικογενειακού του
περιβάλλοντος. Ο Ludwig Volker Toth, ως πατέρας ανάπηρου παιδιού, αναφέρει ότι η
πρώιμη παρέμβαση βοηθά το παιδί να αποκτήσει κοινωνική συμπεριφορά και
ικανοποιητική ανάπτυξη των ικανοτήτων του, σε αντίθεση με τη διαδικασία

66

αποκατάστασης και επανένταξης σε μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης, η ένταξη δεν πρέπει
να αντιμετωπίζεται ως εξωπραγματική επιθυμία των γονέων που δεν αποδέχονται τη
μοίρα τους. Αποτελεί πολιτική πράξη, εφόσον επιφέρει αλλαγές στις αξίες
διαμορφώνοντας μια πιο ανθρώπινη κοινωνία και επιδρά στον κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά, ενώ συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα στους ανάπηρους να κατανοήσουν
διαφορετικά τον εαυτό τους και να παλέψουν για ένα νέο ρόλο στην κοινωνία (Toth,
2000).
Ασφαλώς η οικογένεια μπορεί και οφείλει να λειτουργήσει υποστηρικτικά
απέναντι στο ανάπηρο άτομο. Όταν όμως η αντιμετώπιση του προβλήματος επιδιώκεται
αποκλειστικά εντός των πλαισίων της οικογένειας, μπορεί εύκολα να διολισθήσει σε
ατομικές και ιατρικές αναζητήσεις λύσεων και να αποσυνδέσει την αναπηρία αλλά και
την οικογένεια από τις κοινωνικές τους προεκτάσεις. Οι Dodd, Saggers και Wildy
αναφέρουν ότι η αποκλειστική επικέντρωση στην ευθύνη των οικογενειών συσκοτίζει
τα σύνθετα κοινωνικά πλαίσια στα οποία ζούνε πολλές οικογένειες. Η «ιδανική»
λειτουργική οικογένεια που θεωρείται περισσότερο αποτελεσματική στη φροντίδα
ανάπηρου παιδιού είναι αυτή με σταθερό, επαρκές εισόδημα και αποτελείται από
ετεροφυλοφιλικό ζευγάρι, με μια μητέρα που μπορεί να αντεπεξέλθει στα προβλήματα
αγωνιζόμενη για τις ανάγκες του παιδιού της, θυσιάζοντας διαρκώς τις δικές της
ανάγκες ή και τις ανάγκες άλλων μελών της οικογένειας (Dodd et. al., 2009). Καθώς
πολύ λίγες οικογένειες μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της «ιδανικής», η
αναζήτηση διεξόδου στα στενά οικογενειακά πλαίσια αφήνει τα μέλη της
αποδυναμωμένα.
3.2. Εργασία και Αναπηρία
Προνομιακό πεδίο για την εκδήλωση κοινωνικών φραγμών απέναντι στους
ανάπηρους αποτελεί η εργασία. Δεδομένου ότι από πολλούς ενήλικες η εργασία
αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως πηγή εισοδήματος αλλά και ως μέσο προσδιορισμού της
ταυτότητάς τους, ως ευκαιρία για σύναψη κοινωνικών σχέσεων και ως τρόπος
συνεισφοράς στην κοινότητα, η παρεμπόδιση από την εξασφάλιση και διατήρηση
κάποιας εργασιακής θέσης αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα. Η Mona Younis, ανάπηρη η
ίδια, αναφέρει ότι η μεγαλύτερη φιλοδοξία της από την ηλικία των είκοσι ακόμη, ήταν
να αποκτήσει μια δουλειά για να μπορεί μόνη να κερδίζει τη ζωή της, θεωρώντας ότι
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κάθε σκεπτόμενο άτομο, ανάπηρο ή όχι, μπορεί μέσω της εργασίας να συμμετέχει στις
κοινωνικές διεργασίες (Younis, 1966).
Ωστόσο, εάν ο δρόμος για την απόκτηση μιας εργασιακής θέσης είναι δύσβατος
για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, για τους ανάπηρους συχνά είναι
αδιάβατος. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην απόκτηση, τη διατήρηση της
εργασίας και στις προσφερόμενες εργασιακές συνθήκες. Κατά τον Barnes, τα είδη
δουλειάς που προσφέρονται στους ανάπηρους πολύ συχνά είναι χαμηλού κοινωνικού
status, με μικρές απολαβές, σε φτωχές εργασιακές συνθήκες και ελάχιστες ευκαιρίες
εξέλιξης (Barnes, 2003).
Παρά το γεγονός ότι, σε επίπεδο ρητορείας τουλάχιστον, είναι αναγνωρισμένο
το δικαίωμα των αναπήρων στην εργασία, η περιθωριοποίησή τους εξακολουθεί να
υφίσταται σε όλο το εύρος της διαδικασίας προσλήψεων. Οι περιορισμοί
περιλαμβάνουν τόσο τις ατομικές όσο και τις κοινωνικές συνθήκες με τις οποίες
βρίσκονται αντιμέτωποι οι ανάπηροι, όπως τα αρχιτεκτονικά εμπόδια και ο μη
προσπελάσιμος χώρος εργασίας, τα ανεπαρκή μέσα μετακίνησης, η έλλειψη
υποστηρικτικών δικτύων, η μειωμένη αυτοεκτίμηση, οι στεγανές συνθήκες της αγοράς
εργασίας και της πολιτικής, οι διακρίσεις και η ετικετοποίηση, οι στάσεις και οι
προκαταλήψεις των εργοδοτών και των συνεργατών (Shier et. al., 2009 και
Κουρουμπλής, 2000, σελ. 128).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Shier et. al. (2009, σελ. 67-70), η
αναπηρία συνιστά εμπόδιο:
Α. Στην εξασφάλιση κάποιας εργασιακής θέσης, εξαιτίας:
-Των διακρίσεων που υφίστανται οι ανάπηροι από τους εργοδότες κυρίως αλλά και τους
συνεργάτες, η έκταση των οποίων σχετίζεται με το είδος και το βαθμό της βλάβης. Οι
αναπηρίες που σχετίζονται με νοητικά και ψυχικά προβλήματα, φαίνεται ότι
αντιμετωπίζονται με τη μεγαλύτερη επιφύλαξη.
-Της ετικετοποίησης. Συχνά οι ανάπηροι αντιμετωπίζουν το δίλημμα εάν θα ήταν
σκόπιμο να αποκαλύψουν ή όχι την ιδιαίτερη κατάστασή τους στον εργοδότη τους, κάτι
που σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγεται το ρίσκο να έρθουν αντιμέτωποι με
στερεότυπα και στιγματισμό.
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-Της απόρριψης των δεξιοτήτων τους. Ως αποτέλεσμα των διακρίσεων και της
ετικετοποίησης από τους εργοδότες, οι δεξιότητες και η εκπαίδευση που έχουν οι
ανάπηροι υποβαθμίζονται ή και αγνοούνται.
Β. Στη διατήρηση της εργασίας, εξαιτίας:
-Των απολύσεων. Ο αντίκτυπος της ασθένειας και της αναπηρίας μπορεί να οδηγήσει
σε διακρίσεις από την πλευρά της εργοδοσίας που καταλήγουν σε απόλυση.
-Της εκούσιας αποχώρησης από την εργασία. Πολλοί ανάπηροι εγκαταλείπουν την
εργασιακή τους θέση επειδή χρειάζεται να ασχοληθούν με την προσωπική τους
περίθαλψη ή και επειδή αναζητούν κάποια διαφορετική απασχόληση που να
ανταποκρίνεται επαρκέστερα στις ανάγκες και τα προσόντα τους.
Κατά τον Stevens (2002, όπ. αναφ. στο Wilson-Kovacs, Ryan and Rabinovich,
2008), οι εργοδοσίες θεωρούν ότι οι ανάπηροι εργαζόμενοι τους κοστίζουν
περισσότερο εξαιτίας α) των εξόδων που οφείλουν να αναλάβουν προκειμένου να
τροποποιήσουν το εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με τις ανάγκες των ανάπηρων
εργαζομένων, β) των αυτοτραυματισμών που υποθέτουν ότι θα προκαλέσουν και των
συνεπαγόμενων ασφαλιστικών εξόδων με τα οποία θα πρέπει να επιβαρυνθούν και γ)
της πεποίθησης ότι οι διαδικασία απόλυσης θα είναι προβληματική. Έτσι, για τους
εργοδότες η πρόσληψη και πολύ περισσότερο η προαγωγή των ανάπηρων εργαζομένων
θεωρείται ανάληψη σημαντικού ρίσκου που είναι σκόπιμο να αποφεύγεται.
Βέβαια, οι κοινωνικοί φραγμοί αφορούν τις εργασιακές θέσεις όχι μόνο
χαμηλού αλλά και υψηλού κοινωνικού γοήτρου. Οι ανάπηροι ενώ υπερεκπροσωπούνται
σχετικά σε χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας, υποεκπροσωπούνται στις υψηλόμισθες
διοικητικές θέσεις και στις θέσεις καριέρας (Barnes and Mercer, 2005, όπ. αναφ. στο
Wilson-Kovacs et. al., 2008), όπου, παρά το γεγονός ότι έχουν ισότιμη ακαδημαϊκή
μόρφωση και επαγγελματική εμπειρία με μη ανάπηρους συναδέλφους, δεν τους
δίνονται ισότιμα ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη.
Σύμφωνα με έρευνες στη Βρετανία, οι εργοδότες τόσο στον ιδιωτικό, όσο και
στο δημόσιο τομέα αποφεύγουν την πρόσληψη ανάπηρων εργαζομένων. Εξαιτίας των
ανεπαρκών γνώσεών τους για την αναπηρία, υποθέτουν ότι τέτοιες προσλήψεις
συνεπάγονται μειωμένη παραγωγικότητα και χαμηλή ποιότητα παραγωγής. Επίσης,
αμφισβητούν τις φιλοδοξίες των ανάπηρων εργαζομένων για εργασιακή εξέλιξη, καθώς
θεωρούν ότι, σε σχέση με τους μη ανάπηρους, είναι περισσότερο επιρρεπείς στη

69

συστηματική αποχή από τα καθήκοντά τους, είναι λιγότερο δεσμευμένοι στις
εργασιακές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με τους
συναδέλφους. Η απαξίωση των ανάπηρων εργαζομένων που αποβλέπουν σε εργασιακή
εξέλιξη διαπιστώνεται και σε διάφορα άλλα επίπεδα. Σπάνια τους ανατίθενται
απαιτητικοί ρόλοι μέσα από τους οποίους θα μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητές
τους και αυτό έχει ως συνέπεια να παραμερίζονται στις διαδικασίες των εργασιακών
εξελίξεων και προαγωγών. Οι απολαβές τους από την εργασία (προαγωγές,
μισθολογικές αυξήσεις, ευκαιρίες κατάρτισης) δεν αντιστοιχούν με αυτές των μη
ανάπηρων εργαζομένων. Έτσι, συχνά, εσωτερικεύοντας την καθολική απαξίωση που
βιώνουν, αποφασίζουν να παραιτηθούν από τις επαγγελματικές διεκδικήσεις και
φιλοδοξίες τους, οδηγούμενοι και με αυτό τον τρόπο στο κοινωνικό περιθώριο. Σε
κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται μια πατερναλιστική κουλτούρα στους εργασιακούς
χώρους των ανάπηρων, η οποία όμως αποδυναμώνει τα άτομα στα οποία στοχεύει,
εφόσον δεν τους αναγνωρίζει την ικανότητα να συνεισφέρουν ισότιμα με τους
υπόλοιπους συναδέλφους. Ο πατερναλισμός σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί
υποστηρικτική συμπεριφορά, ενώ αντίθετα χαρακτηρίζει τις διακρίσεις και την
εχθρότητα (Wilson-Kovacs et. al., 2008).
Εκείνο που γενικά θα μπορούσε να λεχθεί για τους ανάπηρους εργαζόμενους σε
όλο το εύρος της εργασιακής ιεραρχίας είναι ότι, τόσο στις διαδικασίες πρόσληψης και
διατήρησης μιας θέσης, όσο και στη διεκδίκηση εργασιακών θέσεων υψηλού κύρους,
κρίνονται όχι στη βάση των ικανοτήτων, των ακαδημαϊκών τους γνώσεων ή της
εξειδίκευσής τους, αλλά στη βάση της αναπηρίας.
Για τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων εργασιακών συνθηκών προς όφελος των
ανάπηρων έχουν συχνά αναληφθεί πολιτικές πρωτοβουλίες στις αναπτυγμένες
βιομηχανικές χώρες της δύσης οι οποίες, ωστόσο, κινούνται σε επίπεδο ρητορείας
(Barnes, 2003), δεδομένου ότι οι ανάπηροι εργαζόμενοι εξακολουθούν να έρχονται
αντιμέτωποι με πολυάριθμα, απροσδόκητα εμπόδια, που παρά τις πολιτικές ίσων
ευκαιριών (Wilson-Kovacs et. al., 2008) δυσκολεύονται να ξεπεράσουν.
Ο Κουρουμπλής (2000, σελ. 132) αναφέρει ότι η κοινωνία μας που κυριαρχείται
σε μεγάλο βαθμό από την ιδεολογία του κέρδους μετρά την αξία του κάθε ατόμου με το
βαθμό της παραγωγικότητάς του. Και ενώ τα μη ανάπηρα άτομα αποδίδουν συνήθως
την ανεργία τους στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, οι άνεργοι ανάπηροι, ζώντας μέσα
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στο κλίμα της οικονομικής θεωρίας του κέρδους, αποδίδουν την αιτία της ανεργίας τους
στην αναπηρία.
Τα αίτια της ελλειμματικής πρόσβασης των αναπήρων στην αγορά εργασίας
(όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2.1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) θα
πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο που είναι οργανωμένη η εργασία στις
καπιταλιστικές κοινωνίες, γύρω από ένα σύστημα αξιών και αρχών που, σύμφωνα με
τον Barnes περιλαμβάνει την αναζήτηση του μέγιστου κέρδους και τον ανταγωνισμό
μεταξύ των εργαζομένων. Ο συνδυασμός της εκβιομηχάνισης, της αστικοποίησης και
των σχετικών ιδεολογιών, όπως ο φιλελεύθερος ωφελιμισμός και η ιατρικοποίηση,
παρέχουν «επιστημονική» νομιμοποίηση στην εντεινόμενη εμπορευματοποίηση της
καθημερινής ζωής. Έτσι, η δουλειά συνδέεται με τη μισθωτή εργασία και οι εργασιακές
υποδομές προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτών που μπορούν να εμπλακούν στις
εντατικοποιημένες συνθήκες εργασίας, αποκλείοντας εκείνους που δεν έχουν αυτή τη
δυνατότητα (Barnes, 2003).
Οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας ακολουθούν τις οικονομικές εξελίξεις.
Με την παγκοσμιοποίηση στην οικονομία αλλά και την χωρίς προηγούμενο
τεχνολογική ανάπτυξη, τα παραδοσιακά εργασιακά περιβάλλοντα άρχισαν να
υποχωρούν σε όφελος των νέων, με συνέπειες την εργασιακή ανασφάλεια, την
απαξίωση των επαγγελματικών προσόντων, την απώλεια θέσεων εργασίας και τη
μείωση έως ελαχιστοποίηση της κοινωνικής πρόνοιας. Οι Shier et. al. (2009, σελ. 64)
υποστηρίζουν ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια οι αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες
προσπαθούν να μειώσουν την κοινωνική πρόνοια και να αυξήσουν τα κίνητρα στην
εργασία. Αυτού του είδους οι μετατοπίσεις τροφοδοτούνται από ιδεολογικές
αντιπαραθέσεις σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα και τις αντιλήψεις για την
αδυναμία διατήρησης των προγραμμάτων κοινωνικών υπηρεσιών για οικονομικούς
λόγους. Ένα αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι και η μετατροπή των
προγραμμάτων εξασφάλισης εισοδήματος από δικαίωμα σε υποχρέωση των ίδιων των
ενδιαφερομένων. Σύμφωνα με τη Brine (2001), στην οικονομική πραγματικότητα της
παγκοσμιοποίησης, η ανεργία ή η υποαπασχόληση θεωρείται ατομικό πρόβλημα που
οφείλεται στην αδυναμία των ίδιων των ατόμων να αποκτήσουν τα απαιτούμενα
προσόντα και τις δεξιότητες ή ακόμη δεν επιδεικνύουν την απαραίτητη κινητοποίηση
προκειμένου να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας.
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Ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο αναφοράς της αναπηρίας και της
εργασίας, προτείνονται και διαφορετικές λύσεις για το ξεπέρασμα της ανισότιμης
πρόσβασης των αναπήρων στην αγορά εργασίας. Από την πλευρά όσων θεωρούν ότι η
ενσωμάτωση των αναπήρων στην αγορά εργασίας, όπως αυτή είναι οργανωμένη με
βάση τη λειτουργία του καπιταλισμού, είναι δυνατή και θα άρει τις κοινωνικές
ανισότητες που υφίστανται, προτείνεται:
-Μετατόπιση των εργοδοτών προς πιο συλλογικές και κοινωνικές αντιλήψεις
και στάσεις για την αναπηρία.
-Χρήση στρατηγικών από τους ίδιους τους ανάπηρους εργαζόμενους με στόχο
τον αποστιγματισμό τους από το κοινωνικό περιβάλλον. Ως τέτοιες στρατηγικές
προτείνονται: η άμβλυνση της αρνητικής εικόνας με τη χρήση χιούμορ, η απόκρυψη
των δυσλειτουργιών πριν την πρόσληψη, ή η αναγνώριση των προσωπικών φραγμών
και η παρουσίαση επίγνωσης και καρτερικότητας για την αναπηρία και το στιγματισμό.
-Κοινωνική πολιτική που να αναγνωρίζει τις κοινωνικές προεκτάσεις της
αναπηρίας και να παρέχει το πλαίσιο μέσα από το οποίο οι ανάπηροι θα μπορούν να
συμμετέχουν με καλύτερους όρους στον ανταγωνισμό για εξεύρεση εργασίας
(κατάλληλη εκπαίδευση, εφοδιασμός με εργασιακά προσόντα που να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της αγοράς κ.λ.π.).
-Ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου με δημιουργία κοινωνικών δικτύων για
αυτούς που βιώνουν εργασιακές δυσκολίες.
-Εκπαίδευση των εργαζομένων και των εργοδοτών σχετικά με τα εμπόδια και
τις εμπειρίες που βιώνουν οι ανάπηροι στην αγορά εργασίας.
-Παρακολούθηση και καταγραφή της απασχόλησης των αναπήρων, ώστε να
εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα (Shier et. al.,
2009).
Στον αντίποδα αυτών των προτάσεων βρίσκεται η αντίληψη ότι εκείνο που
χρειάζεται για την άρση των εμποδίων είναι μια εναλλακτική στρατηγική που θα
αμφισβητεί την εργασία με την τρέχουσα έννοια και τις πολιτικές που επικεντρώνονται
αποκλειστικά στους ανάπηρους εργαζόμενους. Ο Barnes (2003) υποστηρίζει πως
χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει
α) την επαναδιαμόρφωση του νοήματος της εργασίας για τους ανάπηρους
β) τον αποστιγματισμό των παροχών κοινωνικής πρόνοιας και
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γ) τις θεωρητικές βάσεις που έχουν ήδη τεθεί από το κοινωνικό μοντέλο και την
«ανεξάρτητη διαβίωση».
Όταν η εργασία οργανώνεται γύρω από ένα διαφορετικό σύστημα αξιών όπως η
κοινωνική αναγκαιότητα και η αλληλεξάρτηση των εργαζόμενων, τότε δεν αποτελεί
κοινωνικό φραγμό αλλά συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη. Ασφαλώς, δεν αναμένεται
ότι όλοι οι ανάπηροι μπορούν ή πρέπει να εργάζονται με το ρυθμό που εργάζονται οι μη
ανάπηροι ούτε ότι όλοι οι ανάπηροι μπορούν ή οφείλουν να εξασκούν μια εργασία με
τη συμβατική της έννοια. Ο επαναπροσδιορισμός της εργασίας για τους ανάπηρους
μπορεί να περιλαμβάνει καθημερινές δραστηριότητες που για τους μη ανάπηρους είναι
δεδομένες, όπως η ατομική υγιεινή, η οργάνωση της καθημερινής ιατρικής φροντίδας,
οι καθημερινές δουλειές του σπιτιού κ.λ.π. Είναι αναγνωρισμένο από τους ανάπηρους
και τις οργανώσεις τους ότι ζώντας με κάποια βλάβη σε μια κοινωνία που προκαλεί την
αναπηρία, συνεπάγεται αυξημένες προσπάθειες και πολλή δουλειά. Εξάλλου, θα πρέπει
να γίνει κατανοητό ότι, ανεξάρτητα από το ρόλο τους στα τρέχοντα εργασιακά
περιβάλλοντα, οι ανάπηροι παραμένουν και παραγωγοί και καταναλωτές ενός μεγάλου
εύρους υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτώνται όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και οι μη ανάπηροι.
Έτσι, η κοινωνική πρόνοια της οποίας θα πρέπει να είναι αποδέκτες δεν θα πρέπει να
θεωρείται ως «αιμορραγία» της εθνικής οικονομίας, εφόσον συντελεί στη δημιουργία
θέσεων εργασίας, αγαθών κα υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την ανάλυση του κοινωνικού μοντέλου για την εργασία, η
μειονεκτική θέση των αναπήρων στην αγορά εργασίας, είτε ως άτομα είτε ως ομάδα,
συνδέεται με την κοινωνική οργάνωση της εργασίας. Κατά τον Barnes (2000), η
ανεργία ή η υποαπασχόληση των ανάπηρων εργαζομένων δεν μπορεί να ειδωθεί
ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η εκπαίδευση, το δομημένο περιβάλλον, η μεταφορά,
η προσβασιμότητα, η ιδεολογία και η κουλτούρα. Δεδομένου ότι ο «πλεονάζων
πληθυσμός», μεταξύ του οποίου βρίσκονται και οι ανάπηροι, εξακολουθεί να
παραμένει αναγκαίος στον εφοδιασμό του κεφαλαίου με μια ανεξάντλητη δεξαμενή
διαθέσιμης εργατικής δύναμης (Marx 1977, όπ. αναφ. στο Brine, 2001), οι πολιτικές
πρωτοβουλίες στο πεδίο της απασχόλησης μπορεί να έχουν περιορισμένο αντίκτυπο
στα εργασιακά προβλήματα των αναπήρων. Μια αποτελεσματική αλλαγή μπορεί να
συνδεθεί μόνο με ένα ριζοσπαστικό μετασχηματισμό του νοήματος της οργάνωσης της
εργασίας.
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3.3. Εκπαίδευση και αναπηρία
Κατεξοχήν χώρος αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων είναι η
εκπαίδευση. Ανάμεσα στις πολλές κοινωνικές ομάδες μαθητών που παρεμποδίζονται
στην ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι και οι ανάπηροι
μαθητές και μαθήτριες. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται από τους ίδιους, που θα
μπορούσαν επιγραμματικά να αναφερθούν ως προβλήματα ρατσισμού και διακρίσεων,
προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος, εντατικοποίησης της εκπαίδευσης,
στιγματισμός και διαχωριστική εκπαίδευση. Η μαθήτρια λυκείου Κ. Νικολάου
καταγράφει τις εμπειρίες της από το σχολείο: «Από την πρώτη μέρα που πήγα σχολείο
η βασική μου ανάγκη ήταν να μπορέσω να ενταχθώ στη μαθητική κοινότητα, να γίνω
αποδεκτή, πρώτα από τους συμμαθητές μου κι ύστερα από τους δασκάλους μου…» και
αλλού: «Στο δημοτικό ήμουνα μόνη. Απομονωμένη από τους συμμαθητές μου…Δε
μπορούσα να συμμετέχω στα παιχνίδια τους…Δεν είχα γίνει αποδεκτή, ήμουνα
διαφορετική…» (Νικολάου, 2000).
Η σχολική κοινότητα, αντανακλώντας τις αντιλήψεις που εκφράζονται και στα
άλλα κοινωνικά πεδία, υιοθετεί συμπεριφορές αρνητικές απέναντι στα ανάπηρα άτομα
που τα καθηλώνουν στο περιθώριο της σχολικής ζωής. Ο Barton αναφέρει ότι οι
διακρίσεις είναι βαθιά ριζωμένες και αποτελούν ένα θεσμοθετημένο κομμάτι του
κοινωνικού συστήματος. Στα σχολεία κυριαρχούν στερεότυπες αντιλήψεις για τη
διαφορετικότητα. Το ανταγωνιστικό κλίμα και η έμφαση στην επιλογή και τις
ικανότητες για μάθηση συμβάλλουν στη διατήρηση καταστάσεων κοινωνικού
διαχωρισμού. Επίσης, οι συγκεντρωτικές οδηγίες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, οι
πρακτικές όπου η επιτυχία του μαθητή ισοδυναμεί με το «άριστα» και η επιτυχία ή η
αποτυχία θεωρούνται προσωπική υπόθεση του μαθητή εκφράζουν την ανταγωνιστική
ιδεολογία που διαπερνά την εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία τα ανάπηρα παιδιά
δεν έχουν θέση (Barton, 2000, σελ. 62-68).
Η σημερινή δομή του γενικού σχολείου στην Ελλάδα, το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης (που προσανατολίζεται στις αξίες της αγοράς και στις ανάγκες της
οικονομίας), οι προτάσεις για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των σχολικών
μονάδων με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών, καθώς και τα νέα βιβλία με
το αυξημένο επίπεδο δυσκολίας στο περιεχόμενο, τη δομή και τη μεθοδολογία, οδηγούν
στο περιθώριο κατά πρώτο λόγο τους ανάπηρους μαθητές, μεγαλώνουν τα ποσοστά
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μαθητικής διαρροής από το δημοτικό προς το γυμνάσιο και ενισχύουν την άνθιση της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο χώρο της «ειδικής εκπαίδευσης». Και εάν η
εντατικοποίηση του σχολείου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει δυσμενείς επιπτώσεις
στους ανάπηρους μαθητές, οι επιπτώσεις αυτές πολλαπλασιάζονται στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, όπου και οι απαιτήσεις του σχολείου πολλαπλασιάζονται. Όσοι από τους
ανάπηρους μαθητές «εκπαιδευτούν» στο διαχωριστικό σύστημα της «ειδικής αγωγής»,
εγκαταλείπονται όταν φθάσουν στην ηλικία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ακολουθώντας την μοναχική τους πορεία αβοήθητοι. Στην πράξη αυτό που συμβαίνει
είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία που περνά ένα μεγάλο μέρος της ζωής της σε
διαχωριστικά εκπαιδευτικά πλαίσια της πρωτοβάθμιας «ειδικής αγωγής», στη συνέχεια
μένει στο σπίτι, χωρίς δουλειά και χωρίς προοπτική πέρα από αυτή των επιδομάτων και
του οίκτου.
Βέβαια, η εκπαιδευτική διαδικασία δε συντελείται σε πολιτικό, πολιτισμικό και
οικονομικό κενό. Είναι αποτέλεσμα πολιτικού σχεδιασμού και αποφάσεων που
συνδέονται με τους οικονομικούς στόχους που κάθε φορά τίθενται και τις πολιτισμικές
αξίες που επικρατούν. Η Brine (2001, σελ. 120) αναφέρει ότι η οικονομική, πολιτισμική
και πολιτική πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο
οποίο αποφασίζεται η υπερεθνική και εθνική εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και το
πλαίσιο στο οποίο συντελείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Giroux,
(2003, σελ. 6) τα σχολεία θεωρούνται ως απλά παραρτήματα των χώρων εργασίας, ενώ
επιβάλλονται μοντέλα αξιολόγησης σε ανταγωνιστικά πλαίσια τα οποία αναπαράγουν
τις ευρύτερες κοινωνικές ανισότητες.
Η απόπειρα ένταξης των ανάπηρων μαθητών σε μια τέτοιου είδους
εντατικοποιημένη και ανταγωνιστική εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται είτε στα πλαίσια
της γενικής εκπαίδευσης (δηλαδή, στο γενικό σχολείο που διατηρώντας την τρέχουσα
μορφή του πραγματοποιεί «ένταξη»), είτε μέσα από το διαχωριστικό θεσμό της
«ειδικής αγωγής». Και στις δυο περιπτώσεις η ανισοτιμία διαπιστώνεται εύκολα. Στην
περίπτωση της ένταξης μέσα από την υπάρχουσα γενική εκπαίδευση, οι εμπειρίες των
μαθητών

οριοθετούν

αντιμετωπίζουν

στη

τις

δυνατότητές

σχολική

τους

της.
ζωή

Συγκεκριμένα
καταγράφονται

προβλήματα

που

σε

που

έρευνα

πραγματοποιήθηκε μεταξύ ανάπηρων μαθητών 16 έως 21 ετών, οι οποίοι εγκατέλειψαν
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το γενικό σχολείο ένταξης για να φοιτήσουν σε σχολείο ειδικής αγωγής. Ειδικότερα,
αναφέρονται από τους μαθητές:
-

προβλήματα προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον του σχολείου

-

μη υποστηρικτική στάση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία

-

έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης στην τάξη από βοηθητικό προσωπικό

-

απουσία θεραπειών, τις οποίες υποστηρίζουν ένθερμα οι μαθητές

-

αδυναμία συμμετοχής σε δραστηριότητες πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα

-

εχθρική ή επιθετική συμπεριφορά από κάποιους εκπαιδευτικούς

-

κοινωνική απομόνωση στο σχολείο, απαξίωση και τραμπουκισμοί (bulling)

-

εντατικοποιημένος ρυθμός δουλειάς που τους αφαιρεί την ισότιμη συμμετοχή
(Pitt and Curtin, 2004).
Γίνεται φανερό ότι ένταξη δε σημαίνει τοποθέτηση ή μετακίνηση ενός παιδιού

από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο ή εγκατάλειψη των παιδιών σε ένα περιβάλλον χωρίς να
έχει προηγηθεί συγκεκριμένος προγραμματισμός (Barton, 2000, σελ. 59).
Σχετικά με την «ειδική αγωγή», απευθύνεται σε μια ομάδα του μαθητών που,
ανάλογα με τα κοινωνικά και ιστορικά συμφραζόμενα, αντιμετωπίζονται ως
«μειονεκτικά παιδιά με καθυστερημένη ή διαταραγμένη προσωπικότητα» (Καλαντζής,
1972),

«παιδιά

που αποτελούν

εξαιρέσεις από

τον κανόνα»

(Ξηρομερίτη-

Τσακλαγκάνου, 1984), «παιδιά με μειονεξίες» ή τελευταία «παιδιά με ειδικές ανάγκες»
(όπ. αναφ. στο Ζώνιου-Σιδέρη 1998. σελ. 66).
Τα ειδικά σχολεία, που μαζί με τα τμήματα ένταξης και την παράλληλη στήριξη
ανάπηρων μαθητών αποτελούν και τις βασικές μορφές της ειδικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, είναι «κλειστές» δομές. Αδυνατούν να βρουν διεξόδους και να σπάσουν το
φράγμα των προκαταλήψεων. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού τους είναι
αναντίστοιχη με εκείνη της κοινωνικής πραγματικότητας, επειδή δεν παρουσιάζει
ποικιλία. Οι μαθητές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ίδιων, των οικογενειών τους αλλά και των ειδικών
σχολείων. Οι μαθητές των ειδικών σχολείων γκετοποιούνται, καθώς περιορίζονται με
τους

«ομοίους»

τους,

με

αποτέλεσμα

να

μην

καταφέρνουν

συχνά

να

κοινωνικοποιηθούν αποτελεσματικά και να ενταχθούν κοινωνικά. (Ζώνιου-Σιδέρη,
1997, σελ. 772 και Ζώνιου-Σιδέρη, 2000α, σελ. 34).
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Ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει, και μόνο σε φραστικό επίπεδο, από την
εποχή του Vygotsky ο οποίος διαπίστωσε ότι στα πλαίσια της παραδοσιακής θεώρησης
για την αναπηρία οι πρωτογενείς δυσλειτουργίες παρουσιάζονται ως η βάση που
καθορίζει όλη την προσωπικότητα του παιδιού. Το παιδί με αναπηρία εξετάζεται υπό το
πρίσμα καθαρά βιολογικών όρων, ενώ αγνοείται η κοινωνική ανάπτυξη της
προσωπικότητας του παιδιού και η δυνατότητα υπέρβασης των δυσκολιών που
δημιουργούν οι οργανικές ατέλειες. Η «ειδική αγωγή» δεν αντιμετωπίζει τα παιδιά ως
ενεργά κοινωνικά άτομα αλλά περισσότερο σαν ζώα που πρέπει να «εξημερωθούν» ή
να «εκγυμναστούν». Στα πλαίσια της «ειδικής αγωγής» τονίζεται η διαφορά και η
ανομοιότητα σε σχέση με τα «κανονικά» παιδιά. Τα παιδιά με αναπηρία
παρουσιάζονται σαν ξεχωριστός τύπος παιδιών που έχει ανάγκη ιδιαίτερων
παιδαγωγικών μεθόδων σε ένα «ειδικό» σχολείο, όπου εφαρμόζεται ένα «ειδικό»
πρόγραμμα σπουδών (Δαφέρμος, 2002, σελ. 101-103).
Η «ειδική αγωγή», λειτουργώντας δορυφορικά και περιθωριακά ως προς τον
κύριο κορμό της εκπαίδευσης, παραβλέπει τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των
ανάπηρων

μαθητών.

Πέρα

από

τους

διακηρυγμένους

στόχους

της,

είναι

προσκολλημένη στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο εντοπίζει αβασάνιστα
την πηγή των εκπαιδευτικών δυσκολιών στους ίδιους τους μαθητές, παρά στο είδος των
αλληλεπιδράσεων που βιώνουν αυτοί μέσα στο σχολείο. Σύμφωνα με τον Cummins, το
είδος αυτό της «ειδικής αγωγής» αποτελεί ένα από τα παραδείγματα εκπαιδευτικών
δομών οι οποίες κάνουν συστηματικές διακρίσεις σε βάρος των διαφερόντων μαθητών.
Παρά τη ρητορική περί ένταξης, η «ειδική αγωγή» συνεχίζει να αντανακλά ιατρικές και
ψυχολογικές αντιλήψεις σχετικά με το τι συνιστά η κατάσταση της αναπηρίας,
συντελώντας έτσι στη διατήρηση ενός «ειδικού», διαχωριστικού μοντέλου (Cummins,
2005, σελ. 206-207).
Ο Vygotsky χρησιμοποιώντας το παράδειγμα τυφλού παιδιού, θεωρεί ότι το
ειδικό σχολείο όχι μόνο δεν το βοηθά αλλά με συστηματικό τρόπο το αποσπά από το
κοινωνικό περιβάλλον και το τοποθετεί σε ένα στενό απομονωμένο μικρόκοσμο, στον
οποίο όλα προσαρμόζονται στην ατέλειά του και του θυμίζουν τη μειονεκτικότητά του.
Αυτό το σχολείο δεν ενισχύει την ανάπτυξη των δυνάμεων του τυφλού παιδιού αλλά
προωθεί τη συστηματική τους εξασθένιση. Ο εξαναγκασμός του παιδιού με αναπηρία
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να φοιτήσει σε ειδικό σχολείο έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια την εμφάνιση του
αισθήματος κατωτερότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, τη μειωμένη
αυτοεκτίμηση και την εσωτερική αποδοχή της μειονεκτικότητάς του. Κατά τον
Vygotsky το ειδικό σχολείο είναι από τον ίδιο του το χαρακτήρα αντικοινωνικό. Το
μεγαλύτερο μειονέκτημά του είναι ότι ισχυροποιεί την ψυχολογία του απομονωτισμού.
Οι κοινωνικές διαφορές παρουσιάζονται ως φυσικές και οι αρνητικές στάσεις και τα
στερεότυπα παρουσιάζονται σαν να απορρέουν από την ίδια τη φύση των παιδιών σε
συνάρτηση με το αν είναι «προικισμένα ή «ελαττωματικά», «ικανά» ή «ανίκανα». Το
«ειδικό σχολείο» καταστρέφει ό,τι υγιές έχουν τα ανάπηρα παιδιά. Η θεραπευτική
παιδαγωγική καταβροχθίζει την προληπτική και η «ειδική αγωγή» την κοινωνική
αγωγή (Δαφέρμος, 2002, σελ. 101-103).
Η ειδική αγωγή, έχοντας ως αφετηρία το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας, συνιστά
ένα πεδίο στο οποίο ο νομικός, ψυχολογικός, επιστημονικός, κοινωνικός, πολιτισμικός,
ιστορικός και ένας ολόκληρος εσμός λόγων περιπλέκονται, χωρίς ωστόσο να
κατευθύνουν τη δράση τους στην κοινωνική αλλαγή. Οι Connor και Ferri, 2007, σελ.
74) θέτουν το ερώτημα σε ποιο βαθμό η αποτυχία της ένταξης οφείλεται σε ένα
εκπαιδευτικό σύστημα που δεν ενδιαφέρεται συνολικά για αλλαγή και ισότητα και
ακόμη, κατά πόσο οι μη ανάπηροι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής ενδιαφέρονται να
διατηρήσουν τη δική τους σφαίρα επιρροής αντί να προωθήσουν ουσιαστικές αλλαγές
για τους ανάπηρους ανθρώπους.
Η λύση που προτείνεται από όλες τις πλευρές (φορείς της εκπαιδευτικής
πολιτικής, γονείς ανάπηρων μαθητών, εκπαιδευτικούς, κ.λ.π.) ως η πλέον ενδεδειγμένη
για την άρση των ανισοτήτων που βιώνουν οι ανάπηροι μαθητές στο χώρο της
εκπαίδευσης φαίνεται να είναι η ένταξη. Όμως, η ασάφεια με την οποία συχνά
χρησιμοποιείται ο όρος καθώς και η οπτική που θεωρεί ότι η μεταφορά του ειδικού
τομέα της εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο μπορεί να οδηγήσει σε άρση του
αποκλεισμού, έχει φανεί ότι οδηγεί σε ανισότητα και αποτελεί μια ψευδεπίγραφη
εκδοχή της ένταξης. Σύμφωνα με τη Ζώνιου-Σιδέρη, η ουσιαστική ενταξιακή
εκπαίδευση θέτει υπό διαπραγμάτευση την κυρίαρχη «αρχιτεκτονική» της φοίτησης
στα σχολεία, δηλαδή τι διδάσκεται και με ποιο τρόπο (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004, σελ. 2335).
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Η ένταξη, όπως αναφέρεται από τον Perrenoud, (1997, όπ. αναφ. στο ΖώνιουΣιδέρη, 2000β, σελ. 38) επιχειρήθηκε αφενός μέσα σε ένα αρνητικό κλίμα για την
αναπηρία, δεδομένων των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων που κυριαρχούν και
αφετέρου μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που διαμορφώνει τις υπηρεσίες του
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, στοχεύοντας στη σύνδεση οικονομίας και
αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα
όχι μόνο δε μπορεί να έχει ως στόχο την ένταξη αλλά αντίθετα υποθάλπει και
εξασφαλίζει το σχολικό αποκλεισμό, την ανισότητα και την αποτυχία για όλα τα παιδιά
που με κάποιον τρόπο αποκλίνουν από τους κανόνες που αυτό ορίζει.
Προϋπόθεση για μια ενταξιακή παιδαγωγική αποτελεί η αναγνώρισή της στα
πολιτικά και κοινωνικά πλαίσια στα οποία μπορεί να έχει εφαρμογή. Η ένταξη,
σύμφωνα με τη Ζώνιου-Σιδέρη, πρέπει να κατανοηθεί ως κοινωνική και
κοινωνικοπολιτική υπόθεση, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν και να
διαφοροποιηθούν τόσο το κοινωνικό σύστημα όσο και οι εκπαιδευτικοί φορείς, ώστε τα
ανάπηρα παιδιά να βρουν το ρόλο τους ως μαθητές του γενικού σχολείου (1998, σελ.
145). Η ένταξη απευθύνεται σε όλο τον μαθητικό πληθυσμό και, σύμφωνα με τον
Barton, ασχολείται με τις αιτίες, τον τρόπο, το χρόνο και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα
της εκπαίδευσης όλων των μαθητών. Επίσης, σχετίζεται με την πολιτική της
αναγνώρισης, αφού εξετάζει ποιοι περιλαμβάνονται και ποιοι αποκλείονται από το
εκπαιδευτικό σύστημα. Προϋπόθεση θεωρείται η μετατροπή των σχολείων σε
οργανισμούς που είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να υποδεχθούν όλο το μαθητικό
πληθυσμό, με στόχο να μη μείνει κανένας μαθητής έξω από το σχολείο (2000, σελ. 59).
Βέβαια, η αναγνώριση της ένταξης αποκλειστικά ως προσαρμογής της
εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή περιορίζει τη σημασία της.
Σύμφωνα με τον Goodley (χ.χ.), η σημασία της είναι πολύ ευρύτερη: εξετάζει κατά
πόσο υπηρετείται η κοινωνική δικαιοσύνη μέσα από την εκπαιδευτική πολιτική, την
παιδαγωγική και τη διδασκαλία, ξεκινώντας από τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα πανεπιστήμια και φτάνοντας μέχρι
την ευρύτερη κοινωνία. Οι αλλαγές που απαιτούνται αφορούν:
-σε μακρο-επίπεδο, τις κυβερνητικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που προωθούν
την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ανθρώπων που ιστορικά έχουν
περιθωριοποιηθεί,
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-σε μεσο-επίπεδο, την ανάπτυξη εκ μέρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
ενταξιακών μορφών οργάνωσης και αναλυτικών προγραμμάτων που να περιλαμβάνουν
όλους τους μαθητές,
-σε μικρο-επίπεδο, την άσκηση κριτικής ματιάς εκ μέρους των δασκάλων στην
καθημερινή τους πρακτική και διδασκαλία, ώστε να περιλαμβάνουν στις τάξεις τους
όλους τους μαθητές.
Η ένταξη αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που συχνά εγείρει περισσότερα ερωτήματα
παρά προσφέρει απαντήσεις. Ένας από τους κύριους στόχους της ενταξιακής
εκπαίδευσης είναι να ωθήσει τα άτομα που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία
να σκέφτονται με ελπίδα για τις δυνατότητες της εκπαίδευσης.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΣ
Στο χώρο της αναπηρίας οι ερευνητικές πρακτικές που κυριαρχούσαν μέχρι
πρόσφατα -και ίσως ακόμα επικρατούν- είχαν την αφετηρία τους στο θετικιστικό
ερευνητικό παράδειγμα και στις προϋποθέσεις που το υποστήριζαν. Ωστόσο, σύμφωνα
με τον Oliver, αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά προβλήματα. Αφενός η εμπειρία
των αναπήρων διαστρεβλωνόταν σε σημαντικό βαθμό και αφετέρου η σχέση έρευνας
και κοινωνικής αλλαγής αντιμετωπιζόταν με έναν υπεραπλουστευτικό τρόπο, καθώς ο
πολιτικός σχεδιασμός στηριζόταν σε μια μηχανιστική κοινωνική προσέγγιση (Oliver,
1992). Για το ξεπέρασμα αυτών των προβλημάτων διαμορφώθηκε μια διαφορετική
ερευνητική προσέγγιση, στα πλαίσια του κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας.

1. Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ο δρόμος που ακολούθησε η έρευνα για την αναπηρία, όπως θα ήταν
αναμενόμενο, υπήρξε παράλληλος με τη διαδρομή της συζήτησης για την αναπηρία.
Έτσι, στον αντίποδα των θετικιστικών ερευνητικών προσεγγίσεων που υποστηρίζονταν
οντολογικά από το ατομικό/ιατρικό μοντέλο αναπηρίας, αναπτύχθηκαν διάφορες
εναλλακτικές

ερευνητικές

πρακτικές

των

οποίων

το

οντολογικό

υπόβαθρο

προσδιοριζόταν στο κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας και τις διάφορες εκδοχές του.
Σύμφωνα με τον Oliver (1992) (όπ. αναφ. στο Καραγιάννη και Σιδέρη-Ζώνιου,
2006, σελ. 225) η ερευνητική πρακτική που στηρίζει το κοινωνικό μοντέλο της
αναπηρίας τοποθετείται στο χώρο της Κριτικής σχολής σκέψης, στα πλαίσια της οποίας
εντάσσονται η Φεμινιστική προσέγγιση και σε μικρότερο βαθμό οι Ερμηνευτικές
προσεγγίσεις. Η ιστορική αλλαγή στις ερευνητικές μεθόδους, δηλαδή η μετάβαση από
το θετικισμό στην Ερμηνευτική και τέλος στην Κριτική θεωρία, είναι στενά
συνδεδεμένη με την αντιμετώπιση της αναπηρίας, δηλαδή από το ατομικό στο
κοινωνικό και τέλος στο πολιτικό επίπεδο, παρ’ όλο που συχνά τα επίπεδα αυτά
επικαλύπτονται. Η συμβολή της Κριτικής θεωρίας υπήρξε καθοριστική στη
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διαμόρφωση μιας εναλλακτικής ερευνητικής προσέγγισης (Barnes and Mercer, 2004),
καθώς ήταν προσανατολισμένη σε χειραφετικούς στόχους και ανατρεπτικά ζητήματα.
Η κυρίαρχη αντίληψη περί «προσωπικής τραγωδίας» καταγγέλθηκε από τον
Oliver ως «απάτη» που δεν είχε να προσφέρει τίποτα στην άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού που βίωναν τα ανάπηρα άτομα. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι ακαδημαϊκοί των
οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονταν στην αναπηρία χωρίς τη συμμετοχή
αναπήρων καταγγέλθηκαν ως «παράσιτα» των αναπήρων (Barnes and Mercer, 2004).
Σύμφωνα με τον Oliver, η έρευνα για την αναπηρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
ένα σύνολο τεχνικών και αντικειμενικών διαδικασιών που εκπονείται από ειδικούς
αλλά ως μέρος του αγώνα των αναπήρων εναντίον της καταπίεσης που βιώνουν στην
καθημερινότητά τους. Έτσι, το σημαντικότερο ερώτημα που θα πρέπει να περιλαμβάνει
η ερευνητική ατζέντα είναι αν οι ερευνητές επιθυμούν να συνδεθούν με τους
ανάπηρους και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον αγώνα
τους εναντίον της καταπίεσης ή επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτές τις
γνώσεις με τρόπους που οι ίδιοι οι ανάπηροι θεωρούν καταπιεστικούς (Oliver, 1992).
Οι Καραγιάννη και Σιδέρη-Ζώνιου (2006, σελ. 225) αναφέρουν πως η
τοποθέτηση του Oliver το 1992 ότι το κοινωνικό μοντέλο ισοδυναμεί με τη μετακίνηση
της έμφασης από το ατομικό ελάττωμα στο φυσικό, πολιτισμικό και κοινωνικό
περιβάλλον που αποκλείει τα άτομα ορίζοντάς τα ως ανάπηρα, σηματοδότησε την
έναρξη εναλλακτικών ερευνητικών προσεγγίσεων μελέτης της αναπηρίας που
ονομάστηκαν Χειραφετική έρευνα. Σε αυτά τα πλαίσια αναπτύχθηκε μια σημαντική
συζήτηση στη διεθνή ερευνητική κοινότητα στην οποία συμμετείχαν, στηρίζοντας τη
Χειραφετική έρευνα και αρκετοί ανάπηροι ερευνητές/ακτιβιστές, όπως οι Morris,
Barnes, Shakespear κ.λ.π.
Οι γενικοί στόχοι και τα κύρια χαρακτηριστικά της Χειραφετικής έρευνας για
την αναπηρία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
-

Απόρριψη του ατομικού μοντέλου αναπηρίας και αντικατάστασή του με το
κοινωνικό μοντέλο.

-

Υιοθέτηση μιας ανατρεπτικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία οι ερευνητές
θα είναι υπόλογοι στην ομάδα των αναπήρων και στις πολιτικές τους
οργανώσεις.
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-

Αντιστροφή της ιεραρχικής σχέσης ερευνητή-ερευνώμενου κατά την εξέλιξη
των ερευνητικών διαδικασιών (συλλογή δεδομένων, προϊόντα της έρευνας).

-

Αποδοχή μεικτών ερευνητικών μεθοδολογιών και μεθόδων (Mercer, 2004).
Στα πλαίσια της Χειραφετικής έρευνας, η μεθοδολογία και η επιλογή των

ερευνητικών μεθόδων, παρά το γεγονός ότι συνδέθηκε κυρίως με ποιοτικές
στρατηγικές, αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως δευτερεύον τεχνικό ζήτημα, χωρίς
αυστηρότητα επειδή η βαρύτητα δόθηκε περισσότερο στο πολιτικό περιεχόμενο που
έπρεπε να τη χαρακτηρίζει. Έτσι, όλες οι ερευνητικές προσεγγίσεις θεωρούνται
αποδεκτές εφόσον επιδιώκουν να διερευνήσουν και να φωτίσουν τους κοινωνικούς
φραγμούς που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα στην καθημερινότητά τους και στο
βαθμό που επιλέγονται προκειμένου να υπηρετήσουν τις ανάγκες των ίδιων των
αναπήρων (Barnes and Sheldon, 2007).
Ο Oliver (1997) υποστηρίζει (όπ. αναφ. στο Καραγιάννη και Σιδέρη-Ζώνιου
2006, σελ. 227) ότι δεν είναι βέβαιος εάν οι συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια, η
συμμετοχική παρατήρηση, η ανάλυση περιεχομένου κ.λ.π. είναι συμβατά ή μη συμβατά
με τη Χειραφετική έρευνα, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το πεδίο δράσης σε παραδοσιακούς
θετικιστές και αντιθετικιστές. Το σημαντικό είναι να τηρούνται δύο βασικές
προτεραιότητες, αδιάφορες από την άποψη των εργαλείων και της τεχνικής. Η πρώτη
μεθοδολογική αρχή αφορά τη «διαφάνεια» σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
ξεδιπλώνεται η έρευνα, από το στάδιο του σχεδιασμού της ως τη συλλογή των
δεδομένων, την ανάλυση και τις προτάσεις. Η δεύτερη αρχή αναφέρεται στην
υποχρέωση των ερευνητών για δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και επιστροφή των
δεδομένων στις ερευνούμενες ομάδες για απολογισμό.
Το χειραφετικό παράδειγμα υπόσχεται μια καινοτόμα προσέγγιση στην έρευνα
της αναπηρίας. Βέβαια, παρά τη δέσμευση στον αγώνα κατά του κοινωνικού
αποκλεισμού, από μόνη της δε μπορεί να ανατρέψει τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν
οι ανάπηροι. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Mercer, η Χειραφετική έρευνα οφείλει να
εξετάζει τις απόψεις των αναπήρων για την κοινωνική πραγματικότητα και να
συμβάλλει στη συζήτηση για το πώς η παραγόμενη γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην ανατροπή του κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων (Mercer, 2004).
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2. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη μελέτη κειμένων που αναφέρονται στην
αναπηρία και έχουν γραφεί από ανάπηρα άτομα ή από μέλη των οικογενειών τους,
προκειμένου να αναδειχτεί ο λόγος των ίδιων των αναπήρων για ζητήματα που τους
αφορούν άμεσα. Ως ερευνητικό εργαλείο που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο σκοπό
αυτό, αλλά -κατά το δυνατό- και στις προϋποθέσεις και τις αρχές που θέτει η
Χειραφετική έρευνα, επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου και ειδικότερα η ποιοτική
εκδοχή της.
Σύμφωνα με τον Holsti (1968 όπ. αναφ. στο Cohen και Manion, σελ. 86), η
ανάλυση περιεχομένου είναι μια ερευνητική μέθοδος με «πολλαπλούς σκοπούς που έχει
αναπτυχθεί ειδικά για να διερευνήσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, στη διερεύνηση
των οποίων το περιεχόμενο της επικοινωνίας χρησιμεύει ως βάση για εξαγωγή
συμπερασμάτων».
Ο Berelson, από τους πρώτους που προσπάθησε να δώσει έναν ορισμό σε αυτή
τη μέθοδο το 1952, αναφέρει ότι πρόκειται για μια ερευνητική τεχνική που επιδιώκει
την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του δηλωμένου περιεχομένου
της επικοινωνίας (όπ. αναφ. στο Μπονίδης, 2004, σελ. 48).
Η ανάλυση περιεχομένου συνιστά ουσιαστικά ένα σύνολο μεθοδολογικών
διεργασιών εφαρμόσιμο σε γνωστικά αντικείμενα ενός ευρέως φάσματος, από την
κλινική ψυχολογία ως τη μελέτη των νοοτροπιών και των ιδεολογιών που αποτελεί
αντικείμενο των κοινωνικών επιστημών (Πάλλα, 1992, σελ. 45). Είναι μια μέθοδος
δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικού υλικού το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή κειμένων,
συνεντεύξεων, εικόνων, φιλμ κ.λ.π. Η Κυριαζή αναφέρει ότι συνήθως η ανάλυση
περιεχομένου εφαρμόζεται σε υλικό προερχόμενο από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
(εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, κινηματογράφος, ραδιόφωνο) αλλά εφαρμόζεται
και στην ανάλυση οποιουδήποτε επικοινωνιακού λόγου ή μηνύματος και ποιοτικού
υλικού γενικότερα, όπως προσωπικές επιστολές, ημερολόγια, ελεύθερες συνεντεύξεις,
μυθιστορήματα, πρακτικά συνελεύσεων κ.ά. (1999, σελ. 283).
Το χαρακτηριστικό της ερευνητικής αυτής μεθόδου είναι ότι μετατρέπει υλικό
ποιοτικής φύσης σε μορφή ποσοτικών δεδομένων, με συστηματικό και τυποποιημένο
τρόπο.

Χρησιμοποιεί

συγκεκριμένους

κανόνες

για

την

εξαγωγή

έγκυρων
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συμπερασμάτων (Weber, 1990, σελ. 9) από την ανάλυση γραπτών κειμένων. Τα
συμπεράσματα αυτά μπορεί να αφορούν είτε τον αποστολέα, είτε τον παραλήπτη του
μηνύματος ή το ίδιο το μήνυμα. Σε αντίθεση με την απλή ανάγνωση, η ανάλυση
περιεχομένου επιτρέπει τη συστηματική προσπέλαση του κειμένου. Αυτό, σύμφωνα με
την Κυριαζή, συνεπάγεται α) ότι το κείμενο εξετάζεται στην ολότητά του και όχι
επιλεκτικά, β) ότι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των
δεδομένων ορίζονται με σαφήνεια έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανάληψη και ο
έλεγχος της διαδικασίας από άλλους ερευνητές και γ) ότι χαρακτηριστικά που
εμφανίζονται στο κείμενο ποσοτικοποιούνται ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η
σημασία που φέρουν στο ίδιο το κείμενο αλλά και σε σύγκριση με άλλα (1999, σελ.
284).
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει σε
σημαντικό βαθμό ποσοτικά στοιχεία. Η Κυριαζή (1999, σελ. 285) αναφέρει ότι
περιορίζεται στη μέτρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στο υπό έρευνα κείμενο.
Στη συνέχεια τα αποτελέσματα συνοψίζονται και επιτρέπουν τη στατική ή τη
διαχρονική περιγραφή του υπό μελέτη κοινωνικού φαινομένου. Μέσω της στατιστικής
επεξεργασίας των στοιχείων ανακαλύπτονται στατιστικές συσχετίσεις βάσει των
οποίων ελέγχονται οι θεωρητικές υποθέσεις της έρευνας ή αναδύονται νέες θεωρητικές
επεξηγήσεις. Κατά συνέπεια, η ανάλυση περιεχομένου, ως ποσοτική μέθοδος
επιδέχεται την ίδια κριτική με τις άλλες ποσοτικές μεθόδους. Οι Μπονίδης και
Χοντολίδου (1997, σελ. 189) κάνουν λόγο για τεμαχισμό του κειμένου και έμφαση στις
μονάδες ανάλυσης που δεν καταφέρνουν τις περισσότερες φορές να ανασυνθέσουν
χάριν του αναγνώστη το κείμενό του στο σύνολό του και δεν το εντάσσουν στην εποχή,
στο χώρο και στην ιδεολογική του προέλευση.
Τα παραπάνω προβλήματα της ανάλυσης περιεχομένου επιχειρεί να λύσει η
σύζευξη ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου ή και η ολοκληρωτική
αντικατάσταση της ποσοτικής από την ποιοτική εκδοχή της μεθόδου. Με την ποιοτική
ανάλυση περιεχομένου επιδιώκεται η προσεκτική και με κοινωνική ευαισθησία μελέτη
του κειμένου σε συνάρτηση με τα ιστορικά συμφραζόμενα. Οι εισηγητές της ποιοτικής
ανάλυσης υποστηρίζουν ότι η συχνότητα ορισμένων χαρακτηριστικών του κειμένου δε
σχετίζεται με τη σημαντικότητά τους, ότι κάθε επανάληψη μιας αναφοράς δεν
παρουσιάζει το ίδιο βάρος. Επίσης, παραλήψεις ή αποσιωπήσεις στο κείμενο μπορεί να
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έχουν σημαντική βαρύτητα. Η πορεία που ακολουθείται είναι κυκλική, σε αντίθεση με
την ποσοτική ανάλυση όπου η ακολουθούμενη πορεία είναι γραμμική (Μπονίδης και
Χοντολίδου, 1997, σελ. 198).
Η ποιοτική ανάλυση επιμένει στην αναγκαιότητα να υπολογιστεί το
υπονοούμενο, το «υποβόσκον» ή «υφέρπον» περιεχόμενο, που το αντιλαμβάνεται μέσω
των «δισταγμών», των αποσιωπητικών, των επαναλήψεων κ.λ.π. (Πάλλα, 1992, σελ.
48). Οι Becker & Lissmann (1973) αναφέρουν ότι η ανάλυση περιεχομένου δεν αναλύει
μόνο το έκδηλο περιεχόμενο αλλά εξετάζει δυο διαφορετικά επίπεδα του υπό μελέτη
υλικού. Τα θέματα και τις βασικές ιδέες του κειμένου ως πρωταρχικό περιεχόμενο και
τις πληροφορίες από το ευρύτερο πλαίσιο του κειμένου ως άδηλο, λανθάνον
περιεχόμενο (όπ. αναφ. στο Mayring, 2000).
Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να εφαρμοστεί με
ποικίλες διαφοροποιήσεις, συνήθως ακολουθούνται ορισμένα βασικά στάδια και
βήματα. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003, σελ. 62),
-

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει μια αρχική θεωρητική επεξεργασία και μια
αποσαφήνιση του ερευνητικού αντικειμένου και των ερευνητικών ερωτημάτων.
Συνήθως αυτό το στάδιο διατρέχει ολόκληρη την ερευνητική διαδικασία καθώς
ανασχηματίζεται κατά την εξέλιξή της.

-

Το δεύτερο στάδιο αφορά τον ακριβή προσδιορισμό του ποιοτικού υλικού.

-

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της μονάδας καταγραφής και
ανάλυσης, δηλαδή των τμημάτων των κειμένων που παρουσιάζουν ερευνητικό
ενδιαφέρον (λέξη, παράγραφος, ολόκληρο το κείμενο, κ.λ.π.).

-

Το τέταρτο στάδιο αναφέρεται στη συστηματοποίηση των εννοιολογικών
κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται τα ποιοτικά δεδομένα και στις οποίες
ουσιαστικά βασίζεται η ανάλυση περιεχομένου.

-

Το πέμπτο στάδιο συνδέεται στενά με το προηγούμενο και είναι αυτό της
κωδικοποίησης του υλικού εντός κάθε κατηγορίας.
Για την παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου γιατί

βοηθά στη συστηματική και ποιοτική προσπέλαση των μηνυμάτων των κειμένων.
Σύμφωνα με το Σαμανίδη (2006, σελ. 7), «η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου βοηθά να
γίνει αντιληπτό ότι τα κείμενα που αποτελούν το προς ανάλυση υλικό έχουν γραφτεί με
συγκεκριμένο σκοπό και λειτουργούν μέσα σε συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό και
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ιδεολογικό πλαίσιο. Τα κείμενα εξετάζονται και ως κοινωνική πρακτική με την
προθετικότητα, τους προσανατολισμούς και τις κατευθύνσεις τους, με βάση την
παραδοχή ότι προωθούν συγκεκριμένες αναλύσεις για τον κόσμο και, συγχρόνως,
ενισχύουν κάποιες όψεις της πραγματικότητας που, τις περισσότερες φορές, συνδέονται
με συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων».
Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία αξιοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό το
μεθοδολογικό παράδειγμα ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου που πρότεινε ο Ph.
Mayring στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ξεκινώντας αφενός από τη διαπίστωση ότι
από τα βιβλία μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών απουσίαζε ένα συστηματικό,
συνθετικό εργαλείο για την ανάλυση ποιοτικού υλικού βάσει σαφών ερμηνευτικών
κανόνων και, αφετέρου, από την άποψη ότι οι εν χρήσει μέθοδοι (ερμηνευτική,
γλωσσολογική ανάλυση κειμένου και ποσοτική ανάλυση περιεχομένου) ήταν ελλιπείς,
ο Mayring συνέθεσε ένα μεθοδολογικό εργαλείο που περιλαμβάνει τα τρία ακόλουθα
ερευνητικά παραδείγματα ποιοτικής προσέγγισης του κειμένου:
Α) Τη «συγκεφαλαίωση», με την οποία επιχειρείται, μέσω μιας αφαιρετικής
διαδικασίας, η ανεύρεση των ουσιαστικών μηνυμάτων του περιεχομένου του υπό
εξέταση υλικού και η παραγωγή ενός προϊόντος που θα παρέχει μια γενική εικόνα του
υλικού.
Β) Την «εξήγηση», η οποία έχει ως στόχο να διευρύνει την κατανόηση συγκεκριμένων
σημείων του κειμένου που δημιουργούν αοριστία και αμφιβολία και να τα
αποσαφηνίσει αντλώντας επιπρόσθετο υλικό από το συγκείμενο.
Γ) Τη «δόμηση», η οποία αποβλέπει στην κατάδειξη συγκεκριμένων πτυχών του
υλικού, στην τοποθέτηση μιας διατομής στο υλικό και στην αξιολόγηση του υλικού
βάσει ορισμένων κριτηρίων (Μπονίδης, 2004, σελ. 99).
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3. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό
στα στάδια που προτείνει ο Mayring, εισηγητής της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου.
Καθορισμός του υπό έρευνα υλικού
Ανάλυση συνθηκών κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε το υλικό
Τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού
Κατεύθυνση της ανάλυσης
Ερωτήματα βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου
Καθορισμός των τεχνικών ανάλυσης
Σύστημα κατηγοριών-αποδελτίωση
Ανάλυση βάσει του συστήματος κατηγοριών
Επανεξέταση των κατηγοριών βάσει της θεωρίας και του υλικού
Ερμηνεία των δεδομένων στην κατεύθυνση των βασικών ερωτημάτων
Σχήμα 1. Η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης
περιεχομένου

3.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΥΛΙΚΟΥ
Η αναζήτηση δεδομένων έγινε σε τρεις κατηγορίες κειμένων που είναι
δημοσιευμένα σε ιστοσελίδες και blogs (ιστολόγια), στο διαδίκτυο:
 Κείμενα ομάδας που αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο της
αναπηρίας, η ομάδα τους όμως δε θεωρούν ότι συγκροτείται τόσο στη βάση της
ιδιότητας του ανθρώπου με αναπηρίες αλλά μάλλον της ιδιότητας του πολίτη
(Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, www.panap.gr ).
 Κείμενα γονέων παιδιών με νοητική καθυστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα και
πολυαναπηρίες. Οι άνθρωποι αυτοί εκθέτουν και ανταλλάσσουν τις απόψεις τους
σε ένα κοινό φόρουμ, ενώ δίνουν την εντύπωση ότι η αναπηρία των παιδιών τους
είναι ο κοινός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η ζωή τους και η ζωή
των παιδιών τους. Διάχυτη στα κείμενά τους είναι η αίσθηση ότι αυτό το φόρουμ
συζήτησης αποτελείται από μέλη μιας ομάδας που ορίζεται αποκλειστικά από την
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ιδιότητα του συγγενούς ατόμου με αναπηρίες (των παιδιών τους κυρίως)
(Βιολόγια του NOESI, www.noesi.gr/blog).
 Κείμενα από την προσωπική ιστοσελίδα ενός ανθρώπου που είναι τετραπληγικός
από την ηλικία των 20, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Τα κείμενα έχουν έναν
εξομολογητικό τόνο. Ο ίδιος δεν εντάσσει τον εαυτό του σε κάποια ομάδα,
φαίνεται να κινείται ατομικά. Πιθανόν η μελέτη των κειμένων ενός ανθρώπου που
απέκτησε κάποια αναπηρία στη διάρκεια της ζωής του και που δεν κινείται στα
πλαίσια κάποιας συλλογικότητας ή ομάδας αλλά αντιμετωπίζει την αναπηρία
μόνος του, να φωτίσει άλλες πλευρές του τρόπου κατανόησης της αναπηρίας
(Χρήστος Χονδροματίδης, www.chrisxx.com).
3.1.1. Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών (22 κείμενα - ομάδα κειμένων Α’).
Η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών είναι μια μη συνδικαλιστική κίνηση και γι’
αυτό δεν δραστηριοποιείται ως τέτοια. Πρόκειται για ένα φόρουμ ανοικτού διαλόγου
και συνάντησης ενεργών πολιτών από το χώρο της αναπηρίας με συγκεκριμένες
ιδεολογικές αναφορές και προβληματισμούς, που απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία
όπου παρουσιάζει τη γνώμη της για την κατάσταση των αναπήρων, μέσα από το
ιδεολογικό πρίσμα της «εναλλακτικής» αριστεράς. Από τα αρχικά ακόμη σημειώματα
της Παρέμβασης δηλώνεται καθαρά ότι η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως πολιτικόκοινωνικό ζήτημα, τα άτομα με αναπηρία ως υποκείμενα δικαιωμάτων και οι
στερεοτυπικές-φιλανθρωπικές αντιλήψεις για την αναπηρία αποκλείονται εξ ορισμού
από την ιστοσελίδα Ο διάλογος που πραγματοποιείται έχει παρεμβατικό-κινηματικό
χαρακτήρα.
Η αναζήτηση έγινε στα αρχεία της ιστοσελίδας της Παρέμβασης από το 20062009. Από τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί δεν επιλέχθηκαν εκείνα που ήταν νόμοι ή
είχαν καθαρά ενημερωτικό-πληροφοριακό χαρακτήρα. Αντίθετα, επιλέχθηκαν τα άρθρα
που αναφέρονταν σε ζητήματα αναπηρίας και κοινωνικού αποκλεισμού ώστε να μπορεί
να μελετηθεί ο τρόπος που γίνεται κατανοητή η αναπηρία από τα μέλη της
Παρέμβασης.
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3.1.2. Βιολόγια του Noesi. (22 αφηγήσεις - ομάδα κειμένων Β’)
Εκδότης του ιστότοπου είναι ο κοινωνικός λειτουργός Άγγελος Κουτουμάνος.
Τα μέλη που συμμετέχουν στα «Βιολόγια» 10 (μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα με
«ελαφρά νοητική καθυστέρηση», όπως η ίδια αναφέρει) ανταλλάσσουν πληροφορίες
και γνώμες για τα είδη αναπηρίας που αντιμετωπίζουν ως γονείς ή συγγενείς αναπήρων,
μιλούν για τις εμπειρίες τους και τα συναισθήματά τους, εκφράζουν τα προβλήματά
τους σε ανθρώπους που θεωρούν πολύ κοντά τους και αναφέρουν ότι αισθάνονται πως
ανήκουν σε μια κοινότητα ανθρώπων που συνδέεται στενά με βάση το πρόβλημα της
αναπηρίας.
Τα μέλη που συμμετέχουν δεν έχουν πάντα σταθερή παρουσία. Νέα μέλη
προστίθενται, παλιά αποχωρούν και κάποια άλλα συγκροτούν ένα σταθερό πυρήνα
εξασφαλίζοντας, κατά κάποιο τρόπο, μια ιδεολογική συνέχεια στη συζήτηση. Από τα
περίπου 114 μέλη που ήταν εγγεγραμμένα την περίοδο της συγκέντρωσης του υλικού,
επιλέχθηκαν οι αφηγήσεις 22 μελών από το 2006-2009 που παρείχαν το πιο πλούσιο,
ως προς τα ζητήματα που αφορούσαν την παρούσα έρευνα. υλικό. Αποκλείστηκαν τα
αμιγώς πληροφοριακά κείμενα που απλώς ενημέρωναν για είδη αναπηρίας και
διάφορες θεραπείες.
3.1.3. Προσωπική ιστοσελίδα (14 κείμενα - ομάδα κειμένων Γ’)
Πρόκειται για ένα προσωπικό, ερασιτεχνικό site για την αναπηρία και άλλα
θέματα, ενός ανθρώπου που απέκτησε τετραπληγία στη διάρκεια της ζωής του.
Επιλέχθηκε για μελέτη η στήλη «Όλα τα άρθρα μου», όπου σε ένα εξομολογητικό τόνο
ο συγγραφέας εκθέτει τις απόψεις του για την αναπηρία, την οποία -όπως δηλώνει σε
εισαγωγικό του σημείωμα- αναγνωρίζει περισσότερο ως κοινωνικό και οικονομικό,
παρά ως λειτουργικό πρόβλημα. Τα άρθρα που επιλέχθηκαν είναι δημοσιευμένα το
2007-2009, σύμφωνα με την ημερομηνία ανάρτησής τους. Δε βρέθηκαν σε αυτή τη
στήλη άρθρα δημοσιευμένα το 2006, παρόλο που η ιστοσελίδα είναι αρκετά
παλαιότερη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας οι
ιστοσελίδες www.panap.gr και www.chrisxx.com ανακατασκευάστηκαν, το υλικό τους
επανατοποθετήθηκε κάτω από στήλες με διαφορετικό όνομα σε κάποιες περιπτώσεις
Έτσι ονομάζει ο εκδότης τα ιστολόγια που διατηρεί κάθε μέλος της ομάδας μέσω των οποίων εκθέτει
προς συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη τις απόψεις και τα προβλήματα του.
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και εμπλουτίστηκε με κείμενα τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία,
καθώς κάτι τέτοιο θα καθυστερούσε την εξέλιξή της και, σύμφωνα με μια πρόχειρη
εκτίμηση, δεν θα διαφοροποιούσε σημαντικά τα συμπεράσματα στα οποία η μελέτη
αυτή κατέληξε.
3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ
Στο σημείο αυτό κρίνεται χρήσιμη η αναφορά α) στις συνθήκες που γράφηκαν
τα κείμενα και το μέσο που επέλεξαν οι συγγραφείς να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις
τους, β) σε κάποια στοιχεία για τους συγγραφείς όπως το συναισθηματικό ή το
γνωστικό τους υπόβαθρο και τους σκοπούς τους σχετικά με τις ομάδες αποδοχής,
καθώς και γ) στα χαρακτηριστικά των ομάδων αποδοχής, προκειμένου να συλλεχθούν
κάποιες σημαντικές πληροφορίες που, σύμφωνα με το Μπονίδη (2004, σελ. 103), θα
βοηθήσουν στη διατύπωση υποθέσεων και στην κατανόηση και ερμηνεία των
στοιχείων που θα προκύψουν από τις αναλύσεις με κατεύθυνση τον πομπό, δηλαδή το
συγγραφέα, το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο και την ομάδα αποδοχής.
3.2.1. Κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο συγγραφής των κειμένων –
computer-mediated communication.
3.2.1.1. Η πολιτεία
Τα κείμενα που ερευνώνται είναι σύγχρονα και όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, καλύπτουν τη χρονική περίοδο 2006-2009. Το ζήτημα της αναπηρίας
αυτή την περίοδο στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται με έναν αντιφατικό τρόπο. Αφενός η
επίσημη πολιτική, όπως εκφράζεται στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, της
εργασίας, της πρόνοιας, της αρχιτεκτονικής κ.λ.π. μιλά για την αναπηρία ως κοινωνικό
ζήτημα. Αφετέρου, η πρακτική που ακολουθείται σε όλους αυτούς τους τομείς απέχει
πολύ από μια κοινωνική προσέγγιση ενώ παραπέμπει σε ατομικές ή ιατρικές
προσεγγίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίφασης είναι ο τελευταίος
νόμος για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (βλ. εφημερίδα της κυβερνήσεως, αρ.
φύλλου 199, 2/10/2008 http://www.dismathis.gr/nomoi/N3699-EA.pdf). Η κοινωνική
προσέγγιση βρίσκεται μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων.
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3.2.1.2. Η κοινωνία
Σε επίπεδο κοινωνίας η αναπηρία και τα ανάπηρα άτομα αντιμετωπίζονται
επίσης με αντιφατικές απόψεις και στάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις αναγνωρίζεται ότι
οι ανάπηροι αντιμετωπίζουν προβλήματα που προέρχονται από λανθασμένες ή
ελλειμματικές πολιτικές, διαφαίνονται αντιλήψεις δηλαδή που προσεγγίζουν την
αναπηρία με κοινωνικούς όρους. Σε άλλες περιπτώσεις όμως η αναπηρία ανήκει στον
άνθρωπο που τη φέρει και η αντιμετώπισή της θεωρείται ατομικό ή ζήτημα
φιλανθρωπίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Εθνική
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία το 2008 σχετικά με τις στάσεις της ελληνικής
κοινωνίας απέναντι στα ανάπηρα άτομα είναι ενδεικτικά του αντιφατικού τρόπου που
προσεγγίζεται σήμερα η αναπηρία στην Ελλάδα:
Η πλειοψηφία της κοινωνίας θεωρεί ότι υπάρχει πρόοδος στα ζητήματα
αναπηρίας στη χώρα μας κατά την τελευταία δεκαετία, όμως οι συνθήκες διαβίωσης
των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα είναι πιο άσχημες από ότι στα υπόλοιπα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βαθμός συναναστροφής με τα άτομα με αναπηρία
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αδιαφορία ή το ενδιαφέρον της κοινωνίας για αυτά τα
άτομα. Η συναναστροφή με τα άτομα με αναπηρία παρουσιάζει σαφώς αυξητική τάση
τα τελευταία χρόνια και ως εκ τούτου η κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο δεκτική
απέναντι σε αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα. Η σχέση αυτή αποτελεί μια από τις
βασικές πηγές ενημέρωσης του κοινού για τα άτομα με αναπηρία. Βασική πηγή
ενημέρωσης για τα άτομα με αναπηρία κατά τη περασμένη δεκαετία ήταν τα ΜΜΕ, τα
οποία όμως παρουσιάζουν μια εικόνα των αναπήρων ιδιαίτερα συναισθηματική με
αποτέλεσμα να μη προωθείται η σύγχρονη εικόνα της αναπηρίας (κοινωνικό μοντέλο
αναπηρίας). Αύξηση παρουσιάζει επίσης το ποσοστό των ατόμων που εκτιμά ότι τα
άτομα με αναπηρία στη χώρα μας είναι πολλά, γεγονός που συνδέεται άμεσα με το
βαθμό συναναστροφής της κοινωνίας με αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα.
Μια σημαντική και ταυτόχρονα έντονη αλλαγή για τα άτομα με αναπηρία τα
τελευταία δέκα χρόνια είναι ότι παλιότερα, η αναπηρία συνδεόταν με το πρόβλημα ενώ
σήμερα συνδέεται με συναισθηματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η
κοινωνία σταδιακά παύει να αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως ένα ατομικό ζήτημα
(ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας) και αρχίζει να την αντιλαμβάνεται ως ένα κοινωνικό
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ζήτημα (κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας) που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω
συγκεκριμένων δράσεων από πλευράς κοινωνίας και πολιτείας.
Τα συναισθήματα της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία επίσης
άλλαξαν την τελευταία δεκαετία. Ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού νιώθει
θαυμασμό (θετική υπερβολή), ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που
δηλώνουν πως νιώθουν «οίκτο». Επιπλέον, η πιο συστηματοποιημένη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία από τα ίδια και η εντονότερη παρουσία τους
στην κοινωνική ζωή αποτελούν παράγοντες προώθησης των δυνατοτήτων τους στην
υπόλοιπη κοινωνία.
Οι προσφερόμενες στα άτομα με αναπηρία υπηρεσίες και αγαθά από δημόσιους,
ιδιωτικούς και κοινωνικούς και φορείς της χώρας, βαθμολογούνται από την κοινωνία
πολύ χαμηλά, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις καταγράφεται μια σχετική
άνοδος. Χαμηλότερα μεταξύ όλων των υπό εξέταση παραμέτρων βαθμολογούνται οι
υπηρεσίες της πόλης, ενώ υψηλότερα οι υπηρεσίες της εκκλησίας.
Ως σημαντικά προβλήματα αναγνωρίζονται επίσης η αδυναμία εύρεσης
εργασίας, ο κοινωνικός στιγματισμός, οι συνθήκες της ειδικής εκπαίδευσης που παρά
τη σχετική βελτίωσή τους παραμένουν ανεπαρκείς, η προσβασιμότητα στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο, ο αποκλεισμός από ψυχαγωγικές και
πολιτισμικές δραστηριότητες. λόγω αρχιτεκτονικών και άλλων εμποδίων, μεταξύ των
οποίων είναι και η απουσία εναλλακτικών μορφών ενημέρωσης/επικοινωνίας (π.χ.
γραφή Braille, νοηματική γλώσσα).
Αυξημένες είναι επίσης οι προσδοκίες των Ελλήνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
όσον αφορά στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με
αναπηρία. Αναγνωρίζεται ακόμη ότι η ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. συντέλεσε στην
προώθηση πιο «φιλελεύθερων» απόψεων για την αναπηρία (Βαρδακαστάνης, 2008).
Επίσης, έρευνα της ΜΚΟ «Αναπηρία Σήμερα» για τη στάση των πολιτών
απέναντι στα ΑΜΕΑ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009 αναφέρει ότι οι
ερωτώμενοι, σε ποσοστό 24%, δήλωσαν ότι αισθάνονται «δύσκολα» όταν βρίσκεται
στην παρέα τους κάποιο άτομο με νοητική υστέρηση, με σύνδρομο Down, 22%, με
κινητική αναπηρία, 13%, κάποιος τυφλός, 13% ή κάποιο κωφός, 4%. Ακόμη, οι
ερωτώμενοι δήλωσαν ότι αισθάνονται κυρίως αλληλεγγύη, 45% και οίκτο, 38%, όταν
έρχονται σε κοινωνική επαφή με κάποιο άτομο με αναπηρία αλλά σημαντικό ποσοστό,

93

26%, δηλώνει ότι αισθάνεται αμηχανία και περίπου 1 στους 10 παραδέχεται ότι νοιώθει
δυσφορία (Καθημερινή, 2009). Τα ευρήματα και αυτής της έρευνας επιβεβαιώνουν την
«διπολική» στάση με την οποία η αναπηρία αντιμετωπίζεται από την κοινωνία, όπου
στο ένα άκρο της στάσης αυτής βρίσκεται ο οίκτος και στο άλλο η αλληλεγγύη.
3.2.1.3. Το αναπηρικό κίνημα
Το Αναπηρικό Κίνημα στη χώρα μας υφίσταται, με λίγες δυστυχώς εξαιρέσεις,
κατακερματισμένο με τη μορφή ποικίλων οργανώσεων, συλλόγων και φορέων, οι
οποίοι μετά βίας συσπειρώνουν ένα μικρό ποσοστό μελών τους. Υιοθετώντας την
άποψη ότι είμαστε μια κοινωνία που θέλει να αλλάξει, αλλά δεν έχει τους ανθρώπους
για να την αλλάξουν, ουσιαστικά δρουν ως «μικρογραφία» της καθεστηκυίας
κοινωνικής πρακτικής: καλλιεργούν και προάγουν τον ατομικισμό, τον επαγγελματισμό
στην πολιτική και στον συνδικαλισμό και προβαίνουν σε «πολιτικά ορθές» διακηρύξεις,
οι οποίες, σε τελευταία ανάλυση, εκφράζουν μια προοπτική «απελευθέρωσης» των
αναπήρων, αποκομμένη από την προοπτική χειραφέτησης και απελευθέρωσης
ολόκληρης της κοινωνίας. Ελάχιστα είναι τα παραδείγματα αναπηρικών οργανώσεων
που θέτουν συνολικά το ζήτημα της χειραφέτησης. Παράλληλα, η εργατική τάξη, η
οποία διακινδυνεύει και πλήττεται περισσότερο από ανικανότητες που οδηγούν σε
μόνιμη και διαρκή ανεργία και περιθωριοποίηση, απουσιάζει παντελώς από το πολιτικό
προσκήνιο και κατά συνέπεια, η πρωτοβουλία βρίσκεται συνολικά στα χέρια
διαπιστευμένων πολιτικών, συνδικαλιστών και γραφειοκρατών, οι οποίοι, ανάμεσα στα
άλλα, διαμορφώνουν και προβάλλουν έναν αντιρατσισμό που εξαντλείται σε
διακηρύξεις του επίσημου κράτους. Πρόκειται για πολιτική συμπεριφορά, η οποία
νομιμοποιεί την «ιδιοτελή» φιλανθρωπία και την κρατική ελεημοσύνη, έναντι του
ανθρωπισμού και των θεσμικά κατοχυρωμένων κοινωνικών παροχών (Γεωργόπουλος,
2006).
3.2.1.4. Computer-mediated communication.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το προς διερεύνηση υλικό προέρχεται από το
διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα από ιστοσελίδες που δημιούργησαν και/ή
διαχειρίζονται οι ίδιοι οι ανάπηροι ή οι οικογένειές τους. Στη μια περίπτωση, τα
κείμενα που εξετάζονται είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα http://www.panap.gr/ που
δημιουργήθηκε από ομάδα αναπήρων, την Παρέμβαση Ανάπηρων Πολιτών. Στη
δεύτερη περίπτωση συγγενείς αναπήρων συναντώνται μέσω του διαδικτύου και με τα
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προσωπικά ημερολόγια (blogs) που διατηρούν επιδιώκουν την επικοινωνία με
ανθρώπους που μπορούν να τους καταλάβουν επειδή ανήκουν στην ίδια ομάδα
http://www.noesi.gr/blog. Στην τελευταία περίπτωση ένας άνθρωπος που στην ενήλικη
ζωή του μετατοπίστηκε από τη θέση του σωματικά ικανού στη θέση του ανθρώπου με
σοβαρές σωματικές βλάβες, δημιούργησε και διατηρεί μια ιστοσελίδα με σκοπό την
επικοινωνία http://chrisxx.com/ .
Σε όλες τις περιπτώσεις οι συγγραφείς των κειμένων επιλέγουν ως μέσο για
επικοινωνία το διαδίκτυο. Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι το διαδίκτυο έχει
θετική επίδραση στη ζωή των αναπήρων, δεδομένου ότι
-

ακυρώνει τους περιορισμούς που θέτει το δομημένο περιβάλλον και τα
προβλήματα προσβασιμότητας σε χώρους και υπηρεσίες, εφόσον αντικαθιστά
την ανάγκη μετακίνησης παρέχοντας τη δυνατότητα διεκπεραίωσης διαφόρων
εργασιών από το σπίτι,

-

επιτρέπει τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας από την πλευρά των
αναπήρων καθώς η παρουσίαση ή η απόκρυψη της σωματικής εμφάνισης και
γενικότερα της αναπηρίας αποτελεί απόφαση των ίδιων,

-

διευκολύνει τη σύναψη φιλικών και ερωτικών σχέσεων και την απρόσκοπτη
επικοινωνία με ομάδες αναπήρων και μη αναπήρων.
Η Thoreau (2006) αναφέρει ότι το διαδικτυακό περιβάλλον αποτελεί ένα χώρο

όπου οι φυσικοί περιορισμοί αποκτούν ευελιξία και οι χρήστες μπορούν να
δημιουργήσουν και να κατασκευάσουν τη δική τους ταυτότητα. Επίσης, το internet
συνιστά ένα μέσο που επιτρέπει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, κάτι που είναι
ζωτικό για τους ανάπηρους ανθρώπους, καθώς οι τυχόν περιορισμοί της κινητικότητας
τους και η ελλειμματική προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους συχνά συνεπάγεται
τον αποκλεισμό τους από την ενημέρωση. Και ακόμη, η ευκολία με την οποία γίνονται
οι δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο ευνοεί τη διάδοση της κουλτούρας της αναπηρίας.
Οι Anterberg και Jonsson (2005, σελ. 731) υποστηρίζουν ότι πολλοί ανάπηροι
αντιμετωπίζουν το διαδικτυακό περιβάλλον ως χώρο στον οποίο μπορούν να
επιτελέσουν εργασίες που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατο ή πολύ δύσκολο
να πραγματοποιηθούν. Οι διευκολύνσεις αυτές δίνουν μια αίσθηση ανεξαρτησίας και
αντιμετωπίζονται κυρίως ως εργαλεία από τους χρήστες.
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Σύμφωνα με τους Bowker και Tuffin (2002) (όπ. αναφ. στο Anterberg and
Jonsson, 2005, σελ. 731), τα άτομα μπορούν μέσω του διαδικτύου να ελέγξουν τον
τρόπο με τον οποίο τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι, αποφασίζοντας αν και ποιες
πληροφορίες θα αποκαλύψουν για τον εαυτό τους επιλέγοντας έτσι την ταυτότητα που
θα ήθελαν να έχουν. Οι πολλαπλές δυνατότητες των υπολογιστών για τη δημιουργία
εικονικής πραγματικότητας παρέχει σε πολλά άτομα την ευχέρεια να παρουσιάζουν τον
εαυτό τους και το σώμα τους με διάφορους τρόπους. Οι Seymour και Lupton (2004)
αναφέρουν ότι το σώμα αναπαρίσταται σύμφωνα με την περιγραφή που κάνει το άτομο
που γράφει. Ο καθένας μπορεί να είναι αυτό που θα ήθελε. Επειδή οι άλλοι δε μπορούν
να δουν το σώμα, δε μπορούν και να το κρίνουν με κριτήρια που αντιστοιχούν σε
εξωτερικά χαρακτηριστικά.
Από πολλούς το διαδίκτυο θεωρείται εξαιρετικό μέσο για τη δημιουργία και τη
διατήρηση φιλικών σχέσεων. Καλλιεργεί το αίσθημα κοινότητας μεταξύ ανθρώπων που
ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες όπως οι ομάδες αναπήρων, καθώς επιτρέπει την
παρουσίαση της αναπηρίας σύμφωνα με τις επιλογές των ίδιων. Ο Barnes (2001, όπ.
αναφ. στο Thoreau, 2006) αναφέρει ότι το internet βοηθά στη δημιουργία αίσθησης
κοινότητας μεταξύ ανθρώπων που διαφορετικά δε θα είχαν τη δυνατότητα να
συναντηθούν.
Σημαντικός είναι ο ρόλος του διαδικτύου στην ανάπτυξη και διατήρηση της
κουλτούρας, όπως και η δυνατότητα που παρέχει για αφηγήσεις και προσωπικές
ιστορίες. Οι Bowker και Tuffin (2002) θεωρούν ότι το διαδίκτυο παρέχει έναν
κοινωνικό χώρο όπου οι ανάπηροι μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες τους χωρίς το φόβο
ότι θα κριθούν αποκλειστικά με βάση την αναπηρία τους και επιπλέον τους παρέχεται η
ευκαιρία να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τον εαυτό τους καθώς και
να αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα αυθόρμητα και άμεσα, χωρίς τις χρονικές
καθυστερήσεις που συνεπάγονταν οι παλιότερες μορφές επικοινωνίας (αλληλογραφία,
κ.λ.π.).
Οι Seymour και Lupton (2004, σελ. 301) υποστηρίζουν ότι πολλοί ανάπηροι
επισκέπτονται με μεγάλη συχνότητα δικτυακούς τόπους σχετικούς με ζητήματα
αναπηρίας προκειμένου να ενημερωθούν για το είδος της αναπηρίας που τους
ενδιαφέρει αλλά και να «μιλήσουν» με ανθρώπους που μπορούν να τους καταλάβουν.
Βέβαια, αυτή η αίσθηση κοινότητας και η εξιστόρηση προσωπικών βιωμάτων σε

96

ανθρώπους που «μπορούν να καταλάβουν» μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των
χρηστών για επικοινωνία, ωστόσο ενέχει τον κίνδυνο της αναπαραγωγής ενός κόσμου
«ειδικών αναγκών» που παραμένει προσηλωμένος στα ατομικά του προβλήματα.
3.2.2. Οι συγγραφείς
3.2.2.1. Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών.
Από την ιστοσελίδα της Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών εξετάστηκαν 22
κείμενα, οι συγγραφείς των οποίων ως προς το φύλο είναι: σε 6 κείμενα άνδρες, σε 9
κείμενα η συντακτική ομάδα της ιστοσελίδας (δε διευκρινίζεται το φύλο των μελών
της). Οι τέσσερις αναδημοσιεύσεις από εφημερίδες που εξετάστηκαν υπογράφονται οι
δυο από άνδρα δημοσιογράφο, η μια από γυναίκα και η τέταρτη είναι ανυπόγραφη.
Επίσης εξετάστηκε μια αναδημοσίευση από το περιοδικό «Αναπηρία Τώρα» που δεν
υπογράφεται από συγκεκριμένο συγγραφέα, ένα άρθρο δημοσιευμένο με ψευδώνυμο
στο οποίο δε διακρίνεται το φύλο και ένα άρθρο της ένωσης συλλόγων γονέων και
κηδεμόνων Νίκαιας. Άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν έγινε δυνατό να
αντληθούν από το υπό μελέτη υλικό.
Οι συγγραφείς προέρχονται από το χώρο της αναπηρίας είτε ως ανάπηρα άτομα
οι ίδιοι από όλο το φάσμα των ανάπηρων ατόμων, είτε ως μέλη οικογενειών με
ανάπηρο άτομο. Δεν αναφέρονται στην αναπηρία από ιατρική σκοπιά αλλά σε σχέση με
τις οικονομικές, πολιτικές κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες. Επίσης δεν κάνουν
αναφορές σε προσωπικές περιπτώσεις εκτός εάν αυτές αντιπροσωπεύουν συλλογικά
προβλήματα. Στο κείμενο: «Εγκατάλειψη και εξόντωση βιώνουν οι οικογένειες των
παιδιών με αναπηρία» (αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Αυγή» στις 14/2/2009)
αναφέρεται: «Με αφορμή την υπόθεση του μικρού Γιώργου, του αυτιστικού παιδιού που
εκδιώχθηκε από το σχολείο του, σύλλογοι από όλη την Ελλάδα που εκπροσωπούν παιδιά
με αναπηρία υπογράφουν καταγγελία. Οι σύλλογοι, που εκπροσωπούν γύρω στους 4.500
γονείς, καταγγέλλουν την κατάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία και των
υπηρεσιών Πρόνοιας για τα συγκεκριμένα παιδιά που βιώνουν την εγκατάλειψη από την
Πολιτεία επισημαίνοντας ότι “η καταγγελία της μητέρας του μικρού Γιώργου αντανακλά
την εκπαιδευτική και κοινωνική κακοποίηση και εξόντωση εκατοντάδων παιδιών του
αυτιστικού φάσματος και όχι μόνο”».
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Φαίνεται ότι με τα κείμενά τους δεν απευθύνονται στο συναίσθημα αλλά
διατυπώνεται ένας διεκδικητικός λόγος που περιγράφει τα προβλήματα των αναπήρων,
διερευνητικός ως προς τα αίτια που τα προκαλούν. Οι Σπύρος Σκορδίλης και Κώστας
Θεοδωρόπουλος ξεκινούν το κείμενό τους με τίτλο «Η ιδεολογική διάσταση της
επαιτείας», δημοσιευμένο στις 6/10/2007 ως εξής: «Κατά την γνώμη μας το κύριο αίτιο
για την παραγωγή και διαιώνιση του φαινομένου της επαιτείας είναι οι κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται από το κυρίαρχο κοινωνικο-οικονομικό
σύστημα. Η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η συνεχής παραγωγή πολιτών
κοινωνικά αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων δημιουργούν την φτώχεια και την
εξαθλίωση τους. Η επαιτεία γέννημα αυτών των συνθηκών αποτελεί την πιο άγρια και
στυγνή εκμετάλλευση όχι μόνο στο ανθρώπινο σώμα αλλά και στην ψυχική υπόσταση του
ατόμου κουρελιάζοντας κάθε έννοια αξιοπρέπειας. Αυτές ακριβώς τις συνθήκες βιώνουν
στον μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό οι άνθρωποι με αναπηρία στην χώρα μας.»
Οι συγγραφείς συχνά σχολιάζουν την πολιτική επικαιρότητα και τον αντίκτυπο
που έχει αυτή στα ζητήματα της αναπηρίας. Γενικά, φαίνεται πως αναζητούν πολιτικές
λύσεις μέσα από συλλογικές διεκδικήσεις.
3.2.2.2. Βιολόγια του Noesi
Στα 22 ημερολόγια (Βιολόγια) που εξετάστηκαν, οι συγγραφείς ως προς το
φύλο είναι 3 άνδρες και 19 γυναίκες. Ως προς τη σχέση με το ανάπηρο άτομο για το
οποίο ή εκ μέρους του οποίου μιλούν, οι 19 συγγραφείς είναι γονείς ανάπηρων παιδιών,
μια είναι θεία, μια αδερφή ενώ μια συγγραφέας είναι η ίδια ανάπηρο άτομο. Ως προς το
είδος της αναπηρίας οι συγγραφείς αναφέρονται: σε αυτισμό σε 13 αφηγήσεις, νοητική
καθυστέρηση σε 3, σύνδρομα (Down και Angelman) σε 2, ψυχοκινητική καθυστέρηση
2 και σε πολυαναπηρίες 2 συγγραφείς.
Οι συγγραφείς φαίνεται να διακατέχονται από έντονα συναισθήματα όπως
αγωνία, φόβος, θλίψη, απελπισία, η αγωνιώδης ερώτηση «γιατί;», απογοήτευση, πόνος,
πανικός, αγάπη, αφοσίωση στα παιδιά ή τους συγγενείς τους, ενώ τα αισιόδοξα
συναισθήματα που συχνά εμφανίζονται έχουν περισσότερο παρηγορητικό χαρακτήρα.
Η Ligeri γράφει στο βιολόγιό της στις 1/9/2006: «Αγγελική, Κατερίνα, Μαρία, Λυγερή
κ.λπ.. Μάνες υψηλών προδιαγραφών. Επιλεγμένες, Ευλογημένες. Αγίες Παναγίες πώς να
σας ξεχωρίσω; Ένας ο καημός. Ίδιος ο πόνος. Ο ίδιος φόβος έχει μόνιμο στέκι την
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καρδιά μας. Ίδια αγωνία πνίγει τα όνειρά μας και κλέβει τον ύπνο μας. Αντίπαλος μας η
ασέβεια στην διαφορετικότητα των παιδιών μας. Μοναδικός μας σύμμαχος η ελπίδα…»
Οι συγγραφείς σε μεγάλο βαθμό θεωρούν την αναπηρία ως ιατρικό ζήτημα και
διατυπώνουν αιτήματα για παροχή επιδομάτων και επαρκούς πρόνοιας ως απάντηση
στα προβλήματα που συνεπάγεται η αναπηρία. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ατομικά
(στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται το άτομο, όπως και στο επίκεντρο της
προτεινόμενης λύσης) και η λύση ή η επιδείνωση του προβλήματος αποδίδεται σε καλά
ή κακά, αντίστοιχα άτομα. Έτσι διακρίνονται αντιθέσεις -που φτάνουν ως την
εμπάθεια- με ειδικούς, γιατρούς, θεραπευτές και εκπαιδευτικούς. Ενδεικτικά, η Kari
αναφέρει σε βιολόγιό της στις 21/9/2006: «…Mε λίγα λόγια φίλοι μου είχαν ραντεβού με
ένα παιδί χωρίς να ξέρουν τι να εξετάσουν και ποιες ήταν οι ανησυχίες μου ως μητέρα...
δημόσια υγεία σου λέει μετά, και όταν τους ρώτησα για πιο λόγο έχει αυτή τη
συμπεριφορά το παιδί μου μου απάντησαν πως μόνη μου πρέπει να βρω την λύση διότι
τώρα έπρεπε να φύγουμε γιατί είχαν να εξετάσουν άλλα δυο παιδάκια...Συμπέρασμα… σε
αυτούς τους μεγάλους επιστήμονες με τα πολλά πτυχία οι όροι όπως δυσπραξία και
αισθητηριακά προβλήματα δεν τους τα διδάξαν ή και αν τους τα δίδαξαν τα πέρασαν με
σκονάκια άρα που να τα ξέρουν... Δεν ξέρω τι άλλο να συμπεράνω, είμαι
απογοητευμένη!!!»
Η αναπηρία δε συσχετίζεται με άλλα ζητήματα της πολιτικής, οικονομικής ή
κοινωνικής επικαιρότητας. Οι ελάχιστες απόπειρες πολιτικής αναφοράς έχουν
επιδερμικό χαρακτήρα και (όταν δεν είναι ακραία συντηρητικές) σε καμιά περίπτωση
δεν ξύνουν το επίχρισμα. Χαρακτηριστικά στο ίδιο βιολόγιο στις 27/9/2006
αναφέρεται: «Από πολύ μικρή είχα το πατριωτικό μου αίσθημα πολύ ψηλά... Ένιωθα
πολύ Ελληνίδα που λένε και ακόμα πιο περήφανη ήμουν για την πολύ όπου ζω, οποίος
με ρωτούσε από που κατάγομαι έλεγα με καμάρι είμαι Θεσσαλονικιά και η ψυχή μου
γέμιζε με καμάρι… Δεν είναι αστείο να είσαι φιλέλληνας αλλά να σε κάνουν να
σιχαίνεσαι την ίδια σου την πατρίδα;;; Τώρα πια δεν αισθάνομαι το ίδιο... Δεν νιώθω
περήφανη για το κράτος που ζω και δεν νιώθω περήφανη για το σύστημα υγείας,
παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας!!! Να μου πείτε τώρα σε αλλά κράτη είναι καλύτερα;
"Και τι με νοιάζει" είναι η απάντηση μου όταν σε αυτό που ζω εγώ αντιμετωπίζω τη
χειρότερη συμπεριφορά από όλους τους δημόσιους οργανισμούς; Σε ποιο κράτος τελικά
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ζούμε;;; Στο κράτος των μεγάλων φόρων;;; Πληρώνετε τους φόρους αλλά μη ζητάτε και
πολλά...»
3.2.2.3. Προσωπική ιστοσελίδα
Ο συγγραφέας και των 14 κειμένων που εξετάστηκαν σε αυτή την περίπτωση
είναι το ίδιο πρόσωπο, δεδομένου ότι τα κείμενα προέρχονται από την προσωπική του
ιστοσελίδα. Στα κείμενα ο συγγραφέας ξεδιπλώνει την ψυχική-συναισθηματική του
κατάσταση, που είναι αυτή ενός ανθρώπου που προσπαθεί να αποδεχθεί τη βαριά
αναπηρία που απέκτησε ως ενήλικας. Οι αναφορές έχουν στην πλειονότητά τους
προσωπικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και περιορίζονται κατά κύριο λόγο στο είδος
αναπηρίας του συγγραφέα τους (τετραπληγία) και στην έκθεση προσωπικών
προβλημάτων. Αν και η αιτία των προβλημάτων συχνά κατανοείται ως κοινωνικό
ζήτημα, σπάνια ο συγγραφέας καταφέρνει να αναγνωρίσει ουσιαστικές κοινωνικές
προεκτάσεις. Το άτομο βρίσκεται κι εδώ στο κέντρο του προβλήματος αλλά και στο
κέντρο της λύσης. Η πολιτική απαξιώνεται με την αιτιολογία ότι τα άτομα που την
υπηρετούν είναι απρόθυμα να δώσουν λύσεις εξαιτίας μιας μάλλον αδικαιολόγητης,
αδιαφορίας. Στο άρθρο του με τίτλο «Αναπηρία τέλος» με ημερομηνία ανάρτησης
27/5/2007 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σταματά να κλαις και να ζητάς ένα θαύμα χωρίς
εσύ να κάνεις τίποτα. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ίδιο
ή παρόμοιο πρόβλημα με το δικό σου. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα και άνετα γιατί βλέπεις
ότι δεν είσαι ο μοναδικός με αναπηρία, ενώ δεν χρειάζεται να ανακριθείς γιατί ξέρουν
περίπου τι έχεις, αφού και αυτοί τον ίδιο πόνο έχουν. Προσπάθησε να επικοινωνείς όσο
μπορείς, μην μείνεις ποτέ για αρκετό χρόνο μόνος, θα δημιουργηθούν και άλλα
προβλήματα εκτός της αναπηρίας-μοναξιάς. Να βγαίνεις έξω, να χρησιμοποιείς τα μέσα
συγκοινωνίας αν μπορείς, να απαιτήσεις βελτίωση της καθημερινότητας σου, όταν δεν
έχεις πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι μας να βγαίναμε έξω
αναγκάζοντας κάποιους καλοπερασάκηδες πολιτικούς να ασχοληθούν πιο ενεργά με εμάς
που μας θεωρούν πολίτες Β` κατηγορίας. Πάλεψε, ποτέ στη ζωή δεν μας έρχονται όλα
έτοιμα. Ξεχνά την αναπηρία σου, φώναξε και εσύ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΛΟΣ!!!»
Οι συγγραφείς και των τριών κατηγοριών κειμένων που εξετάστηκαν έχουν
τόσο την απαιτούμενη τεχνογνωσία σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και του
διαδικτύου, όσο και τη δυνατότητα πρόσβασης στην αναγκαία τεχνολογική υποδομή.
Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ανήκουν στη μεγάλη εκείνη κατηγορία των αναπήρων
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που εξαιτίας οικονομικών, κοινωνικών ή εκπαιδευτικών φραγμών (Anterberg and
Jonsson, 2005, σελ. 721) τοποθετούνται στη σκοτεινή πλευρά του ψηφιακού χάσματος.
3.2.3. Ομάδα αποδοχής, ηλικία και χαρακτηριστικά τους
Οι

συγγραφείς

όλων

των

κειμένων

απευθύνονται

σε

ενήλικες.

Οι

διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στις τρεις κατηγορίες κειμένων είναι οι εξής:
-Η Παρέμβαση αναπήρων Πολιτών απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας
όπου μέσα από τα κείμενά της παρουσιάζει τη θέση της για την κοινωνική και
οικονομική κατάσταση των αναπήρων και τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται.
-Οι συγγραφείς των «Βιολογίων» της ιστοσελίδας Noesi απευθύνονται κυρίως στα μέλη
της δικτυακής κοινότητας που οι ίδιοι συγκροτούν αλλά και σε «ειδικούς» από τους
οποίους επιζητούν λύσεις.
-Ο συγγραφέας των άρθρων της προσωπικής ιστοσελίδας απευθύνεται τόσο σε άτομα
που δεν έχουν καμιά σχέση με την αναπηρία προκειμένου να τα ενημερώσει για
ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία, όσο και σε ανάπηρα άτομα στα οποία θέλει
να προτείνει απλές λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
3.3. ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το υλικό που εξετάστηκε αποτελείται από τα κείμενα που είναι δημοσιευμένα
στις ιστοσελίδες που έχουν ήδη αναφερθεί. Η έκταση των κειμένων ποικίλει. Στην
περίπτωση της Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών τα κείμενα έχουν έκταση μιας έως
τεσσάρων τυπωμένων σελίδων, ενώ τα άρθρα που μελετήθηκαν από την προσωπική
ιστοσελίδα έχουν έκταση μιας έως δυο σελίδων. Οι προσωπικές ιστορίες που
μελετήθηκαν από τα «Βιολόγια» έχουν μεγαλύτερη έκταση, από μια έως δέκα σελίδες,
καθώς έχουν τη θέση ημερολογίων των συγγραφέων τους που καλύπτουν αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα. Από το περικείμενο μελετήθηκαν μόνο οι τίτλοι των
άρθρων.
3.4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Το εξεταζόμενο υλικό γίνεται αντιληπτό ως τμήμα μιας επικοινωνιακής
αλυσίδας της οποίας η απλούστερη μορφή είναι: πομπός → μήνυμα-δίαυλος
επικοινωνίας → δέκτης. Η έρευνα των κειμένων είναι δυνατό να θέσει ως
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κατευθυντήριο στόχο ανάλυσης μια ή περισσότερες παραμέτρους της πορείας των
μηνυμάτων. Οι κατευθύνσεις που μπορεί να ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση του
ποιοτικού υλικού είναι: «ποιος λέει, τι λέει, πώς, σε ποιον, με ποια επίδραση;»
(Lasswell et al. 1952, όπ. αναφ. στο Μπονίδης, 2004, σελ. 112). Έτσι, έγινε προσπάθεια
να διερευνηθεί κατά το δυνατό η θέση του μηνύματος μέσα στο υπό έρευνα υλικό
(πού), η προθετικότητα των συγγραφέων (γιατί) και η επίδραση που είναι δυνατόν να
ασκήσει το μήνυμα στην ομάδα αποδοχής (βλ. σχήμα 2)

Γιατί;
Πώς;
(διαδικασία
(δίαυλος)
κωδικοποίησης)
Κείμενα
ΠαροχήΚείμενο
αναπήρων
αναζήτηση
και
και των
πληροφοριών,
περικείμενο
οικογενειών διατύπωση
τους από το προβλημάτων,
διαδίκτυο
συναισθηματική
αποφόρτιση
Πού;
(υλικό)

Με ποια επίδραση;
(διαδικασία
αποκωδικοποίησης)
Φανερό και
Απόκτηση
λανθάνον
γνώσεων,
περιεχόμενο διαμόρφωση
κειμένου και στάσεων,
περικειμένου αναγνώριση
διεκδικήσεων
Τι; πώς;
(μήνυμα)

Σε ποιον;
(ομάδα
αποδοχής)
Το σύνολο
της
κοινωνίας
των
ενηλίκων,
ανάπηροι,
οικογένειες
αναπήρων

Σχήμα 2.Το μοντέλο της επικοινωνίας και οι κατευθύνσεις της ανάλυσης

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το παραπάνω μοντέλο επικοινωνίας,
εμπλουτισμένο από τις διαμεσολαβούσες και αλληλοσχετιζόμενες παραμέτρους που
προτάθηκαν το 1993 από τον Mayring (Μπονίδης, 2004, σελ. 112), όπως είναι το
κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον όπου

πραγματοποιείται η επικοινωνία, το

συναισθηματικό και γνωστικό υπόβαθρο του πομπού, τα χαρακτηριστικά της ομάδας
αποδοχής και η προκατανόηση του θέματος από τον/την ερευνητή/τρια (βλ. σχήμα 3).
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ΠΡΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Αναλυτής/τρια περιεχομένου,
υποθέσεις, κατεύθυνση της
ανάλυσης, γνωστικό,
συναισθηματικό, υπόβαθρο
δράσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΟΜΠΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Μη λεκτικά
συμφραζόμενα
του κειμένου

-Συναισθηματικό
υπόβαθρο

-Γνωστικό υπόβαθρο
-Υπόβαθρο δράσης

ΟΜΑΔΑ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Ενήλικες ανάπηροι
και μη ανάπηροι

Σχήμα 3. Μοντέλο επικοινωνίας στην Ανάλυση Περιεχομένου (κατά Mayring 1993)

3.5. ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΒΑΣΕΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σκοπός της εργασίας ήταν να αναδείξει το λόγο των
ίδιων των αναπήρων για ζητήματα που τους αφορούν άμεσα, μέσα από τη μελέτη
κειμένων που αναφέρονται στην αναπηρία και έχουν γραφεί από ανάπηρα άτομα ή από
μέλη των οικογενειών τους. Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν επικεντρώνονται στη
διερεύνηση των θεωρητικών παραδοχών των αναπήρων σχετικά με την αναπηρία και
τον κοινωνικό αποκλεισμό, στην ανίχνευση του τρόπου που οι ανάπηροι ή οι
οικογένειές τους προσλαμβάνουν τη σχέση μεταξύ αναπηρίας και κοινωνικού
αποκλεισμού και στην ανάδειξη των προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία
και οι ίδιοι οι ανάπηροι θεωρούν ως σημαντικότερα. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
και η μελέτη της βιβλιογραφίας οδήγησαν αρχικά στα παρακάτω ερωτήματα:
►

Στη βάση ποιου μοντέλου συγκροτείται η αναπηρία σύμφωνα με τους συγγραφείς;

Πώς αναγνωρίζεται η αναπηρία, ως κοινωνικό ζήτημα ή στη βάση των ατομικών και
ιατρικών προσεγγίσεων;
► Ποιες
►

ταυτότητες επιλέγονται από τους ίδιους;

Ποια προβλήματα σχετιζόμενα με την αναπηρία αναδεικνύονται ως σημαντικότερα

και με τι συνδέεται ο κοινωνικός αποκλεισμός για τους ίδιους;
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Παράλληλα, η έρευνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η
συγγραφή του υπό μελέτη υλικού και των χαρακτηριστικών του οδήγησε στη
διατύπωση νέων ερωτημάτων:
►

Αν και πώς διαφοροποιείται ο τρόπος προσέγγισης της αναπηρίας στις τρεις

κατηγορίες κειμένων σύμφωνα με τις γενικότερες παραδοχές των συγγραφέων τους;
►

Ποιοι τρόποι περίθαλψης-φροντίδας προκρίνονται μέσα από το λόγο των αναπήρων

ή/και των οικογενειών τους;
►

Με ποιους τρόπους διεκδικούν απάντηση στα προβλήματά τους; Πού απευθύνονται

για την επίλυσή τους;
►

Αν και πόσο υποστηρικτικό είναι το διαδίκτυο και η χρήση των νέων τεχνολογιών

στη ζωή των ανάπηρων ατόμων ή/και των οικογενειών τους;
3.6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ –
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Για την ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε η τεχνική της δόμησης, καθώς,
συνιστά τη βασικότερη τεχνική της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Μπονίδης,
2004, σελ. 128). Η δόμηση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί ένα από τα τρία
ερευνητικά παραδείγματα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου που πρότεινε ο
Mayring (1983, όπ. αναφ. στο Μπονίδης, 2004, σελ. 99): τη «συγκεφαλαίωση», την
«εξήγηση» και τη «δόμηση» με την οποία επιχειρείται η κατάδειξη συγκεκριμένων
πτυχών του υλικού, η τοποθέτηση μιας διατομής στο υλικό και η αξιολόγηση του
υλικού με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η γενική πορεία που ακολουθήθηκε (Mayring,
1993, όπ. αναφ. στο Μπονίδης, 2004, σελ. 128) είναι:
i. Καθορισμός των μονάδων ανάλυσης.
ii. Προσδιορισμός θεματικών αξόνων της δόμησης βάσει του θεωρητικού πλαισίου
και των ερωτημάτων που τέθηκαν.
iii. Συγκρότηση του συστήματος κατηγοριών βάσει των θεματικών αξόνων και του
επιμερισμού τους.
iv. Ορισμός των κατηγοριών με σαφήνεια ώστε να καθίσταται σαφές ποιες αναφορές
του

κειμένου

εμπίπτουν

σε

μια

κατηγορία.

Επιλογή

και

παράθεση

χαρακτηριστικών παραδειγμάτων για κάθε κατηγορία. Διατύπωση κανόνων
κωδικογράφησης για επίτευξη καλύτερης ταξινόμησης.
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v. Προσεκτική μελέτη του υλικού, υπογράμμιση των χωρίων που εμπίπτουν στη
θεματική της έρευνας.
vi. Επανεξέταση του υλικού, επεξεργασία και αποδελτίωση των χωρίων που
εμπίπτουν στη θεματική της έρευνας.
vii. Ενδεχόμενη αναθεώρηση του συστήματος κατηγοριών.
viii. Επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνική της δόμησης.
3.6.1. Καθορισμός των μονάδων ανάλυσης
Οι μονάδες ανάλυσης αποτελούν συγκεκριμένα τμήματα του κειμένου, στα
οποία ερευνάται η εμφάνιση ή η αναφορά των ζητούμενων κατηγοριών. Σύμφωνα με
τον Weber (1986, όπ. αναφ. στο Μπονίδης, 2004. σελ. 53) οι μονάδες ανάλυσης είναι
το μικρότερο τμήμα του περιεχομένου στο οποίο μετράται η εμφάνιση ενός μηνύματος
και μπορεί να είναι η λέξη ή το σύμβολο και η σημασία της λέξης, η πρόταση και η
παράγραφος, το συνολικό κείμενο και το θέμα.
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε ως μονάδα ανάλυσης το συνολικό κείμενο,
εφόσον ο σκοπός της έρευνας ήταν να προσδιορίσει τα βασικά στοιχεία και τα
μηνύματα που το χαρακτηρίζουν. Σύμφωνα με την Κυριαζή, (1999, σελ. 290) η
ανάγνωση του συνολικού περιεχομένου οδηγεί στη μετέπειτα κατάταξή του στην
κατηγορία που το αντιπροσωπεύει. Επίσης, ως μονάδα καταγραφής αξιοποιήθηκε και
το γενικό θέμα που αναπτύσσεται στην πρόταση, στην παράγραφο ή σε όλο το κείμενο,
επειδή οι απόψεις των συγγραφέων περιορίζονται μερικές φορές σε μια πρόταση ενώ
κάποιες άλλες αναπτύσσονται σε ολόκληρο το κείμενο. Έτσι, ακολούθησε η
ταξινόμηση των βασικών στοιχείων και μηνυμάτων των κειμένων στις αντίστοιχες
κατηγορίες.
3.6.2. Συγκρότηση του συστήματος κατηγοριών
Οι κατηγορίες συγκροτήθηκαν αρχικά βάσει της θεωρίας και των ερευνητικών
ερωτημάτων που τέθηκαν, δηλαδή ακολουθήθηκε το «παραγωγικό σύστημα
κατηγοριών», ενώ μετά τη μελέτη του ερευνώμενου υλικού οι κατηγορίες
επαναπροσδιορίστηκαν

λαμβάνοντας

υπόψη

και

υποθέσεις

που

προέκυψαν,

εφαρμόστηκε δηλαδή και επαγωγική προσέγγιση, ουσιαστικά, δηλαδή, ακολουθήθηκε
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μια κυκλική διαδικασία. Στο σχήμα 4 φαίνονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν με
βάση το μοντέλο που πρότεινε ο Mayring.
Ερευνητικό ερώτημα,
αντικείμενο της έρευνας
Ορισμός κατηγοριών με βάση το θεωρητικό πλαίσιο και
τα ερευνητικά ερωτήματα.
Κύριες κατηγορίες-υποκατηγορίες

Αναθεώρηση των κατηγοριών με βάση τη μελέτη του
υλικού. Συγκέντρωση των κατηγοριών σε ατζέντα
κωδικοποίησης

Έλεγχος κατηγοριών και ατζέντας
κωδικοποίησης

Έλεγχος
αξιοπιστίας

Τελική επεξεργασία των κειμένων

Συγκεντρωτικός
έλεγχος αξιοπιστίας

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Σχήμα 4. Ανάπτυξη κατηγοριών με βάση το μοντέλο του «παραγωγικού συστήματος» του
Mayring, 2000

Η κύρια ιδέα στο παραγωγικό σύστημα ανάπτυξης κατηγοριών είναι, σύμφωνα
με τον Mayring, να δοθούν ακριβείς ορισμοί, παραδείγματα και κανόνες
κωδικοποίησης για κάθε παραγωγική διαδικασία, προσδιορίζοντας επακριβώς κάτω
από ποιες προϋποθέσεις μια μονάδα ανάλυσης θα κωδικοποιηθεί σε μια κατηγορία
(Mayring, 2000).
Το σύστημα κατηγοριών οφείλει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα κριτήρια
αναφορικά με τη μορφή, τη δομή και τη λειτουργία των κατηγοριών (Μπονίδης, 2004,
σελ. 52). Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της εργασίας, έγινε προσπάθεια ώστε το
σύστημα κατηγοριών:
-Να ανταποκρίνεται επαρκώς στους σκοπούς της έρευνας και στα ερευνητικά
ερωτήματα (Berelson, 1952, όπ. αναφ. στο Μπονίδης, 2004, σελ. 52).
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-Να είναι εξαντλητικό, δηλαδή να εντάσσονται σε αυτό όλες οι σχετικές αναφορές
με το αντικείμενο της έρευνας και «κεκορεσμένο», δηλαδή να πληρούνται όλες οι
κατηγορίες του συστήματος (Rustemeyer, 1992, όπ. αναφ. στο Μπονίδης, 2004,
σελ. 52).
-Να πληροί το κριτήριο της αποκλειστικότητας των κατηγοριών, δηλαδή της
ένταξης των αναφορών σε μια και μόνο (υπο-)κατηγορία, όσο αυτό ήταν δυνατό.
Αναφορικά με αυτό το κριτήριο, υιοθετήθηκε ο σύγχρονος μετακανόνας σύμφωνα
με τον οποίο «επιδιώκεται η αποκλειστικότητα της κάθε κατηγορίας μόνο όταν
αυτή, σε σχέση με την εκάστοτε θεωρητική υπόθεση, καθίσταται δυνατή και
θεωρείται κατάλληλη» (Rustemeyer, 1992, όπ. αναφ. στο Μπονίδης, 1998, σελ.
117). Αυτό έγινε γιατί οι εξελίξεις στην ανάλυση περιεχομένου και οι συνθετότερες
σύγχρονες αναλύσεις κατέδειξαν τη σχετικότητα του παραπάνω κριτηρίου.
-Να ισχύει στη δομή του το κριτήριο παραγωγής-επαγωγής μεταξύ των κατηγοριών
(η βασική κατηγορία να υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες: παραγωγική εξήγηση και
οι υποκατηγορίες να συμβάλλουν στην επακριβή διασάφηση της βασικής
κατηγορίας: επαγωγική εξήγηση) (Rustemeyer, 1992, όπ. αναφ. στο Μπονίδης,
2004, σελ. 52).
-Να είναι αξιόπιστο. Διατύπωση κατηγοριών με σαφήνεια και ακρίβεια ώστε να
ανταποκρίνονται στην αξίωση για διυποκειμενικότητα (Rustemeyer, όπ. αναφ.
1992, στο Μπονίδης, 2004, σελ. 52).
-Να είναι έγκυρο, δηλαδή να μετρά αυτό που επιδιώκει να μετρήσει.
-Να είναι παραγωγικό, να προσφέρεται δηλαδή, για εξαγωγή συμπερασμάτων.
Οι κατηγορίες και υποκατηγορίες -που προέκυψαν από τον επιμερισμό των
θεματικών αξόνων: α) μοντέλα αναπηρίας, β) προβλήματα που συνδέονται με την
αναπηρία και γ) αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών- συγκροτήθηκαν με βάση τη
θεωρία και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αρχικά, όπως φαίνεται στον πίνακα
1, ενώ ο επαναπροσδιορισμός των (υπό-)κατηγοριών μετά τη μελέτη του υλικού έγινε
όπως δείχνει ο πίνακας 2.
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Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Μοντέλο
αναπηρίας

-ατομικό/ιατρικό
μοντέλο

Αναπηρία και
κοινωνικός
αποκλεισμός
-προσπελασιμότητα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

-εκπαίδευση
-κοινωνικό
μοντέλο

-υγεία

-άλλο

-εργασία
-θεσμικός ρατσισμός
-θέση του ανάπηρου
ατόμου στην
κοινωνική
διαστρωμάτωση/
πολιτικοοικονομικό
σύστημα
-ο κοινωνικός
αποκλεισμός ως
εγκλεισμός

Κοινωνική
ταυτότητα

Αντιμετώπιση από
το κοινωνικό
περιβάλλον

-συγκροτείται
στη βάση της
ιδιότητας του
πολίτη

-ρατσισμός από τον
κοινωνικό
περίγυρο/αρνητική
αντιμετώπιση

-συγκροτείται
στη βάση της
βλάβης ως
αρνητική
ταυτότητα

-θετική
αντιμετώπιση

-συγκροτείται
στη βάση της
αναπηρίας ως
θετική
ταυτότητα
-συγκροτείται
στη βάση
διαφόρων άλλων
συνθηκών

Πίνακας 1. Κατηγορίες-υποκατηγορίες με βάση τη θεωρία και τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα
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Β. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αναπηρία και
τρέχουσα
πολιτική/
πολιτικοί

Αναπηρία και
επιστήμη/
επιστήμονες

Αναπηρία και
μεταφυσική

-ως μέσο για
επίλυση των
προβλημάτων

-ως μέσο για
επίλυση των
προβλημάτων

-η αναπηρία
ως σταλμένη
από το θεό

-ως εμπόδιο
στην επίλυση
προβλημάτων

-ως εμπόδιο
στην επίλυση
προβλημάτων

-η αναπηρία
ως κακή τύχη

-απαξίωση της
πολιτικής και
των πολιτικών

-απαξίωση
της
επιστήμης/
επιστημόνων

Εμπορευματοποίηση
της αναπηρίας

-ελπίδα και
μεταφυσική

Διεκδικήσεις

Η αναπηρία
ως
δυνατότητα

-με στόχο το
άτομο
-με στόχο την
ομάδα των
αναπήρων
-με
κοινωνικό/
χειραφετικό
στόχο

Το διαδίκτυο
και η
τεχνολογία

Γλώσσα του
συγγραφέα

Τρόποι
περίθαλψηςφροντίδας (care)

-ως μέσο
δημοσιοποίησης

-κοινωνικός/
πολιτικός λόγος

-ως μέσο
συγκρότησης
ομάδας

-επιστημονικός
λόγος/ορολογία

-κράτος
πρόνοιας/δημόσιος
τομέας

-ως άρση των
προβλημάτων
προσβασιμότητας

Η αναπηρία
ως
ανικανότητα/
φορτίο

-καθημερινός/
συναισθηματικός
λόγος

-ιδιωτικός τομέας
-προσωπικές
σχέσεις

Το σώμα και ο
πόνος στην
αναπηρία
-έχει κεντρικό
ρόλο στη ζωή
του ανάπηρου
ατόμου
-δεν έχει
σημαντική θέση
στην αναπηρία

-εθελοντισμός
-φιλανθρωπία

Πίνακας 2. Επαναπροσδιορισμός (υπο-)κατηγοριών μετά τη μελέτη του υλικού

Το σύστημα κατηγοριών λοιπόν, βάσει του οποίου έγινε η ανάλυση στην παρούσα
έρευνα είναι το παρακάτω:
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
10 Μοντέλο αναπηρίας
11 Ατομικό/ιατρικό μοντέλο
12 Κοινωνικό μοντέλο
13 Άλλο
20 Κοινωνική ταυτότητα
21 Συγκροτείται στη βάση της ιδιότητας του πολίτη
22 Συγκροτείται στη βάση της βλάβης ως αρνητική ταυτότητα
23 Συγκροτείται στη βάση της αναπηρίας ως θετική ταυτότητα
24 Συγκροτείται στη βάση διαφόρων άλλων συνθηκών
30 Γλώσσα του συγγραφέα
31 Κοινωνικός/πολιτικός λόγος
32 Επιστημονικός λόγος/ορολογία
33 Καθημερινός/συναισθηματικός λόγος
40 Το σώμα και ο πόνος στην αναπηρία
41 Έχει κεντρικό ρόλο στη ζωή του ανάπηρου ατόμου
42 Δεν έχει σημαντική θέση στην αναπηρία
Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
50 Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός
51 Προσπελασιμότητα
52 Εκπαίδευση
53 Υγεία
54 Εργασία
55 Θεσμικός ρατσισμός
56 Θέση του ανάπηρου ατόμου στην κοινωνική διαστρωμάτωση/πολιτικοοικονομικό
σύστημα
57 Ο κοινωνικός αποκλεισμός ως εγκλεισμός
60 Η αναπηρία ως ανικανότητα/φορτίο
70 Η αναπηρία ως δυνατότητα
80 Εμπορευματοποίηση της αναπηρίας
90 Αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον
91 Ρατσισμός από τον κοινωνικό περίγυρο/αρνητική αντιμετώπιση
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92 Θετική αντιμετώπιση
Γ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
10.0 Τρόποι περίθαλψης-φροντίδας (care)
10.1 Κράτος πρόνοιας/δημόσιος τομέας
10.2 Ιδιωτικός τομέας
10.3 Προσωπικές σχέσεις
10.4 Εθελοντισμός
10.5 Φιλανθρωπία
11.0 Αναπηρία και τρέχουσα πολιτική/πολιτικοί
11.1 Ως μέσο για επίλυση των προβλημάτων
11.2 Ως εμπόδιο στην επίλυση προβλημάτων
11.3 Απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών
12.0 Αναπηρία και επιστήμη/επιστήμονες
12.1 Ως μέσο για επίλυση των προβλημάτων
12.2 Ως εμπόδιο στην επίλυση προβλημάτων
12.3 Απαξίωση της επιστήμης/επιστημόνων
13.0 Αναπηρία και μεταφυσική
13.1 Η αναπηρία ως σταλμένη από το θεό
13.2 Η αναπηρία ως κακή τύχη
13.3 Ελπίδα και μεταφυσική
14.0 Διεκδικήσεις
14.1 Με στόχο το άτομο
14.2 Με στόχο την ομάδα των αναπήρων
14.3 Με κοινωνικό/χειραφετικό στόχο
15.0 Το διαδίκτυο και η τεχνολογία
15.1 Ως μέσο δημοσιοποίησης
15.2 Ως μέσο συγκρότησης ομάδας
15.3 Ως ακύρωση των προβλημάτων προσβασιμότητας
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3.6.3. Η ατζέντα κωδικοποίησης
Για το σχηματισμό της ατζέντας κωδικοποίησης έγινε προσπάθεια να δοθούν
ακριβείς ορισμοί, παραδείγματα και κανόνες κωδικοποίησης για κάθε (υπο-)κατηγορία,
έτσι ώστε να είναι σαφώς προσδιορισμένες οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι
μονάδες ανάλυσης μπορούν να ταξινομηθούν σε κάθε (υπο-)κατηγορία. Οι ορισμοί των
κατηγοριών, τα πρωτότυπα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως παραδείγματα και οι
κανόνες κωδικοποίησης διατυπώθηκαν με βάση τη θεωρία και το υλικό,
συμπληρώθηκαν σταδιακά και αναθεωρήθηκαν κατά την εξέλιξη της ανάλυσης. Στον
πίνακα 3 φαίνεται ένα παράδειγμα από το σχηματισμό της ατζέντας κωδικοποίησης.
Ολόκληρη η ατζέντα βρίσκεται στο παράρτημα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10 Μοντέλο αναπηρίας
ΥΠΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 11

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

11
Ατομικό/ιατρικό

Στο μοντέλο αυτό
εντάσσονται τα
κείμενα που
αναφέρονται
ξεκάθαρα στην
αναπηρία ως
προσωπική
τραγωδία με
ατομικές διεξόδους
και ως ατομική
υπόθεση που
μπορεί να
αντιμετωπιστεί με
τη βοήθεια της
ιατρικής.

«…Η επόμενη γνωμάτευση
έφτασε σαν κεραυνός στα
κεφάλια μας. Διάχυτη
αναπτυξιακή διαταραχή. Από
τότε μέχρι τώρα κάνουμε
συνεδρίες εργοθεραπείας,
λογοθεραπείας, ψυχολογικής
υποστήριξης καθώς τους και
από ειδικό παιδαγωγό.
Παρακολουθείται από
Αναπτυξιολόγο,
Παιδονευρόγο και Κλινικό
Ψυχολόγο ανά 6μηνο για την
πρόοδο τους υγείας τους…»
(Βιολόγια, «Κατάθεση ζωής»,
Ginka,10/8/06..)

Τα κείμενα που
ανήκουν σε αυτή την
κατηγορία πρέπει να
αναφέρονται στην
αναπηρία με ιατρικούς
ή επιστημονικούς
όρους, να
αντιμετωπίζουν την
αναπηρία ως
προσωπική τραγωδία
και να αναζητούν
ατομικές λύσεις
κυρίως μέσα από
θεραπευτικές
παρεμβάσεις.

Στα παραδείγματα έχει κρατηθεί η ορθογραφία, η σύνταξη και οι υπογραμμίσεις των συγγραφέων
τους.

11
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12
Κοινωνικό

Εδώ εντάσσονται
κείμενα που
αντιμετωπίζουν
την αναπηρία ως
κοινωνικό ζήτημα,
δηλαδή η
αναπηρία
επιβάλλεται στους
ανάπηρους
εξαιτίας των
φραγμών που τους
θέτει η κοινωνία

13
Άλλο

Σε αυτή την
κατηγορία
εντάσσονται
κείμενα στα οποία
η αναπηρία δε
συσχετίζεται ούτε
με
ατομικά/ιατρικά,
ούτε με κοινωνικά
πλαίσια, αλλά
υπάρχει αυτοτελώς

«…Πιστεύουμε πως Χωρίς
αμφιβολία το μεγαλύτερο
γενεσιουργό αίτιο για την
κατάσταση που βρίσκονται οι
ανάπηροι αποτελεί η επί
δεκαετίες ασκούμενη πάγια
κυβερνητική πολιτική του
πολιτικού συστήματος
εξουσίας που αναπαράγει την
όξυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων και δημιουργεί
συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισμού και
περιθωριοποίησης...»
(Παρέμβαση Αναπήρων
Πολιτών,«Δεν μας αρκούν οι
διαπιστώσεις απαιτούμε
λύσεις τώρα!!!.», 18/6/2006)
«…Η αναπηρία δεν είναι
αρρώστια για να γίνουμε η όχι
καλά, είναι μία σταθερή
κατάσταση η οποία δεν
βελτιώνεται αλλά ούτε και
χειροτερεύει (μένει στάσιμη).
Με λίγα λόγια χρειάζεται
μεγάλος αγώνας για να
ξεπεραστούν τα προβλήματα
που μας δημιουργεί η
αναπηρία…» (Χρήστος
Χονδροματίδης, «ΤηλεόρασηΑναπηρία» ημερομ.
ανάρτησης:22/2/2008)

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει
να αναφέρεται ότι η
αναπηρία σχετίζεται
με την πολιτική και
οικονομική οργάνωση
της κοινωνίας ή και με
τα υπάρχοντα
πολιτισμικά πλαίσια
και να αναζητούνται
λύσεις που θα άρουν
τους κοινωνικούς,
πολιτισμικούς και
οικονομικούς
φραγμούς. Επίσης θα
πρέπει να αποφεύγεται
η χρήση ιατρικών/
επιστημονικών όρων.
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η
αναπηρία δε θα πρέπει
να αναφέρεται σε
σχέση με
ιατρικές/ατομικές ή
κοινωνικές
παραμέτρους, αλλά ως
μια συγκυριακή
κατάσταση της οποίας
η ύπαρξη δεν
ερμηνεύεται.

Πίνακας 3. Παράδειγμα ατζέντας κωδικοποίησης

3.6.4. Καθορισμός τεχνικής της ανάλυσης: πρότυπη δόμηση
Η δόμηση διακρίνεται σε τέσσερα ερευνητικά παραδείγματα, στη «δόμηση
περιεχομένου», στην «τυπική δόμηση», στην «πρότυπη δόμηση» και στην
«κλιμακοειδή δόμηση» (Μπονίδης, 2004, σελ. 129). Για τις ανάγκες της παρούσας
εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να αξιοποιηθεί το παράδειγμα της πρότυπης δόμησης.
Σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα, επιχειρείται ο εντοπισμός στο υπό μελέτη υλικό των
χαρακτηριστικότερων αναφορών από άποψη σημασίας και η ακριβής περιγραφή τους.
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«Πρότυπα» μπορεί να είναι πρόσωπα, σημεία και γενικά χαρακτηριστικές εκφράσεις
στο υλικό, που καταγράφονται ως τέτοια βάσει της κατηγοριοποίησης. Πιο
συγκεκριμένα, μετά από την ποιοτική ανάλυση που προηγήθηκε και περιγράφηκε στις
προηγούμενες ενότητες, μελετήθηκαν προσεκτικά τα δελτία που αντιστοιχούσαν σε
κάθε (υπο-)κατηγορία και ορίστηκαν οι αναφορές που θεωρήθηκαν αξιοσημείωτες
ώστε να χαρακτηριστούν «πρότυπες». Στο χαρακτηρισμό αυτό λήφθηκαν υπόψη τρία
τουλάχιστον κριτήρια τα οποία, σύμφωνα με τον Μπονίδη (2004, σελ. 132) είναι: α)
ιδιαίτερα ακραία διατύπωση, β) ιδιαίτερο θεωρητικό ενδιαφέρον και γ) μεγάλη
συχνότητα. Η ανάδειξη των θεμάτων πλαισιώθηκε από την παράθεση των άμεσων
αναφορών, δηλαδή αυτούσιων χωρίων από τα υπό μελέτη κείμενα. Επίσης, κατά τον
σχολιασμό ανά (υπο-)κατηγορία έγινε προσπάθεια να συνδεθεί το εμπειρικό με το
θεωρητικό μέρος, όπου αυτό ήταν δυνατό. Στόχος ήταν να αναδειχθεί ο τρόπος
αντίληψης της αναπηρίας από τους ίδιους τους συγγραφείς, μέσω μιας ποιοτικής
μεθοδολογικής προσέγγισης, χωρίς, κατά το δυνατό, να επιβάλλεται η οπτική της
ερευνήτριας, η καταγεγραμμένη θεωρία ή άλλες κυρίαρχες αντιλήψεις κατά την
περιγραφική διαδικασία. Ακολουθεί η ανάλυση του υλικού με βάση το σύστημα υποκατηγοριών, σύμφωνα με την πρότυπη δόμηση.

4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Τα δεδομένα που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των κειμένων Α) της
Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών, Β) των «Βιολογίων» από την ιστοσελίδα Noesi και
Γ) της προσωπικής ιστοσελίδας σκιαγραφούν το λόγο στην αναπηρία και τα ζητήματα
που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό ως εξής:
4.1. Κείμενα Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών (www.panap.gr)
4.1.1. Θεωρητικές προϋποθέσεις-μοντέλα αναπηρίας:
Οι θεωρητικές παραδοχές σχετικά με την αναπηρία που ρητά ή άρρητα
διατυπώνονται στα κείμενα προσδιορίζουν και τον τρόπο που αυτή προσεγγίζεται από
τους συγγραφείς. Στην περίπτωση της Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών η αναπηρία
τοποθετείται ξεκάθαρα και σε κάθε περίπτωση σε κοινωνικά πλαίσια.
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4.1.1.1. Μοντέλο αναπηρίας
Στα κείμενα της πρώτης ομάδας η αναπηρία προσεγγίζεται κατά βάση με
κοινωνικούς και πολιτικούς όρους, ενώ φαίνεται να γίνεται αποδεκτό ότι, όπως
αναφέρει η Ζώνιου-Σιδέρη (2004, σελ. 49), ο τρόπος αντιμετώπισης της αναπηρίας
είναι αυτός που τοποθετεί το ανάπηρο άτομο σε μια περιθωριακή θέση εξάρτησης,
φτώχειας, ανεργίας και διάψευσης των ίσων δικαιωμάτων που ως πολίτης δικαιούται. Η
αναπηρία αναγνωρίζεται ως ένα είδος κοινωνικής καταπίεσης που επιβάλλεται στην
ομάδα των αναπήρων από την ασκούμενη πολιτική:
«…Πιστεύουμε πως Χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο γενεσιουργό αίτιο για
την κατάσταση που βρίσκονται οι ανάπηροι αποτελεί η επί δεκαετίες
ασκούμενη πάγια κυβερνητική πολιτική του πολιτικού συστήματος
εξουσίας που αναπαράγει την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και
δημιουργεί συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης...»
(Α’ κ.1)
Στα κείμενα που μελετήθηκαν η αναπηρία δε συσχετίζεται με το είδος της
βλάβης σε καμία περίπτωση. Επίσης δεν υπάρχουν αναφορές σε ιατρικά ζητήματα ή σε
προσωπικές περιπτώσεις, εκτός αν αυτές αντιπροσωπεύουν συλλογικά προβλήματα,
καθώς η αναπηρία δεν αντιμετωπίζεται ως προσωπική τραγωδία.

4.1.1.2. Κοινωνική ταυτότητα
Η κοινωνική ταυτότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν στην Παρέμβαση
Αναπήρων Πολιτών φαίνεται να ορίζεται σε συνάρτηση με την ιδιότητα του πολίτη 12
12

Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη έχει δεχθεί πολλαπλές ερμηνείες καθώς περιβάλλεται από μια
απροσδιοριστία και ασάφεια. Σύμφωνα με την Καυταντζόγλου (2006, σελ. 22), για να συμπεριληφθεί μια
έννοια στο θεωρητικό σύστημα των κοινωνικών επιστημών θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια,
δηλαδή να αποφεύγεται η πολυσημία, η αοριστία και η ασυνεπής χρήση της, κάτι που δε φαίνεται να
συμβαίνει με την έννοια της ιδιότητας του πολίτη. Η έννοια αυτή έχει μακρά ιστορική διαδρομή. Πέρα
από την ετερογένεια που διακρίνει την εννοιολόγηση του όρου, η συμβολή του Marshall υπήρξε
καθοριστική για τις μετέπειτα προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τον Marshall (1949, όπ. αναφ. στο
Καυταντζόγλου 2006, σελ 183), η ιδιότητα του πολίτη συγκροτείται στη βάση τριών δικαιωμάτων: των
αστικών (ατομικές ελευθερίες), των πολιτικών (δικαίωμα συμμετοχής στην άσκηση πολιτικής εξουσίας)
και των κοινωνικών (όλο το φάσμα από το δικαίωμα σε ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής ευημερίας και
ασφάλειας, μέχρι εκείνο της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική κληρονομιά και της ζωής ενός
πολιτισμένου όντος, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια της συγκεκριμένης κοινωνίας). Όπως αναφέρει η
Καυταντζόγλου (2006, σελ. 185), έχοντας υπόψη το κοινωνικό προσδιοριστικό πλαίσιο, η ιδιότητα του
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και μάλιστα του «ενεργού πολίτη» και όχι στη βάση της βλάβης ή κατ’ επιλογή σε
σχέση με κάποια άλλη πτυχή της εμπειρίας τους (ως άτομα με συγκεκριμένη αναπηρία,
σε σχέση με το κοινωνικό τους φύλο, την εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία,
το επάγγελμα ή οτιδήποτε άλλο). Φαίνεται να υπάρχει αντιστοιχία με την άποψη που
διατυπώθηκε από τον Watson (2004), ότι οι ανάπηροι ως μια χωριστή κοινωνική
ομάδα, συγκροτείται με ένα παρόμοιο τρόπο που οι μαύροι και οι ομοφυλόφιλοι
συγκρότησαν τα δικά τους πολιτικά κινήματα. Συνεπώς δεν ωφελεί σε τίποτα ο
διαχωρισμός σε διάφορες ομάδες με βάση το είδος της βλάβης (προβλήματα όρασης,
κινητικά προβλήματα, νοητική καθυστέρηση, κ.λ.π.):
«Η ταυτότητα μας
Η παρέμβαση αναπήρων πολιτών είναι μία άτυπη κίνηση η οποία αποτελείται από
ενεργούς πολίτες. Σε αυτήν συμμετέχουν ενεργοί πολίτες από όλο το φάσμα των
ατόμων με αναπηρία αλλά και πολίτες από άλλους κοινωνικούς χώρους που
έχουν έντονα ευαισθητοποιηθεί για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και
των οικογενειών τους. Πρότυπο αυτής μας της προσπάθειας αποτέλεσαν
αντίστοιχες κινήσεις ενεργών πολιτών στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη,
όπως κινήσεις για θέματα περιβάλλοντος ή του κοινωνικού ρατσισμού και του
κοινωνικού αποκλεισμού…» (Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, «Η ταυτότητα
μας»)

4.1.1.3. Γλώσσα του συγγραφέα/πομπού
Ο λόγος εκφράζει τις ιδεολογικές θέσεις των συγγραφέων καθώς φέρει
ιδεολογικά μηνύματα. Η Φραγκουδάκη (1987, σελ. 23) αναφέρει ότι η γλώσσα δεν
είναι αθώα κοινωνικά, εφόσον οι λέξεις φέρουν πλήθος κοινωνικών πληροφοριών και
ιδεολογικών μηνυμάτων. Έτσι, αντιμετωπίζεται ως μέρος της κοινωνικής διαδικασίας
που ταυτόχρονα διαμορφώνεται και διαμορφώνει τα κοινωνικά φαινόμενα, τις
κοινωνικές ιδέες και τις σχέσεις μεταξύ ομιλητή και δέκτη. Σύμφωνα με την
Καυταντζόγλου οι λέξεις αποκτούν το νόημα που τους προσδίδουμε εμείς όταν τις
πολίτη δε νοείται χωρίς την πλήρη συμμετοχή του ατόμου σε μια κοινότητα. Έτσι, ως πολίτης ορίζεται
εκείνος που γίνεται αποδεκτός ως πλήρες μέλος της κοινωνίας και συνεπώς τίθεται το ερώτημα αν οι
κοινωνικά αποκλεισμένοι μπορούν να θεωρούνται πολίτες, καθώς εξ ορισμού δεν πληρούν το παραπάνω
κριτήριο.
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χρησιμοποιούμε, ενώ η πραγματικότητα αποκτά νόημα μέσω της γλώσσας, υπάρχει μια
κοινωνική διαδικασία νοηματοδότησής της (2006, σελ. 25). Στο υλικό που μελετήθηκε
η γλώσσα που χρησιμοποιείται έχει σε κάθε περίπτωση πολιτικό ή κοινωνικό
περιεχόμενο, καθώς γίνεται συνεχώς ευθεία αναφορά στις κοινωνικές συνθήκες, και τις
τρέχουσες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, ενώ η αναπηρία εντάσσεται στα πλαίσια
των κοινωνικών σχέσεων που την προκαλούν:
«Αλληλεγγύη στον αγώνα της νεολαίας.
Αυτές τις μέρες η Ελληνική κοινωνία συνταράσσεται από μία πρωτοφανή σε
έκταση και μαζικότητα κοινωνική εξέγερση. Στην πρώτη γραμμή το μαθητικό και
φοιτητικό κίνημα με μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την χώρα εκφράζει την
οργή του για την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική που έχει περιθωριοποιήσει
εκατομμύρια συμπολίτες μας. Η εν ψυχρώ Δολοφονία του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της αγανάκτησης και της
κοινωνικής οργής ολόκληρης της κοινωνίας που δυναμικά εκφράστηκε από
δεκάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους. Η ωμή βία και η κρατική καταστολή είναι η
απάντηση της συντεταγμένης πολιτείας σε κάθε ομάδα που διεκδικεί μια δίκαιη
κοινωνική πολιτική, να ζήσει σε έναν καλύτερο κόσμο.
Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα με αναπηρία μαζί με τις οικογένειες τους βιώνουν
χρόνια τώρα έναν σύγχρονο κοινωνικό καιάδα που συστηματικά έχουν
αποκλειστεί χωρίς να έχουν πρόσβαση σε βασικές πτυχές της κοινωνικής και
οικονομικής ζωής. Το κοινωνικό κράτος έχει αντικατασταθεί από δομές
σύγχρονης

νεοφιλανθρωπίας,

φιέστες

υποκρισίας,

ευχές

και

ανώδυνες

διαπιστώσεις, ενώ βασικά δημόσια κοινωνικά αγαθά όπως της υγείας, της
παιδείας, της φυσικής αποκατάστασης έχουν παραδοθεί στον βωμό του κέρδους
και της εμπορευματοποίησης. Το 90 % των ατόμων με αναπηρία είναι
αποκλεισμένο από την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ το 85% δοκιμάζεται από την
ανεργία στέλνοντας τα άτομα με αναπηρία στις στρατιές των εκατομμυρίων
απόκληρων αυτής της κοινωνίας. Το κραυγαλέο κοινωνικό έλλειμμα οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια την πρώτη μεταπολεμική γενιά σε χειρότερες συνθήκες
διαβίωσης σε ένα καθεστώς κοινωνικής βαρβαρότητας και εργασιακής
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ανασφάλειας. Ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία θα πληρώσουν βαριά αυτή την
απάνθρωπη νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Το δίδαγμα από αυτά τα γεγονότα που γεννά ταυτόχρονα και την ελπίδα είναι πως
όταν οι πολίτες αυτενεργούν ξεπερνώντας τους έτσι και αλλιώς απαξιωμένους
κοινωνικούς θεσμούς μπορούν με την δική τους δύναμη από θεατές να γίνουν
πρωταγωνιστές στα γεγονότα, να πάρουν στα χέρια τους το δικό τους μέλλον.
Εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό ως κίνηση ενεργών πολιτών. Με κάθε τρόπο
και μέσο εκδηλώνουμε και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτό τον αγώνα
της νέας γενιάς που ξέρουμε πως είναι και δικός μας αγώνας που περικλείει και
τις δικές μας αγωνίες και διεκδικήσεις. Ματαιοπονούν όλοι εκείνοι που ως
εκφραστές του πολιτικού συστήματος θέλουν να ταυτίσουν αυτό το μαζικό και
αυθόρμητο κίνημα της οργής και του αγώνα με πράξεις τυφλής βίας και
καταστροφών. Αυτό που καθημερινά ασκεί την βία με κάθε τρόπο απροκάλυπτα ή
συγκεκαλυμμένα είναι το κράτος μέσα από κάθε λογής μηχανισμούς καταστολής
για να επιβάλει την νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα.» (Α’ κ.21)
Σε καμία περίπτωση οι συγγραφείς δεν αναφέρονται στην αναπηρία με
βιολογικούς όρους ή εξειδικευμένη ορολογία, ενώ τα κείμενα είναι αποκαθαρμένα από
συναισθηματισμούς, καθώς ούτε εκφράζουν συναισθήματα του συγγραφέα ούτε
απευθύνονται στα συναισθήματα του αποδέκτη.

4.1.1.4. Το σώμα και ο πόνος στην αναπηρία
Οι συγγραφείς των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας δεν ασχολούνται σε καμία
περίπτωση με το σώμα και τον πόνο, παραχωρώντας μας το δικαίωμα να ερμηνεύσουμε
αυτή την αποσιώπηση ως ταύτιση σε αυτό το σημείο με το «καθαρό» κοινωνικό
μοντέλο, όπως αυτό διαμορφώθηκε χωρίς τη συμβολή του μεταδομισμού, του
μεταμοντέρνου και της φαινομενολογίας (σχετικά βλ. κεφ. 1.3.2. σελ. 28 κ.έ.).
Όπως φαίνεται από τα παραθέματα, γενικά η αναπηρία συνδέεται με τις
συνθήκες της ανισότητας, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της
περιθωριοποίησης, υποκείμενο των οποίων θεωρείται και το ανάπηρο άτομο με την
ιδιότητα του πολίτη, ενταγμένο στο κοινωνικό πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Σε
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μικρότερο βαθμό εξετάζεται και η θέση των αναπήρων στην ταξική κοινωνική
διαστρωμάτωση με ξεκάθαρες αναφορές σε αυτήν:
«…Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο εμπεριέχει οικονομικά, ταξικά
και ιδεολογικά χαρακτηριστικά…» (Α’ κ.16)
Στα κείμενα που μελετήθηκαν φαίνεται ότι η αναπηρία προσεγγίζεται από τη
σκοπιά των κοινωνικών μοντέλων, η κοινωνική ταυτότητα συγκροτείται στη βάση της
ιδιότητας του πολίτη και όχι της βλάβης ή άλλης κοινωνικής εμπειρίας των
συγγραφέων και ο λόγος που διατυπώνεται είναι ξεκάθαρα πολιτικός/κοινωνικός.
4.1.2. Προβλήματα που συνδέονται με την αναπηρία:
Στα κείμενα της Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών τα προβλήματα των
αναπήρων θεωρούνται ως κοινωνικές συνέπειες, καθώς συνδέονται με τις
δευτερογενείς πτυχές της αναπηρίας, αυτές δηλαδή που κατά τον Vygotsky (Δαφέρμος,
2002, σελ. 101) απορρέουν από τις στάσεις και τις πρακτικές αντιμετώπισης της
οργανικής αδυναμίας από την κοινωνία.

4.1.2.1 Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός
Οι συγγραφείς συζητώντας τα προβλήματα αναπηρίας και κοινωνικού
αποκλεισμού επικεντρώνονται στον άνθρωπο και όχι στη βλάβη, εντάσσουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια, εστιάζουν στα περιβαλλοντικά
και κοινωνικά εμπόδια που αποκλείουν τα άτομα με αναπηρία από την κοινωνική τους
ένταξη, θέτουν υπό αμφισβήτηση τη θεσμοθετημένη καταπίεση και διάκριση.
Ειδικότερα, στο ερευνώμενο υλικό σημειώθηκαν αναφορές που συσχετίζουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό με:
Α) Την προσπελασιμότητα. Σε δυο εκτενείς αναφορές γίνεται λόγος για προβλήματα
προσπελασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος και των μέσων μαζικής μεταφοράς
που αποτελούν εμπόδια στην κοινωνική συμμετοχή των αναπήρων:
«…Το ατύχημα που το 1987 τον καθήλωσε σε αναπηρική καρέκλα, δεν στάθηκε
ικανό να «παγώσει» τη ζωή του: συνεχίζει να εργάζεται (είναι βιολόγος), βγαίνει
έξω, πάει ταξίδια. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε στον δρόμο άτομα με
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αναπηρία. Η μισή αλήθεια είναι ότι δεν τους αφήνουν οι υποδομές. Η άλλη μισή
ότι δεν είμαστε εκεί για να τις επιβάλλουμε», λέει στην «Κ». «Σίγουρα δεν είναι
εύκολο. Ακόμα και στο πιο απλό πράγμα, να πας να αγοράσεις ψωμί,
αντιμετωπίζεις χίλια εμπόδια. Εχει φτάσει να με… ιντριγκάρει αυτό. Καθημερινές
επικίνδυνες αποστολές!» Ο ίδιος κινείται με ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, εξαιρετικά
βαρύ για ανεβοκατεβάσματα στα πεζοδρόμια. «Παρ’ όλα αυτά, πάω. Οχι βέβαια
όπως θα ήθελα και όπως μου επιβάλλει η αξιοπρέπειά μου. Αλλά έχω δει αλλαγές
στους ανθρώπους εξ αιτίας της προσωπικής μου στάσης. Είναι χαρακτηριστικό
ότι τις ράμπες μπροστά από τα γκαράζ δεν τις κλείνουν ποτέ, τις ράμπες όμως στα
πεζοδρόμια συνεχώς. Σου λέει ο άλλος, μια φορά τον μήνα περνάει από εδώ
ανάπηρος, τώρα θα περάσει; Το ένα δηλαδή φέρνει το άλλο».
Οχι βέβαια ότι έχει σταματήσει να τον εξοργίζει η πρακτική τού «όπου βρω
παρκάρω». «Κυρίως με ενοχλεί που αναγκάζομαι κάθε τόσο να παίρνω τηλέφωνο
την αστυνομία. Αλλά όταν πάω να πάρω το τραμ και ένα αυτοκίνητο μου κλείνει
την πρόσβαση και χάνω τον συρμό, δεν μένει κάτι άλλο να κάνω». Οπως λέει ο κ.
Τσίγκανος, το τραμ και το μετρό είναι προσβάσιμα μέσα μεταφοράς - τα
λεωφορεία όμως όχι. Εκκρεμεί άλλωστε η εκδίκαση της αγωγής για προσβολή
προσωπικότητας που έχει καταθέσει εναντίον της ΕΘΕΛ, του ΟΑΣΑ και ενός
οδηγού λεωφορείου. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, σχεδόν όλα τα λεωφορεία έχουν
επιγονάτηση, ενώ το 1/4 αυτών φέρει ράμπες - οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να
χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα για να επιβιβαστούν τα άτομα με αναπηρία. Η
θεωρία όμως -και εδώ- απέχει από την πράξη. Οσο για την προσβασιμότητα των
δημόσιων υπηρεσιών; «Αλλη ερώτηση;» είχε απαντήσει με νόημα στην «Κ»
νωρίτερα ο κ. Βουλγαρόπουλος. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η εικόνα που
καταγράψαμε έξω από το υπουργείο Υγείας: η θέση στάθμευσης για αναπηρικό
αυτοκίνητο κατειλημμένη από «μη δικαιούχο όχημα»…
«Μα, εγώ θέλω να μπω στον κόσμο»
«Δεν θέλω να εξαρτώμαι ούτε από την καλοσύνη των οδηγών των λεωφορείων
ούτε κανενός. Το θέμα δηλαδή δεν είναι να φτάσω κάπου, αλλά να μην σπάσουν
τα νεύρα μου μέχρι να φτάσω», σημειώνει στην «Κ» ο κ. Π. Τσίγκανος,
τετραπληγικός και χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, μιλώντας στην «Κ» με αφορμή
την έκθεση «Αυτονομία 2007» που ολοκληρώνεται αύριο στο ΣΕΦ.
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«Πας σε μια δημόσια υπηρεσία, σε ένα μπαρ, σε μια καφετέρια και οι άνθρωποι
σκοτώνονται να σε εξυπηρετήσουν. Αυτό όμως, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μας
κάνει καλό. Θέλω να πιω ένα ποτό, όχι να γίνω ρεζίλι», συνεχίζει ο ίδιος.
«Ξέρετε ότι στο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν σε πάνε από τη φυσούνα στο
αεροπλάνο, αλλά με… ανυψωτικό μηχάνημα, που χρησιμοποιείται για τα
εμπορεύματα, σε βάζουν από την πίσω πόρτα; Μα, εγώ θέλω να μπω με τον
κόσμο!»
Τα απλά, καθημερινά πράγματα κρύβουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. «Στην
Αθήνα, δεν μπορείς να πας για ψώνια. Μπορεί να πάρεις ωραιότατα το μετρό,
που είναι προσβάσιμο και να φτάσεις στον πεζόδρομο της Ερμού. Μέχρι εκεί
καλά. Για να μπεις όμως σε οποιοδήποτε κατάστημα έχει σκαλοπάτι. Γιατί ρε
παιδιά να πρέπει να με βοηθάει πάντα κάποιος να μπω μέσα; Τόσο δύσκολο είναι
να υπάρχει ράμπα;…» (Α’ κ.8)
Β) Την εκπαίδευση. Σημαντικός αριθμός κειμένων ασχολείται με την εκπαίδευση των
αναπήρων η οποία, θεωρείται από τους συγγραφείς, ότι συντελείται σε συγκεκριμένα
πολιτικά, πολιτισμικά και οικονομικά πλαίσια (σχετικά βλ. κεφ. 3.3., σελ. 74 κ.έ.). Στο
υλικό που μελετήθηκε, η εκπαίδευση των ανάπηρων μαθητών καταγγέλλεται ως
ελλειμματική εξαιτίας της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος, η οργάνωση του
οποίου αποκλείει τα ανάπηρα παιδιά από την εκπαιδευτική διαδικασία ή τους παρέχει
τις ελάχιστες από τις δυνατότητες εκπαιδευτικής ένταξης:
«Μαθητές με αναπηρία, με τον μανδύα της ένταξης στο περιθώριο
Αυτές τις μέρες ένα ακόμα από τα πολλά σχέδια νόμου για την ειδική αγωγή
δημοσιοποιείται από το Υπουργείο παιδείας. Χωρίς αμφιβολία η ένταξη των
μαθητών στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν αποτελεί μόνον ένα ορθό στόχο που
τίθεται από το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται με την αναπηρία, αλλά
πρωτίστως θα έπρεπε να αποτελεί αταλάντευτη επιλογή ολόκληρης της κοινωνίας,
ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Ωστόσο, σε διαχρονικό επίπεδο κάποιος
από την εξέλιξη των πραγμάτων διαπιστώνει πως αυτή κάθε αυτή η ένταξη των
μαθητών με αναπηρία χρησιμοποιήθηκε από το σύνολο των κυβερνήσεων ως
πρόσχημα για την εγκατάλειψη τους στο έλεος των ιδιωτικών συμφερόντων και
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της παραπαιδείας. Ένας πολύ απλός, μα και ταυτόχρονα κραυγαλέος δείκτης,
τεκμηριώνει τον ισχυρισμό μας. Σύμφωνα με στοιχεία του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, που δόθηκαν στην δημοσιότητα τον Μάιο του 2004, σε σύνολο
190.000 μαθητών συμμετέχουν μόνο 19.300 στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Δηλαδή, πρακτικά, το ελληνικό κράτος εκπαιδεύει σήμερα μόνον 1 στους 10
μαθητές με αναπηρία. Επομένως όχι μόνον την διαδικασία της ένταξης δεν έχουμε
διασφαλίσει ως χώρα αλλά ούτε την εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών με
αναπηρία…» (Α’ κ.17)
Διαπιστώθηκε κάποια ασάφεια ως προς το τι ακριβώς υπονοείται με τη
διαδικασία της ένταξης. Ενώ σε κάποιες αναφορές, όπως η παραπάνω, αναγνωρίζεται
ότι η ένταξη αποτελεί ζήτημα ολόκληρης της κοινωνίας, χωρίς όμως να δίνονται πιο
συγκεκριμένες εξηγήσεις, σε άλλες αναφορές η εκπαιδευτική ένταξη θεωρείται ότι
μπορεί και πρέπει να συντελεστεί μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα της «ειδικής
αγωγής», το οποίο θεωρείται μάλλον προσήκον για τα ανάπηρα άτομα και όχι
διαχωριστικό μοντέλο εκπαίδευσης:
«…Σήμερα 180.000 παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται
εκτός ειδικής αγωγής…. Τεράστιες οι ελλείψεις στο χώρο της ειδικής αγωγής σε
διδακτικό προσωπικό με την διάλυση των ειδικών σχολείων... στη Νίκαια δεν
υπάρχει καμία δομή δημόσιας εκπαίδευσης ούτε ειδικό νηπιαγωγείο ούτε ειδικό
δημοτικό σχολειο Αποτέλεσμα πολιτικών κεντρικών και τοπικών απαξίωσης των
ανθρώπων με αναπηρίες….» (Α’ κ.14)
Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης δεν εγκαλούνται σε καμία
περίπτωση για τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό των ανάπηρων μαθητών/τριών εξαιτίας
άγνοιας, στρεβλών αντιλήψεων ή στάσεών τους. Αντίθετα, αναγνωρίζεται η
επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική τους απαξίωση από τις ίδιες πολιτικές που
αποκλείουν τους ανάπηρους μαθητές/τριες από την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ
προτείνεται σύμπλευση των εκπαιδευτικών με τους ανάπηρους:
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«…- Πιστεύουμε ότι αυτές οι μεθοδεύσεις θίγουν άμεσα (μαζί με τα παιδιά) και
τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης, που την τελευταία δεκαετία
αντιμετωπίζουν μία σημαντική επίθεση και προσπάθεια απαξίωσης του ρόλου
τους, κοινωνικής και οικονομικής τους υποβάθμισης.
Αυτοί που επιδιώκουν την υποβάθμισή τους έχουν κάθε λόγο να στρέψουν την
κοινωνία εναντίον τους, ώστε η υποβάθμιση αυτή να γίνει αποδεκτή. Και για να
συμβεί αυτό, χρειάζεται να στρέψουν τους εκπαιδευτικούς εναντίον του πιο
ευαίσθητου τμήματος της κοινωνίας, όπως είναι τα παιδιά με αναπηρίες.
- Είναι προφανές ότι κάποιοι προσπαθούν να μετατρέψουν την κοινότητα των
εκπαιδευτικών, από παράγοντα και θεσμό κοινωνικής παροχής και συνοχής, σε
όργανο άσκησης τριτοκοσμικής πολιτικής εξουσίας και αντισυνταγματικής
διοίκησης, ώστε να μετακυλίονται σε αυτούς το πολιτικό κόστος και η κοινωνική
κατακραυγή και να χρεώνονται τις ‘αμαρτίες’ της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας
- Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μην παρασύρονται στις μεθοδευμένες
προσπάθειες που θέλουν να τους φέρουν σε ρήξη με την κοινωνία.
- Οι παράγοντες που καλλιεργούν την αντίθεση με την κοινωνία είναι οι ελάχιστοι
και πάντα ευνοούμενοι - και οι μόνοι που θα ωφεληθούν από την απαξίωση και
υποβάθμιση του κοινωνικού ρόλου των εκπαιδευτικών…» (Α’ κ.22)
Γ) Την υγεία. Εντοπίστηκε μια μόνο αναφορά σε ζητήματα που αφορούν στην
επάρκεια του συστήματος υγείας και των δομών αποκατάστασης:
«…Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση της ειδικά συσταθείσης για
θέματα ΑμΕΑ ειδικής διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Τα στοιχεία που
συλλέγησαν περιγράφουν (ακόμη μια φορά) την οδυνηρή πραγματικότητα των
αναπήρων στην Ελλάδα.
Τεράστια τα ελλείμματα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Στη μέριμνα, την
πρόσβαση, την εκπαίδευση, αποκατάσταση - επανένταξη… Όταν υπάρχουν 200
δημόσιες κλίνες αποκατάστασης και ελάχιστα απαιτούμενες 2.000. Όταν
υπάρχουν 30.000 παιδιά με αυτισμό και μόνο 500 φιλοξενούνται σε ειδικά
κέντρα. Όταν 4.000 νέοι παραπληγικοί κάθε χρόνο προσθέτονται στον Καιάδα
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εξαιτίας

της

απουσίας

πολιτικής

πρόληψης

των

τροχαίων

και

αποκατάστασης...»(Α’ κ.2)
Η μεμονωμένη αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία και την
αποκατάσταση θα μπορούσε να αποδοθεί στη συνολικότερη οπτική που έχουν οι
συγγραφείς αυτής της ομάδας, η οποία τοποθετεί την αναπηρία σε ευρύτερα
κοινωνικοπολιτικά πλαίσια.
Δ) Την εργασία. Στο ερευνώμενο υλικό αναφέρονται σημαντικά προβλήματα τόσο
στην ανεύρεση και διατήρηση μιας εργασίας, όσο και στην αναντιστοιχία της
προσφερόμενης εργασίας με τα επαγγελματικά προσόντα των ατόμων ή και τις ανάγκες
τους. Όπως υποστηρίζει και ο Barnes, τα είδη δουλειάς που προσφέρονται στους
ανάπηρους πολύ συχνά είναι χαμηλού κοινωνικού status, με μικρές απολαβές, σε
φτωχές εργασιακές συνθήκες και ελάχιστες ευκαιρίες εξέλιξης (Barnes, 2003). Επίσης,
οι Shier et. al. (2009, σελ. 67-70) αναφέρουν ότι η αναπηρία συνιστά εμπόδιο τόσο
στην εξασφάλιση κάποιας εργασιακής θέσης εξαιτίας των διακρίσεων που υφίστανται
οι ανάπηροι ή της απόρριψης των δεξιοτήτων τους, όσο και στη διατήρηση της
εργασίας, εξαιτίας απολύσεων ή εκούσιων αποχωρήσεων (σχετικά βλ. κεφ. 3.2, σελ. 67
κ.έ.). Στα κείμενα που μελετήθηκαν δηλώνεται ότι τα προβλήματα αυτά οδηγούν σε
φτώχεια και περιθωριοποίηση:
«Καθηλωμένοι στην ανεργεία.
8 στα 10 άτομα με αναπηρία δεν βρίσκουν θέση εργασίας
Η 36χρονη κ. Φωτεινή Κασιωτάκη έχει προβλήματα όρασης και είναι μητέρα
ενός 6χρονου παιδιού. Έχει σπουδάσει στο ΤΕΙ φυσικοθεραπείας, έχει τελειώσει
το ΙΕΚ τηλεφωνητών και χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εδώ και 14
χρόνια όμως είναι άνεργη! «H φράση “ψάχνω για δουλειά” δεν υπάρχει για εμάς
τους πολίτες με προβλήματα όρασης. Είμαστε αναγκασμένοι να ασκήσουμε μόνο
το επάγγελμα του τηλεφωνητή. Αλλά κι αυτές οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Προκηρύξεις γίνονται μόνο κάθε 3-4 χρόνια…», λέει με παράπονο, τονίζοντας ότι
αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες να βρει δουλειά. Στην ίδια απελπιστική
κατάσταση βρίσκεται η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρίες. Σύμφωνα με τα
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στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑΜΕΑ), το 84%
των

αναπήρων

είναι

εκτός

εργατικού

δυναμικού

με

αποτέλεσμα

να

καταδικάζονται στη φτώχεια και την περιθωριοποίηση. Όπως τονίζει στα «ΝΕΑ»
η κ. Κασιωτάκη, οι μόνες θέσεις που προσφέρονται στο Δημόσιο για τους τυφλούς
πολίτες είναι των τηλεφωνητών. «Ωστόσο, λόγω της αυτοματοποίησης των
κέντρων, οι θέσεις τηλεφωνητών έχουν λιγοστέψει και τα άτομα έχουν αυξηθεί. Κι
όμως, η Πολιτεία θα μπορούσε να δημιουργήσει θέσεις για πολίτες με αναπηρίες
και για άλλες ειδικότητες. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να υπάρχουν σχολέςΙΕΚ χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή κινησιοθεραπευτών προκειμένου
ακόμα περισσότερα άτομα με αναπηρίες να εντάσσονται στην αγορά εργασίας».
(Α’ κ.15)
Ε) Το θεσμικό ρατσισμό. Ο ρατσισμός μπορεί να έχει θεσμική μορφή, να είναι δηλαδή
αποτέλεσμα μέτρων ή «παραλείψεων» της πολιτείας. Ο θεσμικός ρατσισμός ορίζεται
από τον Παπαδημητρίου (2000, σελ. 43) ως «οι διακρίσεις των δημόσιων και κρατικών
υπηρεσιών σε βάρος μειονοτικών ομάδων και ατόμων». Κατά τον Τσιάκαλο, ο
θεσμοθετημένος ρατσισμός είναι ο ρατσισμός του κράτους και των υπηρεσιών του ενώ
αποτελεί την ισχυρότερη μορφή ρατσισμού, επειδή ασκείται από την ισχυρότερη μορφή
εξουσίας: την κρατική εξουσία. Επίσης, η ύπαρξη ρατσιστικών μέτρων σε κρατικό
επίπεδο τροφοδοτεί και ενισχύει το πλέγμα των αρνητικών αντιλήψεων, στάσεων και
συμπεριφορών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (Τσιάκαλος, 2001 και Τσιάκαλος,
2000, σελ. 82). Οι Macedo και Γούναρη (2008, σελ. 13) αναφέρουν ότι σύμφωνα με τον
Goldberg, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ρατσιστικής έκφρασης είναι ο αποκλεισμός.
Οι διάφορες μορφές του ρατσισμού ενέχουν σταθερά τη λογική των αποκλεισμών.
Συνεπώς, οποιαδήποτε ακριβής ανάλυση θα πρέπει να θεωρήσει τις διάφορες μορφές
ρατσισμού ως φαινόμενα αποκλεισμού που εκφράζονται σε διαφορετικά επίπεδα. Οι
συγγραφείς των κειμένων που εξετάστηκαν συχνά αναφέρονται σε θεσμοποιημένα
μέτρα ή παραλήψεις από την πλευρά του κράτους, των υπηρεσιών του ή φορέων που
στρέφονται εναντίον των αναπήρων και συνιστούν διάκριση σε βάρος τους, ενώ
συμβάλλουν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό:
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«…Την ίδια στιγμή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ηλεκτρονικά & έντυπα)
συμβάλλουν καθοριστικά στην διαμόρφωση των αντιλήψεων και της στάσης ζωής
της κοινής γνώμης απέναντι στα προβλήματα των αναπήρων. Στην συντριπτική
πλειοψηφία των ρεπορτάζ που γίνονται για τα αμεα αναπαράγονται ρατσιστικά
πρότυπα με σκοπό την αύξηση των κερδών τους μέσω της υψηλής τηλεθέασης.
Ιδιαίτερα αυτή η κατάσταση συμβαίνει στα τηλεοπτικά μέσα τα οποία
αναπαράγουν πολλές φορές αρνητικές αντιλήψεις και συμπεριφορές σε σχέση με
τα άτομα με αναπηρία. Και αυτό παρά το γεγονός πως οι άδειες που τους έχει
εκχωρήσει

η

πολιτεία

προϋποθέτουν

την

υπηρέτηση

των

κοινωνικών

συμφερόντων.
Για εμάς όσο θα συνεχίζεται η ασυδοσία των μεγάλων επιχειρηματικών
συμφερόντων στο χώρο των ΜΜΕ , με βασικό γνώμονα την γιγάντωση των
κερδών των επιχειρήσεων, θα διογκώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα τα οποία
καταπατούν και ευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο όνομα του κέρδους.
Την στιγμή που η κυβέρνηση οργανώνει πανηγυρικές ημερίδες για τον ρόλο των
ΜΜΕ , και την πρόσβαση των αναπήρων σε αυτά, ωστόσο, τα κρατικά τηλεοπτικά
μέσα αποτελούν μνημείο έλλειψης προσβασιμότητας για τους αναπήρους εφόσον
για παράδειγμα δεν υπάρχουν στις προβολές τους προγράμματα με μεταγλώττιση.
Με απαράδεκτη απόφαση της η ΕΡΤ αντί να επεκτείνει την προσβασιμότητα σε
όλα τα κανάλια της νέας ψηφιακής πλατφόρμας δημιουργεί ένα «ειδικό» ψηφιακό
κανάλι για αναπήρους πράξη που από μόνη της συνιστά κοινωνικό αποκλεισμό
και οδηγεί τους αναπήρους σε ένα σύγχρονο μιντιακό γκέτο…» (Α’ κ.1).
Στ) Τη θέση του ανάπηρου ατόμου στην κοινωνική διαστρωμάτωση και το
πολιτικοοικονομικό σύστημα. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, σύμφωνα με την Πετράκη
(1998), είναι η συνέπεια μιας κοινωνικής διαδικασίας που συνδέεται με τη δομή της
κοινωνικής οργάνωσης, την οικονομική της διάρθρωση, το πολιτικό της οικοδόμημα,
την ταξική της οργάνωση (βλ. σχετικά και κεφ. 2, σελ. 52 κ.έ.). Στα κείμενα της ομάδας
αυτής ο κοινωνικός αποκλεισμός των αναπήρων συσχετίζεται συχνά με την ταξική
κοινωνική διαστρωμάτωση και το καπιταλιστικό σύστημα προσδίδοντας έτσι πολιτικό
περιεχόμενο στον όρο:
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«…Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο είναι
άμεσα συνδεδεμένο με την εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος. Πρόκειται για
ένα φαινόμενο το οποίο εμπεριέχει οικονομικά, ταξικά και ιδεολογικά
χαρακτηριστικά. Η αριστερά με την καθημερινή της δράση οφείλει να
αποκαλύπτει τις κύριες αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν το φαινόμενο του
κοινωνικού αποκλεισμού. Η άσκηση μιάς άκρατης νεοφιλελεύθερης πολιτικής
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατομμύρια πολίτες στην φτώχεια
και στο κοινωνικό περιθώριο. Δεν είναι τυχαίο πως οι κοινωνικά αποκλεισμένες
ομάδες βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία ή και εξαθλίωση.
Τα άτομα με αναπηρία είναι μία από τις κατεξοχήν κοινωνικά αποκλεισμένες
ομάδες. Ένας στους 10 μαθητές συμμετέχει στην εκπαίδευση, η ανεργία βρίσκεται
στο 85% των ικανών προς εργασία. Η πρόσβαση των αναπήρων καθίσταται
δυσχερής σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Όλα αυτά
τα χρόνια οι κυβερνήσεις αρκούνται σε διαπιστώσεις και ευχολόγια για την
αντιμετόπιση του κοινωνικού αποκλεισμού χωρίς καμία αποτελεσματικότητα στην
αντιμετώπιση του φαινομένου…» (Α’ κ.16)
Ζ) Τον εγκλεισμό. Ο Αλεξίου (2006, σελ. 48) αναφέρει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός
αφορά ομάδες του πληθυσμού που στερούνται ή τους έχουν αφαιρεθεί τα αστικά
δικαιώματα και παρεμποδίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εξω-οικονομικά, η
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, στην κατανάλωση και αλλού (π.χ. οι έγκλειστοι
ολοπαγών ιδρυμάτων) και συνοδεύεται από το στιγματισμό των ανθρώπων που τον
υφίστανται (σχετικά βλ. κεφ. 2.1., σελ. 61). Στο υλικό που μελετήθηκε ο κοινωνικός
αποκλεισμός σε μια μόνο περίπτωση συσχετίζεται με τον εγκλεισμό των αναπήρων:
εκφράζεται μάλιστα ως ακραία διατύπωση που έχει τη θέση της υπερβολής, στα
πλαίσια ενός κειμένου που καταγγέλλει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών
με αναπηρία:
«…πρόθεση του πιο διεφθαρμένου κράτους της Ευρώπης είναι η μαζική
ασυλοποίηση και εγκατάλειψη και η προαποφασισμένη συνακόλουθη σιωπηλή
κοινωνική εξόντωση των παιδιών…» (Α’ κ.22)
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4.1.2.2. Εμπορευματοποίηση της αναπηρίας
Η εμπορευματοποίηση ποικίλων όψεων της ζωής των αναπήρων αναδεικνύεται,
μέσα από τα κείμενα που μελετήθηκαν, σε σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι σχετικές
αναφορές είναι πολλές και εύγλωττες. Η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόνοια, η φυσική
αποκατάσταση και η κοινωνική ασφάλιση φαίνεται να διαμεσολαβούνται σε πολλές
περιπτώσεις από το κέρδος και το εμπόριο, καθιστώντας τα ανάπηρα άτομα αντικείμενα
εμπορικής εκμετάλλευσης:
«…Με την ψήφιση του ν. 3329/2005 άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για την
εμπορευματοποίηση στον χώρο της πρόνοιας. Με συστηματικό τρόπο οι φορείς
του δημόσιου τομέα απαξιώνονται και υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες
τους, τη στιγμή που σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν οι μονάδες που λειτουργούν
ιδιώτες, με την συμμετοχή μεγαλογιατρών, στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας
και της αποκατάστασης, οδηγώντας τους αναπήρους στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Οι υποσχέσεις για διαφάνεια σεμνότητα και ταπεινότητα στην διαχείριση των
κονδυλίων που διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις έμειναν γράμμα κενό,
εφόσον λειτουργούν ως συμπληρωματικοί εταίροι της πολιτείας στην υλοποίηση
σχετικών δράσεων, ενώ διέπονται με το διάταγμα της χούντας 1111/1972. Τέλος
οι όποιες θετικές ρυθμίσεις έχουν θεσπιστεί υπέρ των αναπήρων στην πράξη
απευθύνονται και καλύπτουν τις ανάγκες μιας ελάχιστης μειοψηφίας, εφόσον δεν
δημιουργούνται οι αναγκαίες υποδομές για την οργανωμένη κρατική παρέμβαση
υπέρ των αναπήρων…» (Α’ κ.5)
Τα σημαντικότερα από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο υλικό
αναφέρονται σε παραμέτρους του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αυτός φαίνεται να
γίνεται αντιληπτός από τους συγγραφείς και έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση (6
αναφορές), το θεσμικό ρατσισμό (4 αναφορές), την εργασία (3 αναφορές), την
προσπελασιμότητα στο δομημένο χώρο και τα μέσα μεταφοράς (2 αναφορές), τη θέση
των αναπήρων στην κοινωνική διαστρωμάτωση και το πολιτικοοικονομικό σύστημα (2
αναφορές), καθώς και τον εγκλεισμό και την υγεία (από μια αναφορά). Ως σημαντικό
πρόβλημα καταγράφεται επίσης και η εμπορευματοποίηση της αναπηρίας (6
αναφορές).

128

4.1.3. Αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία:
Η θεωρητική αφετηρία και τα πλαίσια (πολιτικά, κοινωνικά ή βιολογικά,
ατομικά) στα οποία τοποθετείται η αναπηρία και τα προβλήματα που συνδέονται με
αυτήν, σηματοδοτεί και τους τρόπους που προτείνονται από τους συγγραφείς για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

4.1.3.1. Τρόποι περίθαλψης-φροντίδας (care)
Στο υλικό της Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών που μελετήθηκε φαίνεται ότι η
περίθαλψη, η φροντίδα και γενικά οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πρόνοια (και όχι
μόνον) θεωρείται ότι κατά κύριο λόγο είναι υποχρέωση και αρμοδιότητα των κρατικών
υπηρεσιών και του δημόσιου τομέα:
«…Η υγεία, η Εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική φροντίδα αποτελούν μη
εμπορεύσιμα κοινωνικά αγαθά και το κράτος οφείλει να διασφαλίζει την
πρόσβαση των πολιτών σε αυτά ιδιαίτερα αυτών με χαμηλά εισοδήματα…» (Α’
κ.6)
Ωστόσο, δεν αποκλείεται από τους συγγραφείς η συνεισφορά και της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στην αντιμετώπιση ζητημάτων περίθαλψης και φροντίδας, ο ρόλος της
οποίας βέβαια θα πρέπει να είναι μόνο συμπληρωματικός και όχι να υποκαθιστά την
υποχρέωση του κράτους για κοινωνική πολιτική:
«…Ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός
συνεπικουρώντας την κοινωνική πολιτική…»(Α’ κ.6)
Η συμβολή του εθελοντισμού στην περίθαλψη των αναπήρων φαίνεται να
τίθεται σε αμφισβήτηση. Δεν υπάρχουν αναφορές στα κείμενα που μελετήθηκαν για
εθελοντικές οργανώσεις, εκτός από τις ΜΚΟ των οποίων η δράση καταγγέλλεται ως
αναξιόπιστη ή ακόμη και κακόβουλη:
«Ποιος θα μας προστατεύσει από αυτούς που «προστατεύουν» τους
ανάπηρους;
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…Η Ομοσπονδία των ΜΚΟ αλλά και κάποια ακόμη δευτεροβάθμια σωματεία,
όπως όλα δείχνουν, αδυνατούν να ελέγξουν το τοπίο των χιλιάδων ΜΚΟ και να
βάλουν τα πράγματα σε τάξη και σε μια λογική.
Μήπως τελικά μαζί με τις ΜΚΟ που θέλουν να βγάλουν τους ΑμεΑ από το
κοινωνικό περιθώριο θα πρέπει να φτιαχτεί και μια ΜΚΟ που να προστατεύσει
τους ΑμεΑ από τις κακές ΜΚΟ;» (Α’ κ.13)
Γενικά για τον εθελοντισμό υιοθετείται από την Παρέμβαση Αναπήρων
Πολιτών η άποψη του Θ. Αλεξίου, ότι η εθελοντική εργασία, όπως και η οικιακή
εργασία, συμβάλλει στην κοινωνική αναπαραγωγή και είναι μη αμειβόμενη εργασία.
(βλ. δημοσιευμένο άρθρο «Το ιδεολογικό πλαίσιο του εθελοντισμού και της εθελοντικής
εργασίας» 5/5/2007, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Παρέμβασης Αναπήρων
Πολιτών: http://www.panap.gr/node/45).
Η φροντίδα/περίθαλψη όχι μόνον δεν θεωρείται υπόθεση φιλανθρωπικών
οργανώσεων αλλά η φιλανθρωπία απορρίπτεται κατηγορηματικά από την Παρέμβαση
Αναπήρων Πολιτών ως θέση αρχής:
«…Παράθυρα κλειστά σε οτιδήποτε αναπαραγάγει στερεοτυπικές-φιλανθρωπικές
αντιλήψεις…» (Α’ κ.4)

4.1.3.2. Αναπηρία και τρέχουσα πολιτική/οί
Στο υλικό που εξετάστηκε είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική θεωρείται ότι έχει
σημαντικό ρόλο στα ζητήματα της αναπηρίας, εφόσον εξ αρχής η αναπηρία
τοποθετείται σε πολιτικά πλαίσια. Ωστόσο, σε μια μόνο αναφορά υπονοείται ότι η
τρέχουσα πολιτική και οι πολιτικοί που την εφαρμόζουν έχουν την αρμοδιότητα αλλά
και τη δυνατότητα να επιλύσουν τα προβλήματα που συνδέονται με την αναπηρία,
αντιμετωπίζεται δηλαδή, ως μέσο για την επίλυση προβλημάτων:
«…Θεωρούμε πως την αποκλειστική ευθύνη για την εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών την έχει η πολιτεία μέσω του
Υπουργείου παιδείας και του Κέντρου εκπαίδευσης και αποκατάστασης των
τυφλών (ΚΕΑΤ) ο οποίος είναι ο εντεταλμένος φορέας για την εκπαίδευση και
αποκατάσταση των τυφλών. Η εμπλοκή του δήμου της Θεσσαλονίκης στην παροχή
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εκπαιδευτικών και άλλων συναφών προγραμμάτων όπως μεθοδεύεται με την
δημιουργία σχετικού ιδρύματος θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την παράδοση της
εκπαίδευσης στους «φιλανθρώπους» και στην ιδιωτική πρωτοβουλία από την
πίσω πόρτα.
Καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους να διασφαλίσει την παροχή της δημόσιας και
δωρεάν εκπαίδευσης για όλους τους τυφλούς της βόρειας Ελλάδας (ένα
συνταγματικό δικαίωμα των τυφλών πολιτών), δημιουργώντας τις απαιτούμενες
υποδομές εντάσσοντας την σχολή Θεσσαλονίκης στον ήδη υπάρχοντα δημόσιο
φορέα για την εκπαίδευση και αποκατάσταση των τυφλών.
Καλούμε τον δήμο Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσει την περιουσία που του
παραχωρήθηκε

με

αποκλειστικό

σκοπό

την

ανάπτυξη

υποστηρικτικών

προγραμμάτων υπέρ των τυφλών εκτός της εκπαίδευσης με διαδικασίες
διαφάνειας σε συνεργασία με τους φορείς που εμπλέκονται στον χώρο των τυφλών
στην Θεσσαλονίκη…» (Α’ κ.11)
Σε κάθε άλλη περίπτωση (6 αναφορές) η τρέχουσα πολιτική θεωρείται ως
εμπόδιο για την απάντηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αναπηρία, καθώς
καταγγέλλεται, με εκτεταμένες αναφορές, ως αυτή που προκαλεί τα προβλήματα αυτά:
«Επιχειρηματική φιλανθρωπία!! η πρόκλιση της καπιταλιστικής συνείδησης.
Το τελευταίο διάστημα Ορισμένοι από τους πλέον πετυχημένους και
πλουσιότερους επιχειρηματίες στον πλανήτη μας εφαρμόζουν έναν διαφορετικό
τρόπο προσέγγισης στον χώρο της πρόνοιας που ονομάστηκε Επιχειρηματική
φιλανθρωπία. Η διαφορά αυτών των σύγχρονων επιχειρηματιών σε σχέση με το
παρελθόν είναι πως οι ίδιοι μέσω των σχετικών ιδρυμάτων που έχουν συστήσει
αποφασίζουν το πώς θα διαχειριστούν την κατανομή του πλούτου τους σε αυτούς
που έχουν άμεσες ανάγκες επιβίωσης.
Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου Μπιλ Γκέιτς έχει συστήσει σχετικό ίδρυμα
που η περιουσία του σήμερα ανέρχεται σε 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην
συνέχεια ο γκουρού των επενδύσεων γουόρεν μπάφετ θα προσφέρει στο ίδρυμα
του Μπιλ Γκέιτς 31 δισεκατομμύρια δολάρια ώστε να βοηθήσει τους σκοπούς του
ιδρύματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την επιβίωση των παιδιών
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στην Αφρική. Αντίστοιχες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει και από
άλλους κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο τέρνερ, η Σάντι Γουείλ, και ο Τζόρτζ
σόρος όπου έχει συστήσει και σχετικό ίδρυμα. Εχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον να
εξετάσει κάποιος τι σημαίνει αυτή η νέα αντίληψη όταν μάλιστα αυτή προέρχεται
από επιχειρηματίες της νέας οικονομίας (χρηματοικονομικές υπηρεσίες &
πληροφορικής). Αυτή ακριβώς η διαφορά κουλτούρας αυτών των επιχειρηματιών
σε σχέση με προηγούμενες αντιλήψεις περί «φιλανθρωπιών και ευεργεσιών»
αντανακλά τον σημερινό τρόπο σκέψης σε σχέση με τις κοινωνικο-οικονομικές
συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Ωστόσο από αυτόν τον τρόπο προσέγγισης της
φιλανθρωπίας ως έννοια και πράξη μπορούμε να οδηγηθούμε στα ακόλουθα
συμπεράσματα.
1. ομολογείται σαφέστατα Και αποτυπώνεται η αποτυχία του σύγχρονου κράτους
ως μηχανισμού μίας δίκαιης αναδιανομής του πλούτου. Η διαφθορά, η
αναποτελεσματικότητα

της

δημόσιας

διοίκησης

δημιούργησαν

συνθήκες

ιδιοποίησης του πλούτου από κρατικούς ή οικονομικούς παράγοντες που έχουν
πρόσβαση στην διαχείριση και κατανομή του με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια
κοινωνικής πολιτικής. 2. Την αποτυχία των πάσης φύσεως μη κυβερνητικών
οργανώσεων να λειτουργήσουν ως δεύτερος πυλώνας του συστήματος πρόνοιας.
Συχνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες για την διαφθορά στελεχών
σε κορυφαίες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΟΗΕ Παγκόσμια Τράπεζα), είτε για
την προκλητική ζωή στελεχών που εμπλέκονται με την διανομή της ανθρωπιστικής
βοήθειας ή άλλες παράνομες ενέργειες. 3. Η ανεπάρκεια των κρατικών δομών
προνοιακής πολιτικής έρχεται να προσδώσει στην επιχειρηματική φιλανθρωπία
κίνητρα ανθρωπιάς και ευγένειας προσπαθώντας μάλιστα να αποφορτίσει την
«παλαιά φιλανθρωπία» η οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την φοροδιαφυγή
μέσω «ευεργεσιών και δωρεών». Πρόκειται ουσιαστικά για την πολιτική και
τεχνοκρατική

νομιμοποίηση

της

φιλανθρωπίας

αναβαθμισμένη

και

εκσυγχρονισμένη και με ανθρώπινο πρόσωπο. Βέβαια κάποιος θα ρωτούσε: Δεν
είναι καλό που αυτός ο πλούτος διανέμεται σε αυτούς που έχουν ανάγκη και
μάλιστα από αυτούς που τον παρήγαγαν ενώ αυτός θα παρέμενε εγκλωβισμένος
στα ταμεία των τραπεζών; Κατ’ αρχήν απαντάμε κατηγορηματικά ναι!!. Ωστόσο
γνωρίζουμε τον κλασικό και αμείλικτο κανόνα των αγορών. Η παραγωγή και η
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συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων προκαλεί τον πόνο και την
δυστυχία των πολλών. Το 1992 ο Τζορτζ Σόρος όταν προκάλεσε την διεθνή κρίση
με σκοπό την νομισματική κερδοσκοπία οδήγησε εκατοντάδες εκατομμύρια
ανθρώπων των αναπτυσσόμενων χωρών στην πείνα και στον θάνατο εφόσον οι
οικονομίες τους δοκιμάστηκαν περισσότερο από την κρίση που προκλήθηκε. Θα
μπορούσαμε να πούμε ασφαλώς πως η επιχειρηματική φιλανθρωπία επιστρέφει
ένα μικρό μέρος στην κοινωνία που όμως το κόστος καταστροφής που
δημιούργησε για την παραγωγή του πλούτου είναι απείρως μεγαλύτερο.
Παρ όλα αυτά για εκείνες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που αγωνίζονται
για έναν δικαιότερο κόσμο και για μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου θα πρέπει
να προβληματιστούν σοβαρά για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών
αναδιανομής του. Η αναδιανομή του εισοδήματος, ή η όποια άσκηση κοινωνικής
πολιτικής δεν μπορεί να προέρχεται από ένα μοντέλο που παράγει αντιλήψεις
άκρατου κρατισμού όταν μάλιστα αυτό το κράτος είναι γραφειοκρατικό,
συγκεντρωτικό και αυταρχικό και απαιτεί πολίτες να υπηρετούν και όχι να
συνδιαμορφώνουν την πολιτική του. Τέλος ως κοινωνία όσο το αυτονόητο αγαθό
της κοινωνικής προστασίας από δικαίωμα και υποχρέωση θα παραμένει
ζητούμενο θα προστρέχουμε όλο και πιο πολύ στην επιχειρηματική φιλανθρωπία
ως ένα υποκατάστατο της κοινωνικής πολιτικής.» (Α’ κ.3)

4.1.3.3. Διεκδικήσεις
Ο λόγος που διατυπώνεται στα κείμενα που μελετήθηκαν έχει διεκδικητικό
χαρακτήρα με κοινωνικό/χειραφετικό περιεχόμενο (7 εκτενείς αναφορές). Δε
σημειώθηκαν καθόλου αναφορές στις οποίες οι διεκδικήσεις που διατυπώνονται να
έχουν ως μόνο στόχο το άτομο ή μια ομάδα αναπήρων. Αντίθετα, προβάλλονται
αιτήματα

με

συνολικότερο

κοινωνικό

περιεχόμενο,

χωρίς

να

περιορίζονται

αποκλειστικά σε ζητήματα αναπηρίας, ενώ ο τρόπος διεκδίκησης που σε κάθε
περίπτωση προτείνεται είναι συλλογικός και έχει κινηματικό χαρακτήρα:
«…Είναι επιτακτική η ανάγκη του συντονισμού της δράσης των κοινωνικά
αποκλεισμένων ομάδων ώστε αυτές να διαθέτουν φωνή και έκφραση στην
κεντρική πολιτική σκηνή. Μετανάστες, άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες,
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άνεργοι, εξαρτημένοι χρήστες τοξικών ουσιών, χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα με
αναπηρία όλοι εμνείς οι κοινωνικά αποκλεισμένοι μπορούμε να ενώσουμε τις
δυνάμεις και την δράση μας για να έχουμε την δική μας φωνή. Ο κοινωνικός
αποκλεισμός δεν αντιμετωπίζεται με ξόρκια, επιδόματα κρατικής ελεημοσύνης ή
την φιλανθρωπία των τηλεοπτικών καναλιών και των επιχειρηματιών. Η αριστερά
οφείλει να συμπεριλάβει στις διεκδικήσεις και την δράση της τα πραγματικά
προβλήματα αλλά και να προτείνει τις αναγκαίες λύσεις για την άρση του
κοινωνικού αποκλεισμού. Η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού απαιτεί μία
κοινωνία που θα κυριαρχεί η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, η ανοχή στην
διαφορά φυλετικών, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων. Αγωνιζόμαστε
για μία κοινωνία όπου η αναπηρία δεν θα αντιμετωπίζεται με την προκατάληψη
και την ιδεοληψία αλλά ως διαφορά που θα υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο και
αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.» (Α’ κ.16)

4.1.3.4. Το διαδίκτυο και η τεχνολογία
Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από την Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών ως
κοινωνικός χώρος συνάντησης πολιτών με συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση και
αξιοποιείται ως μέσο, ως βήμα για δημοσιοποίηση και προώθηση των απόψεων που
εκφράζουν οι συγγραφείς:
«…η παρέμβαση δεν είναι μια συνδικαλιστική κίνηση και για αυτό δεν
δραστηριοποιείται στους φορείς των αναπήρων ως τέτοια, αλλά απευθύνεται στην
Ελληνική κοινωνία όπου παρουσιάζει την γνώμη της για την κατάσταση των
αναπήρων. Η παρέμβαση είναι ένα forum συνάντησης ενεργών πολιτών με
συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές και προβληματισμούς.» («Η ταυτότητά
μας»)
Δε σημειώθηκαν αναφορές που να φανερώνουν ότι το διαδίκτυο ή η τεχνολογία
συμβάλλει στη συγκρότηση ομάδας μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στην
Παρέμβαση, ούτε φάνηκε να χρησιμοποιείται αυτό ως μέσο για την άρση των
προβλημάτων προσβασιμότητας και συμμετοχής των αναπήρων σε διάφορες όψεις της
κοινωνικής ζωής.
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4.2. Κείμενα από τα Βιολόγια του NOESI (www.noesi.gr/blog)
4.2.1.

Θεωρητικές προϋποθέσεις-μοντέλα αναπηρίας:
Η μελέτη αυτής της ομάδας κειμένων έδειξε ότι οι συγγραφείς αντλούν την

επιχειρηματολογία τους σχετικά με την αναπηρία κατά βάση από τα ατομικά/βιοιατρικά μοντέλα, καθώς συχνά τη συνδέουν μονοδιάστατα με το σωματικό
«ελάττωμα», επικεντρώνονται στη βλάβη, την αντιμετωπίζουν μάλλον ως προσωπική
εμπειρία με ψυχολογικές προεκτάσεις ή ως ιατρικό περιστατικό που χρήζει
επιστημονικής-ιατρικής αντιμετώπισης.

4.2.1.1. Μοντέλο αναπηρίας
Σε όλα σχεδόν τα ερευνώμενα κείμενα σημειώθηκαν αναφορές που τοποθετούν
την αναπηρία σε ατομικά ή βιολογικά και ιατρικά πλαίσια. Σε τέτοια πλαίσια, ο Oliver
αναφέρει ότι οι γιατροί εμπλέκονται σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ζωής των
αναπήρων με καθοριστικό τρόπο, υπερβαίνοντας την αρμοδιότητα που τους αναλογεί διάγνωση της βλάβης, θεραπεία μιας ασθένειας ή παροχή φυσικής αποκατάστασης- ενώ
και οι εργαζόμενοι σε παρα-ιατρικές ειδικότητες έχουν δομήσει την επαγγελματική
τους πρακτική σε έναν λόγο που βασίζεται στο ιατρικό μοντέλο (2009, σελ. 124-125).
Στα συγκεκριμένα κείμενα η αναπηρία αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως προσωπική
τραγωδία, ενώ αναζητούνται ατομικές διέξοδοι από αυτήν μέσα κυρίως από την ιατρική
ή από τα επαγγέλματα που κυριαρχούνται από τον ιατρικό λόγο και στοχεύουν στην
αποκατάσταση (σχετικά βλ. κεφ. 1.1., σελ. 11 κ.έ.):
«…Σταδιακά καταλάβαμε ότι το παιδί ήταν υπερκινητικό και αρνιόταν κάθε
λεκτική επικοινωνία. Η επόμενη γνωμάτευση έφτασε σαν κεραυνός στα κεφάλια
μας. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Απο τότε μέχρι τώρα κάνουμε συνεδρείες
εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης καθώς επίσης και από
ειδικό παιδαγωγό. Παρακολουθείται απο Αναπτυξιολόγο, Παιδονευρόγο και
Κλινικό Ψυχολόγο ανα 6μηνο για την πρόοδο της υγείας της…» (Β’ κ.1)
Σε δυο μόνο περιπτώσεις εντοπίστηκαν αναφορές στις οποίες η αναπηρία
συζητιέται -αν και με κάποιες αντιφάσεις- σε σχέση με φραγμούς που θέτει η κοινωνία,
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αμφισβητείται η κανονικοποίηση που επιβάλλεται στο άτομο, καθώς και η ιδεολογική
κατασκευή του σωματικά ικανού ατόμου:
«…Ο αυτισμός είναι χαρακτηριστικό και όχι ασθένεια
Διαβασα το αρθρο το οποιο αναφερει ο Κυριακος και ειναι πραγματικα πολυ
ενδιαφερον. Εχω ξαναγραψει οτι τα παντα ειναι θεμα προσεγγισης και κατα
ποσο μπορει το κοινωνικο συνολο γυρω σου να σε επηρρεασει ως προς τα
προτυπα που θετει και προσπαθει να διαιωνισει. Ο,τιδηποτε δεν ακολουθει αυτο
που προσδιοριζεται ως φυσιολογικο αυτοματα γινεται και παθολογικο.
Οι περισσοτεροι ανθρωποι αναζητουν το ευκολο το ξεκουραστο ,το
απροβληματιστο και βαλτωνουν οταν καταλαβαινουν οτι η ζωη ευτυχως δεν ειναι
ετσι αλλιως θα ηταν ευθεια οπως η γραμμη των παλμων οταν σταματησει η
καρδια να λειτουργει. Η ζωη ειναι μια μουσικη συμφωνια που ειναι διαφορετικη
απο του αλλου και εξαρταται απο τα οργανα που μας εχουν δωθει. Με αυτα τα
οργανα φτιαχνουμε διαφορετικες μελωδιες που ακομη και αν ειναι διαφορετικες
δεν παυει να ειναι μουσικη. Μουσικη μπορεις να παιξεις και με το πιανο αλλα και
με φυσαρμονικα και να ειναι το ιδιο ομορφη.Οταν ενα παιδι ειναι διαφορετικο
απο αυτο που εχεις ονειρευτει πρεπει να καταλαβεις πως αυτο που θα χρειαστει
ειναι προσπαθεια για καποια πραγματα που θεωρεις δεδομενα αλλα "αγαθα
κωποις κτωνται". Ποσο ακομη θα παραμυθιαζομαστε με τις ιδανικες οικογενειες
που προβαλουν οι διαφημισεις και αποτελουν παραφωνια σε μια κοινωνια που
εχει τοσα πολλα στο κεφαλι της…» (Β’ κ.16)

4.2.1.2. Κοινωνική ταυτότητα
Στα κείμενα αυτής της ομάδας η αναπηρία φαίνεται να αντιμετωπίζεται ως
αρνητική ταυτότητα. Όπως αναφέρει ο Shakespeare (σχετικά βλ. κεφ. 1.4.1.,. σελ. 37),
η όποια ανάλυση γίνεται αποκλειστικά στη βάση της βλάβης, ενώ η θλίψη και η
απώλεια εσωτερικεύονται και η δοκιμασία εστιάζεται στον εαυτό. Η αναπηρία αποτελεί
εξατομικευμένη εμπειρία η οποία συνιστά τραγωδία, ενώ δεν αμφισβητείται το
κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, ούτε διακρίνονται εναλλακτικές προοπτικές στο
βιοϊατρικό παράδειγμα. Οι συγγραφείς των κειμένων αναγνωρίζουν ως κύριο
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χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τη σωματική ή διανοητική βλάβη, ενώ
οποιαδήποτε άλλη πτυχή της εμπειρίας αγνοείται:
«…Δεν είμαστε ξένοι.
Δεν είμαστε τυχαίοι.
Δεν έχει να κάνει, το φύλο, η ηλικία η κουλτούρα ,η προέλευση το χρώμα η γενιά...
Στην ίδια γειτονιά των αγγέλων αυληζόμαστε (στην NOESI.gr).
Ο ίδιος πόνος μας αγιάζει.
Carbon οι συμφορές μας.
Ίδια κι απαράλλαχτη η ελπίδα μας.
Οι ψυχές μας καραδοκούν.
Ένα πέταγμα του ενός,
ένα κλικ του άλλου,
ένα flash του διπλανού,
για να ανοίξουν εν χορώ,
να δώσουν και να πάρουν μιαν αγκαλιά,
να σιγοτραγουδήσουν Primo Secondo
για τα μάτια που λατρεύουν,
που ορκίζονται σ΄αυτά,
τα μπλέ, τα γαλανά, τα μαύρα ή τα καστανά…» (Β’ κ.5)

Δεν εντοπίστηκε καμία αναφορά που να δείχνει ότι οι συγγραφείς συνδέουν την
κοινωνική τους ταυτότητα με την ιδιότητα του πολίτη, ενώ γίνεται μία μόνο αναφορά
όπου η ταυτότητα φαίνεται να προσδιορίζεται μάλλον στη βάση της εθνικότητας παρά
της βλάβης:
«..Φιλέλλην;;;
Από πολύ μικρή είχα το πατριωτικό μου αίσθημα πολύ ψηλά... Ένιωθα πολύ
Ελληνίδα που λένε και ακόμα πιο περήφανη ήμουν για την πολύ όπου ζω, οποίος
με ρωτούσε από που κατάγομαι έλεγα με καμάρι είμαι Θεσσαλονικιά και η ψυχή
μου γέμιζε με καμάρι…» (Β’ κ.3)
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4.2.1.3. Γλώσσα του συγγραφέα/πομπού
Στο υλικό που μελετήθηκε δεν υπάρχουν αναφορές στις οποίες να εκφράζεται
πολιτικός ή κοινωνικός λόγος, ενώ αντίθετα οι αναφορές που χρησιμοποιούν
επιστημονικό λόγο και ορολογία δίνουν τον τόνο. Οι συγγραφείς αναφέρονται στην
αναπηρία με βιολογικούς όρους. Χρησιμοποιούν εξειδικευμένη ορολογία, τέτοια που
συνήθως γίνεται πλήρως κατανοητή κυρίως από το κομμάτι εκείνο της επιστημονικής
κοινότητας που ασχολείται με την αναπηρία ως ιατρικό/βιολογικό φαινόμενο, ενώ
συχνά δε μπορεί να κρυφτεί η -αναμενόμενη- ημιμάθειά τους:
«…Υπάρχουν επίσης:
-Ειδικές εξετάσεις που βοηθούν στον έλεγχο των κινητικο-αισθητηριακών
απωλείων. Αυτές ονομάζονται νευροφυσιολογικά τέστ. Αυτά περιλαμβάνουν την
επιδεξιότητα, την ψυχική και υπαρξιακή εκτίμηση, τον προγραμματισμό, την
ταχύτητα αντίληψης, τη μνήμη, το νοητικό επίπεδο, τις ακουστικές λειτουργίες, το
λόγο, την κινητική και αισθητηριακή κατάσταση.
-Οι Ειδικές εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός: η
διχωτική ακοή για τον προσδιορισμό των λειτουργικών ασυμμετριών και
ιδιαίτερα των βλαβών ακοής - λόγου, η ταχυστοσκοπική όραση για τον
καθορισμό της πλαγιώσης των λειτουργιών των ημισφαιρίων και για έλεγχο των
συνδέσεων των ημισφαιρίων.
-Τα γνωσιακά προκλητά δυναμικά (CEP) αξιολογούν διαφορές στα ημισφαίρια ή
απώλειες, γίνεται έλεγχος με PET ή SPECT με συνθήκες συνειδησιακής
ενεργοποίησης.
-Τέλος το τεστ WADA. Το τεστ αυτό αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τον
προσδιορισμό σφαιρικών διαταραχών μνήμης μετά απο εγχείρηση στους
κροταφικούς λοβούς. (σελ. 310)
Πέστε μου εσείς κύριοι ειδικοί έχουν γίνει ποτέ στα παιδιά μας τέτοιου είδους
τεστ; Αν ναι γιατί εμείς οι γονείς δεν πρέπει να το γνωρίζουμε. Αν όχι, γιατι; Τα
θεωρείτε περιττα;
Πώς είναι δυνατόν να επέμβουμε σε ένα πρόβλημα αν δεν αναλύσουμε εν μέρη
τον εγκέφαλο;…» (Β’ κ.1)
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Επίσης, συχνά παρατηρήθηκαν κείμενα στα οποία οι συγγραφείς εκφράζονται
με απλό και συναισθηματικό λόγο που έχει εξομολογητικό χαρακτήρα. Απευθύνονται
στους υπόλοιπους γονείς με ανάπηρα παιδιά που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αυτή
κοινότητα. Φαίνεται να απευθύνουν έκκληση για υποστήριξη ή να δίνουν το ερέθισμα
για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ ανθρώπων που κατανοούν με τον ίδιο τρόπο το
ίδιο πρόβλημα με σκοπό τη συναισθηματική απελευθέρωση από τα δεινά τους ή την
ψυχική τους ανακούφιση. Εκφράζουν την ανάγκη να μοιραστούν ιστορίες και
συναισθήματα που πολύ δύσκολα γίνονται υποφερτά σε κατάσταση απομόνωσης:
«Πονάω πολύ...
Πρώτη μέρα στο σχολείο;;; Μέρα ιερή για κάθε μανά που πάει το παιδί της στο
σχολείο!!! Τι άγχος θεέ μου, θα έχει μια ομαλή ένταξη; Θα αντέξει να είναι μέσα
σε πλαίσια και κανόνες, θα τα πάει καλά με τους συμμαθητές της;;; Φυσιολογικές
ερωτήσεις για κάθε γονιό... και ενώ σηκωθήκαμε το πρωί για να ετοιμαστούμε
εμένα η καρδιά μου πονά, κλαίω από μέσα μου, κλαίω κρυφά, τι θα ακούσω δεν
ξέρω απλώς στεναχωριέμαι για το μωρό μου... θα δείξει αν όλα είναι της
φαντασίας μου ή αν είχα δίκιο που ανησυχώ!!!» (Β’ κ.3)

Από τη μελέτη των «Βιολογίων» προκύπτει ότι οι συγγραφείς αντλούν την
επιχειρηματολογία τους από τα ατομικά ή ιατρικά μοντέλα. Η αναπηρία θεωρείται
ατομικό, βιο-ιατρικό ζήτημα, καθώς η ατομική τραγωδία αναδεικνύεται ως κυρίαρχη
στη ζωή των ατόμων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κλινική διάγνωση και
αναζητούνται ατομικές διέξοδοι με τη συνδρομή της ιατρικής και των παραϊατρικών
επαγγελμάτων. Παρά το γεγονός ότι εντοπίστηκαν κάποιες ελάχιστες αναφορές που
αναγνωρίζουν κάποια κοινωνική διάσταση στην αναπηρία, ωστόσο, όπως αναφέρει και
ο Oliver, η λογική τους βασίζεται στον ανάπηρο ως άτομο και η κοινωνική διάσταση
της αναπηρίας και η ανικανότητα αναδύονται ως άμεση συνέπεια εξατομικευμένων
βλαβών (2009, σελ. 48).
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4.2.2. Προβλήματα που συνδέονται με την αναπηρία:
Οι συγγραφείς αυτής της ομάδας φαίνεται να θεωρούν ότι η αναπηρία ανήκει
στο άτομο, ότι αποτελεί χαρακτηριστικό του ίδιου του ατόμου, άρα και τα προβλήματα
που συνδέονται με την αναπηρία συζητιούνται μέσα από αυτό το πρίσμα.

4.2.2.1 Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός
Ο κοινωνικός αποκλεισμός, παρά το γεγονός ότι ο όρος δεν αναφέρεται ρητά
στα κείμενα που εξετάστηκαν, ωστόσο υπονοείται από τους συγγραφείς ως μια
κατάσταση μη ενσωμάτωσης ή μη αποδοχής, στο κέντρο της οποίας στέκεται το ίδιο το
άτομο φέροντας την αναπηρία του και στην οποία οδηγούν ποικίλες συνθήκες και
μηχανισμοί. Έτσι, ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται από τους συγγραφείς με:
Α) Την εκπαίδευση. Εντοπίστηκε πλήθος αναφορών που συσχετίζουν τον κοινωνικό
αποκλεισμό των ανάπηρων παιδιών με την ελλειμματική εκπαίδευση που τους
παρέχεται από το κράτος. Αναφέρονται συχνά προβλήματα του εκπαιδευτικού
συστήματος που αποδίδονται κάποιες φορές στη δομή του και κάποιες άλλες στην
άγνοια ή στις κακές προθέσεις των φορέων του. Η ένταξη όμως που επιδιώκεται από
τους συγγραφείς δεν έχει να κάνει με την ενταξιακή παιδαγωγική, όπως αυτή γίνεται
κατανοητή ως κοινωνική και κοινωνικοπολιτική υπόθεση (σχετικά βλ. κεφ 3.3.,
σελ.77), αλλά με την ειδική εκπαίδευση που θεωρούν ότι χρειάζονται τα «ειδικά»
παιδιά:
«…Ο Ρίκος έχει χαρτί από το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, την ΕΘΜΑ
(Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών παιδιών) ότι χρειάζεται να
παρακολουθήσει Τμήμα Ένταξης σε νηπιαγωγείο. Τον γράφουμε πέρυσι τον
Ιούνιο στο ιδρυμένο στα χαρτιά νηπιαγωγείο που ανήκουμε. Σε καθημερινή
επικοινωνία με το 5ο γραφείο - στο οποίο υπάρχει ένας εξαιρετικά ευγενής,
αποτελεσματικός και ικανός άνθρωπος, ο κ. Παναγιώτου, πληροφορούμαστε ότι
το νηπιαγωγείο δεν έχει στελεχωθεί, αλλά δεν υπάρχουν και πληροφορίες για το
ποιο νηπιαγωγείο θα στελεχωθεί και πότε. Στον αγιασμό η διευθύντρια αρνείται
κατηγορηματικά να δεχτεί το Ρίκο, χωρίς να του ρίξει καν μια ματιά, παρότι
προσφέρω λύσεις απελπισίας, όπως να είμαι μαζί του καθόλη τη διάρκεια της
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παραμονής του εκεί, να είμαι απ’ έξω έτοιμη να τον πάρω αν τους προκαλέσει
οποιοδήποτε πρόβλημα ή να φέρω δική μου συνοδό. Η μόνιμη επωδός είναι ότι η
παρουσία μου μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στα άλλα παιδιά - λες και η
ιδρυματοποίηση του δικού μου δεν είναι πρόβλημα - και ότι χωρίς τη
συγκατάθεση της σχολικής συμβούλου το παιδί δε γίνεται δεκτό στο σχολείο…»
(Β’ κ.18)
Β) Την εργασία. Σημειώθηκε μια μόνο αναφορά όπου ακροθιγώς σχολιάζεται το
πρόβλημα της διατήρησης της εργασίας, στην οποία δεν είναι τελείως ξεκάθαρο αν η
συγγραφέας του κειμένου θεωρεί ότι η μη διατήρηση της εργασιακής της θέσης
αποτελεί πρόβλημα. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συγγραφέας συστήνεται ως
ενήλικο άτομο με νοητική καθυστέρηση:
«…Δουλεύω στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Μελισσίων εδώ και ένα χρόνο. Έχω
ξαναδουλέψει πάλι με πρόγραμμα αλλά όχι σταθερά και άλλες δύο φορές πριν από
κάμποσα χρόνια δούλεψα στους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου,
χωρίς να με κρατήσουν μόνιμα…» (Β’ κ.7)

Γ) Το θεσμικό ρατσισμό. Καταγράφηκε πλήθος αναφορών όπου καταγγέλλονται τόσο
θεσμοθετημένα μέτρα, όσο και παραλείψεις από την πλευρά της πολιτείας, φορέων ή
υπηρεσιών που συνιστούν διάκριση σε βάρος των αναπήρων και τους εξαναγκάζουν σε
υποτελή διαβίωση. Βέβαια και πάλι στο κέντρο του λόγου των συγγραφέων υπάρχει το
άτομο που φέρει την αναπηρία ως προσωπική του υπόθεση, ενώ τα μέτρα που
επιδιώκεται να ληφθούν έχουν κυρίως ιατρικό χαρακτήρα:
«…- Ποιο είναι εκείνο το Σύνταγμα που απροκάλυπτα προάγει τις διακρίσεις
απέναντι στα άτομα με νοητική καθυστέρηση;
- Ποιο είναι αυτό το σύστημα Υγείας που αρνείται την παροχή υπηρεσιών σε
σοβαρές περιπτώσεις και αναγκάζει την οικογένεια να νοσηλεύει ένα μέλος της
στο σπίτι του, με κίνδυνο του ιδίου όσο και των υπολοίπων;
- Ποια είναι η κοινωνική διάσταση ενός κράτους που αλυσοδένει μία ολόκληρη
οικογένεια γύρω από το πρόβλημα ενός μέλους της και τους καταδικάζει σε
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απραγία και συναισθηματική κατάρρευση;… Είναι λυπηρό να θέλεις να είσαι
αξιοπρεπής και να γίνεσαι επαίτης…» (Β’ κ.14)
Δ) Τον εγκλεισμό. Σημαντικό μέρος της συζήτησης καταλαμβάνει το πρόβλημα του
αποκλεισμού των αναπήρων από την κοινωνική ζωή ή της παρεμπόδισης άσκησης των
ατομικών τους δικαιωμάτων μέσω του εγκλεισμού τους σε ολοπαγή ιδρύματα:
«…Η πολιτεία δεν βοηθά. Τους στερούμε το δικαίωμα της επιλογής της ζωής
τους, σε πολλές περιπτώσεις προτρέπονται οι γονείς αν το παιδί είναι μικρό από
μια στραβή αντίληψη ότι πρέπει να κλειστεί σε ίδρυμα γιατί δεν θα δούνε χαρά και
θα τους είναι βάρος…» (Β’ κ.7)
Ο κοινωνικός αποκλεισμός δε συζητιέται σε καμία περίπτωση σε σχέση με
ζητήματα προσβασιμότητας, πιθανόν γιατί οι περισσότεροι συγγραφείς δεν έχουν να
κάνουν με κινητικές αναπηρίες κι έτσι δεν τους απασχολεί το ζήτημα.
Επίσης ο κοινωνικός αποκλεισμός δε συσχετίζεται με ζητήματα επάρκειας του
συστήματος υγείας, παρόλο που η υγεία έχει κεντρική θέση στο λόγο των συγγραφέων
αυτής της ομάδας. Τα προβλήματα που αναφέρονται σχετικά με το σύστημα υγείας και
τους φορείς του ταξινομήθηκαν στην κατηγορία “Αναπηρία και επιστήμη/επιστήμονες”
(η ανάλυση της οποίας θα ακολουθήσει) καθώς θεωρήθηκε ότι οι αναφορές που
γίνονται δεν καταδεικνύουν τα προβλήματα αυτά ως συμβάλλοντα στον κοινωνικό
αποκλεισμό των αναπήρων.
Ακόμη, το γεγονός ότι δε συσχετίστηκε ο κοινωνικός αποκλεισμός με τη θέση
του ατόμου στην κοινωνική διαστρωμάτωση ή το πολιτικό-οικονομικό σύστημα μπορεί
να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αναπηρία φαίνεται να τοποθετείται από τους συγγραφείς
έξω από οποιαδήποτε κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα, καθώς θεωρείται ότι
αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του ατόμου.

4.2.2. Η αναπηρία ως ανικανότητα/φορτίο
Στα περισσότερα κείμενα αυτής της ομάδας η αναπηρία εμφανίζεται ως
ανασταλτικός παράγοντας ή ως εμπόδιο στην εξέλιξη του ατόμου ή και της οικογένειας
στην οποία ανήκει το ανάπηρο άτομο. Επίσης, εντοπίστηκαν αναφορές στις οποίες
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γίνεται φανερή η συναισθηματική αποδιοργάνωση των συγγραφέων, καθώς δείχνουν να
διέρχονται από συγκεκριμένα συναισθηματικά στάδια, από το σοκ μέχρι τη λύπη, την
κατάθλιψη κ.λ.π. (Hodapp 2005, σελ. 86) (σχετικά βλ. κεφ.3.1., σελ. 63). Η αναπηρία
φαίνεται να αποτελεί φορτίο, συχνά ανυπέρβλητο, τόσο για το ίδιο το άτομο, αλλά
κυρίως για την οικογένειά του:
«…Όταν αγαπάμε τα αντέχομε όλα μέχρι να τελειώσει. Γιατί θα τελειώσει.. που
θα πάει δεν θα τελειώσει;; Μόνο που ξεκίνησε γλυκά αυτό το παραμύθι αλλά
ειδικά εμείς θα πάρουμε την πίκρα του μαζί μας… Μiranta σίγουρα το δικό σου
αστεράκι θα είναι οδηγός -σκοπός της ζωής σου [διαβάστε: Εδώ και τώρα].
Μόνο που η διαδρομή μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών μας είναι ένα έργο που
παίζουμε με σύμμαχο την νιότη μας, τον χρόνο που έχομε μπροστά μας, την
δύναμη αντίστασης ενάντια στην ατυχία μας, την ελπίδα που πεθαίνει τελευταία.
Το πείσμα για ζωή και δημιουργία, την ετοιμότητα για μια μάχη που τα δίνουμε
όλοι όλα.
Αλλά ο μέγιστος ρόλος που οφείλουμε να διαδραματίσουμε στην ζωή των παιδιών
μας είναι όταν αυτά ενηλικιωθούν.
Γιατί απλούστατα, τα δικά μας παιδιά δε θα μεγαλώσουνε ποτέ…» (Β’ κ.5)

4.2.2.3. Η αναπηρία ως δυνατότητα
Ωστόσο, δε λείπουν οι αναφορές στις οποίες οι συγγραφείς αναφέρονται στην
αναπηρία ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη διαφόρων πλευρών της προσωπικότητας του
ανάπηρου ατόμου ή του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Συχνά, η θετική διατύπωση
(δυνατότητα) για την αναπηρία φαίνεται να εκφράζει μάλλον μια προσπάθεια
αντιστροφής της αρνητικής-ελλειμματικής εικόνας που οι συγγραφείς έχουν για τα
ανάπηρα άτομα, μια στρατηγική διαχείρισης της αρνητικής ταυτότητας (σχετικά βλ.
κεφ.1.4.1., σελ. 39), παρά μια συγκροτημένη άποψη για την αναπηρία πέρα από τη
βλάβη:
«…Η λέξη αναπηρία δεν είναι μειωτική. [Είτε σωματική, είτε πνευματική.]
Γιατί η αναπηρία σε κάτι (σε ένα κομμάτι του εαυτού μας) δεν αναιρεί την αξία
που έχουμε σαν άνθρωποι στο σύνολό μας. Ξέρουμε ότι μια αναπηρία σε κάτι,
δείνει διπλή δύναμη σε κάτι άλλο. Πίσω από κάθε αληθινά μεγάλη δημιουργία,
υπάρχει μια αναπηρία. Αυτο δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή, ούτε
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ωραιοποίηση. Υπάρχει κάτι που μένει και θα μείνει για πάντα ανεκπλήρωτο.
Αυτή η επίγνωση, το "Αχ" μιάς έλλειψης. Αυτό κάνει ένα δημιουργό να εκτιμήσει
περισσότερο τις δυνατότητες που έχει. Αυτό του δείνει τη θέληση να φτάσει πιο
μακριά και πιο ψηλά με τις υπόλοιπες δυνάμεις που του μένουν…» (Β’ κ.10)

4.2.2.4. Εμπορευματοποίηση της αναπηρίας
Στα ερευνώμενα κείμενα υπάρχουν αρκετές αναφορές όπου παρουσιάζονται
ποικίλες όψεις της ζωής των αναπήρων διαμεσολαβημένες από το εμπόριο και το
κέρδος που αυτό αποφέρει. Εκτεταμένα συζητιέται από τους συγγραφείς το πρόβλημα
της εμπορικής εκμετάλλευσης, κυρίως από ιδιώτες, των βασικών αναγκών αλλά και
των ελπίδων των αναπήρων:
«…Αγαπητοί φίλοι και φίλες είναι η πρώτη φορά που γράφω στο NOESI.gr και
δυστυχώς γράφω με θυμό. Με θυμό γιατί διαπιστώνω οτι εμείς οι γονείς παιδιών
με αυτισμό, ΔΑΔ και οτι άλλο παρόμοιο γινόμαστε τα εύκολα θύματα έμπορων
ελπίδων. Πατάνε στην ανάγκη μας να προσφέρουμε και μας εξαπατούν. Δεν το
γράφει βέβαια στο μέτωπό τους οτι είναι απατεώνες. Παρουσιάζονται πάντα ως
ειδικοί, με φανταχτερές ειδικότητες, New Age αντιλήψεις, περίεργα μηχανήματα
και φυσικά όλα αμοίβονται αδρά. Είναι πάντα η τέλεια ενναλακτική λύση και το
απαραίτητο συμπλήρωμα του μαραθώνιου των εργο-λογο-θεραπειών που κάνουν
τα παιδιά μας. Και φυσικά πάντα υπάρχει κάποιος προηγούμενος ευχαριστημένος
πελάτης που θα σε βάλει μέσα. Και απο πίσω αγαπητοί φίλοι, το απόλυτο κενό.
Σας μέτρησαν τη χημεία του οργανισμού σας με βολτόμετρο(!!!), σας έστειλαν να
κολυμπήσετε με (φυλακισμένα) δελφίνια και σας γέμισαν με κάθε λογής
σκευάσματα που πάντα κάνουν δουλειά μόνο ανά πεντάδες. Και σας πήραν τα
Ευρώ κατά εκατοντάδες. Γιατί οι απλοί άνθρωποι που δουλεύουν σαν εργάτες και
μικροϋπάλληλοι θα προσκυνήσουν μέ δέος τον μεγαλέμπορο υγείας και ελπίδων
που καθαρίζει 1.000+ Ευρώ σε μία μέρα. Οσο δηλαδή το μηνιάτικο του θύματός
τους…» (Β’ κ.15).
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4.2.2.5. Αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον
Στα περισσότερα από τα κείμενα που μελετήθηκαν εντοπίστηκαν αναφορές
σχετικές με την αρνητική αντιμετώπιση από τον κοινωνικό περίγυρο, τέτοιες που
αγγίζουν τις περισσότερες φορές τα όρια του κοινωνικού ρατσισμού:
«"Φύγε τέρας"
"Φύγε τέρας" - "Φύγε τέρας"!!!!! ήταν τα πρώτα λόγια ενός παιδιού που άκουσε η
κόρη μου χθες το απόγευμα με το που μπήκε σε έναν παιδότοπο. Το σοκ ήταν
μεγάλο. Με κοίταξε όλο απορία με τα καταγάλανα ματάκια της..."Μανούλα...είμαι
τέρας; Δεν είμαι παιδάκι; Γιατί μου το είπε αυτό;" Το σοκ το υπέστην εγώ σε
μεγαλύτερο βαθμό. Νόμιζα οτι έχω καταφέρει να προσπερνάω τα όποια σχόλια
ακούω, αλλά γελάστηκα. Αυτό μου τρύπησε την καρδιά. Ξέρω καλά πως τα παιδιά
είναι πολύ σκληρά, αλλά σε τέτοιο βαθμό; Μάλλον έχω πολύ δρόμο ακόμα
μπροστά μου…» (Β’ κ.19)

Η συχνότητα αλλά και η ακραία διατύπωση των αναφορών σχετικά με την
αρνητική αντιμετώπιση από τον κοινωνικό περίγυρο αναδεικνύουν αυτό το πρόβλημα
ως σημαντικότατο ανάμεσα στα υπόλοιπα και το οποίο φαίνεται να διαπερνά την
καθημερινότητα των ανθρώπων που το βιώνουν.
Σε όλα τα κείμενα που μελετήθηκαν παρατηρήθηκε μόνο μια αναφορά όπου
εκφράζεται θετική αντιμετώπιση του ανάπηρου ατόμου από το περιβάλλον:
«…Ο Αλέξανδρος και οι γονείς του (μια και εκ μέρους τους μιλώ) αυτούς τούς
ρατσιστές που λέγαμε, δεν τους έχουν συναντήσει. Μπορεί να έχουν πολλά
πρακτικά προβλήματα. Αλλά, ως τώρα, η συμπεριφορά των γνωστών και
άγνωστων που συναντούν κυμαίνεται από ουδετερότητα έως φιλικότητα. Ποτέ δεν
τους έτυχε να αιστανθούν οτι κάποιος τους οικτήρει ή τους μειώνει την
αξιοπρέπεια.…» (Β’ κ.10)
Η σπανιότητα της αναφοράς αυτής δείχνει ότι το κοινωνικό περιβάλλον, σχεδόν
με καθολικό τρόπο, αναγνωρίζει στα πρόσωπα των αναπήρων μια διακριτή κατηγορία
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ανθρώπων την οποία, με τις στάσεις και τις συμπεριφορές που επιδεικνύει, εξαναγκάζει
σε υποτελή διαβίωση.
Από το υλικό που μελετήθηκε φάνηκε ότι οι συγγραφείς αυτής της ομάδας
αναγνωρίζουν ως σημαντικά προβλήματα που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό
των αναπήρων αυτά που αναφέρονται στην εκπαίδευση (9 αναφορές), στο θεσμικό
ρατσισμό (10 αναφορές) και στον εγκλεισμό των αναπήρων (3 αναφορές). Επίσης η
αναπηρία εισπράττεται μάλλον σαν ανικανότητα ή φορτίο (11 αναφορές), παρά σαν
δυνατότητα (5 αναφορές). Ως ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν επίσης,
η εμπορευματοποίηση της αναπηρίας (9 αναφορές), αλλά κυρίως η αρνητική
αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον που, όπως προαναφέρθηκε, συχνά αγγίζει
τα όρια του ρατσισμού (19 αναφορές).
4.2.3.

Αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία:
Η τοποθέτηση της αναπηρίας σε ατομικά πλαίσια και στο βιολογικό-ιατρικό

πεδίο αφενός προσδιορίζει το είδος των προβλημάτων, όπως έχουν ήδη αναλυθεί στο
προηγούμενο κεφάλαιο και αφετέρου καθορίζει τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

4.2.3.1. Τρόποι περίθαλψης-φροντίδας (care)
Από τη μελέτη του υλικού φάνηκε ότι οι συγγραφείς των κειμένων θεωρούν ότι
το ζήτημα της περίθαλψης και της φροντίδας των αναπήρων είναι μια μάλλον
αλληλοεπικαλυπτόμενη υπόθεση που εμπίπτει στις αρμοδιότητες τόσο του κράτους
πρόνοιας και του δημόσιου τομέα, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, δεν
απορρίπτονται και τα προσωπικά δίκτυα, ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία.
Ειδικότερα, φάνηκε ότι κατά κύριο λόγο το ζήτημα της περίθαλψης θεωρείται
αρμοδιότητα της πολιτείας και του κράτους πρόνοιας, παρά την αναγνώριση ότι οι
υπηρεσίες του είναι ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του
προβλήματος:
«…Θυμάμαι τον εαυτό μου γυρνώντας τότε από το σχολείο, να ακούω τη μητέρα
και τις αδελφές μου να παρακαλάνε στο τηλέφωνο τους γιατρούς να δεχτούν το
Νίκο για θεραπεία στο Παιδοψυχιατρικό τμήμα _ _ _ _ _ _.Τελικά χάρη σε
κάποιους ευαίσθητους γιατρούς ο Νίκος έγινε δεκτός στο τμήμα βραχείας
νοσηλείας όπου και παρουσιάζει βελτίωση. Και ενώ όπως αποδείχθηκε
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αργότερα χρήζει περαιτέρω νοσηλείας και περίθαλψης ασκούνται συνεχώς
πιέσεις προς τη οικογένεια να βγει ο Νίκος από το νοσοκομείο διότι δεν
υπάρχουν θέσεις, περιμένουν πολλά παιδιά για νοσηλεία και τα γνωστά!
Δοκιμάσαμε την παραμονή του Νίκου σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Άλλωστε,
από τη λίστα των χώρων που πήραμε από την ΠΕΓΚΑΠ, το 95% δεν είχε θέσεις.
Ωστόσο και στις τρεις περιπτώσεις η κατάσταση του παιδιού οδηγούσε στο να μη
γίνεται πια δεκτός. Αν ήταν κατάκοιτος θα ήταν πιο εύκολο γιατί δεν θα
απαιτούνταν ούτε πολλά άτομα για την φροντίδα του , ούτε εξειδικευμένο
προσωπικό, όπως όλοι μας έλεγαν… Είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκος πρέπει να
νοσηλευτεί. Στρεφόμαστε προς τα δημόσια νοσοκομεία και ψυχιατρεία.
- Δρομοκαϊτειο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία: ΟΧΙ
- Αιγινήτειο, πηγαίνουμε εκεί με το Νίκο: κατηγορηματικά ΟΧΙ
- Νοσοκομείο Αγία Όλγα, πηγαίνουμε με ασθενοφόρο: εγγράφως ΟΧΙ…» (Β’
κ.14)
Στο ερευνώμενο υλικό εντοπίστηκαν επίσης αρκετές αναφορές στις οποίες ο
ιδιωτικός τομέας θεωρείται αρμόδιος για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και
φροντίδας των αναπήρων, είτε επειδή μπορεί και πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά
προς τον δημόσιο καλύπτοντας τα ελλείμματά του («…σε μία άλλη περιοχή της
Ελλάδος, εφαρμόστηκε η τακτικής της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου φορέα..», Β’
κ.1), είτε γιατί αμφισβητείται η αξιοπιστία των δημόσιων υπηρεσιών («…Το ερωτημα
μου ειναι κατα ποσο η διαγνωση σε ενα δημοσιο φορεα μπορει να ειναι σωστη...», Β’
κ.3), είτε επειδή ο δημόσιος τομέας δεν βρίσκεται στο «οπτικό» πεδίο των συγγραφέων:
«…Μένω στη Βάρη και θα ήθελα μόνο όμως αν έχετε ιδία πείρα, να μου
υποδείξετε ένα ιδιωτικό κέντρο (για να κάνουμε εκεί τα απογεύματα τις
λογοθεραπείες και εργοθεραπείες του), σχετικά σε λογική απόσταση, (που
σημαίνει στα νότια ή ανατολικά προάστια της Αττικής), πολύ καλό, εξειδικευμένο
στον αυτισμό, με θεραπευτές λογοθεραπείας και εργοθεραπείας με πολύχρονη
πείρα στον αυτισμό πάντα, που να έχουν δουλέψει με τα παιδιά σας και να έχετε
δει αποτελέσματα και οι συνεδρίες να είναι τουλάχιστον 45/50λεπτες, αν όχι
60λεπτες, όπως θα έπρεπε να ήταν όλες και παντού το ίδιο!!! …» (Β’ κ.12)
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Καταγράφηκαν επίσης αναφορές στις οποίες φαίνεται ότι η περίθαλψη/φροντίδα
παρέχεται μέσα από προσωπικές σχέσεις και υποστηρικτικά δίκτυα του οικογενειακού
ή του φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας, όταν δεν είναι δυνατή η εξεύρεση άλλης
λύσης:
«…Ο Νίκος επιστρέφει στο σπίτι με φαρμακευτική αγωγή και έκτοτε το ρόλο της
νοσηλείας καλείται να αναλάβει η οικογένεια…» (Β’ κ.14)
Ο εθελοντισμός φάνηκε ότι αποτελεί έναν ακόμα αποδεκτό θεσμό στον οποίο οι
συγγραφείς αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα της φροντίδας/περίθαλψης των αναπήρων:
«…Κάνουμε επίσης και θεραπευτική ιππασία χάρη στην εθελοντική οργάνωση
"Ερμής" και στη συνεργασία ενός καταπληκτικού ζευγαριού που παραχωρούν τα
άλογά τους και προσφέρουν και οι ίδιοι πολύ δουλειά για τα παιδιά….»(Β’ κ.8)
Η μελέτη των κειμένων έδειξε ότι η φιλανθρωπία αποτελεί για τους συγγραφείς
δόκιμη και επιθυμητή δραστηριότητα η οποία μπορεί να συμβάλλει στην περίθαλψη ή
τη φροντίδα των αναπήρων. Έτσι, άλλες φορές καλούν οι ίδιοι οι συγγραφείς σε
φιλανθρωπικές δράσεις («…Προς όλη την κοινότητα του Νόηση: Πλησιάζουν τα
Χριστούγεννα, προτείνω ότι έχει ο καθένας μας, ρούχα, τρόφιμα, παιχνίδια, χρήματα, να
συγεντρωθούν, με κάποιο τρόπο, και να μοιραστούν σε κάποιο ίδρυμα ΑμεΕΑ….», Β’
κ.4), ενώ σε άλλες αναφορές αποδέχονται ως ευεργετικές τέτοιου είδους
δραστηριότητες:

«…Στην επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε, έπαιξε ο τηλεμαραθώνιος της
MARFIN EGNATIA BANK. Θεάρεστη φιλάνθρωπος δραστηριότητα, κατά κύριο
λόγο αρωγός στους συλλόγους γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες…» (Β’ κ.5)
Από τη μελέτη του υλικού φάνηκε ότι οι συγγραφείς αυτής της ομάδας
κειμένων θεωρούν αρμόδιους και απευθύνονται για την παροχή περίθαλψης/φροντίδας
στην πολιτεία, στον ιδιωτικό τομέα και τις προσωπικές τους σχέσεις, ενώ αποδέχονται
και επιδοκιμάζουν τις εθελοντικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες.
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4.2.3.2. Αναπηρία και τρέχουσα πολιτική/οί
Η αναπηρία δε θεωρείται πολιτικό ζήτημα από τους συγγραφείς των κειμένων,
καθώς αντιμετωπίζεται ως φυσικό ελάττωμα που φέρει το άτομο. Έτσι, η συσχέτισή της
με την τρέχουσα πολιτική εντοπίστηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Σε μία μόνο
περίπτωση αναφέρεται η πολιτική ως μέσο για την επίλυση προβλημάτων που
σχετίζονται με την αναπηρία και αναγνωρίζεται η δυνατότητα της ασκούμενης
πολιτικής να απαντήσει στα προβλήματα αυτά:
άρθρο

«…Το

είναι

ωραίο,

καλογραμμένο

και

δείχνει

την

ελληνική

πραγματικότητα έναντι της ευρωπαικής με απλά και κατανοητά λογια, ομως δεν
είναι τόσο τρανταχτό κατά την γνώμη μου, ώστε να του δώσει την πρέπουσα
σημασία ο πολιτικός κόσμος και να "ντραπεί" και επιτέλους ώστε να κάνει κάτι
σωστό για τα παιδιά μας, με βάση τα ευρωπαικά πάντα προτυπα…» (Β’ κ.12)
Επίσης σε μία μόνο περίπτωση εντοπίστηκε αναφορά όπου συζητιέται με
απαξιωτικό

τρόπο

η

πολιτική.

Στη

συγκεκριμένη

αναφορά

απαξιώνεται

αδιαφοροποίητα η οποιαδήποτε πολιτική (μπλε ,πράσινη, κόκκινη…), θεωρείται κενή
περιεχομένου (ντύσε την γύμνια σου…), προσωποποιείται στο όνομα της πολιτείας και
ενώ της αποδίδεται η ευθύνη για τη λύση των προβλημάτων δεν αναγνωρίζεται η
διάθεση για κάτι τέτοιο:
«Πολιτεία μ' ακούς;
Πολιτεία μ' ακούς; Θέλω να φωνάξω. Σειρήνα η φωνή μου να σε βγάλει από την
Νιρβάνα σου. Να σε αφυπνίσει από τον ύπνο του δικαίου σου. Να διεγείρει την
πολιτική σου βούληση αν υπάρχει. Εξουσία, μπλε ,πράσινη, κόκκινη, ντύσε την
γύμνια σου με όποιο χρώμα της ίριδος προτιμάς κι έβγα στο βήμα να μου το πεις
δυνατά. Να το ακούσει το 10% των αναπήρων του Ελληνικού πληθυσμού.
Τι έχεις κάνει; Τι κάνεις σήμερα; Τι έχεις κατά νου να κάνεις την επόμενη μέρα;
Όταν ο φυσικός προστάτης του ΑμεΑ θα φύγει για πάντα;
Ποια είναι η υποδομή σου; Ο σχεδιασμός σου Ευρωπαία Ελληνική Πολιτεία;»
(Β’ κ.5)
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Σε κανένα κείμενο δεν εντοπίστηκε αναφορά που να αμφισβητεί την τρέχουσα
πολιτική ή να υπονοεί ότι η πολιτική που εφαρμόζεται προκαλεί τα προβλήματα που
συνδέονται με την αναπηρία ή ότι έστω, συνιστά εμπόδιο στη λύση τους.

4.2.3.3. Αναπηρία και επιστήμη/επιστήμονες
Όπως φάνηκε από την ανάλυση των κειμένων, οι συγγραφείς είναι
προσανατολισμένοι στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, κάτι που συνεπάγεται την
αποδοχή της επιστήμης -κατά κύριο λόγο της ιατρικής- και την εμπιστοσύνη στην
κλινική διάγνωση στην οποία το μοντέλο αυτό δίνει υπέρμετρη έμφαση (Oliver, 2009,
σελ. 125). Ωστόσο, η μελέτη του υλικού έδειξε ότι σε δύο μόνο περιπτώσεις
αναγνωρίζεται η συμβολή της επιστήμης στην επίλυση των προβλημάτων που
σχετίζονται με την αναπηρία:
«Νέος παιδονευρολόγος στην Ελλάδα
Σήμερα πραγματοποίησα την επίσκεψη - γνωριμία με ένα καινούργιο στην Ελλάδα
παιδονευρολόγο, με τον οποίο μιλούσα ηλεκτρονικά αφού ήταν στην Αμερική. Σε
κάποιους φίλους του "Νόηση" έχω μιλήσει για αυτόν. Η αποψινή μου επίσκεψη στο
ιατρείο του μας άνοιξε νέους δρόμους αναζήτησης της διάγνωσης της Δαμασκηνής
μου η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αδιάγνωστη (ΨΚΚ). Έτσι μετά το ιστορικό και
την κλινική εικόνα της μικρής, μας υπέδειξε και κάποιες άλλες εξετάσεις, όπως
κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις χρωμοσωμάτων (παρόλο που έχουμε κάνει τον
καρυότυπο )όπως και κάποια άλλη εξέταση που αν βρεθεί κάτι θετικό μπορεί να
παρέμβουμε και θεραπευτικά… Οι εντυπώσεις μου άριστες και από την πλευρά
επιστήμονας και άνθρωπος (με είχε βοηθήσει πολύ από την Αμερική). Το ευχάριστο
είναι ότι σε λίγο καιρό θα είναι στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο και ετοιμάζει να
οργανώσει

την

Παιδονευρολογική

κλινική..

Στην

Αμερική

διεύθυνε

την

Νευρογενετική Κλινική όπου η παρακολούθηση των παιδιών ήταν πλήρης (από την
διάγνωση μέχρι την διατροφή αυτών των παιδιών)…» (Β’ κ.8)
Επίσης δυο αναφορές εντοπίστηκαν όπου θεωρείται ότι ο επιστημονικός λόγος
μπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά στην εξέλιξη του ανάπηρου παιδιού, δεδομένου
ότι προκαθορίζει επακριβώς την εξέλιξη αυτή και θέτει σαφή όρια στην ανάπτυξή του.
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Αμφισβητείται η δυνατότητα της επιστήμης να απαντήσει επαρκώς στα ζητήματα της
αναπηρίας και θεωρείται ότι δυσχεραίνει τη λύση τους ή ότι τα συσκοτίζει:
«…Την Τριτη ειχα συναντηση με την παιδοψυχιατρο του γιου μου. Τα νεα μαλλον
ευχαριστα. Το παιδι εχει πολυ καλες προοπτικες να μιλησει και παρουσιαζει εξελιξη
σε ολους τους τομεις. Οπως μιλουσαμε ψυχανεμιστηκα οτι η ιδια ειχε οραματιστει
το μελλον του Οδυσσεα απο τα λεγομενα της. Αυτο δεν μου αρεσε γιατι θελω να με
εμπνεουν για πραγματα που αξιζει να προσπαθω, να με εμψυχωνουν οχι να μου
βαζουν πλαισια. Κατι αλλο που δεν μου αρεσε ηταν η ατακα οτι επειδη οι γονεις
εχουν πονο και θυμο μεσα τους που δεν τον εξωτερικευουν και δικαιολογημενα τον
εχουν και ψαχνουν τα γιατι πολλες φορες μπλεκουν ο ενας τον αλλο και δεν
μπορουν να αποφασισουν καποια πραγματα. Προσωπικα εχω περασει καποια
σταδια που πιθανολογω πως ειναι κοινα σε τετοιες περιπτωσεις αλλα εχω
καταφερει και εχω εκλογικευσει καποια πραγματα, εχω ανασυνταξει την ζωη μου,
εχω επαναπροσδιορισει στοχους και εχω τραβηξει μπροστα. Γιατι πρεπει να ποναω
και να θυμωνω που η ζωη μου εδωσε ενα παιδι που διαψευδει τα ΄΄ονειρα΄΄του
τυπικου γονιου; Πως ξερεις εσυ τι αισθανομαι εγω και ποιες σπουδες σε κανουν να
βγαζεις συμπερασματα ;Εσυ που πρεπει να στηριζεις τους γονεις και να τους
μαθαινεις πως να αποδεχονται το διαφορετικο στο παιδι τους για να ειναι και αυτο
καλυτερα με ποιο δικαιωμα τους κανεις να αιθανθουν οτι το φυσιολογικο ειναι να
πονανε και να θυμωνουν; Εγω παντως θυμωσα μαζι σου γιατι καταλαβα πως
πρωτα ειμαι ενα πελατης που εσυ ισως πρεπει να κανεις να γατζωνεται απο εσενα
και να σε θεωρει απαραιτητο και μετα μανα που παλευει να "αναστησει" το παιδι
της και το αγαπαει χωρις προυποθεσεις και χωρις ιχνος οικτου στα ματια της.» (Β’
κ.16)
Η μελέτη του ερευνώμενου υλικού ανέδειξε δεκαπέντε αναφορές στις οποίες η
επιστήμη και οι φορείς της απαξιώνονται, όχι όμως επειδή αμφισβητείται συνολικά η
αρμοδιότητά τους για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αναπηρία.
Οι συγγραφείς παραθέτουν προσωπικές εμπειρίες διάψευσης των ελπίδων τους, μάλλον
ως μεμονωμένες περιπτώσεις όπου η επιστήμη δε μπόρεσε ακόμη να απαντήσει κι
αυτό, επειδή οι φορείς της επιδεικνύουν απροθυμία ή ανικανότητα:
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«…Πιθανόν, ίσως, αν, θα
Η περίπτωση μας τελικά θα γραφεί στην ιστορία της ιατρικής , μιά και όλα ειναι
υπο δοκιμή και υπό συζήτηση. Το 2008 φαίνεται η προοδος της ιατρικής στα
θέματα που μας απασχολούν να ειναι διχασμένη. Πειράματα σε ανθρώπους για το
μέλλον των επόμενων γενεών... σε τούτο το αποτέλεσμα καταλήγω. Ειναι η στιμή
ετούτη που μοιάζει τόσο "σκοτεινή" .... ένα σταυροδρόμι χωρίς τέλος. Δοκιμάζουμε
και δοκιμαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Γνώση και αγνωσία, ατέρμονες συζητήσεις
και ευχές. Ευχές (όμως)για την πίστη... σε ένα κόσμο που αμφισβητεί και μάχεται.
Μάχη απο εμάς προς εμάς! Τούτος ειναι ο στόχος τούτος και ο σκοπός. Αγγλία,
Αθήνα, Κρήτη - επιστήμονες, καθηγητές, και όλα τα στελέχη της ιατρικής επιστήμης
ελάλησαν . " Φαρμακευτικό πειραματισμό με απότερο σκοπό ένα 2ο χειρουργείο".
Ποσοστά επιτυχίας 50-70%΄. Όσον αφορά την συμπεριφορά και της γνωστικές
ικανότητες κανείς δεν μπορεί να επωμισθεί το βάρος ενός χειρουργείου που αφορά
τον κροταφικό λοβό. Φανερά πλέον και απροκάλυπτα ΕΙΠΑΝ : Το ιατρικό
πρόβλημα φέρει όλα τα αυτιστικά χαρακτηριστικά. Αν δεν σταματήσουν οι κρίσεις
δεν θα δούμε καλυτερευση. "Φοβερή διάγνωση εκ μέρους τους"
Δεν μας είπαν ότι όμως τα αντιεπιληπτικά φάρμακα έχουν αυτιστικά
χαρακτηριστικά! Συγκεκριμένα το Keppra ευθύνεται για κόπωση και υπνηλία,
υπερκινητικότητα, μείωση συντονισμού κινήσεων, κενά μνήμης, διαταραχή
ισορροπίας, μείωση συγκέντρωσης , λήθη κ.α. Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν και
άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα.
Αλήθεια πόσο άριστα συμπεριφορικά και γνωστικά μπορεί να ειναι ένα παιδί όταν
λαμβάνει 3 διαφορετικα αντιεπιληπτικά φάρμακα? Κανείς δεν μιλάει για
αυτό.......άπαντες σιωπούν.
Τι σχέση μπορεί να έχει η φαρμακευτική αγωγή με την εκδήλωση αυτιστικών
χαρακτηριστικών ?.....Η απάντηση ποτέ δεν δόθηκε.
Παιδονευρολόγοι συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον στο ιατρικό πρόβλημα
παραμερίζοντα όλα τα άλλα και μας ενθαρρύνουν να στρώσουμε μια πράσινη
τσόχα στο τραπέζι του χειρουργείου. ΜΙΑ ΖΑΡΙΑ ! ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ !..» (Β’ κ.1)
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4.2.3.4.

Αναπηρία και μεταφυσική

Η μελέτη του υλικού έδειξε ότι η αναπηρία συνδέεται πολύ συχνά με τη
μεταφυσική. Οι συγγραφείς των κειμένων υιοθετούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις έναν
ανορθολογικό τρόπο σκέψης. Εντοπίστηκαν δεκαπέντε αναφορές όπου η αναπηρία
αντιμετωπίζεται ως φορτίο ή ευλογία, ως θείο δώρο ή θεία δίκη, που στάλθηκε από το
θεό σε επιλεγμένα άτομα (σχετικά βλ. κεφ.3.1., σελ. 65) με κάποιες ειδικές ικανότητες
που τα καθιστούν ικανά να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες:
«…Το παιδί του Ουρανού το εκλεκτό!
Έγινε μια συνάντηση αρκετά μακριά από τη γη.
Είναι η ώρα για μια ακόμα γέννηση.
Είπαν οι άγγελοι γύρω από τον Κύριο:
«Αυτό το εξαιρετικό παιδί θα χρειαστεί πολλή αγάπη.
Η ανάπτυξη του πιθανόν θα είναι πολύ αργή.
Μπορεί να μην δείξει τις χάρες του.
Θα έχει επίσης ανάγκη από επιπλέον φροντίδα από τα άτομα που θα συναντήσει
εκεί κάτω.
Μπορεί ποτέ να μην τρέξει ή να γελάσει ή να παίξει.
Η σκέψη του μπορεί να δείχνει πως είναι πολύ μακριά.
Με πολλούς τρόπους δεν θα ανταποκρίνεται και θα είναι γνωστό σαν...
Παιδί με Ειδικές Ανάγκες.»
«Γι’αυτό ας προσέξουμε Κύριε που θα το στείλουμε. Θέλουμε η ζωή του να είναι
ευτυχισμένη.
Σε παρακαλούμε Κύριε, βρες αυτούς που θα κάνουν αυτή την εξαιρετική δουλεία
για σένα.
Μπορεί να μην αναγνωρίσουν από την αρχή το ιερό διακόνημα που τους
ανατέθηκε αλλά με αυτό το παιδί που τους στάλθηκε από Ψηλά θα γίνει η πίστη
τους δυνατότερη και η αγάπη τους πλουσιότερη και πολύ σύντομα θα ξέρουν το
προνόμιο που τους δόθηκε...
Το εξαιρετικό παιδί τους είναι,
Του Ουρανού Το Εκλεκτό Παιδί.»
Προς όλους τους εκλεκτούς του ουρανού...» (Β’ κ.9)
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Δυο αναφορές συνδέουν την αναπηρία με δυνάμεις έξω από την υλική
πραγματικότητα και ειδικότερα τη θεωρούν ως αποτέλεσμα της κακής τύχης:
«…ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ.
ΤΡΑΒΗΞΑΜΕ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ…» (Β’ κ.2)
Επίσης, σε δώδεκα αναφορές διατυπώνεται ή υπονοείται η ελπίδα για υπέρβαση
της κατάστασης της αναπηρίας μέσα από μεταφυσικές δυνάμεις και μυστικιστικές
διαδρομές:
«…Τέλος θέλω να πω ότι η πίστη – και αυτό είναι κάτι που πίστευα πάντα – είναι
η μεγαλύτερη βοήθεια που παίρνεις για να τα βγάλεις πέρα. Πάντα ήμουν ένα
άτομο που δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα κοντά στην εκκλησία, ούτε τώρα είμαι. Όμως
είμαι σίγουρη ότι αυτή η καινούργια Ειρήνη που έχουμε κοντά μας είναι ένα
θαύμα όλων των αγίων που έχουμε ζητήσει την βοήθειά τους και μας την έχουν
δώσει…» (Β’ κ. 21)

«…Πρόσφατα διάβασα τα τελευταία τεύχη των περιοδικών "Τρίτο Μάτι" και
"Hellenic Nexus", όπου υπάρχουν δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με το
βιοσυντονισμό και τον τρόπο θεραπείας μέσω ειδικών συσκευών. Οι συσκευές
αυτές βοηθούν στην διάγνωση και θεραπεία παθογόνων παραγόντων και δίνουν
απαντήσεις σχετικά με τα βαρέα μέταλλα, τα εμβόλια και τη διατροφή. Η
Κατερίνα Ζαρίφη στο βιολόγιο της με τίτλο: "Ειρήνη και Βαρέα μέταλλα"
αναφέρεται σε μια γιατρό, η οποία πραγματικά είναι αξιόλογη, που χρησιμοποιεί
τη συγκεκριμένη συσκευή. Στο άρθρο του περιοδικού "Τρίτο Μάτι" του τεύχους
149 (Φεβρουάριος 2007) με τίτλο: "Βιοσυντονισμός: Η Μυστική Ιατρική" ο ένας
εκ των δύο συγγραφέων είναι ιατρός ο οποίος βοήθησε το γιο μου να θεραπευτεί
από τις συχνές ωτίτιδες που είχε…» (Β’ κ. 20)
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4.2.3.5.Διεκδικήσεις
Καθώς η ατομική και ιατρική προσέγγιση είναι κυρίαρχη σε αυτή την ομάδα
κειμένων, είναι αναμενόμενο και οι διεκδικήσεις που διατυπώνονται να ξεκινούν έξω
από συλλογικές διαδικασίες και να προβάλλουν αιτήματα που αφορούν, στην
πλειοψηφία των αναφορών, μεμονωμένα άτομα ή ένα πολύ στενό κύκλο συναφών
περιπτώσεων. Σε δεκαπέντε αναφορές το πρόβλημα αναγνωρίζεται ως ατομική
υπόθεση αυτού που το φέρει, αναζητούνται ατομικές λύσεις και οι τρόποι διεκδίκησης
που προτείνονται δεν έχουν κινηματικό χαρακτήρα:
«…Η επιστολή αυτή εστάλη πριν δυο χρόνια προς υψηλά υστάμενα πρόσωπα ως
ύστατη προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί κάποιος και να βοηθήσει να ανοίξει
κάποια πόρτα για το Νικόλα. Ήμασταν αποφασισμένοι να φτάσουμε ακόμα και
στα κανάλια για να βρούμε δικαίωση…» (Β’ κ.14)
Σε έξι αναφορές διατυπώνονται αιτήματα και διεκδικήσεις που ξεπερνούν τα
στενά όρια του ανάπηρου ατόμου και αφορούν μια συγκεκριμένη ομάδα αναπήρων,
ενώ οι τρόποι διεκδίκησης που προτείνονται κι εδώ δεν έχουν κινηματικό χαρακτήρα:
«…1. Τα βιολόγια πλέον μου φαίνονται σαν επανάληψη των ίδιων
καταστάσεων, συναισθημάτων, ανησυχιών, προβλημάτων αλλά με διαφορετικά
πρόσωπα. Αυτό για μένα σημαίνει ότι αποτελούμε όλοι μαζί μια μάζα, μια
δύναμη, για να διεκδικήσουμε όσα πρέπει και επιβάλλεται να μας παρέχει το
ελληνικό κράτος.
1η-Ερώτηση: "Είναι ή δεν είναι η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαικής ένωση;"
2η-Ερωτηση: "Τα θέματα των παιδιών μας (ΑΜΕΑ), αφορούν ή όχι το
Ευρωπαικό Δικαστήριο;"
2. Λογοθεραπείες, Εργοθεραπείες, Ειδική αγωγή κ.τ.λ. αποτελούν σημαντική
πληγή για τις οικογένειες μας. Το κράτος προινοιας, κράτος μέλος της
Ευρωπαικής Ένωσης που ειναι; - Αν έχουμε το ποσό αυτο, μπραβο μας ,το παιδί
μας θα καταφέρει πολλά αν όχι... τι γίνεται; [Μαλλον σε αυτήν την περίπτωση
συμφέρει όλους να λέμε ότι είμαστε πολίτες του κράτους ζούγκλα. Και
αποσιωπούμε...]
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3. Φίλοι μου, τόσοι και τόσοι εξεγέρθηκαν ανα τους αιώνες, μήπως πρέπει και
εμείς να κανουμε το ίδιο;
Τα παρακάτω θέματα αφορούν όχι το "κράτος-κρόνος", αλλά εμάς τους ίδιους.
Εμπειρικά αναφέρω :
Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας πρέπει:
1. Να κατανοήσουμε από όλες τις οπτικές γωνίες την δυσλειτουργία του παιδιού
μας.
2. Για να συμβεί αυτό πρέπει η ψυχολογία μας να είναι άριστη.
3. Να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας με βάση την πνευματική τους ηλικία και
όχι την σωματική τους.
4. Να τους παρέχουμε όσον τον δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα και εμπειρίες
απο το περιβάλλον.
5. Να είμαστε επιλεκτικοί και κριτικοί με τους διδασκάλους των παιδιών μας και
τυπικοί στις ώρες των μαθημάτων τους.6. Να συγκεντρωθούμε στο θέμα του
παιδιού μας, χωρίς να μας απασχολούν τα σχόλια του περίγυρου μας. Να
θυμάστε ότι αν εμείς νιώθουμε άσχημα για το πρόβλημά μας, γιατί οι άλλοι να
μην νιώθουν το ίδιο;
7. Φτάνει πια η μοιρολατρία, κάποτε πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημα μας και
να δούμε την καθαρή αλήθεια.
8. Οι αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται ανα εξάμηνο για να είμαστε σίγουροι ότι
βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.
9. Να μην εμπιστευόμαστε τον οποιοδήποτε "ειδικό" που θα βρεθεί στο δρόμο
μας. Επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάθε ειδικός παιδαγωγός έχει μια
αρχή και ένα τέλος. Το ίδιο το παιδί είναι ο μόνος που ορίζει την αρχή και το
τέλος της συνεργασίας με τον εκπαιδευτή του. Γι' αυτό, τα μάτια και τα αυτιά σας
ανοιχτα!
10. Τέλος, κάθε παιδί, είτε είναι ΑΜΕΑ είτε όχι, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
όπως ένα σύνηθες παιδί, της ίδιας πνευματικής ηλικίας. Ολα όσα δίνουμε στα
παιδιά μας είναι πολύ καλά, όμως ξεχνάμε το σημαντικότερο: Το όριο…» (Β’
κ.1)
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Δεν παρατηρήθηκε καμία αναφορά όπου τα αιτήματα των συγγραφέων να
εντάσσονται σε ευρύτερες κοινωνικές διεκδικήσεις ή να συνδέονται με αυτές και να
αναζητούνται συλλογικές λύσεις με κοινωνικό/χειραφετικό προσανατολισμό.

4.2.3.6 Το διαδίκτυο και η τεχνολογία
Σύμφωνα με τον Barnes (2001, όπ. αναφ. στο Thoreau, 2006), το διαδίκτυο
θεωρείται εξαιρετικό μέσο για τη δημιουργία και τη διατήρηση φιλικών σχέσεων και τη
συγκρότηση κοινότητας μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, όπως
αυτές των αναπήρων, καθώς επιτρέπει την παρουσίαση της αναπηρίας σύμφωνα με τις
επιλογές των ίδιων. Επίσης, κατά τους Seymour και Lupton (2004, σ. 301), πολλοί
ανάπηροι επισκέπτονται συχνά δικτυακούς τόπους σχετικούς με ζητήματα αναπηρίας
προκειμένου να ενημερωθούν για το είδος της αναπηρίας που τους ενδιαφέρει αλλά και
να «μιλήσουν» με ανθρώπους που θεωρούν ότι μπορούν να τους καταλάβουν (σχετικά
βλ. κεφ. 3.2.1.4., σελ. 94). Στο υλικό που ερευνήθηκε βρέθηκε σημαντικός αριθμός
αναφορών (εννέα) όπου δηλώνεται από τους συγγραφείς ότι η συγκεκριμένη
ιστοσελίδα τους παρέχει έναν κοινωνικό χώρο μέσα από τον οποίο τους δίνεται η
δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών, συνεύρεσης, επικοινωνίας,
καλλιέργειας σχέσεων και συγκρότησης κοινότητας στη βάση του κοινού προβλήματος
της αναπηρίας:
«…Ο βασικός λόγος που μπήκα στο ΝΟΗΣΗ είναι διπλός. Πρώτον σιγά-σιγά
το πέρνω απόφαση και με ευχαριστεί η συναναστροφή ομοιοπαθών γονέων και
δεύτερον η αναζήτηση κάτι νέου, κάποιου γιατρού που να κάνει κάτι για τον
Δημήτρη… Λίγους καιρό πριν, όταν πρωτάνοιξα την ιστοσελίδα του "ΝΟΗΣΗ"
και έγραψα το πρώτο βιολόγιό μου, ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα έβρισκα
ανταπόκριση στο πρόβλημά μου από ανθρώπους που καλά-καλά δεν ξέρω αλλά
όμως έχουμε κάτι κοινό... τα παιδιά μας και την αγωνία μας γι' αυτά. Βρήκα
απαντήσεις σε θέματα που με απασχολούσαν και... απόκτησα ένα καινούργιο φίλο,
το "ΝΟΗΣΗ", αλλά το πιο σημαντικό ήτα που μπόρεσα και έβγαλα προς τα έξω
χωρίς ντροπή, ίση προς ίσους, το πρόβλημά μου…» (Β’ κ.4)
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Δεν εντοπίστηκαν καθόλου αναφορές από τις οποίες να φαίνεται ότι
αξιοποιείται το διαδίκτυο και η τεχνολογία ως μέσο για τη δημοσιοποίηση και
προώθηση των απόψεων που εκφράζουν οι συγγραφείς των κειμένων σε κοινό έξω από
το χώρο της αναπηρίας. Επίσης δεν παρατηρήθηκαν αναφορές που να δείχνουν ότι το
διαδίκτυο χρησιμοποιείται για την άρση των προβλημάτων προσβασιμότητας που
αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα.

4.3. Κείμενα από προσωπική ιστοσελίδα (www.chrisxx.com)
4.3.1. Θεωρητικές προϋποθέσεις-μοντέλα αναπηρίας:
Η ανάλυση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας έδειξε ότι ο συγγραφέας τους
δεν εκφράζει μια συγκροτημένη άποψη για την αναπηρία καθώς κάποιες φορές
φαίνεται να την τοποθετεί σε κοινωνικά πλαίσια, ενώ άλλοτε ο λόγος του είναι
εστιασμένος στην προσωπική εμπειρία χωρίς περαιτέρω κοινωνικές αναφορές.

4.3.1.1. Μοντέλο αναπηρίας
Στα κείμενα που μελετήθηκαν η αναπηρία σε δυο περιπτώσεις αναφέρεται ρητά
ως κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα, χωρίς όμως περισσότερη ερμηνεία:
«…Το πρόβλημα είναι περισσότερο Κοινωνικό και Οικονομικό παρά
λειτουργικό…» (Γ’κ.1)
Παρατηρήθηκε επίσης μια αναφορά στην οποία η αναπηρία φαίνεται να υπάρχει
αυτοτελώς καθώς δε συνδέεται ούτε με ιατρικά ούτε με κοινωνικά συμφραζόμενα.
Υπονοείται ως μια συγκυριακή κατάσταση η οποία δεν ερμηνεύεται από το συγγραφέα:
«…Η αναπηρία δεν είναι αρρώστια για να γίνουμε η όχι καλά, είναι μία σταθερή
κατάσταση η οποία δεν βελτιώνεται αλλά ούτε και χειροτερεύει (μένει στάσιμη).
Με λίγα λόγια χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που
μας δημιουργεί η αναπηρία…» (Γ’ κ.9)
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4.3.1.2 Κοινωνική ταυτότητα
Ως προς την κοινωνική ταυτότητα, η μελέτη των κειμένων έδειξε ότι ο
συγγραφέας απορρίπτει τη συγκρότησή της στη βάση της βλάβης ή στη βάση
συνθηκών όπως το φύλο, η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη ή κάποια άλλη πτυχή της
εμπειρίας του, καθώς δεν εντοπίστηκαν σχετικές αναφορές. Από τις αναφορές που
παρατηρήθηκαν φάνηκε ότι ο συγγραφέας προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αναπηρία
ως θετική ταυτότητα, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν δηλώνεται ρητά. Στα κείμενα,
η αναπηρία φαίνεται να αντιμετωπίζεται εν μέρει θετικά, απορρίπτονται οι αρνητικές
της συνέπειες, ενώ σημαντική αναφορά γίνεται στον αποκλεισμό που συνοδεύει την
αναπηρία. Βέβαια, ο συγγραφέας δε φαίνεται να έχει ξεκάθαρη θέση σχετικά με τα
ζητήματα της ταυτότητας καθώς αρχικά απορρίπτει τον όρο «άτομα με ειδικές
ανάγκες» ως προσβλητική για το άτομο στο οποίο αναφέρεται και προτείνει τον όρο
«άτομα με αναπηρία» προσπαθώντας προφανώς να αποσυνδέσει τη βλάβη από το
άτομο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Barnes, 1992), ο όρος «άτομα με
αναπηρίες» είναι συνδεμένος με κάποιες ιατρικές συνθήκες και υπονοεί ότι η αναπηρία
αποτελεί ιδιοκτησία του ατόμου και όχι ιδιότητα της κοινωνίας (σχετικά βλ. και
υποσημείωση σελ. 11). Ο συγγραφέας αντιστρέφει το σκεπτικό αυτό και τελικά
απορρίπτει ολοκληρωτικά τον χαρακτηρισμό «ανάπηρος»:
«Aτομα με αναπηρία και ΟΧΙ άτομα με "ειδικές" ανάγκες.
…Μπορεί να έχω μια σοβαρή κινητική αναπηρία που με δυσκολεύει στης
μετακινήσεις μου, αφού δεν μπορώ να περπατήσω και να τσουλήσω μόνος μου το
αναπηρικό μου καροτσάκι, αλλά ουδέποτε ένιωσα ΑΜΕΑ. Δεν μπορώ να
καταλάβω την διαφορά (τις ανάγκες που είχα πριν την αναπηρία με τις ειδικές
ανάγκες που απέκτησα μετά). Είναι μια φράση που χρησιμοποιείτε από όλους
ακόμα και από εμάς αφού έχει καθιερωθεί. Προσωπικά με θυμώνει και με
προσβάλει γιατί ούτε νιώθω, ούτε είμαι ΑΜΕΑ, η διαφορά είναι μετά την
απόκτηση της αναπηρίας δεν είμαι αυτάρκης και χρειάζομαι την βοήθεια των
γονιών μου ή κάποιου βοηθού…Η διαφορά έχω αναπηρία με το είμαι ανάπηρος,
είναι στο ότι εγώ έχω τετραπληγία δεν με έχει εκείνη, συνεπώς ο χαρακτηρισμός
«ανάπηρος» δεν υφίσταται…» (Γ’ κ.5)
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Χωρίς να δηλώνεται ρητά, από τα κείμενα που μελετήθηκαν, διαφαίνεται ότι ο
συγγραφέας αποδέχεται και την ταυτότητα του πολίτη, αυτού όμως που βρίσκεται εκτός
κοινωνικού πεδίου -εφόσον επιλέγει να μην εντάσσεται σε κάποια μορφή
συλλογικότητας- και που αποτελεί ένα αυτοτελές και αυτόνομο υποκείμενο το οποίο
δεν υπόκειται σε κοινωνικές σχέσεις αλλά αναλαμβάνει μόνος να διαπραγματευτεί τα
αστικά, πολιτικά και κοινωνικά του δικαιώματα.

4.3.1.3. Γλώσσα του συγγραφέα
Ο λόγος του συγγραφέα είναι απλός, καθημερινός, συνήθως εκφράζει τη
συναισθηματική του κατάσταση και συχνά έχει εξομολογητικό χαρακτήρα. Δεν
εντοπίστηκαν αναφορές με εξειδικευμένη, επιστημονική ορολογία, ενώ και σε κάποια
κείμενα που αναφέρονται σε ζητήματα πολιτικής, ο λόγος εξακολουθεί να έχει τα
χαρακτηριστικά του καθημερινού, απλού λόγου:
«…ΜΟΝΑΞΙΑ
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάμε για στιγμές μοναξιάς αλλά για περιόδους που
μπορεί να κρατήσουν για χρόνια. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος οδηγός που να
μας βοηθήσει να μην νιώθουμε μόνοι. Δεν περνάει αρκετός καιρός που η μοναξιά
μετατρέπετε σε κατάθλιψη. Τότε δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο τα πράγματα
γιατί δεν βρίσκεις λύση, η κατάθλιψη γίνετε απόγνωση και φτάνεις σε σημείο να
μην θες την ζωή σου. Οι φίλοι δυστυχώς δεν μπορούν να σε βοηθήσουν για πολύ,
γιατί παραπάνω από την φιλία σου λίπη ο έρωτας. Όταν όμως δεν έχεις και
φίλους να μοιραστείς τον πόνο σου η κατάθλιψη έρχεται αστραπιαία χωρίς να σε
λυπηθεί. Δεν νιώθεις καθόλου ελκυστικός, πιστεύεις ότι κανένας δεν πρόκειται να
σε προσέξει γιατί νιώθεις τέρας λόγο της αναπηρίας σου. Πολλές φορές η
κοινωνία και η περιέργεια του κόσμου συμβάλει στο να νιώθουμε ακόμα πιο πολύ
μόνοι. Για ένα διάστημα προσπαθούμε κάποιοι από εμάς να ζήσουν ένα εικονικό
έρωτα ολόκληρος φτιαγμένος μέσα στο μυαλό μας, πολλές φορές το κάνω και εγώ
αλλά επειδή βασίζετε στο ψέμα δεν κρατάει και πολύ…» (Γ’ κ.2)
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4.3.1.4. Το σώμα και ο πόνος στην αναπηρία
Κατά τη μελέτη του υλικού, εντοπίστηκε μια εκτενής αναφορά όπου
αναγνωρίζεται ότι το φθαρμένο σώμα και ο πόνος έχουν καθοριστική σημασία στη ζωή
του συγγραφέα, αποτελούν δομικά στοιχεία της προσωπικότητάς του και η βλάβη
συνιστά προσωπική τραγωδία:
«…Θα ξεκινήσω όμως από την αρχή. Εγώ, σαν άνθρωπος ήμουν ιδιαίτερα
ευδιάθετος, χαμογελαστός και θα έλεγα αρκετά «ελκυστικός» σαν χαρακτήρας,
ένιωθα και ήμουν δυνατός στο σώμα, αλλά, και στη ψυχή. Ότι στόχο και να
έβαζα, σχετικά εύκολα τον κατάφερνα, και αυτό μου τόνωνε συνέχεια την
αυτοπεποίθησή μου…Όλα αυτά που σας περιέγραψα, έχουν να κάνουν με τον
χαρακτήρα μου πριν το τροχαίο ατύχημα. Μετά όμως το ατύχημα η ζωή μου
άλλαξε δραματικά, μαζί της άλλαξα και εγώ. Λένε πως μετά από ένα σοβαρό
τροχαίο ατύχημα, ο άνθρωπος αλλάζει συμπεριφορά και προσαρμόζετε, στα νέα
δεδομένα ενώ «βλέπει» τη ζωή με άλλο «μάτι». Αυτό συνέβη και σ' εμένα με την
διαφορά, ότι η σκέψη του θανάτου δεν με φόβισε ποτέ, και ας μου 'χε «χτυπήσει»
αρκετές φορές την «πόρτα». Η αυτοπεποίθησή μου είχε μεταλλαχθεί όμως και στη
θέση της μπήκε ο θυμός και ο υπέρμετρος εγωισμός μου. Το τελευταίο ήταν που
με «κράτησε» στη ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Ο έντονος σωματικός πόνος συχνά με
οδηγούσε σε εντάσεις και ξεσπάσματα στους ανθρώπους που με λατρεύουν, τους
γονείς μου. Είναι πέρα ως πέρα άδικο αν το δεις από την «έξω» πλευρά και με
γνώμονα τη λογική. Αν το ζήσεις όμως από την πλευρά του ανθρώπου που
βρίσκετε σε απόγνωση, που γνωρίζει ότι «μαγικές λύσεις» δεν υπάρχουν,... τότε
μόνο θα καταλάβεις πως η παραμικρή απροσεξία, ή ακόμη και μια άτυχη στιγμή
μπορεί να σε φέρει στα όρια ανοχής σου και να εκραγείς. Η συμπεριφορά μου
κάποιες φορές ήταν αχαρακτήριστη, αντιδρούσα σαν άγριο ζώο, έτοιμο να σε
ξεσκίσει. Σταμάτησα να πιστεύω ακόμα και στο Θεό, θεωρούσα πολύ άδικο όλο
αυτό που μου συνέβαινε. Ήθελα να πεθάνω, δεν άντεχα άλλο αυτό που μου
συνέβαινε. Αλλά αυτός δεν είναι ο Χρήστος!!! Ο χρόνιος πόνος και η απελπισία
σε κάνει αυτές τις στιγμές να θες να προκαλέσεις ακόμα μεγαλύτερο πόνο από
αυτό που νιώθεις εσύ …» (Γ’ κ.14)
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Εντοπίστηκε μια επίσης εκτενής αναφορά στην οποία ο συγγραφέας, σε πρώτη
ανάγνωση, συζητά το ζήτημα του φθαρμένου σώματος ως δευτερεύον στη ζωή του
ανάπηρου ατόμου:
«…Από μικρός θαύμαζα όλους τους σούπερ ήρωες του κινηματογράφου με τους
φουσκωτούς μυείς. Ήθελα και εγώ να τους μοιάσω, να γίνω δυνατός σαν αυτούς
για να «υπηρετώ τους αδυνάτους». Από το δημοτικό πάντα υπερασπιζόμουν τους
φίλους μου όταν τους κτυπούσαν μεγαλύτερα στην ηλικία παιδία. Ήμουν αρκετά
τυχερός γιατί δεν έτυχε ποτέ να τις αρπάξω γερά, αν και ήμουν γερό παιδί γιατί
γυμναζόμουν καθημερινά. Μεγαλώνοντας εκτός από την γυμναστική άρχισα να
μαθαίνω διάφορες πολεμικές τέχνες, αλλά κυρίως Καράτε (sotokan). Σαν να μην
έφτανε αυτό, μετέτρεψα και ένα δωμάτιο της ταράτσας μας σε γυμναστήριο με
βάρη. Γυμναζόμουν κάπου δυόμισι ώρες την ημέρα με βάρη, εκτός από το καράτε
που πήγαινα τρεις φορές την εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από ψώνιο
άρχισε να μου αρέσει πολύ η γυμναστική με βάρη και πάντα ήθελα να κάνω κάτι
παραπάνω. Ευτυχώς που μέσα σε όλη την τότε τρέλα μου είχα καθαρό μυαλό και
έμεινα μακριά από αναβολικά και παρεμφερή σκευάσματα. Σήμερα έτυχε να δω
στην τηλεόραση μια ταινία από αυτές που με ώθησαν να ασχοληθώ περισσότερο
με την γυμναστική και τα βάρη. Ίσως φανεί περίεργο το ότι δεν μελαγχόλησα
καθόλου για τους φουσκωτούς μύες που έχω χάσει, αλλά χάρηκα για το ότι
ωρίμασα και δεν σκέφτομαι όπως τότε. Τότε επηρεασμένος από αυτά που μου
«σερβίρανε» στην TV πόνταρα περισσότερο στο φαίνεστε παρά στο είναι. Τώρα
γνωρίζω καλά ότι όσο «φουσκωτό» σώμα και όση μυϊκή δύναμη και αν έχεις, δεν
σημαίνει ότι είσαι και δυνατός. Δυνατός είναι αυτός που τα έχει καλά με τον εαυτό
του, ότι «στραβό» και να του παρουσιαστεί στην ζωή. Το δύσκολο δεν είναι να
νιώθεις δυνατός όταν καθαρά υποκειμενικά είσαι, το δύσκολο είναι όταν οι
περισσότεροι σε θεωρούν ανάπηρο, ανίκανο και ασθενή εσύ να νιώθεις δυνατός.
Για να καταφέρεις να νιώσεις δυνατός έχοντας κάποια αναπηρία, χρειάζεται
πρώτα να δουλέψεις πολύ με τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να αναπολείς παλιά
μεγαλεία…» (Γ’ κ.4)

162

Το ζήτημα του σώματος και του πόνου συζητιέται με αντιφατικό τρόπο από τον
συγγραφέα. Και στις δυο παραπάνω αναφορές, η διαπραγμάτευση του ζητήματος
γίνεται μάλλον στη βάση του βιολογικού σώματος, του σώματος ως φυσικού
αντικειμένου (σχετικά βλ. κεφ. 1.4.2., σελ. 44 κ.έ.). Ο πόνος και το «ελλειμματικό»
σώμα αποτελεί για τον συγγραφέα προσωπικό πρόβλημα και υπεύθυνο για το
ξεπέρασμά του θεωρείται αποκλειστικά το άτομο που το φέρει. Ο λόγος του συγγραφέα
τοποθετείται στο πλαίσιο των αντιθετικών δίπολων σώμα/νους, ολόκληρο/ατελές,
λειτουργικό/δυσλειτουργικό. Παρά την προσπάθειά του να υποβαθμίσει τη σημασία
του σώματος και του πόνου, θεωρώντας προφανώς ότι έτσι υπερβαίνει την προσωπική
τραγωδία και την ιατρική ματιά, παραμένει στο θεωρητικό πεδίο των ατομικών και βιοιατρικών προσεγγίσεων, καθώς ο λόγος του, σε αυτό τουλάχιστον το σημείο, δεν έχει
κοινωνικές αναφορές.
Η μελέτη των κειμένων αυτής της προσωπικής ιστοσελίδας έδειξε ότι ο
συγγραφέας τους κινείται μάλλον εντός των στενών ορίων ενός επιδερμικού
προβληματισμού και αμφισβήτησης της κυριαρχίας του ιατρικού μοντέλου, χωρίς
ωστόσο να έχει καταφέρει να συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη θέση για την αναπηρία
που να αντλεί την επιχειρηματολογία της από κάποια κοινωνική εκδοχή.
4.3.2. Προβλήματα που συνδέονται με την αναπηρία:
Η θολότητα που χαρακτηρίζει το ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο κινείται ο
συγγραφέας αυτής της ομάδας κειμένων προσδιορίζει και τον τρόπο που προσεγγίζει τα
προβλήματα που συνδέονται με την αναπηρία.

4.3.2.1 Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός
Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» δεν εντοπίστηκε σε κάποιο από τα κείμενα
που μελετήθηκαν, ωστόσο από τα συμφραζόμενα προέκυψε ότι ο συγγραφέας
συσχετίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό με:
Α) Την προσπελασιμότητα. Εντοπίστηκε μια εκτενής αναφορά στην οποία
σχολιάζεται η παρεμπόδιση των αναπήρων στην κοινωνική συμμετοχή εξαιτίας των
φραγμών που τους επιβάλλονται από το δομημένο αστικό περιβάλλον και τα
ακατάλληλα μέσα μεταφοράς. Ακροθιγώς μόνο σχολιάζεται η κοινωνική ανισότητα που
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σχετίζεται με την αναπηρία, ενώ δεν κατονομάζονται φορείς ή θεσμοί που ευθύνονται
για αυτή την παρεμπόδιση:
«…Ήθελα πολύ να είμαι και εγώ σε αυτή την μοναδική γιορτή, που ίσος ποτέ
ξανά δεν θα έχω την ευκαιρία να ξαναζήσω στην χώρα μου. Δυστυχώς για εμένα
παρότι κατοικώ στον Πειραιά και ενώ έχω και δικό μου αυτοκίνητο, ήταν
αδύνατο να δοκιμάσω τις αντοχές μου γιατί;
α) Δεν θα μπορούσα να προσεγγίσω το Ολυμπιακό στάδιο. Δεν υπήρχαν θέσεις
στάθμευσης ούτε για τα αναπηρικά αυτοκίνητα, για του VIP φυσικά και υπήρχαν.
β) Θα έπρεπε από ένα σημείο και μετά να χρησιμοποιήσω τις 100%
προσπελάσιμες συγκοινωνίες μας. Τα μόνα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι
το μετρό αν δεν έχουν χαλάσει οι ανελκυστήρες για τα καροτσάκια, και το τραμ
που παρότι μπορείς να μπεις με ευκολία και είναι το μόνο 100% προσπελάσιμα
μέσο μεταφοράς, όταν γεμίσει από κόσμο τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα…
δ) Πες ότι είσαι τόσο «τυχερός» που βρίσκεις μέσο για να πας και να γυρίσεις από
τις «υπερσύγχρονες» ολυμπιακές εγκατάστασης, θα βρεις εξέδρες που να μπορείς
να κάτσεις με το αναπηρικό σου αμαξιδιο η θα την βγάλεις σε κάποιο διάδρομο
έχοντας πληρώσει θέση για να μπεις μέσα. Ακόμα και το Καραϊσκάκη που πολλοί
το επαινούν ως το πλέων σύγχρονο γήπεδο επειδή είναι το νεότερο, δεν έχει
θέσεις για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Βλέπεις για τους περισσότερους
Έλληνες οι θέσεις των αναπήρων είναι πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες,
κοντά στον πάγκο τον αθλητών...» (Γ’ κ.12)
Β) Το θεσμικό ρατσισμό. Παρατηρήθηκε μια αναφορά στην οποία καταδεικνύονται
παραλήψεις από την μεριά της πολιτείας που αποβαίνουν σε βάρος της ισότιμης
κοινωνικής συμμετοχής των αναπήρων. Οι θεσμικές παραλήψεις που καταγγέλλονται
από το συγγραφέα έχουν το χαρακτήρα της περιπτωσιολογικής καταγραφής και είναι
αυτοαναφορικές, καθώς ο συγγραφέας δε φαίνεται να επεκτείνει την καταγγελία του
στο σύνολο της ομάδας των αναπήρων, ούτε διερευνά τα αίτια που προκαλούν το
θεσμικό αυτό ρατσισμό:
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«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΛΗΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ
ΔΕΝ ΦΤΙΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ.
Απόψε θα τελειώσουν και οι παραολυμπιακοι αγώνες της Αθήνας με ένα
μεγάλο παράπονο από εμένα. Αυτή οι Ολυμπιακοί δεν φτιάχτηκαν για άτομα με
τετραπληγια. …Τελικά δεν προσπάθησα να πάω σε αυτούς τους ολυμπιακούς γιατί
δεν έγιναν για εμένα. Ίσος στους επόμενους του Πεκίνου να είμαι εκεί.» (Γ’ κ.12)
Κατά τη μελέτη του υλικού δεν καταγράφηκαν αναφορές που να συνδέουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό με ζητήματα εκπαίδευσης, υγείας, εργασίας, εγκλεισμού ή με τη
θέση του ανάπηρου ατόμου στην κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση και το
πολιτικοοικονομικό σύστημα.

4.3.2.2. Η αναπηρία ως ανικανότητα/φορτίο
Εντοπίστηκε μια αναφορά όπου ο συγγραφέας συζητά την κατάσταση της
αναπηρίας ως ανικανότητα και ανυπέρβλητο φυσικό περιορισμό ο οποίος εμποδίζει το
άτομο που φέρει την αναπηρία να λειτουργήσει διεκδικητικά. Στην αναφορά
εκφράζεται η άποψη ότι όσοι από τους μη ανάπηρους είναι φορείς καλών προθέσεων
οφείλουν να επαναστατήσουν στο όνομα των αναπήρων, καθώς οι ίδιοι οι ανάπηροι
εμποδίζονται από την αναπηρία τους να το κάνουν:
«…Δύστυχος είναι στοιχείο της ανθρώπινη φύσης (όπου σχεδόν πάντα) ο ισχυρός
καταπιέζει άμεσα η έμμεσα τον λιγότερο η μη-ισχυρό. Φτάνοντας κάποτε, στα
όρια αντοχής του ή ανοχής του, ο λαός επαναστατεί διεκδικώντας τα νόμιμα
δικαιώματα του. Λίγοι όμως θα σκεφτούν κάποιους που πρακτικά δεν μπορούν να
αντιδράσουν- επαναστατήσουν στις πιέσεις, λόγο βαριάς αναπηρίας. Θεωρούνται
ακόμη και σήμερα, οι άνθρωποι με αναπηρίες «δούλοι» της σύγχρονης εποχής…»
(Γ’ κ.8)

4.3.2.3. Η αναπηρία ως δυνατότητα
Περισσότερες (πέντε) αναφορές καταγράφηκαν κατά τη μελέτη του υλικού στις
οποίες η αναπηρία συζητιέται ως δυνατότητα και μοχλός ανάπτυξης της
προσωπικότητας του ανάπηρου ατόμου:
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«…Τους τρεις όμως τελευταίους μήνες είχα αφόρητους πόνους που με άλλαξαν
πολύ, αλλά αυτή την φορά μάλλον προς το καλύτερο. Θυμώνω πολύ σπάνια, και
καταφέρνω εύκολα να κρατήσω τον εαυτό μου ήρεμο να αντιμετωπίσει αυτό που
δυστυχώς δεν «αντιμετωπίζουν» πια τα φάρμακα. Δεν διστάζω πια και λέω συχνά
λέξεις που σπάνια έλεγα. Παίρνω δύναμη λέγοντας την λέξη "σ' αγαπώ" στους
ανθρώπους που νοιώθω για εκείνους, αυτό το συναίσθημα, ενώ τις στιγμές της
απελπισίας ζητώ ακόμα την αγκαλιά των «δικών» μου ανθρώπων. Είναι ίσως το
πιο γλυκό μα και το πιο δραστικό «φάρμακο» αλλά δυστυχώς «κρατά» για πολύ
λίγο. Διψάω πια για ζωή. Δεν αφήνω πια να περνούν οι μέρες μου άσκοπα.
Γυμνάζομαι, διαβάζω και ασχολούμαι με πράγματα που μπορώ και μόνος μου να
κάνω. Χαίρομαι τη ζωή... Και νιώθω το πόσο σημαντικό είναι που υπάρχουμεζούμε, ακόμα και αν περνάμε δύσκολα…» (Γ’ κ.14)

4.3.2.4. Εμπορευματοποίηση της αναπηρίας
Το πρόβλημα της εμπορευματοποίησης της αναπηρίας διατυπώνεται σε μια
μόνο, σχετικά περιορισμένη αναφορά, χωρίς να γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτεί το
φαινόμενο:
«…Δεν θα μιλήσω για τα υπέρογκα ποσά που καταλήγουν στις τσέπες τρίτων,
γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω, μπορώ όμως να σας μιλήσω για την απάνθρωπη
συμπεριφορά κάποιων, που δήθεν «υπηρετούν» τον συνάνθρωπο…» (Γ’ κ.8)

4.3.2.5. Αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον
Στο υλικό που μελετήθηκε βρέθηκε μια αναφορά στην οποία ο συγγραφέας
παραθέτει με δηκτικό τρόπο την αρνητική εμπειρία του από την αντιμετώπιση του
κοινωνικού περιβάλλοντος:
«…γ) Χαχα-κλαπς να πάρω ταξί!!! Aλλο ανέκδοτο και αυτό, εκεί καταλαβαίνεις
την απέραντη φιλοξενία των Ελλήνων, ακόμα και αν τους τάξεις πουρμπουάρ δεν
σε πάνε πουθενά, βλέπεις δεν είναι χαμάληδες όπως έχω ακούσει από πολλούς,
είναι επαγγελματίες οδηγοί…» (Γ’ κ.12)
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Όμως, σχετικά με την αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον, βρέθηκε και
μια εκτενέστατη αναφορά, όπου ο συγγραφέας περιγράφει τη θετική εμπειρία του από
την επικοινωνία του με μη ανάπηρο άτομο, υποδεικνύοντάς την μάλιστα ως πρότυπη
συμπεριφορά προς τους ανάπηρους:
«…Πριν από 10 ημέρες πήρα ένα μήνυμα από μια κοπέλα που λίγο - πολύ με
ρώτησε ποιος θα ήταν ο «καταλληλότερος» τρόπος προσέγγισης ενός ατόμου με
αναπηρία που γνώρισε στο msn (ΑΜΕΑ=Aτομο Με Ειδικές Ανάγκες). Εκείνη τη
στιγμή σκέφτηκα ότι έπρεπε να απαντήσει μια φίλη μου, την οποία και γνώρισα
μέσο της ιστοσελίδας…: “ Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα διαφορετικό, από αυτά
που κάνεις με όλους τους φίλους σου. Όπως συμπεριφέρεσαι με τον οποιονδήποτε
δικό σου άνθρωπο, θα κάνεις και με τον ******. Γιατί σκέφτηκες ότι χρήζει
διαφορετικής αντιμετώπισης ? Δεν ξέρω πια είναι η αναπηρία του, αλλά δεν
πρέπει να σταθείς σ' αυτήν. Κατ' αρχήν ξεκαθάρισε με τον εαυτό σου, για ποιο
λόγο θέλεις να γνωρίσεις τον ******? Σ' έχει κερδίσει σαν άνθρωπος? Νοιώθεις
ότι μπορείς να γίνεις φίλη μαζί του? Να κάνετε παρέα? Ή απλά πιστεύεις ότι θα
τον «σώσεις» και είσαι αυτή που περίμενε να τον βγάλει από την «απελπισία της
αναπηρίας του»? (Χρησιμοποιώ σκόπιμα τα εισαγωγικά στις συγκεκριμένες
λέξεις). Δεν ξέρω αν έχεις στον κύκλο σου ανθρώπους που έχουν κάποια
αναπηρία και τι γνώμη έχεις γενικότερα για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
προβλήματα αναπηρίας. Όμως δεν διαφέρουν σε τίποτα απολύτως απ' όλους εμάς
που δεν αντιμετωπίζουμε. Εσύ χρησιμοποιείς τα πόδια σου για να περπατάς και
κάποιος άλλος ένα αμαξίδιο? (αν η αναπηρία του είναι κινητική). Ποια είναι η
διαφορά? Προσπαθώ να σου πω, ότι τις διαχωριστικές γραμμές τις θέτουμε μόνοι
μας. Δεν θα πρέπει να έχεις «διαφορετική» αντιμετώπιση στον συγκεκριμένο
άνθρωπο. Χαλαρή, άνετη, χαμογελαστή και πάνω απ' όλα με καθαρά αισθήματα.
Προς Θεού, άσε τον οίκτο έξω από την πόρτα του, όταν θα συναντηθείτε. Μην
ξεκινήσεις με την εικόνα, την εντύπωση, ότι πας να του παράσχεις κάτι. Σ' έχει
ανάγκη, όσο ακριβώς τον έχεις κι εσύ. Μπορεί να σου δώσει, ότι μπορείς να του
δώσεις κι εσύ. Το γεγονός ότι εκτελεί με διαφορετικό τρόπο κάποιες λειτουργίες,
δεν τον κάνουν ανίκανο να έχει αισθήματα και να χρήζει διαφορετικής
αντιμετώπισης. Σκέψου ότι κι εκείνος μπορεί να έχει τους ίδιους ή και
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μεγαλύτερους φόβους και αναστολές μ' εσένα. Να έχει αγωνία, πως θα φανεί στα
μάτια σου και αν θα τον δεχτείς, θα τον απορρίψεις ή θα τον λυπηθείς και θα τον
δεις «λίγο». Μην τον κάνεις να φανεί ούτε «ανίκανος», ούτε αδύναμος στα μάτια
σου, ακόμη κι αν είναι ελάχιστα αυτά που μπορεί να κάνει, μην του το δείξεις και
μην προσπαθήσεις να τα κάνεις εσύ γι' αυτόν, εκτός κι αν σου το ζητήσει. Μην του
προβάλεις όσα δεν μπορεί να κάνει, απλά δείξτου ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα
(αρκεί όντως να μην έχεις, γιατί αν προσποιηθείς, θα φανεί) να τον βοηθήσεις να
τα κάνετε μαζί. Aφησέ του χώρο για πρωτοβουλίες σε ότι αφορά την «κατάστασή
του», αποκλείεται να νοιώσει άνετα από την πρώτη στιγμή κι εκείνος. Έχει
ανάγκη να του δείξεις ότι δεν τον ξεχωρίζεις, ότι η αναπηρία του δεν είναι
πρόβλημα. Aφησέ του χώρο και χρόνο να καταλάβει ότι είσαι ειλικρινής μαζί του.
Μη φοβηθείς να τον αγγίξεις, να τον φιλήσεις, να του χαμογελάσεις, δεν θα
σπάσει στ' ορκίζομαι. Πολλές φορές ένα άγγιγμα, ένα καθαρό βλέμμα κι ένα
χαμόγελο είναι το πιο ισχυρό διαβατήριο για την καλύτερη σχέση. Σκέψου τι σ'
αρέσει να κάνεις εσύ με τους φίλους σου, βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Μην
τρομάζεις, είναι πολύ εύκολο να συμβεί στον καθένα μας. Δες τον εαυτό σου, από
την θέση του και προσπάθησε να τον καταλάβεις. Ο ****** είναι αυτός που είναι
και μπορεί να είναι το ίδιο «καλός» ή «κακός» άσχετα με την αναπηρία του, το
ίδιο κι εσύ. Η αναπηρία συμβάλλει στην διαμόρφωση του χαρακτήρα μέσα από
τον πόνο προσαρμογής που έχει προκαλέσει σ' αυτόν που την φέρει, δεν είναι
όμως αυτή που θα κάνει κάποιον καλό χαρακτήρα ή όχι, ίσως απλά να τον κάνει
ακόμη πιο ευαίσθητο απ' ότι ήταν”…» (Γ’ κ.6)
Από τις αναφορές λοιπόν, που εντοπίστηκαν σχετικά με την αντιμετώπιση του
κοινωνικού περιβάλλοντος φάνηκε ότι αυτή δεν είναι ενιαία καθώς καταγράφηκαν τόσο
αρνητικές, όσο και θετικές στάσεις απέναντι στην αναπηρία.

4.3.3. Αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία:
Καθώς ο λόγος του συγγραφέα αυτής της ομάδας κειμένων έχει ως αφετηρία
την προσωπική εμπειρία, είναι αναμενόμενο και η αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα
που συνδέονται με την αναπηρία να ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση.
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4.3.3.1. Τρόποι περίθαλψης-φροντίδας (care)
Η μελέτη των κειμένων έδειξε ότι ο συγγραφέας ακολουθεί μοναχικές
διαδρομές στην αναζήτηση τρόπων περίθαλψης και φροντίδας, καθώς δεν
παρατηρήθηκαν αναφορές που να δηλώνουν ότι ο συγγραφέας απευθύνεται γι’ αυτόν
τον λόγο στο κράτος πρόνοιας ή σε ιδιωτικές υπηρεσίες, αλλά ούτε και σε εθελοντικές
ή φιλανθρωπικές οργανώσεις. Από τα κείμενα έγινε φανερό ότι η περίθαλψη και η
φροντίδα αναζητείται σε υποστηρικτικά δίκτυα του οικογενειακού ή του φιλικού
περιβάλλοντος, από τα οποία και μόνο αναμένεται βοήθεια:
«…Ο πρώτος σύμμαχος σου είναι οι καλοί φίλοι, που σε νοιάζονται και σε
αγαπούν γι αυτό που είσαι. Εάν τους έχεις χάσει όλους, άνοιξε την καρδιά σου και
θα βρεις νέους φίλους γύρω σου που θα σε αποδέχονται και θα σε αγαπούν. Ο
δεύτερος σύμμαχος σου είναι οι γονείς και τα αδέρφια σου (αν έχεις). Αυτοί είναι
οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι που πάντοτε θα σε στηρίζουν. Τέλος μια καλή
συντροφιά είναι βέβαιο ότι θα σου δώσει ώθηση προς τα μπρος…» (Γ’ κ.4)

4.3.3.2. Αναπηρία και τρέχουσα πολιτική/οί
Σημειώθηκε μια εκτενής αναφορά στην οποία ο συγγραφέας συζητά το ζήτημα
της πολιτικής. Ο λόγος του είναι απαξιωτικός και ισοπεδωτικός. Εκφράζει την άποψη
ότι καμία πολιτική δε μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα των αναπήρων αφού οι
πολιτικοί ενδιαφέρονται για τα δικά τους μόνο συμφέροντα, ενώ τα πολιτικά
συστήματα στην καλύτερη περίπτωση («κομμουνιστικά καθεστώτα») δεν πήραν υπόψη
τους το άτομο, ενώ στη χειρότερη («φασιστικά καθεστώτα») προχώρησαν στη φυσική
τους εξόντωση. Είναι φανερό ότι ο συγγραφέας εκφράζει μια συγχυσμένη άποψη τόσο
για την κοινωνική οργάνωση (…κι εμείς που έχουμε αναπηρίες ήμαστε γι' αυτούς μια
ξεχωριστή ταξική ομάδα,…), όσο και για τα ζητήματα εξουσίας και αντιεξουσίας που
θέτει (…Aλλώστε η αναπηρία με την εξουσία θα έλεγα ότι είναι δύο τελείως
διαφορετικές, αντίρροπες έννοιες, που ποτέ δε συμπίπτουν… Ίσως να είμαι
αντιεξουσιαστής, γιατί βαρέθηκα να βλέπω μια ζωή τους πολιτικούς μας κάθε τέσσερα
χρόνια να νοιάζονται μόνο για την καρέκλα της εξουσίας…), για να καταλήξει
ουσιαστικά στην ισοπεδωτική κοινοτοπία ότι «όλοι είναι ίδιοι»:
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«…Σίγουρα δεν πρέπει να ανήκουμε σε κανένα από τα δύο «μεγάλα» κόμματα
που έχουν πάρει και παίρνουν συνέχεια την εξουσία, γιατί σαν εξουσία κανένα δεν
νοιάστηκε ποτέ για τα προβλήματά μας. Τι περιμένεις άλλωστε από ανθρώπους
που θέλουν να πάρουν όπως λένε την εξουσία, φυσικά και την θέλουν για δικό
τους και μόνο όφελος. Ιστορικά κανείς δεν πήρε την εξουσία για όφελος των
πολλών, πόσο μάλλον των ασθενέστερων όπως τα άτομα με αναπηρίες. Κανείς
τους δεν νοιάστηκε για εμάς, γι' αυτό δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα στην χώρα μας
τόσα χρόνια. Θα μου πείτε και τότε γιατί να μην ανήκουμε στην αριστερά; Εάν
ασχοληθείτε λίγο θα δείτε ότι τα κομμουνιστικά καθεστώτα ποτέ δεν ασχολήθηκαν
με το άτομο ως μονάδα, αλλά ως το κοινωνικό σύνολο ομαδοποιημένο ταξικά.
Φανταστείτε ότι κι εμείς που έχουμε αναπηρίες ήμαστε γι' αυτούς μια ξεχωριστή
ταξική ομάδα, απρόσωπη, πράγμα που θα είναι μεγάλο λάθος, αφού κάθε άτομο
με αναπηρία έχει διαφορετικές ανάγκες…. Στα τα φασιστικά καθεστώτα
βρισκόμασταν πάντα σε ακόμη χαμηλότερη -χειρότερη θέση, αφού είμαστε γι'
αυτά το κατακάθι της κοινωνίας, γιατί ζούμε εις βάρος των πολλών. Μην ξεχνάμε
ότι ο Χίτλερ για να αυξήσει τα έσοδα του κράτους του για την παραγωγή όπλων,
κατάσφαξε όλους τους ανάπηρου σχεδόν που ζούσαν στα ιδρύματα της τότε
Γερμανίας. Ένα ακόμα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που κανένας σχεδόν δεν
γνωρίζει. Τελικά η ουσία είναι ότι για όλες τις δημοκρατίες και για όλα τα
καθεστώτα αποτελούμε την ασθενέστερη τάξη που κανένας τους δεν ασχολήθηκε
ουσιαστικά. Aλλώστε η αναπηρία με την εξουσία θα έλεγα ότι είναι δύο τελείως
διαφορετικές, αντίρροπες έννοιες, που ποτέ δε συμπίπτουν… Πουθενά και σε
κανέναν δεν ανήκουμε, θα έλεγα ότι είμαστε το πραγματικά αναρχικό κομμάτι
κάθε κοινωνίας, αφού επιζητάμε την ανατροπή της (τα πάνω κάτω δηλαδή). Μια
κοινωνία που η κορυφή της πυραμίδας της δεν θα είναι οι πλούσιοι και οι
δυνατοί, αλλά οι ασθενέστεροι, αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γνωρίζετε
καμία κοινωνία όπου οι προνομιούχοι να είναι αυτοί που έχουν αναπηρίες; Εάν
δεν γίνει η ανατροπή των τάξεων πως θα υπάρξει ισότητα των πολιτών; πως οι
ασθενέστεροι θα αποκτήσουν δύναμη και οι δυνατοί θα παραχωρήσουν ένα μέρος
της. Aραγε έχουμε πραγματική Δημοκρατία και ισότητα; δεν θα το έλεγα.
Δυστυχώς όλα αυτά είναι μέρος της φαντασίας μου και μόνο. Πάντα θα υπάρχουν
οι αφέντες και οι δούλοι, πλούσιοι και φτωχοί. Νιώθω ξένος «αναρχικός» αλλά
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όχι σαν και αυτούς που τα σπάνε στο Πολυτεχνείο, αλλά κάποιος που διεκδικεί,
που αγωνίζεται σε όλη του τη ζωή. Δεν θα ήθελα να επηρεάσω κανέναν από εσάς
με τα λόγια μου αυτά, ίσως κάνω λάθος, γιατί οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι,
ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα, πιστεύουν σε κάποια ιδεολογία και ψηφίζουν
κάποιο από τα γνωστά «μεγάλα» κόμματα. Ίσως να είμαι αντιεξουσιαστής, γιατί
βαρέθηκα να βλέπω μια ζωή τους πολιτικούς μας κάθε τέσσερα χρόνια να
νοιάζονται μόνο για την καρέκλα της εξουσίας, τάζοντας μας λαγούς με
πετραχήλια.» (Γ’κ.13)

4.3.3.3. Αναπηρία και επιστήμη/επιστήμονες
Διαπιστώθηκε ότι ο συγγραφέας δείχνει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της
επιστήμης και αναγνωρίζει τη συμβολή της, έστω και δυνητικά, στην επίλυση των
προβλημάτων που σχετίζονται με την αναπηρία:
«…Με λίγα λόγια όλοι είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι; ΟΧΙ δεν συμφωνώ καθόλου
όλοι μας είμαστε εν δυνάμει αρτιμελείς, απλά η ιατρική (η) η επιστήμη γενικότερα
δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να μας βοηθήσει όλους…» (Γ’ κ.10)
Ωστόσο, η προσωπική του εμπειρία τον οδηγεί σε απαξιωτικές αναφορές όχι για
την ιατρική επιστήμη, αλλά για τους φορείς της, δηλαδή το ιατρικό προσωπικό στο
οποίο καταλογίζει κακές προθέσεις, εξουσιαστική συμπεριφορά, βιαιότητα και
αδιαφορία:
«…Έχω ζήσει συνολικά 4 περίπου χρόνια σε νοσοκομεία και σε ιδρύματα.
Δυστυχώς από την πρώτη στιγμή το προσωπικό (Νοσηλευτές και Νοσοκόμες) σου
δείχνει με πράξεις ποιος έχει το «πάνω χέρι», λες και πρόκειται να ακολουθήσει
μάχη. Εάν έχεις κάποιο συνοδό, συχνά τον βγάζουν έξω για να κάνουν πιο
«σωστά και γρηγορότερα» την δουλεία τους (όπως λένε), δυστυχώς όμως συχνά
γινόντουσαν πολύ σκληροί και απότομοι στις κινήσεις τους. Μου έδιναν την
εντύπωση ότι βρήκαν το τέλειο θύμα δούλο, όπου μπορούν να ξεσπάσουν πάνω
του χωρίς να υποστούν τις συνέπειες. Θεωρούν ότι το σώμα ενός τετραπληγικου
είναι μια άψυχη μάζα, δηλαδή ένα ζωντανό μυαλό σε ένα νεκρό κορμί. Ίσος τα
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λόγια μου να «ακούγονται» σκληρά για κάποιους, που ευτυχώς δεν έχουν ζήσει
παρόμοιες καταστάσεις όπως εγώ. Δυστυχώς όμως αρκετοί από το προσωπικό
«αδειάζουν» τα νεύρα, την κούραση και το άγχος της δουλειάς, σε ανθρώπους που
θεωρούν «κατώτερους» ή «αδύναμους» στο να αντιδράσουν δυναμικά. Την πρώτη
φορά που μου συνέβη αυτό, διαμαρτυρήθηκα άμεσα και με κόσμιο τρόπο στις
νοσοκόμες, παρότι πονούσα πολύ. Η απάντηση που πήρα ήταν αφοπλιστική. Μου
είπαν ότι ήξεραν καλά την δουλειά τους και ότι έπρεπε να σταματήσω. Φυσικά δεν
κάθισα με «σταυρωμένα τα χέρια» και διαμαρτυρήθηκα στην προϊσταμένη και
στον διευθυντή που ήταν και ο γιατρός που με «παρακολουθούσε». Δυστυχώς
πουθενά δεν βρήκα το δίκιο μου. Μάλιστα ο γιατρός με «συμβούλεψε» ότι ο
πόνος που ένιωθα ήταν μόνο ψυχολογικός και έπρεπε να σταματήσω…» (Γ’ κ.8)

4.2.3.5.

Αναπηρία και μεταφυσική

Παρατηρήθηκε μια αναφορά στην οποία η αναπηρία συνδέεται με δυνάμεις έξω
από την υλική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, θεωρείται ζήτημα κακής τύχης:
«…Αν έχουμε την τύχη να γεννηθούμε αρτιμελείς, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να
βιώσουμε ένα σοβαρό ατύχημα που θα μας δημιουργήσει αναπηρία, είτε από
τροχαίο είτε από οποιοδήποτε άλλο ατύχημα μας. Εάν καταφέρουμε και την
«γλιτώσουμε» από τα παραπάνω έχουμε πολλές πιθανότητες να αρρωστήσουμε
και να πέσουμε στο κρεβάτι για πολύ καιρό…» (Γ’ κ.10)
Δε βρέθηκαν αναφορές που να συνδέουν την αναπηρία με το θεό ή να
εκφράζουν την προσδοκία για «άρση» της αναπηρίας με ανορθολογικό τρόπο.

4.2.3.6.

Διεκδικήσεις

Το ζήτημα των διεκδικήσεων έχει σημαντική θέση σε αυτή την ομάδα κειμένων,
καθώς ο συγγραφέας τους θεωρεί ότι είναι ένα άτομο που διεκδικεί. Παρατηρήθηκαν
τρεις αναφορές που συζητούν αυτό το ζήτημα. Σε όλες στις περιπτώσεις το πρόβλημα
αναγνωρίζεται ως ατομική υπόθεση και υποδεικνύονται ατομικές προσπάθειες για
εξεύρεση λύσεων. Τα αιτήματα που προβάλλονται αφορούν μόνο το άτομο που
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διεκδικεί και συνεπώς δεν προτείνονται σε καμία αναφορά συλλογικοί τρόποι
διεκδίκησης. Κυριαρχεί η προσωπική παρότρυνση:
«…ΝΑΙ αναπηρία τέλος σταματά να μιλάς για αυτήν, κοίτα μπροστά σου
προσπάθησε να καλυτερεύσεις την ζωή σου, να βρείς φίλους να σε στηρίξουν.
Σταματά να κλαίς και να ζητάς ένα θαύμα χωρίς εσύ να κάνεις τίποτα.
Προσπάθησε να επικοινωνήσεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ίδιο ή παρόμοιο
πρόβλημα με το δικό σου. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα και άνετα γιατί βλέπεις ότι
δεν είσαι ο μοναδικός με αναπηρία, ενώ δεν χρειάζεται να ανακριθείς γιατί
ξέρουν περίπου τι έχεις, αφού και αυτοί τον ίδιο πόνο έχουν. Προσπάθησε να
επικοινωνείς όσο μπορείς, μην μείνεις ποτέ για αρκετό χρόνο μόνος, θα
δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα εκτός της αναπηρίας-μοναξιάς. Να βγαίνεις
έξω, να χρησιμοποιείς τα μέσα συγκοινωνίας αν μπορείς, να απαιτήσεις βελτίωση
της καθημερινότητας σου, όταν δεν έχεις πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία. Μακάρι
να

μπορούσαμε

όλοι

μας

να

βγαίναμε

έξω

αναγκάζοντας

κάποιους

καλοπερασάκηδες πολιτικούς να ασχοληθούν πιο ενεργά με εμάς που μας
θεωρούν πολίτες Β` κατηγορίας. Πάλεψε, ποτέ στη ζωή δεν μας έρχονται όλα
έτοιμα. Ξεχνά την αναπηρία σου, φώναξε και εσύ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΛΟΣ!!!» (Γ’
κ.3)
Καμία αναφορά δε βρέθηκε που να πραγματεύεται διεκδικήσεις που να
αφορούν κάποια ομάδα αναπήρων, ούτε αιτήματα που να έχουν κοινωνικό/χειραφετικό
στόχο.

4.2.3.7.

Το διαδίκτυο και η τεχνολογία

Στο υλικό που ερευνήθηκε βρέθηκε μια αναφορά στην οποία το διαδίκτυο
φαίνεται να χρησιμοποιείται από τον συγγραφέα ως μέσο δημοσιοποίησης. Σύμφωνα με
την Thoreau (2006) το διαδίκτυο συνιστά ένα μέσο που επιτρέπει την πρόσβαση στην
πληροφόρηση και την ενημέρωση (σχετικά βλ. κεφ. 3.2.1.4., σελ. 95). Έτσι, ο
συγγραφέας το χρησιμοποιεί προκειμένου να ενημερώσει τα μη ανάπηρα άτομα για
ζητήματα αναπηρίας αλλά και για να προωθήσει τις γνώσεις του σε ανάπηρους που
θεωρεί ότι θα τους είναι χρήσιμες:
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«…Γι' αυτό και δημιούργησα αυτή την ερασιτεχνική ιστοσελίδα, πρώτον να
ενημερώσω με της ταπεινές μου γνώσεις άτομα που δεν έχουν καμιά σχέση με την
αναπηρία και δεύτερον να βοηθήσω όσο μπορώ με απλές και φθηνές λύσεις στα
πρακτικά προβλήματα των ατόμων με αναπηρία , αφού η τεχνολογία στο χώρο
των αναπηρικών συσκευών είναι πολύ ακριβή…» (Γ’ κ.1)
Παρατηρήθηκαν ακόμη τρεις αναφορές στις οποίες ο συγγραφέας αναγνωρίζει
τη συμβολή του διαδικτύου και της τεχνολογίας γενικότερα, στην προσπάθεια των
αναπήρων για πρόσβαση στην κοινωνική ζωή. Κατά τους Anterberg και Jonsson (2005,
σελ. 731) το διαδικτυακό περιβάλλον αξιοποιείται από πολλούς ανάπηρους ως χώρος
στον οποίο μπορούν να επιτελέσουν εργασίες που σε διαφορετική περίπτωση θα τους
ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιήσουν. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται σε αυτή την
περίπτωση ως εργαλείο που δίνει στους χρήστες του κάποια αίσθηση ανεξαρτησίας
(σχετικά βλ., κεφ. 3.2.1.4., σελ. 95):
«…Ακόμα και ένας βαριά τετραπληγικός που δεν τον βοηθούν τα άκρα του,
μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα (εκτός των χειρονακτικών εργασιών) με την
βοήθεια της τεχνολογίας, δουλεύοντας άνετα έναν υπολογιστή και μέσα από αυτόν
πληθώρα συσκευών…» (Γ’ κ.5)

5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα της
έρευνας σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, μέσα από μια συγκριτική
παρουσίαση των τριών ομάδων κειμένων που μελετήθηκαν.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Από το προηγούμενο ήδη κεφάλαιο έγινε φανερό ότι οι προσεγγίσεις της
αναπηρίας διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των τριών ομάδων κειμένων. Έτσι, ως
προς τα μοντέλα στη βάση των οποίων συγκροτείται η αναπηρία στο λόγο των
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συγγραφέων αλλά και ως προς τις ταυτότητες που οι ίδιοι επιλέγουν να προβάλλουν, η
μελέτη των κειμένων έδειξε τα εξής:
Α. Η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών αντλεί θεωρητικά από διάφορες
εκδοχές του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας, χωρίς να τοποθετείται ξεκάθαρα και
αποκλειστικά στα πλαίσια μιας μόνο κοινωνικής οπτικής. Έτσι, για την Παρέμβαση
Αναπήρων Πολιτών η αναπηρία φαίνεται να αποτελεί τόσο κοινωνική κατασκευή όσο
και κοινωνική δημιουργία-επιτέλεση, καθώς δίνεται εξίσου βαρύτητα στις πολιτισμικές
αξίες και στις υλικές σχέσεις παραγωγής. Ο Oliver αναφέρει ότι και οι δυο οπτικές
απομακρύνονται από την κεντρική ιδεολογία του ατομικισμού. Η εκδοχή της
κοινωνικής κατασκευής εντοπίζει το πρόβλημα στο μυαλό των σωματικά ικανών είτε
ατομικά, με την προκατάληψη, είτε συλλογικά, με την εκδήλωση εχθρικών κοινωνικών
συμπεριφορών και τη θέσπιση κοινωνικών πολιτικών που βασίζονται στην αναπηρία ως
τραγωδία. Η εκδοχή της κοινωνικής δημιουργίας-επιτέλεσης τοποθετεί το πρόβλημα
μέσα στις θεσμοποιημένες πρακτικές της κοινωνίας και ενδιαφέρεται περισσότερο για
την αλλαγή των δομών παρά των στάσεων (2009, σελ. 185). Οι συγγραφείς αυτής της
ομάδας τοποθετούν την αναπηρία στα κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά
της συμφραζόμενα σηματοδοτώντας ενδεχομένως, μια απόπειρα συγκερασμού των δυο
όψεων του κοινωνικού μοντέλου. Στα κείμενα διακρίνονται επίσης σημαντικές
επιρροές της αμερικανικής εκδοχής του κοινωνικού μοντέλου. Η χρήση του όρου
«άτομα με αναπηρίες» (people with disabilities), έναντι του «ανάπηρα άτομα» (disabled
people) και η έμφαση που δίνεται στα ανθρώπινα και αστικά δικαιώματα παραπέμπει
στον τρόπο που προσεγγίζεται η αναπηρία από το αμερικάνικο κοινωνικό μοντέλο,
όπως έχει θιχτεί στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας.
Η προσέγγιση της αναπηρίας στο πλαίσιο των κοινωνικών μοντέλων
επιβεβαιώνεται και από το λόγο των συγγραφέων, ο οποίος έχει πολιτικό και κοινωνικό
περιεχόμενο. Σε όλα τα κείμενα γίνεται αναφορά στις κοινωνικές και υλικές συνθήκες
που προκαλούν την αναπηρία, η οποία συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική και το
οικονομικό σύστημα που επικρατεί. Οι όροι καπιταλισμός, παγκοσμιοποίηση,
νεοφιλελευθερισμός, κοινωνικές ανισότητες, ταξική κοινωνία που, μεταξύ άλλων,
χρησιμοποιούνται από τους συγγραφείς για να ερμηνεύσουν τα αίτια που προκαλούν
την αναπηρία, είναι ενδεικτικοί της κοινωνικής τους οπτικής. Αντίθετα, από το λόγο
των συγγραφέων απουσιάζουν εντελώς η βιο-ιατρική ορολογία και η εξειδικευμένη
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γλώσσα,

καθώς

αυτά

αποτελούν

γνωρίσματα

των

ατομικών

και

ιατρικών

προσεγγίσεων. Επίσης, το ζήτημα του πόνου και του σώματος δεν αποτελεί αντικείμενο
διαπραγμάτευσης για τους συγκεκριμένους συγγραφείς, καθώς η προσωπική εμπειρία
δε φαίνεται να ενδιαφέρει τη συζήτηση παρά μόνο στις περιπτώσεις που αντανακλά
συλλογικά προβλήματα. Ασφαλώς, απορρίπτεται η άποψη ότι το βιολογικό σώμα
αποτελεί την κύρια αιτία αναπηρίας, όπως δέχονται οι βιοϊατρικές προσεγγίσεις.
Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η αποσιώπηση αυτή
θα μπορούσε να αποδοθεί και στο ότι οι συγγραφείς δεν έχουν επηρεαστεί από τις μετακατρεσιανές θεωρητικές προσεγγίσεις και την κοινωνιολογία του σώματος από την
οποία αυτές αντλούν.
Η ταυτότητα που επιλέγεται από τους συγγραφείς είναι αυτή του ανάπηρου
πολίτη ως υποκείμενο της κοινωνίας των πολιτών. Η έννοια του πολίτη και της
κοινωνίας των πολιτών, όπως έχει αξιοποιηθεί από τον Oliver στη διαμόρφωση του
κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας, έχει την αφετηρία της στον Gramsci. Κατά τον
Gramsci η κοινωνία των πολιτών (ή ιδιωτική κοινωνία) αποτελεί ένα διακριτό πεδίο
ανάμεσα στην οικονομία (κυρίαρχος τρόπος παραγωγής) και στο κράτος (κρατικά
ιδρύματα, πολιτικοί και γραφειοκρατικοί κανόνες, τρόποι άσκησης βίας), όπου η
ελεύθερη συναναστροφή, η ελεύθερη διακίνηση και διαπάλη ιδεών πραγματοποιείται
χωρίς στοιχεία εξαναγκασμού (Ρήγος, 2007, σελ. 4). Ο όρος κοινωνία των πολιτών,
αναφέρει ο Bocock (1987, όπ. αναφ. στο Oliver, 2009, σελ. 260), εννοεί τις οργανώσεις
στον κοινωνικό σχηματισμό που δεν είναι μέρος της διαδικασίας υλικής παραγωγής,
ούτε μέρος των κρατικών ιδρυμάτων, αλλά είναι θεσπισμένοι σχηματισμοί μακράς
διαρκείας που στελεχώνονται από ανθρώπους εκτός των δυο άλλων πεδίων.
Η παρέμβαση αναπήρων πολιτών, υιοθετώντας για τα μέλη της την ταυτότητα
του ανάπηρου πολίτη και συμπορευόμενη με άλλες αντίστοιχες κινήσεις πολιτών, όπως
αναφέρεται στα κείμενά της, τοποθετείται εντός της περιοχής της κοινωνίας των
πολιτών. Η κατηγορηματική αντίθεσή της με τη φιλανθρωπία και τις φιλανθρωπικές
οργανώσεις, η αντιπαράθεση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι αναφορές στην
ταξική κοινωνική διαστρωμάτωση και πάλη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έννοια του
πολίτη ως υποκείμενο της κοινωνίας πολιτών χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς
σύμφωνα με τη Γκραμσιανή αντίληψη. Ο Ρήγος (2007, σελ. 6) αναφέρει πως «η
Γκραμσιανή αντίληψη της έννοιας της “Κοινωνίας Πολιτών” ή “Ιδιωτικής Κοινωνίας”
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δεν έχει καμιά σχέση με την τρέχουσα χρήση του όρου, μιας αταξικής και θολής
συναινετικής έννοιας, συμπληρωματικής της Πολιτικής Κοινωνίας, δηλαδή του
κράτους και των θεσμών και λειτουργιών του. Της αντίληψης των λεγόμενων μη
κυβερνητικών οργανώσεων που προωθούν συστηματικά τα πολυποίκιλα Ευρωπαϊκά
προγράμματα ή των με το αζημίωτο πολυσχιδών “φιλανθρωπικών” κινήσεων.» Κατά
τον Gramsci η έννοια της Κοινωνίας Πολιτών είναι πάντα ταξική και στοχεύει στη
ριζική υπέρβαση του κράτους και όχι σε λειτουργίες συμπληρωματικές του κράτους.
Σε αυτό το πνεύμα, η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών χρησιμοποιεί την έννοια
του ενεργού πολίτη όχι με τρόπο που να παραπέμπει στην εννοιολόγηση του όρου
σύμφωνα με την τρέχουσα νεοφιλελεύθερη παράδοση, κατά την οποία η έννοια του
«ενεργού» πολίτη, αναφέρεται στον «ενημερωμένο πολίτη που ξέρει τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις του, μπορεί να εκφράσει την άποψή του και να συμμετέχει ενεργά
στην κοινωνία» (Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, 2010). Μια τέτοια χρήση
του όρου υπονοεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην
κοινωνία, αρκεί να το θέλουν, παραβλέποντας ότι η θέση του ατόμου στην ταξική
κοινωνική διαστρωμάτωση είναι εκείνη που καθορίζει το βαθμό συμμετοχής ή
αποκλεισμού του από τις κοινωνικές διεργασίες. Ένας τέτοιος πολίτης δε θα μπορούσε
να είναι το υποκείμενο της κοινωνίας πολιτών όπως την ορίζει ο Gramsci, αλλά μια
μονάδα ενός αθροίσματος ατόμων που έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί ατομικά το
ιδιωτικό του συμφέρον. Η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, παρακάμπτοντας το
δίλημμα ανάπηρος-μη ανάπηρος, υιοθετεί την ταυτότητα του ενεργού πολίτη, ο οποίος
με τη συλλογική δράση του ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των αιτημάτων των
αναπήρων στα πλαίσια του συλλογικού συμφέροντος.
Β. Σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Παρέμβασης Αναπήρων
Πολιτών φαίνεται να κινούνται οι συγγραφείς που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική
κοινότητα Noesi. Για αυτούς η αναπηρία αποτελεί ένα καθαρά βιολογικό-ιατρικό
ζήτημα που αφορά το άτομο που τη φέρει και το στενό οικογενειακό του περιβάλλον.
Όπως έχει αναφερθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αντλούν την επιχειρηματολογία
τους κατά βάση από τα ατομικά και ιατρικά μοντέλα, καθώς επικεντρώνονται στο
σωματικό «ελάττωμα» και στη βλάβη. Η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως προσωπική
εμπειρία με ψυχολογικές προεκτάσεις ή ως ιατρικό περιστατικό που χρήζει
επιστημονικής-ιατρικής αντιμετώπισης. Σύμφωνα με τον Oliver, η αναπηρία
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κυριαρχείται από τα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα. Η ευθύνη για τους
περιορισμούς που βιώνουν οι ανάπηροι επιρρίπτεται στους ίδιους, οι οποίοι είναι
περιορισμένοι εξαιτίας λειτουργικών ή ψυχολογικών φραγμών, που επιβάλλονται από
τη δική τους βλάβη και όχι από τους περιορισμούς που θέτει η κοινωνία (2009, σελ.
142).
Βέβαια, στην περίπτωση αυτή οι συγγραφείς δεν είναι οι ίδιοι ανάπηροι αλλά,
στην πλειοψηφία τους, γονείς ή στενοί συγγενείς ανάπηρων παιδιών, οπότε είναι
πιθανόν η εμπειρία της αναπηρίας να προσλαμβάνεται διαφορετικά. Όπως αναφέρει η
Avery (1999, σελ. 119), οι γονείς ως ενήλικες έχουν ανατραφεί, «κανονικοποιηθεί» και
αφομοιωθεί από την κυρίαρχη κουλτούρα, όπου επικρατεί η τελειότητα σε βαθμό
εμμονής και όπου θεωρείται δεδομένο ότι η ιατρική ή γενικότερα η επιστήμη είναι
δυνατό να «επισκευάσει» κάθε σωματική ατέλεια, επιδιορθώνοντας τις «ανωμαλίες»,
προκειμένου να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο του «ιδανικού». Εξάλλου, σύμφωνα με
την Darling (2003, σελ. 892), οι μη ανάπηροι γονείς ανάπηρων παιδιών εμμένουν σε
μια «κανονικοποιητική» οπτική, γιατί οι δικές τους ταυτότητες συγκροτούνται στα
πλαίσια των αλληλεπιδράσεων μιας «κανονικής» κοινωνίας.
Το ότι οι γονείς της ηλεκτρονικής αυτής κοινότητας κινούνται στα πλαίσια των
ατομικών και ιατρικών προσεγγίσεων επιβεβαιώνεται και από τη γλώσσα που
χρησιμοποιούν. Η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στο λόγο τους λέξεις με
ιατρικό ή παραϊατρικό περιεχόμενο, όπως: θεραπεία, λογο-, εργο-, φυσιο-, ψυχο-,
διχωτική ακοή, ταχυστοσκοπική όραση, εγχείρηση στους κροταφικούς λοβούς,
πλαγίωση των λειτουργιών των ημισφαιρίων και πολλά άλλα, φανερώνει την έντονη
ενασχόληση τους με την αναζήτηση λύσεων στο χώρο της ιατρικής.
Η Avery (1999, σελ. 123) προσπαθώντας να ερμηνεύσει αυτή την οπτική,
αναφέρει ότι δεν υπάρχουν θεραπείες για την αναπηρία που να έχουν βιώσει τα μέλη
τέτοιων εικονικών κοινοτήτων και αυτή η επίγνωση ωθεί τους γονείς να γίνουν οι ίδιοι
ειδικοί στην αναζήτηση «επιδιόρθωσης» της αναπηρίας. Με αυτό τον τρόπο όμως,
αντιγράφοντας δηλαδή, οι γονείς την ιατρική γλώσσα που ακούνε στις συναλλαγές τους
με τους γιατρούς, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αναπαράγουν την εικόνα ενός
ανάπηρου παιδιού-ασθενούς και να προωθούν μια «κηδεμονική» αντίληψη της
αναπηρίας. Επιπλέον, τα διαγνωστικά τσιτάτα που συνεχώς χρησιμοποιούνται στο λόγο
των γονέων, όπως και οι κοινοποιήσεις της ημέρας διάγνωσης της αναπηρίας, ή
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επετείων των χειρουργικών επεμβάσεων έχουν ως αποτέλεσμα την ταύτιση του παιδιού
τους με την αναπηρία του. Το να γίνεται ένα παιδί γνωστό, για παράδειγμα, ως
«Ανδρέας 18 μηνών. Σύνδρομο Angelman» φαίνεται σαν να αποτελεί δείγμα σε
συλλογή πεταλούδων. Σε αυτά τα πλαίσια το παιδί δεν είναι παρά ένα επιστημονικό
project το οποίο συζητιέται, μετράται και ιατρικοποιείται ακόμα και πέρα από τα όρια
των ιατρικών δομών στα οποία ούτως ή άλλως ξοδεύει πολύ χρόνο.
Εκτός όμως από την εκτεταμένη χρήση επιστημονικής και ιατρικής ορολογίας
στα κείμενα διάχυτος είναι και ο συναισθηματικός λόγος που έχει εξομολογητικό
χαρακτήρα, κάτι που φανερώνει ότι οι συγγραφείς βιώνουν την αναπηρία ως τραγωδία.
Η Avery (1999, σελ. 120) σχολιάζει ότι στις ηλεκτρονικές αυτές κοινότητες γονέων
ανάπηρων παιδιών η οθόνη του υπολογιστή λειτουργεί ως ένα μεταμοντέρνο
ημερολόγιο που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να μοιράζονται τις ιστορίες
τους αυθόρμητα με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα χωρίς όμως
να έρχονται και σε κατά πρόσωπο επαφή μαζί τους. Η λειτουργία αυτή παραπέμπει
στην εξομολόγηση, η οποία περιβάλλεται από την ανωνυμία του εξομολογούμενου και
τον απαλλάσσει από τις ενοχές του.
Φαίνεται παράδοξο ότι, ενώ οι συγγραφείς κινούνται στα πλαίσια των ιατρικών
μοντέλων, απουσιάζει από τα κείμενά τους η συζήτηση για το βιολογικό σώμα.
Πιθανόν αυτό να συμβαίνει επειδή αυτονόητα η συζήτηση γίνεται στη βάση του
ελλειμματικού/φθαρμένου σώματος και της παθολογικής δυσλειτουργίας, έξω από
όποια πολιτικά και ιστορικά συμφραζόμενα.
Κυρίαρχη στα κείμενα είναι η ταύτιση των γονέων με την αναπηρία των παιδιών
τους (π.χ. «παραμείναμε αδιάγνωστοι…»). Στις περισσότερες περιπτώσεις υιοθετούν
μια ταυτότητα που συγκροτείται στη βάση της βλάβης. Εκείνο που φαίνεται να τους
συνδέει και να τους προσδίδει μια κοινή ταυτότητα είναι η τραγωδία που βιώνουν
εξαιτίας αυτής της βλάβης των παιδιών τους. Η Avery (1999, σελ. 120) σημειώνει ότι οι
γονείς θεωρούν συχνά πως τα παιδιά τους αποτελούν «κατεστραμμένα προϊόντα» που
οι ίδιοι έχουν παραγάγει και γι’ αυτό οφείλουν να μοιράζονται τη «φθαρμένη
ταυτότητα» μαζί τους.
Οι γονείς φαίνεται να αποδέχονται για τα παιδιά τους αυτό που ο Parsons
περιέγραψε ως «ρόλο του αρρώστου» στα πλαίσια του οποίου η ασθένεια θεωρείται ως
είδος απόκλισης. Σύμφωνα με τον Parsons, το να είναι κανείς άρρωστος συνεπάγεται
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προσδοκίες και υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και η αναζήτηση
βοήθειας, η συμμόρφωση με τις εντολές του γιατρού, η εμπιστοσύνη προς αυτόν. Ο
άρρωστος αναμένεται να αποδεχτεί την κατάστασή του ως αρνητική και να αναζητήσει
θεραπεία με στόχο την «κανονικότητα», ακολουθώντας, βέβαια, τις συμβουλές του
γιατρού. Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης, παραβλέπονται οι κοινωνικές δυνάμεις, ενώ
η ιατρική επέμβαση λειτουργεί ως μέσο κανονικοποίησης. Η αποδοχή του ρόλου του
αρρώστου ενισχύει τις επικρατούσες απόψεις που απαξιώνουν το ανάπηρο άτομο, ενώ
η σχέση εξάρτησης από τους γιατρούς έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της
ταυτότητάς του (Smith, 2006, σελ. 61. και Barnes and Mercer, 2010, όπ. αναφ. στο
Rankin, 2009).
Γ. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ορίζει το πλαίσιο της αναπηρίας εντός του οποίου
κινείται ο συγγραφέας της προσωπικής ιστοσελίδας http://www.chrisxx.com/,
ακολουθώντας έναν μοναχικό δρόμο. Οι απόψεις που καταγράφει στην ιστοσελίδα του
καθιστούν δύσκολη την ένταξή του σε κάποιο μοντέλο αναπηρίας καθώς
χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα. Παρά τη ρητή αναγνώριση της αναπηρίας ως
κοινωνικό-οικονομικό και όχι ως λειτουργικό ζήτημα, οι απόψεις του συγγραφέα δε
φαίνεται να εδράζονται σε ένα συγκροτημένο κοινωνικό θεωρητικό υπόβαθρο. Μάλλον
η αναπηρία θεωρείται ως μια συγκυριακή κατάσταση που υπάρχει αυτοτελώς, ενώ τα
αίτιά της παραμένουν αδιερεύνητα. Κάποτε ο συγγραφέας συνδέει την αναπηρία με
ατομικά/ιατρικά ζητήματα και άλλοτε προχωρεί σε μια επιδερμική συσχέτιση με
κοινωνικές παραμέτρους, χωρίς να μπορεί να καταλήξει με βεβαιότητα σε
συγκροτημένη άποψη.
Στο κέντρο του λόγου του βρίσκεται το άτομο με το προσωπικό του πρόβλημα.
Η αναπηρία περιγράφεται ως ατομική εμπειρία, η οποία ωστόσο δε φαίνεται να
λειτουργεί ως αφετηρία ή ερέθισμα για μια πιο διεισδυτική ματιά στις πολιτισμικές,
οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές όψεις της. Αντίθετα, ο λόγος έχει εξομολογητικό
χαρακτήρα, ενώ διεγείρει το συναίσθημα του αναγνώστη εισάγοντάς τον σε ένα ζοφερό
κόσμο της βλάβης και του φθαρμένου σώματος. Το ζήτημα του πόνου και του σώματος
αντιμετωπίζεται επίσης με αντιφατικότητα από τον συγγραφέα, καθώς σε κάποιες
αναφορές θεωρείται καθοριστικός παράγοντας στη συγκρότηση της ταυτότητας του
ανάπηρου ατόμου, ενώ σε άλλες προτείνεται η αγνόησή του.
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Η αντιφατικότητα του συγκεκριμένου συγγραφέα μπορεί να ερμηνευτεί από την
ιδιαιτερότητα της περίπτωσής του. Πρόκειται για ένα άτομο που από τον κόσμο των
«σωματικά ικανών» πέρασε βίαια (μετά από ατύχημα) στον «κόσμο των αναπήρων».
Ένα άτομο στη ζωή του οποίου ο αθλητισμός και η γυμναστική αποτελούσαν κεντρικές
αξίες, τις οποίες πρέπει να αναθεωρήσει με το πέρασμα στο χώρο της αναπηρίας. Έτσι,
καλείται να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του και μάλιστα με όρους που δεν
επέλεξε ο ίδιος αλλά του επιβλήθηκαν από τα πράγματα. Ο Finkelstein, περιγράφοντας
τη δική του αντίστοιχη εμπειρία, αναφέρει ότι μετά το ατύχημά του και καθώς όλο το
κοινωνικό του περιβάλλον θεώρησε ότι η ζωή του καταστράφηκε, αποχώρησε από τον
κόσμο με τον τρόπο που υπήρχε και επανεισήλθε ως «ανάπηρο άτομο» (Finkelstein,
2002).
Η απόκτηση αναπηρίας (βλάβης) σε κάποιο χρονικό διάστημα της ζωής του
ανθρώπου αποτελεί διαφορετική εμπειρία από την εκ γενετής αναπηρία, καθώς
προκαλεί δραστικές αλλαγές στη ζωή του. Σε αυτή την περίπτωση το άτομο βιώνει μια
διάρρηξη στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, ενώ συνήθως τοποθετείται σε μια
περιθωριακή κοινωνική θέση. Από τη θέση του σωματικά ικανού πρέπει να μετακινηθεί
σε αυτή του αναπήρου και να επανα-ορίσει την ταυτότητά του. Πρέπει να επανεξετάσει
ή να τροποποιήσει τις προηγούμενες εμπειρίες του, τις ικανότητες, τον τρόπο ζωής και
τις συνήθειές του, προκειμένου να διαπραγματευτεί τη νέα του σωματική κατάσταση. Ο
Hogan (1999, σελ. 90) υποστηρίζει ότι αυτή η μετατόπιση από τη μια κατάσταση στην
άλλη είναι πολύ σημαντική, δυναμική και όχι στατική διαδικασία όπου το άτομο δομεί
τον εαυτό του ανταποκρινόμενο στο περιβάλλον με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο.
Ο συγκεκριμένος συγγραφέας, του οποίου τα κείμενα μελετήθηκαν, φαίνεται ότι
αγωνίζεται να επανα-ορίσει την ταυτότητά του και το ρόλο του στην κοινωνία,
ερχόμενος αντιμέτωπος πρόσωπο με πρόσωπο με τις συνέπειες του τραυματισμού του.
Σε αυτή την περίπτωση η δυσκολία έγκειται στο ότι, όπως αναφέρει ο Finkelstein
(2002), οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν τη διαδικασία επαναορισμού της
ταυτότητάς τους έχοντας αρνητικές αντιλήψεις για τα ανάπηρα άτομα, τις οποίες
φέρουν από την προηγούμενη κατάσταση του σωματικά ικανού και τις οποίες
καλούνται να αναθεωρήσουν. Ο συγγραφέας φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να
εγκαταλείψει την ταυτότητα του σωματικά ικανού. Ενώ σε πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι
έχει αποδεχτεί τη νέα του κατάσταση, αντιμετωπίζει θετικά την αναπηρία, αμφισβητεί
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τα στερεότυπα και απορρίπτει την παθητικότητα, με μια πιο προσεχτική ματιά η
αναπηρία εξακολουθεί να αποτελεί γι αυτόν προσωπική τραγωδία. Σε αυτή την
αμφιταλάντευση οφείλεται και η αντιφατικότητα με την οποία προσπαθεί να
κατανοήσει την αναπηρία.
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα προβλήματα που αναδεικνύονται ως σημαντικότερα σε κάθε κατηγορία
κειμένων έχουν άμεση σχέση με τη θεωρητική αφετηρία κάθε ομάδας. Έτσι, ενώ ο
κοινωνικός

αποκλεισμός,

η

εμπορευματοποίηση,

ο

κοινωνικός

ρατσισμός

προβάλλονται ως κεντρικά ζητήματα στη ζωή των αναπήρων, η κάθε ομάδα
νοηματοδοτεί διαφορετικά το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα:
Α. Η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, μέσα από την κοινωνική οπτική που
έχει, επικεντρώνεται στα ζητήματα που αφορούν την ομάδα και όχι τα άτομα,
αναζητώντας τα αίτια των προβλημάτων αυτών στο πεδίο της πολιτικής, της οικονομίας
και της κουλτούρας. Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού χρησιμοποιείται
εκτεταμένα στα κείμενα προκειμένου να αναδειχτούν τα προβλήματα, οι αιτίες και οι
συνέπειές τους στην καθημερινή ζωή των αναπήρων, ενώ αναφέρεται σε ένα πλήθος
προβλημάτων όπως είναι τα προβλήματα προσπελασιμότητας, δομών υγείας και
αποκατάστασης, ανεργίας, εκπαιδευτικής ένταξης και θεσμικού ρατσισμού. Επίσης, ο
κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται ως ένα κοινωνικό φαινόμενο με σαφή ταξικά
χαρακτηριστικά.
Η προσέγγιση του κοινωνικού αποκλεισμού από την Παρέμβαση Αναπήρων
Πολιτών διακρίνεται από μια αντιφατικότητα. Ενώ σε πολλές αναφορές ο κοινωνικός
αποκλεισμός αναγνωρίζεται ρητά ως κοινωνικό φαινόμενο με ταξικά χαρακτηριστικά,
άρα φαινόμενο εγγενές του καπιταλιστικού συστήματος και συνέπειά του, τα κοινωνικά
προβλήματα που συνδέονται με τον αποκλεισμό (προσπελασιμότητα, δομές
αποκατάστασης, ανεργία, εκπαιδευτική ένταξη, θεσμικός ρατσισμός) φαίνεται κάποτε
να υπάρχουν αποσυνδεμένα από τις κοινωνικές δομές που τα προκαλούν. Συχνά
παρουσιάζονται ως δυσλειτουργίες του συστήματος που θα μπορούσαν να ξεπεραστούν
με την υιοθέτηση «διορθωτικών» μέτρων κοινωνικής πολιτικής ή ακόμη και με τη
συνεπή εφαρμογή ήδη υφιστάμενων νόμων. Με αυτό το σκεπτικό, η Παρέμβαση
Αναπήρων Πολιτών φαίνεται να έχει τον ίδιο διακηρυγμένο στόχο με την εξουσία: την
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άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων, όχι απλώς έως το βαθμό εκείνο που
θα αποτρέπεται η ρήξη του κοινωνικού δεσμού, αλλά μέχρι την ολοκληρωτική
εξάλειψη της ανισότητας. Κάτι που προφανώς είναι αδύνατο να συμβεί στα πλαίσια του
καπιταλιστικού συστήματος το οποίο αναγνωρίζεται ως αιτία ύπαρξης του αποκλεισμού
και των αποκλεισμένων.
Ιδιαίτερος σχολιασμός κρίνεται ότι πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο για το
ζήτημα της εκπαιδευτικής ένταξης των ανάπηρων μαθητών, τόσο γιατί συνιστά μια όψη
του κοινωνικού αποκλεισμού που αναφέρεται από τους συγγραφείς με τη μεγαλύτερη
συχνότητα, όσο και για τον τρόπο που αυτό προσεγγίζεται.
Η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της
εκπαιδευτικής ένταξης θεωρώντας ότι μπορεί να συντελέσει στην άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού, ενώ η μη εφαρμογή της εξαναγκάζει τα ανάπηρα παιδιά σε υποτελή
διαβίωση, καθηλώνοντάς τα στο περιθώριο και άρα οδηγώντας τα σε κοινωνικό
αποκλεισμό. Εκείνο που διαπιστώνεται ως πρόβλημα και καταγγέλλεται ως τέτοιο είναι
η ελλειμματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος της ειδικής αγωγής και η μη
εφαρμογή των διακηρύξεων και των νόμων που προβλέπουν την εκπαιδευτική ένταξη
σε αυτό το σύστημα. Τα προβλήματα που καταγράφονται είναι ο μικρός αριθμός
ειδικών σχολείων και άλλων δομών της ειδικής αγωγής, η έλλειψη τεχνολογικών
υποδομών και διδακτικού προσωπικού, η γενικότερη υποχρηματοδότηση και απαξίωση
της ειδικής αγωγής. Η κριτική που ασκείται δηλαδή, επικεντρώνεται στη μη εφαρμογή
σωστών μέτρων και νόμων που έχουν εξαγγελθεί, ενώ η ειδική αγωγή δε θεωρείται ένα
διαχωριστικό εκπαιδευτικό μοντέλο, αλλά αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
ανάπηρων μαθητών, με την προϋπόθεση βέβαια, της σωστής υλοποίησής του. Ο
εκπαιδευτικός αποκλεισμός που καταγγέλλεται μέσα από τα κείμενα της Παρέμβασης
Αναπήρων Πολιτών υπονοεί τη δυσκολία ένταξης των αναπήρων στην ειδική αγωγή
και όχι σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να αφορά όλα τα παιδιά.
Μια τέτοια προσέγγιση, ωστόσο, δεν εξετάζει το ζήτημα της ιδεολογίας της
«κανονικότητας», ούτε την ιδέα να αλλάξει το περιβάλλον και όχι το άτομο
(Oliver,2009, σελ. 137), καθώς στηρίζεται στην αποδοχή της «βιολογικής» ανισότητας,
ενώ οι όποιες αποκλίσεις αποδίδονται σε ενδογενείς παράγοντες της ανάπτυξης του
παιδιού. Όπως αναφέρει η Καραγιάννη (2009β, σελ. 6), κάτι τέτοιο αποτελεί
επιστημονική ανακρίβεια, ενώ συγχρόνως προσφέρει μια ισχυρή πλατφόρμα
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νομιμοποίησης των δομικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Η αποδοχή του μοντέλου
της ειδικής αγωγής φαίνεται να παραβλέπει ότι στα πλαίσια αυτού του μοντέλου
ταυτίζεται η πρωτογενής με τη δευτερογενή αναπηρία, ταυτίζεται δηλαδή η οργανική
βλάβη με εξωγενή κοινωνικά αίτια τα οποία προκαλούν προβλήματα και εμπόδια στο
άτομο που φέρει τη βλάβη.
Ένα τέτοιο σκεπτικό έρχεται σε αντίφαση με την παραδοχή ότι η αναπηρία
κατασκευάζεται ή δημιουργείται κοινωνικά, μια παραδοχή που γενικά, φαίνεται να
υιοθετεί η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών. Το εκπαιδευτικό σύστημα που θα έπρεπε
να υιοθετείται ως κατάλληλο για τα ανάπηρα παιδιά, ώστε να είναι «συμβατό» με τις
γενικότερες παραδοχές της Παρέμβασης, αλλά και του κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας
είναι αυτό που ακολουθεί τις αρχές της ενταξιακής παιδαγωγικής. Σύμφωνα με τον
Slee, η ειδική εκπαίδευση διαφέρει ουσιαστικά από την ενταξιακή καθώς η δεύτερη δεν
αφορά μόνο στους ανάπηρους αλλά σε όλους τους μαθητές, ενώ οφείλει να οδηγεί σε
πολιτισμική επαγρύπνηση προκειμένου να προσδιοριστούν και να αποκατασταθούν
όλες οι μορφές εκπαιδευτικού αποκλεισμού. Η ενταξιακή παιδαγωγική θέτει υπό
διαπραγμάτευση τη συνολική αρχιτεκτονική της φοίτησης στα σχολεία καθώς
ενδιαφέρεται για το τι διδάσκεται, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραμμα και το πώς
διδάσκεται, ποια, δηλαδή, παιδαγωγική ακολουθείται και τι σημαίνει αξιολόγηση (Slee,
2004, σελ. 37).
Γενικά, η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών προβάλλει ως σημαντικότερες όψεις
του κοινωνικού αποκλεισμού αυτές που σχετίζονται με την προσπελασιμότητα του
δομημένου χώρου και κυρίως, την εργασία και το θεσμικό ρατσισμό, δομικά ζητήματα
του καπιταλιστικού συστήματος, καθώς οι σχετικές αναφορές είναι και συχνότερες και
εκτενέστερες. Αντίθετα, τα προβλήματα υγείας και αποκατάστασης αναφέρονται σε
πολύ μικρότερο βαθμό, όχι γιατί αυτά θεωρούνται ελάσσονος σημασίας για την
καθημερινότητα των αναπήρων αλλά μάλλον επειδή η προσέγγιση της αναπηρίας
γίνεται με κοινωνικοπολιτικούς όρους.
Ένα άλλο πρόβλημα που αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την
Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών μέσα από τα κείμενα που μελετήθηκαν είναι η
εμπορευματοποίηση της αναπηρίας. Οι συγγραφείς, συνεπείς με το συνολικό
ιδεολογικό τους πλαίσιο, καταγγέλλουν την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών που
απευθύνονται στους ανάπηρους (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια, φυσική αποκατάσταση,
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κοινωνική ασφάλιση), θεωρώντας ότι η παροχή τους αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση
της πολιτείας. Τα αίτια της εμπορευματοποίησης αποδίδονται στη συνολική πολιτική
που ασκείται και η οποία, όπως αναφέρουν, προωθεί τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών με
κοινωνικό έργο ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τα
ιδιωτικά συμφέροντα. Συνέπεια μιας τέτοιας πολιτικής είναι η τοποθέτηση των
αναπήρων στη θέση του «πελάτη» και ακολούθως η οικονομική αποδυνάμωση τους,
ειδικά αυτών που ανήκουν σε χαμηλά οικονομικά στρώματα. Οι ανάγκες αποτελούν
αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και άρα πηγή κέρδους, φαινόμενο που οι
συγγραφείς θεωρούν ότι αποτελεί στίγμα για τον πολιτισμό μας.
Επίσης, η εμπορευματοποίηση της αναπηρίας συνδέεται και με τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οι οποίες παρουσιάζονται ως «οργανωμένη
φάμπρικα απορρόφησης κονδυλίων και πώλησης κοινωνικής ευαισθησίας», καθώς οι
δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεγγύης και ευαισθησίας που αναπτύσσουν αποτελούν
την επίφαση ενός ακόμη επιχειρηματικού μοντέλου.
Β. Σε διαφορετικά πλαίσια τοποθετούν τα προβλήματα που συνδέονται με την
αναπηρία τα μέλη της ηλεκτρονικής κοινότητας Noesi, καθώς οι γενικότερες παραδοχές
τους απορρέουν από τις ατομικές και ιατρικές προσεγγίσεις. Οι συγγραφείς φαίνεται ότι
εμπλέκονται σε μια δημοσιοποίηση προσωπικών τους προβλημάτων προς ένα ειδικό
κοινό που μπορεί να τα κατανοήσει, επειδή αντιμετωπίζει κι αυτό παρόμοια προσωπικά
προβλήματα.
Ως αιτία των προβλημάτων φαίνεται να θεωρείται η σωματική βλάβη, ενώ τα
προβλήματα επιτείνονται όχι εξαιτίας των δομών της κοινωνικής οργάνωσης αλλά
μάλλον από εξωγενείς παράγοντες και απρόθυμα ή και κακόβουλα ακόμη άτομα που
δε δείχνουν την απαραίτητη ευαισθησία στο πρόβλημα της αναπηρίας (βλάβης). Έτσι,
καθώς στα προβλήματα δε δίνεται κοινωνικό περιεχόμενο, ο όρος κοινωνικός
αποκλεισμός δε χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς, ωστόσο, καταγράφονται
προβλήματα που οδηγούν το άτομο που φέρει τη βλάβη και την οικογένειά του σε
κατάσταση μη ενσωμάτωσης ή μη αποδοχής.
Ως τέτοια προβλήματα αναφέρονται κυρίως αυτό της εκπαίδευσης και του
θεσμικού ρατσισμού, ενώ σε μικρότερο βαθμό σχολιάζεται το πρόβλημα του
εγκλεισμού

των

αναπήρων.

Δεν

αναφέρεται

καθόλου

το

ζήτημα

της

προσπελασιμότητας του δομημένου χώρου, προφανώς επειδή δεν υπάρχουν άτομα με
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σοβαρές κινητικές ή αισθητηριακές βλάβες στην ηλεκτρονική αυτή κοινότητα κι έτσι
το πρόβλημα παραμένει εκτός του πεδίου των ενδιαφερόντων τους. Επίσης, δεν
εξετάζεται η θέση του ανάπηρου ατόμου στην κοινωνική διαστρωμάτωση ή το
πολιτικοοικονομικό σύστημα ως παράγοντας ενσωμάτωσης ή αποκλεισμού, καθώς δεν
διερευνώνται και οι γενικότερες πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις της αναπηρίας. Το
εργασιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι μόνο ακροθιγώς σχολιάζεται
από μια ενήλικη συγγραφέα η οποία, όπως αναφέρει, της «βάλαν αυτή την ταμπέλα» της
νοητικής καθυστέρησης. Η ίδια φαίνεται να έχει ενσωματώσει ως φυσικές τις
δυσκολίες διατήρησης της εργασιακής της θέσης, καθώς αναφέρεται ουδέτερα σε
αυτές, χωρίς να τις σχολιάζει αρνητικά. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει την αποδοχή της
αναπηρίας ως ατομικό πρόβλημα για το οποίο ευθύνεται το άτομο που τη φέρει. Η
εργασιακή ένταξη και αποκατάσταση των παιδιών φαίνεται να μην απασχολεί τους
συγγραφείς, πιθανόν επειδή οι περισσότεροι είναι κυρίως γονείς ή συγγενείς ανάπηρων
παιδιών που ακόμα δεν αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ωστόσο, αυτό
έρχεται σε αντίθεση με τη διάχυτη αγωνία που εκφράζουν για την ενηλικίωση των
παιδιών τους και τις συνθήκες της ζωής τους όταν οι ίδιοι δε θα βρίσκονται στη ζωή.
Έτσι, η αγνόηση των εργασιακών προβλημάτων ίσως να σχετίζεται με τις μειωμένες
προσδοκίες που πιθανόν έχουν οι συγγραφείς από τα ανάπηρα παιδιά, στο όνομα των
οποίων μιλούν.
Αντίθετα με την εργασία, το ζήτημα της εκπαίδευσης των ανάπηρων παιδιών
κυριαρχεί στα κείμενα που μελετήθηκαν, πιθανόν επειδή τα μέλη της ηλεκτρονικής
αυτής κοινότητας είναι κυρίως γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας που ήδη έχουν έρθει
αντιμέτωποι με το πρόβλημα της εκπαίδευσής τους. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο που
θεωρείται κατάλληλο για τα ανάπηρα παιδιά είναι και σε αυτή την ομάδα κειμένων, η
ειδική αγωγή, ενώ τα προβλήματα που αναφέρονται αφορούν στις δυσκολίες ένταξης
των παιδιών σε αυτή. Εδώ όμως, τα προβλήματα ανεπάρκειας του συστήματος της
ειδικής αγωγής που καταγγέλλονται αποδίδονται, κατά κύριο λόγο, στην εχθρική
στάση ή την απροθυμία των εργαζομένων στην ειδική αγωγή απέναντι στα «ειδικά
παιδιά» και λιγότερο στις ελλείψεις κι αυτού ακόμη του συστήματος. Οι συγγραφείς
συχνά καταλήγουν να μιλούν με εμπάθεια εναντίον των εκπαιδευτικών της δημόσιας
εκπαίδευσης παρουσιάζοντάς τους περίπου ως ανάλγητους απέναντι στα ανάπηρα
παιδιά τους, ενώ αντίθετα δεν αναφέρουν προβλήματα από ιδιωτικές δομές ειδικής
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αγωγής. Άλλη μια στάση των συγγραφέων, ενδεικτική της τοποθέτησής τους απέναντι
στα προβλήματα: για τα εκπαιδευτικά προβλήματα ευθύνονται οι εργαζόμενοι ως
άτομα και όχι ως υποκείμενα δρώντα σε συγκεκριμένα πλαίσια.
Όπως είναι αναμενόμενο, ο λόγος των συγγραφέων κινείται έξω από τα πλαίσια
της ενταξιακής παιδαγωγικής, καθώς η εκπαίδευση συχνά ταυτίζεται σχεδόν με την
αποκατάσταση. Εκείνο που φαίνεται να επιζητούν οι συγγραφείς είναι απλώς η
αποδοχή του παιδιού τους από τη σχολική κοινότητα, ενώ το περιεχόμενο της
παρεχόμενης γνώσης ισοδυναμεί με κάθε είδους θεραπείες. Κάποιες φορές ο
θεραπευτής έχει τη θέση του δασκάλου και το σχολείο το ρόλο θεραπευτηρίου.
Όπως αναφέρει ο Oliver (2009, σελ. 203), η ανάγκη για ιατρική κυριαρχεί πάνω
την ανάγκη για εκπαίδευση. Τα παιδιά ανατρέφονται έτσι ώστε να θεωρούν ότι είναι
άρρωστα, καθώς βιώνουν ένα πλήθος ιατρικών και παραϊατρικών παρεμβάσεων και
συνεπώς καταλήγουν να αποδέχονται το ρόλο του αρρώστου. Συνυπεύθυνοι γι αυτό
είναι οι δάσκαλοι και οι επαγγελματίες που βλέπουν την αναπηρία υπό το πρίσμα της
προσωπικής τραγωδίας, τα αναλυτικά προγράμματα που παρουσιάζουν τους
ανάπηρους ως παθητικά θύματα και το συνολικό εκπαιδευτικό πλαίσιο από το οποίο
απουσιάζει η ιστορική και πολιτική διάσταση της αναπηρίας. Σύμφωνα με το
Βρετανικό Συμβούλιο των Οργανώσεων των Αναπήρων
Το σύστημα της ειδικής αγωγής είναι βασικός φορέας διάδοσης των κυρίαρχων
αντιλήψεων για τον κόσμο των σωματικά και νοητικά ικανών και της επίσημης
διαβεβαίωσης ότι τα παιδιά που τελειώνουν το ειδικό σχολείο είναι κοινωνικά
ανώριμα και απομονωμένα. Αυτή η απομόνωση οδηγεί στην παθητική αποδοχή των
κοινωνικών διακρίσεων, στην έλλειψη δεξιοτήτων για την εκτέλεση καθηκόντων της
ενήλικης ζωής και στην άγνοια των κύριων κοινωνικών ζητημάτων της εποχής μας.
Όλα αυτά ενισχύουν το μύθο των «αιώνιων παιδιών» ενώ συγχρόνως διασφαλίζουν
ότι τα παιδιά που τελειώνουν το ειδικό σχολείο δεν έχουν τις δεξιότητες που
χρειάζονται για να υπερβούν αυτό το μύθο (BCODP, 1986, όπ. αναφ. στο Oliver
(2009, σελ. 204).
Σημαντική θέση στα κείμενα που μελετήθηκαν καταλαμβάνει το ζήτημα του
θεσμικού ρατσισμού. Αν και δε χρησιμοποιείται αυτός ο όρος ή κάποιος αντίστοιχος
που να δίνει ένα πολιτικό περιεχόμενο στο λόγο των συγγραφέων, ωστόσο
καταγράφηκαν πολλές αναφορές που δηλώνουν την ανεπάρκεια της πολιτείας να
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απαντήσει στα προβλήματα των αναπήρων και των οικογενειών τους. Η ανεπάρκεια
αυτή εστιάζεται είτε στην ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά του κράτους που
προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των αναπήρων, όπως είναι οι κενές περιεχομένου
πανηγυρικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στα ανάπηρα άτομα, είτε σε παραλήψεις της
πολιτείας κυρίως σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την κοινωνική μέριμνα
και περίθαλψη των αναπήρων. Τα προβλήματα αυτά όμως, απλώς περιγράφονται,
χωρίς να τοποθετούνται στα πολιτικά πλαίσια στα οποία συμβαίνουν ή έστω να γίνεται
κάποια απόπειρα διερεύνησής τους. Ως αίτιο του θεσμικού ρατσισμού υπονοείται μια
ανεξήγητη αδιαφορία της πολιτείας απέναντι στους ανάπηρους και τις οικογένειές
τους, η οποία φαίνεται να έχει την υπόσταση φυσικού προσώπου. Η εξάλειψη του
θεσμικού ρατσισμού είναι ζήτημα ατομικής μάλλον βούλησης των προσώπων που
στελεχώνουν τις κρατικές δομές, παρά πολιτικής βούλησης, καθώς πολλές αναφορές
γίνονται σε δεύτερο πρόσωπο.
Εκτός από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω ως πλευρές του
κοινωνικού αποκλεισμού των αναπήρων, αναδεικνύονται επίσης ως ιδιαίτερα
σημαντικά μέσα από το λόγο των συγγραφέων το πρόβλημα της εμπορευματοποίησης
της αναπηρίας και οι αρνητικές συμπεριφορές του κοινωνικού περιβάλλοντος που
εκφράζουν

ρατσισμό

απέναντι

στα

ανάπηρα

άτομα.

Η

κατάδειξη

της

εμπορευματοποίησης των αναγκών των αναπήρων ωστόσο, ως σημαντικό πρόβλημα
ενέχει μια αντίφαση. Ενώ η πλειοψηφία των συγγραφέων (όπως θα συζητηθεί
παρακάτω) απαξιώνει συστηματικά τον δημόσιο τομέα ως ανεπαρκή, άχρηστο,
δυσλειτουργικό και αναξιόπιστο, επαινώντας παράλληλα τον ιδιωτικό τομέα για τις
δυνατότητες και την αξιοπιστία του, παράλληλα, επίσης συστηματικά, κατηγορεί τον
ιδιωτικό τομέα για εμπορευματοποίηση, κάτι που βέβαια, αποτελεί εγγενές στοιχείο
της ύπαρξής του.
Αν ωστόσο, ήταν δυνατό να «μετρηθεί» η ένταση και η σοβαρότητα των
προβλημάτων που αναφέρονται από τους συγγραφείς με βάση τη συχνότητα των
αναφορών και την ακραία διατύπωση, το ζήτημα της αντιμετώπισης των αναπήρων
από τον κοινωνικό περίγυρο και ο κοινωνικός ρατσισμός με το οποίο έρχονται
καθημερινά αντιμέτωποι θα ήταν σίγουρα ο μεγάλος «νικητής».
Σε όλα σχεδόν τα «Βιολόγια» καταγράφονται προσωπικές εμπειρίες
ρατσιστικών συμπεριφορών που έχουν βιώσει είτε οι ίδιοι οι συγγραφείς είτε τα άτομα
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στα οποία αναφέρονται. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση, οι συγγραφείς απλώς
περιγράφουν, χωρίς να προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτές τις συμπεριφορές
εντάσσοντάς τις σε κάποιο πλαίσιο. Εκείνο που φαίνεται από τα κείμενα που
μελετήθηκαν είναι ότι το πρόβλημα ξεκινά από ατομικές συμπεριφορές που έχουν
αντίκτυπο σε συγκεκριμένα άτομα. Και πάλι οι συμπεριφορές φαίνεται να
αναπτύσσονται σε κοινωνικό κενό, να είναι δηλαδή, προσωπική υπόθεση κάποιων
ανθρώπων χωρίς ευαισθησία. Δεν εξετάζονται τα άτομα που εκδηλώνουν τις αρνητικές
και ρατσιστικές συμπεριφορές ως φορείς μιας κυρίαρχης ιδεολογίας κατά την οποία η
αναπηρία φέρει αρνητικό πρόσημο, ούτε τα άτομα που γίνονται αποδέκτες αυτής της
συμπεριφοράς ως δρώντα κοινωνικά υποκείμενα που υπόκεινται σε κοινωνικές σχέσεις
και διαδικασίες. Εύλογο είναι, λοιπόν, η οπτική αυτή να ενισχύει τη συναίσθηση της
αναπηρίας ως προσωπική τραγωδία, με ψυχολογικές συνέπειες στα άτομα που τη
βιώνουν έτσι.
Σε αυτές τις συνθήκες, η αναπηρία αποτελεί φορτίο τόσο γι’ αυτόν που τη
φέρει, όσο και για το οικογενειακό του περιβάλλον. Ένα φορτίο που τελικά ο καθένας
καλείται να σηκώσει μόνος του, ανακουφισμένος ίσως σε κάποιο βαθμό από την ιδέα
ότι υπάρχουν και άλλα άτομα με τα οποία μπορεί να ανταλλάσσει τις εμπειρίες του,
καθώς κι αυτά έχουν παρόμοια βιώματα. Ακόμα και οι αναφορές που παρουσιάζουν
την αναπηρία ως δυνατότητα εξακολουθούν να δέχονται την αναπηρία ως προσωπική
τραγωδία που δίνει την ευκαιρία στο άτομο να παλέψει με το πρόβλημά του και να
αποκομίσει κάποια οφέλη από αυτή την ατομική αναμέτρηση. Η ελλειμματική εικόνα
του ανάπηρου ατόμου εξακολουθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις να επικρατεί, ενώ η
προσπάθεια αντιστροφής της φαίνεται να αποτελεί μια στρατηγική διαχείρισης της
φθαρμένης ταυτότητας και όχι μια ουσιαστική αναγνώριση της αναπηρίας ως
δυνατότητα.
Γ. Στην προσωπική ιστοσελίδα http://www.chrisxx.com/ που μελετήθηκε, τα
προβλήματα που αναδεικνύονται περιορίζονται αυστηρά σε όσα έχουν σχέση με την
προσωπική περίπτωση του συγγραφέα. Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός δε
χρησιμοποιείται στα κείμενα, ωστόσο αναφέρονται προβλήματα που έχουν σα συνέπεια
τον αποκλεισμό του συγγραφέα από την κοινωνική συμμετοχή. Ως τέτοια
καταγράφηκαν μια εκτενής αναφορά στο πρόβλημα της προσπελασιμότητας του
δομημένου περιβάλλοντος και των μέσων μεταφοράς και μια περίπτωση που
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ταξινομήθηκε ως θεσμικός ρατσισμός γιατί αναφέρεται σε παραλήψεις της πολιτείας
που συνιστούν διάκριση σε βάρος των αναπήρων. Να σημειωθεί ότι και οι παραλήψεις
από τη μεριά της πολιτείας αφορούν ζητήματα προσπελασιμότητας. Ο συγγραφέας δεν
ασχολήθηκε καθόλου με όψεις του κοινωνικού αποκλεισμού που προφανώς θεωρεί ότι
δεν τον αφορούν, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η υγεία, ο εγκλεισμός ή η θέση του
ατόμου στην κοινωνική διαστρωμάτωση.
Γίνεται φανερό ότι ο συγγραφέας δεν καταφέρνει να υπερβεί τα στενά όρια του
προσωπικού προβλήματος και συνδέει τα προβλήματα της αναπηρίας μόνο με τη δική
του περίπτωση και όσες θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν από κοινού με τη δική
του. Είναι φυσικό η αναγνώριση των προβλημάτων να ξεκινά από την προσωπική
εμπειρία, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα προβλήματα παραμένουν εκεί. Δε
διερευνώνται ούτε σε έκταση ούτε σε βάθος. Ο συγγραφέας αρκείται στην περιγραφή
της ατομικής του περίπτωσης χωρίς να επεκτείνεται σε ευρύτερα προβλήματα των
αναπήρων, ενώ τα αίτια των προβλημάτων δε φαίνεται να αναζητούνται, πιθανόν
επειδή ο συγγραφέας θεωρεί τη βλάβη ως το βασικό αίτιο.
Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, ο συγγραφέας φαίνεται να βρίσκεται σε
διαδικασία αποδοχής της ταυτότητας του αναπήρου, χωρίς να έχει καταφέρει ακόμα να
την αποδεχτεί οριστικά. Έτσι, παραμένει αξεδιάλυτη για τον ίδιο η πρωτογενής και η
δευτερογενής αναπηρία, καθώς φαίνεται να συγχέει την οργανική βλάβη με τα
κοινωνικά αίτια που προκαλούν εμπόδια στο άτομο που τη φέρει. Σύμφωνα με την
Καραγιάννη (2009β, σελ. 6), σε αυτή την περίπτωση, τα εξωγενή κοινωνικά
χαρακτηριστικά

προσλαμβάνονται

ως

γνωρίσματα

και

προσάπτονται

στην

οργανικότητα.
Πέρα από ζητήματα αποκλεισμού, ο συγγραφέας αναφέρεται περιορισμένα,
σχεδόν υπαινικτικά, στο πρόβλημα της εμπορευματοποίησης της αναπηρίας, όπως και
στην αρνητική αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον, χωρίς να φαίνεται ότι
ενδιαφέρεται

για

ιδιαίτερες

προεκτάσεις.

Όσον

αφορά

στο

ζήτημα

της

εμπορευματοποίησης, φαίνεται ότι ο συγγραφέας δε θα μπορούσε να επεκταθεί
περισσότερο, καθώς όλη η ιστοσελίδα του και τα κείμενά του αναφέρονται σε τρόπους
αποκατάστασης. Η αποκατάσταση όμως είναι ένα ζήτημα άρρηκτα δεμένο με την
εμπορευματοποίηση της αναπηρίας. Ο Oliver αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις της ιατρικής
και της αποκατάστασης αποτελούν δυο από τις πιο κερδοφόρες βιομηχανίες ως προς
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την προσφορά υπηρεσιών για τον άνθρωπο (2009, σελ. 134). Αντίθετα, επιλέγει να
επικεντρωθεί σε ένα παράδειγμα θετικής αντιμετώπισης, παρουσιάζοντάς το μάλιστα
ως υποδειγματική συμπεριφορά. Ίσως με αυτό τον τρόπο ο συγγραφέας επιδιώκει να
δώσει απάντηση στο πρόβλημα της αρνητικής-ρατσιστικής αντιμετώπισης του
κοινωνικού περιβάλλοντος, χωρίς όμως και πάλι να παρακάμπτει το σκόπελο της
περιπτωσιολογίας.
Σχετικά με το ζήτημα της θεώρησης της αναπηρίας ως ανικανότητα/περιορισμό
ή ως δυνατότητα, ενώ καταγράφηκε μία μόνο αναφορά όπου η αναπηρία θεωρείται
περιορισμός και αδυναμία και πέντε αναφορές όπου η αναπηρία συνιστά δυνατότητα,
φαίνεται ότι οι δύο οπτικές αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σε όλες
αυτές τις αναφορές ο συγγραφέας δείχνει να αναμετράται μόνος με το πρόβλημά του,
το οποίο δεν είναι άλλο από τη σωματική βλάβη. Τελικά κι εδώ, όπως και στην
περίπτωση των μελών της ηλεκτρονικής κοινότητας Noesi, η αναπηρία είναι μια
προσωπική τραγωδία, ένα φορτίο που ο καθένας κουβαλά μόνος του και το οποίο
προσπαθεί να αντιμετωπίσει επιστρατεύοντας διάφορα ψυχολογικά τεχνάσματα, έξω
από κάποιο κοινωνικό πεδίο. Κυρίαρχη κι εδώ είναι η ελλειμματικότητα του ανάπηρου
ατόμου, πέρα από τις διαβεβαιώσεις του συγγραφέα ότι η αναπηρία λειτουργεί και ως
εφαλτήριο για τη βελτίωση του εαυτού.
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η σημασία της αντίληψης για την αναπηρία είναι κρίσιμη γιατί αποτελεί το
πλαίσιο αναφοράς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με αυτή. Η
υιοθέτηση της αντίληψης που θεωρεί την αναπηρία ατομικό πρόβλημα συνεπάγεται και
επιδίωξη ατομικών απαντήσεων. Αντίθετα, η υιοθέτηση αντιλήψεων που θεωρούν την
αναπηρία ως κοινωνικό ζήτημα συνεπάγεται αντιμετώπιση των προβλημάτων εντός
του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου που τα προκαλεί. Έτσι, οι τρόποι που οι
ανάπηροι διεκδικούν λύσεις στα προβλήματά τους, το πού απευθύνονται για την
εξεύρεση αυτών των λύσεων, ποιους τρόπους φροντίδας και περίθαλψης επιλέγουν κι
ακόμα, πόσο και με ποιο τρόπο είναι υποστηρικτικό το διαδίκτυο και οι νέες
τεχνολογίες στη ζωή τους διαφοροποιούνται από ομάδα σε ομάδα, ανάλογα με τις
γενικότερες παραδοχές της. Ειδικότερα:
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Α. Η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, βλέποντας ξεκάθαρα την αναπηρία ως
κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, θεωρεί ότι η πολιτική είναι αυτή που οφείλει να δώσει
και τις απαντήσεις στα προβλήματα που συνδέονται με την αναπηρία. Όχι όμως η
πολιτική που εφαρμόζεται στα πλαίσια του καπιταλισμού, αλλά μια πολιτική που στόχο
θα έχει την κοινωνική δικαιοσύνη. Στα κείμενα δε δίνονται πιο συγκεκριμένες
ερμηνείες για το είδος της πολιτικής που προτείνεται, είναι διάχυτη και σαφής όμως η
κατηγορηματική απόρριψη του καπιταλιστικού συστήματος και της παγκοσμιοποίησης
ως γενεσιουργά αίτια της κοινωνικής ανισότητας που υφίστανται, μεταξύ άλλων
κοινωνικών ομάδων και οι ανάπηροι.
Έτσι, η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών θεωρεί ότι η φροντίδα και η
περίθαλψη που δικαιούνται οι ανάπηροι αποτελεί βασική αρμοδιότητα του κράτους
πρόνοιας και των υπηρεσιών του, μέσω μιας κοινωνικής πολιτικής που οφείλει να
εφαρμόζει. Μόνο δευτερευόντως και με επικουρικό ρόλο η φροντίδα και η περίθαλψη
θα μπορούσε να παρέχεται μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε καμία περίπτωση δε
γίνεται αποδεκτή η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός, καθώς για την Παρέμβαση
Αναπήρων Πολιτών αποτελούν πρακτικές που τοποθετούν τα ανάπηρα άτομα σε θέση
υποτέλειας και εξάρτησης.
Βέβαια, στις αναφορές που μελετήθηκαν δε φάνηκε να υπάρχει μια σαφής
πρόταση για τον τρόπο που θα πρέπει να παρέχεται η περίθαλψη από το κράτος, έτσι
ώστε να αποσοβείται ο κίνδυνος της εξάρτησης των αναπήρων, ο οποίος ωστόσο,
παραμένει ορατός ακόμη και στην περίπτωση παροχής κρατικής προνοιακής
φροντίδας. Κι αυτό επειδή, όπως αναφέρει ο Oliver (2009, σελ. 81), η αναδιανομή του
οικονομικού πλεονάσματος που πραγματοποιείται μέσα από τους μηχανισμούς του
κράτους πρόνοιας, όσον αφορά τους ανάπηρους, στηρίζεται στη θεωρία της
προσωπικής τραγωδίας. Στη βάση της κοινωνικής πολιτικής για τα ανάπηρα άτομα
βρίσκεται η ιδεολογία ότι η αναπηρία αποτελεί ένα πρόβλημα ατομικών ελαττωμάτων
που πρέπει να διορθωθούν με προνοιακού τύπου παρεμβάσεις, οι οποίες ξεκινούν
μάλιστα έξω από το άτομο που φέρει το ελάττωμα. Σύμφωνα με τον Oliver (2009, σελ.
182), «οι πολιτικές είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να γίνονται πράγματα στους
ανάπηρους παρά να τους καθιστούν ικανούς να κάνουν οι ίδιοι πράγματα για τους
εαυτούς τους».

192

Ωστόσο, η κοινωνική πολιτική και η παροχή πρόνοιας στους ανάπηρους
διαμορφώνεται κάτω από το βάρος των οικονομικών κρίσεων που διέρχονται οι
καπιταλιστικές οικονομίες. Έτσι, στις μέρες μας η παροχή πρόνοιας αντανακλά μεν την
εξάρτηση που συνεπάγεται η τραγωδία και ο καλοκάγαθος ανθρωπισμός των
προηγούμενων περιόδων, όμως αυτή επαφίεται πλέον στην «αρμοδιότητα» της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των εθελοντικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων και στην
ενεργοποίηση των κοινωνικών δικτύων, καθώς οι ανάπηροι, ως μη παραγωγικά
τμήματα της κοινωνίας, αποτελούν μάλλον οικονομικό βάρος από το οποίο πρέπει να
απαλλαγεί το κράτος. Ο Oyen παραμένει επίκαιρος, λοιπόν, λέγοντας πριν
εικοσιτέσσερα χρόνια ότι: «η κρίση αξιοποιήθηκε ως ιδεολογική πλατφόρμα για να
μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες, να αλλάξουν τα ανακατανεμητικά προγράμματα προς
ζημία των περιθωριακών ομάδων και να μειωθεί η κυβερνητική ευθύνη στην κοινωνική
πολιτική» (Oyen, 1986, όπ. αναφ. στο Oliver, 2009, σελ. 211). Έτσι, η παροχή
πρόνοιας και η εξάρτηση που αυτή συνεπάγεται για τους ανάπηρους μεταβιβάζεται από
το κράτος σε όποιον είναι πρόθυμος να την παράσχει, υπολογίζοντας βέβαια στα
σχετικά οφέλη.
Η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, αφήνοντας στο απυρόβλητο το ζήτημα της
εξάρτησης που μπορεί να προκαλέσει η παροχή πρόνοιας χωρίς την ενεργή συμμετοχή
των ίδιων των αναπήρων, στηλιτεύει τις ελλείψεις και τις περικοπές των δημόσιων
δαπανών για την παροχή πρόνοιας, προβάλλοντας παράλληλα διεκδικήσεις που
στοχεύουν στην ανατροπή αυτού του κλίματος. Παρά τις κάποιες αντιφάσεις που
παρατηρούνται στο λόγο των συγγραφέων (βλ. μερική αποδοχή της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στην παροχή φροντίδας και πρόνοιας, αναγνώριση της δυνατότητας του
κράτους για παροχή πρόνοιας χωρίς ανταλλακτικά οφέλη στα πλαίσια της οικονομίας
της αγοράς, όπως για παράδειγμα η καταναλωτική δυνατότητα των αναπήρων), η
Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών επιβεβαιώνει το αριστερό πολιτικό και κοινωνικό της
προφίλ μέσα από τη μορφή κυρίως και λιγότερο από το περιεχόμενο των διεκδικήσεων
που προτείνει. Απευθύνεται συνολικά στα κοινωνικά κινήματα και τις κοινωνικές
ομάδες που υφίστανται τον αποκλεισμό και την ανισότητα, χωρίς να περιορίζεται
αποκλειστικά σε αναπηρικές ομάδες και στο αναπηρικό κίνημα, καθώς θεωρεί ότι τα
ζητήματα της αναπηρίας δεν είναι ανεξάρτητα και αποκομμένα από τα γενικότερα
κοινωνικά προβλήματα. Στόχος των διεκδικήσεων είναι η χειραφέτηση των αναπήρων
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και των άλλων υποτελών κοινωνικών ομάδων, που επιδιώκεται μέσα από συλλογικές
και κινηματικές διαδικασίες. Και αυτός είναι οπωσδήποτε ένας στόχος με σαφή
κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών θα
μπορούσε να ενταχθεί στις οργανώσεις που ο Oliver ονομάζει λαϊκές/ακτιβιστικές.
Αυτές δηλαδή τις οργανώσεις αναπήρων που η δράση τους είναι επικεντρωμένη στη
«χειραφέτηση»

και

αναπτύσσουν

προσωπική

και

συλλογική

δράση

για

συνειδητοποίηση (2009, σελ. 249).
Σε αυτά τα πλαίσια, η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών αξιοποιεί τις
δυνατότητες του διαδικτύου για να προβάλλει τις θέσεις της για την αναπηρία. Δε
συγκροτείται, δηλαδή, ως ομάδα μέσω του διαδικτύου, αλλά το χρησιμοποιεί ως βήμα
για την προβολή των θέσεών της, ως ένα ακόμη μέσο που μπορεί να βοηθήσει στη
δημοσιοποίηση των προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία και άρα να
συμβάλλει και στην προώθηση σχετικών λύσεων.
Όπως είναι αναμενόμενο σύμφωνα με τις γενικότερες παραδοχές της
Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών, η αναζήτηση στη μεταφυσική αιτίων και λύσεων
των προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία καθώς και η αναγωγή τους σε
ιατρικές/επιστημονικές τεκμηριώσεις βρίσκονται έξω από το θεωρητικό της πεδίο.
Β. Σε διαφορετικά πλαίσια κινούνται τα μέλη της ηλεκτρονικής κοινότητας
Noesi, καθώς έχουν άλλη θεωρητική και ιδεολογική αφετηρία. Σε μεγάλο βαθμό τα
προβλήματα που αναδεικνύονται μέσα από το λόγο τους είναι παρόμοια με αυτά που
επισημαίνονται και από την Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών. Ωστόσο, ο τρόπος που τα
αντιμετωπίζουν και αναζητούν απαντήσεις είναι εντελώς διαφορετικός.
Ειδικότερα, η παροχή πρόνοιας και φροντίδας είναι αποδεκτή και επιθυμητή
από όπου και αν προέρχεται. Κατά κύριο λόγο η αρμοδιότητα θεωρείται ότι ανήκει στο
κράτος και στις υπηρεσίες του, όμως η ανεπάρκειά τους καθιστά θεμιτή οποιαδήποτε
άλλη «προσφορά». Ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται να έχει προνομιακή θέση στις επιλογές
των συγγραφέων, καθώς παρουσιάζεται ως ευέλικτος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός
στην παροχή προνοιακών υπηρεσιών, σε αντίθεση με τον δημόσιο τομέα ο οποίος
απαξιώνεται σχεδόν ολοκληρωτικά.
Στα κείμενα αυτής της ομάδας οι ευθύνες για την αναποτελεσματικότητα του
δημοσίου συχνά φαίνεται να βαρύνουν τα άτομα που υπηρετούν σε αυτό. Σε αυτά
αποδίδεται και η δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα, χαρακτηριστικό της γενικότερης
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αντίληψης που διακρίνει τα μέλη αυτής της ομάδας, ότι δηλαδή, στο κέντρο των
προβλημάτων -άρα και των λύσεων- βρίσκεται πάντα το άτομο. Ένας κακός υπάλληλος
είναι η αιτία των προβλημάτων και αντίστοιχα ένας καλός μπορεί να δώσει τις λύσεις.
Δε φαίνεται να γίνεται κάποια προσπάθεια ένταξης της δυσλειτουργίας αυτής στις
συνθήκες που την προκαλούν.
Οι συγγραφείς συχνά αναφέρουν ότι αναγκάζονται να ενεργοποιήσουν κάποιες
προσωπικές σχέσεις ή υποστηρικτικά δίκτυα του οικογενειακού και του φιλικού τους
περιβάλλοντος προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες που
προκύπτουν από την αναπηρία. Επίσης, ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία, αν και σε
κάποιες αναφορές δε θεωρούνται επαρκείς λύσεις από μόνες τους, ωστόσο
επιδοκιμάζονται ως απολύτως θεμιτές πρακτικές. Οι συγγραφείς φαίνονται πρόθυμοι
να δεχθούν τις υπηρεσίες φιλανθρωπικών ή εθελοντικών οργανώσεων, χωρίς να
διερωτώνται για τους λόγους που οδηγούν σε αυτές τις πρακτικές. Η επιχειρηματική
δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από την αναπηρία με τη μορφή της
φιλανθρωπίας και του εθελοντισμού δε φαίνεται να συσχετίζεται με την
εμπορευματοποίησή

της

που,

ωστόσο,

όπως

αναφέρθηκε

προηγουμένως,

καταγγέλλεται ως σημαντικό πρόβλημα.
Όπως έχει ήδη ειπωθεί, η αναπηρία δε συζητείται ως πολιτικό ζήτημα σε αυτή
την ομάδα. Οι ελάχιστες αναφορές που παρατηρήθηκαν επικεντρώνονται στην καλή ή
στην κακή προαίρεση των προσώπων που ασκούν την πολιτική να δώσουν λύσεις στα
προβλήματα που συνδέονται με την αναπηρία. Τον πρώτο λόγο έχουν οι πολιτικοί ως
άτομα, ενώ το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζεται απαξιωτικά στα πλαίσια μιας
ισοπεδωτικής λογικής που εξισώνει όλες τις εκδοχές του.
Αντίθετα με την πολιτική, η ιατρική και όσες επιστήμες κυριαρχούνται από
αυτήν αποτελούν ένα χώρο στον οποίο κατά κύριο λόγο οι συγγραφείς αναζητούν τη
λύση στο πρόβλημα της αναπηρίας. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κλινική
διάγνωση και την ιατρική παρέμβαση, παραβλέπουν ότι, όπως αναφέρει ο Briesenden
(1986, όπ. αναφ. στο Oliver, 2009, σελ. 125), η αναπηρία για να γίνει κατανοητή ως
εμπειρία και ζώσα κατάσταση χρειάζεται πολύ περισσότερα από τα ιατρικά
«γεγονότα». Όσο κι αν χρειάζονται κι αυτά για τον καθορισμό της φαρμακευτικής
αγωγής, το σημαντικότερο είναι να αποφασίζουν οι ίδιοι οι ανάπηροι και όχι οι γιατροί,
για το είδος της ζωής που θα ζήσουν. Να εμπλέκονται δηλαδή, με έναν τρόπο που να
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έχει νόημα για τους ίδιους και όχι να αντιμετωπίζονται ως παθητικά αντικείμενα που
χρήζουν παρέμβασης, ιατρικής αγωγής και αποκατάστασης (Oliver, 2009, σελ. 46).
Ωστόσο, η μελέτη των κειμένων έδειξε ότι οι απαντήσεις που αναζητούν δεν
έχουν δοθεί από την ιατρική. Έτσι, παρατηρείται η εξής αντίφαση: ενώ δεν
αμφισβητείται σε καμία περίπτωση η δυνατότητα της ιατρικής και της επιστήμης να
«θεραπεύσει» την αναπηρία, όμως συγχρόνως απαξιώνεται στο πρόσωπο των φορέων
της που φαίνονται ανίκανοι να δώσουν τη λύση. Κι εδώ όπως φαίνεται, η πηγή του
προβλήματος είναι τα άτομα -οι γιατροί και οι άλλοι επιστήμονες- που είναι ανίκανα ή
απρόθυμα να βοηθήσουν, ενώ το συνολικό πλαίσιο που ορίζει τις δυνατότητες και τη
δικαιοδοσία της ιατρικής επιστήμης βρίσκεται και πάλι έξω από τη συζήτηση.
Μη βρίσκοντας τις επιθυμητές απαντήσεις στο χώρο της επιστήμης, τα μέλη της
ηλεκτρονικής κοινότητας στρέφονται στη μεταφυσική. Έτσι, θεωρούν ότι η αναπηρία
συνδέεται με το θεό, καθώς αποτελεί ή θείο δώρο που θα τους βοηθήσει να γίνουν
καλύτεροι μέσα από τις δυσκολίες ή τιμωρία για σφάλματα που έχουν διαπράξει.
Οπωσδήποτε όμως τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους θεωρούνται
επιλεγμένα από το θεό, άτομα που έχουν τις ειδικές εκείνες ικανότητες να
αντιμετωπίσουν το πλήθος των προβλημάτων που συνεπάγεται μια αναπηρία. Κάποιες
φορές η αναπηρία θεωρείται ως αποτέλεσμα κακοτυχίας. Σε κάθε περίπτωση, στα
κείμενα που μελετήθηκαν είναι κυρίαρχη η ελπίδα ότι η λύση δε μπορεί να έρθει χωρίς
τη βοήθεια μεταφυσικών δυνάμεων -κυρίως του θεού- και εκείνο που φαίνεται ότι
αναμένεται καρτερικά και επίμονα από τους συγγραφείς είναι μια σύμπραξη επιστήμης
και μεταφυσικής που θα τους βγάλει από το αδιέξοδο της τραγωδίας. Η αντίφαση είναι
προφανής. Οι συγγραφείς αφενός επενδύουν υλικά και συναισθηματικά στην επιστήμη,
άρα θα έλεγε κανείς ότι ο ορθολογισμός κυριαρχεί στη σκέψη και την πρακτική τους
και αφετέρου ο ανορθολογισμός διαπερνά το λόγο τους, καθώς αναθέτουν σε δυνάμεις
έξω από την υλική πραγματικότητα την απάντηση στα προβλήματά τους.
Η συσχέτιση της αναπηρίας με το θεό φαίνεται ότι αποτελεί συνηθισμένη
πρακτική στους γονείς ανάπηρων παιδιών και συνδέεται με τα αισθήματα ενοχής που
έχουν απέναντι στα παιδιά τους. Η Avery (1999, σελ. 118) αναφέρει ότι σε μια
ηλεκτρονική κοινότητα γονέων το ένα έκτο των θεμάτων που συζητήθηκαν στη
διάρκεια ενός μήνα αφορούσαν στη χριστιανική ενοχή που αισθάνονταν οι γονείς για
την αναπηρία των παιδιών τους. Αυτή η ενοχή υποδηλώνει την αποδοχή από τη μεριά
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των γονέων των ιδεολογιών της «σωστής γονεϊκότητας» και του «ιδανικού παιδιού».
Φαίνεται ότι οι γονείς τείνουν να αντιλαμβάνονται την αναπηρία των παιδιών τους ως
προσωπική τιμωρία. Αποδέχονται για τον εαυτό τους την υπαιτιότητα, ηθικολογώντας
και κρίνοντας τους εαυτούς τους ενώ παράλληλα στρέφουν τις ελπίδες τους στο θεό για
την ανακούφιση από τον πόνο που προκαλείται από την αναπηρία σε όλη την
οικογένεια. Οι γονείς αισθάνονται ότι είναι επιφορτισμένοι με ένα ηθικό χρέος που
λιγότερο έχει να κάνει με την κατάσταση του παιδιού τους και περισσότερο με τη
στάση τους απέναντι στην αναπηρία. Σύμφωνα με τον Freire, όπως αναφέρεται στο
Avery (1999, σελ. 125), όταν βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις που δε
μπορούμε να ελέγξουμε, αναζητούμε διέξοδο στη μαγεία ή διαπραγματευόμαστε με
μυστικιστικές οντότητες -το θεό ή το διάβολο- προκειμένου να πετύχουμε τη λύτρωση
ή την εξιλέωση από την ενοχή.
Όπως φάνηκε ως τώρα, η ιδεολογία που διαπερνά το λόγο των συγγραφέων σε
όλα τα επίπεδα, είναι η αυτή του ατομικισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μορφή
και το περιεχόμενο των διεκδικήσεων που προβάλλουν. Ως προς το περιεχόμενό τους,
τα αιτήματα που διατυπώνονται αναφέρονται στην προσωπική περίπτωση του κάθε
συγγραφέα. Ως προς τον τρόπο διεκδίκησης των αιτημάτων τους, ο καθένας κινείται
ατομικά, αναζητώντας μόνος του κάποια λύση. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι
συγγραφείς καταφέρνουν να υπερβούν τα στενά όρια του προσωπικού, παραμένοντας
όμως και πάλι εγκλωβισμένοι σε ένα στενό κύκλο περιπτώσεων συγγενικών με τη δική
τους. Οι συλλογικές και οι διαδικασίες κινηματικού χαρακτήρα βρίσκονται εκτός της
λογικής των συγγραφέων, εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις όπου
προτείνεται μια συλλογική δράση και πάλι βέβαια στα πλαίσια ικανοποίησης των
προσωπικών τους αιτημάτων και όχι με χειραφετικό στόχο.
Τα μέλη της ηλεκτρονικής κοινότητας Noesi παρουσιάζουν την εικόνα μιας
ομάδας που συγκροτήθηκε μέσω του διαδικτύου, στη βάση ενός κοινού προβλήματος,
της αναπηρίας των παιδιών τους κατά κύριο λόγο ή στενών συγγενικών τους
προσώπων, χωρίς άλλα συνδετικά στοιχεία. Η ομάδα αυτή χρησιμοποιεί το διαδίκτυο
για να εκθέσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της σχετικά με την
αναπηρία και να αντλήσει σχετικές πληροφορίες από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
παρόμοια με τα δικά τους προβλήματα. Ασφαλώς το διαδίκτυο τους παρέχει τη
δυνατότητα να ξεπεράσουν τα γεωγραφικά, κοινωνικά ή όποια εμπόδια θα
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δυσχέραιναν τις συχνές «ζωντανές» συνευρέσεις της ομάδας και να καλύπτει τις
ανάγκες των μελών για επικοινωνία με άτομα που «μπορούν να καταλάβουν», όμως η
αποκλειστική χρήση του για αυτούς τους σκοπούς φαίνεται να τους κρατά
εγκλωβισμένους στο πρόβλημά τους, επιβεβαιώνοντας αυτό που αναφέρουν οι
Seymour και Lupton (2004, σελ. 301), ότι δηλαδή αναπαράγουν έναν κόσμο «ειδικών
αναγκών» που παραμένει προσηλωμένος στα ατομικά του προβλήματα.
Γ. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία
αποτελεί

μάλλον

προσωπική

υπόθεση

για

το

συγγραφέα

της

ιστοσελίδας

www.chrisxx./com. Η παροχή πρόνοιας και φροντίδας δεν αναφέρεται ως αρμοδιότητα
του κράτους και γενικότερα του δημόσιου τομέα, ούτε όμως και του ιδιωτικού. Επίσης
ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία δε συζητούνται ούτε ως θετικές ούτε ως αρνητικές
πρακτικές. Ο συγγραφέας φαίνεται να θεωρεί ότι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος
παροχής πρόνοιας και φροντίδας είναι η ενεργοποίηση των προσωπικών κοινωνικών
δικτύων, 13 κυρίως δηλαδή των σταθερών σχέσεων με άλλα άτομα που βασίζονται στη
φιλία ή στη συγγένεια. Θίγει το οικονομικό πρόβλημα που προκύπτει όταν υπάρχει
ανάγκη για παρουσία βοηθού (carer), χωρίς να θέτει το ζήτημα της κοινωνικής
πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή. Προτείνει και πάλι
ατομικές διεξόδους, δηλαδή την ανάθεση της φροντίδας στα συγγενικά άτομα όπως οι
γονείς, χωρίς να εξετάζει αν αυτά τα καθήκοντα είναι καταπιεστικά για τα άτομα που
τα αναλαμβάνουν. Σύμφωνα με την Whalley Hammell (1992), η φροντίδα, εκτός από
αγάπη, προϋποθέτει και εργασία, κάτι που συνεπάγεται για το άτομο που την παρέχει
εικοσιτετράωρη δέσμευση, κοινωνική απομόνωση, περιορισμό του εισοδήματός του
και παραμέρισμα των προσωπικών του αναγκών 14.
13

Τα κοινωνικά δίκτυα ορίζονται ως οι κοινωνικές σχέσεις που περιβάλλουν ένα άτομο, τα
χαρακτηριστικά τους και ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις εν λόγω
σχέσεις. Χαρακτηρίζονται από το μέγεθός τους, την πυκνότητα (συνδετικότητα μεταξύ των μελών), το
δέσιμο, την ομοιογένεια, τη συχνότητα επαφής μεταξύ των μελών, τη διάρκεια και την αμοιβαιότητα
(Berkman and Glass, 2000). Τα κοινωνικά δίκτυα συνήθως αποτελούνται από τα μέλη της οικογένειας,
τους φίλους και τους γνωστούς.
14
Ένας διάλογος σχετικά με το ζήτημα της φροντίδας (care) έχει αναπτυχθεί μεταξύ των υπερασπιστών
του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας και των φεμινιστριών, σχετικά, δηλαδή, με το αν η παροχή
φροντίδας πρέπει να είναι υπόθεση των κοινωνικών υπηρεσιών ή των μελών της οικογένειας. Στην
πρώτη περίπτωση η παροχή φροντίδας θεωρείται καταπιεστική για τους ανάπηρους καθώς συχνά
προϋποθέτει ένα ιδρυματικό περιβάλλον, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η καταπίεση μετατοπίζεται
συνήθως στις γυναίκες της οικογένειας που αναλαμβάνουν το ρόλο του βοηθού (carer). Στα πλαίσια
αυτής της εργασίας δεν κρίνεται σκόπιμη μια περαιτέρω επέκταση σε αυτό το ζήτημα. (Για πιο
εκτεταμένες αναφορές βλ. μεταξύ άλλων και Finch, J. 1984. “Community care: Developing non sexist
alternatives”, Critical Social Policy, vol.9, no4, Jenny Morris, 1998. “Feminism, gender and disability”
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Ο συγγραφέας δε θέτει το ζήτημα της παροχής φροντίδας ως υποχρέωση του
κράτους πρόνοιας, πιθανόν εξαιτίας της γενικότερης αντίληψης που έχει για την
πολιτική και τους πολιτικούς. Οι απόψεις του, που παρουσιάζονται με βεβαιότητα για
την αδιαφιλονίκητη ορθότητά τους, χαρακτηρίζονται, ωστόσο, από μια σύγχυση η
οποία διαπερνά συνολικά το λόγο του όσον αφορά την πολιτική, φανερώνοντας την
άγνοια του συγγραφέα για αυτά τα ζητήματα. Οι αντιλήψεις του για την κοινωνική
οργάνωση, τα πολιτικά συστήματα και τους πολιτικούς σαν άτομα δεν ξεπερνούν τα
πολύ περιορισμένα όρια κάποιων κυρίαρχων ισοπεδωτικών αντιλήψεων που θεωρούν
συνολικά τους πολιτικούς περίπου ως εκπροσώπους πολιτικών συστημάτων που στόχο
έχουν την εξαπάτηση των οπαδών τους, αποκλειστικά για την αποκόμιση του
μεγαλύτερου δυνατού προσωπικού οφέλους. Μέσα από αυτή την αόριστη λογική
εξετάζεται και το ζήτημα της εξουσίας που ασκείται στους ανάπηρους, καταλήγοντας
στην αποδοχή μιας ιδιότυπης «αντιεξουσίας» όπου οι ανάπηροι και γενικότερα οι
ασθενέστεροι θα βρίσκονται την «κορυφή» μιας πυραμιδωτής κοινωνικής οργάνωσης.
Αντίθετα με την αποστροφή του στην πολιτική, ο συγγραφέας αποδέχεται χωρίς
επιφυλάξεις την ιατρική και γενικότερα την επιστήμη ως έχουσα τη δυνατότητα να
οδηγήσει τα ανάπηρα άτομα στην ολοκληρωτική ή μερική αποκατάσταση, που
θεωρείται και ο επιδιωκόμενος στόχος των αναπήρων. Η αδυναμία της ιατρικής να
πετύχει το στόχο αυτό αποδίδεται από το συγγραφέα στους φορείς της, το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό δηλαδή, που επιδεικνύει αναλγησία ή άγνοια για τα
προβλήματα των αναπήρων. Παρόμοια με τα μέλη της ηλεκτρονικής κοινότητας Noesi,
ο συγγραφέας δεν αμφισβητεί τις δυνατότητες που έχει η ιατρική αλλά μεταθέτει αυτόν
τον περιορισμό στα άτομα που την υπηρετούν. Είναι φανερό ότι ο συγγραφέας,
αναιρώντας την άποψή του σύμφωνα με την οποία η αναπηρία είναι κοινωνικό και όχι
λειτουργικό ζήτημα, αντλεί από ατομικές/ιατρικές προσεγγίσεις, τόσο επειδή τα
ζητήματα της αποκατάστασης βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, όσο
και γιατί πρωτεύοντα ρόλο στο λόγο του έχει το άτομο, είτε είναι αυτό που «πάσχει»
είτε είναι αυτό που πρέπει να δώσει τη «λύση».
Ο συγγραφέας δεν κατορθώνει να υπερβεί τα όρια του προσωπικού και να
αξιοποιήσει την εμπειρία του για να εντάξει το ζήτημα της αναπηρίας σε ουσιαστικά
πολιτικά και κοινωνικά πλαίσια. Υπερασπίζεται μια αγωνιστική στάση ζωής, με
διαθέσιμο
στον
δικτυακό
τόπο:
studies/archiveuk/morris/gender%20and%20disability.pdf)

http://www.leeds.ac.uk/disability-
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διεκδικήσεις που ξεκινούν από άτομα και απευθύνονται σε άτομα. Οι συλλογικές
διαδικασίες έστω και σε επίπεδο μονοθεματικής οργάνωσης, απουσιάζουν εντελώς από
το σκεπτικό του συγγραφέα.
Σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας ο συγγραφέας θεωρεί ότι βοηθά σε
σημαντικό βαθμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την
αναπηρία. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο όχι για να συγκροτήσει κάποια ομάδα μέσα από
την οποία θα μπορεί να εκφράζεται. Το διαδίκτυο αποτελεί γι αυτόν ένα μέσο
δημοσιοποίησης των σκέψεών του και γενικότερα πληροφοριών που έχουν σχέση με
την αναπηρία αλλά και μέσο για το ξεπέρασμα των προβλημάτων προσβασιμότητας
που αντιμετωπίζει εξαιτίας των κινητικών του δυσκολιών. Είναι επίσης ένθερμος
υποστηρικτής της τεχνολογίας της αποκατάστασης καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η
αποκατάσταση φαίνεται να αποτελεί γι’ αυτόν κεντρικό ζήτημα. Ο συγγραφέας δεν
αμφισβητεί την τεχνολογία σε καμία περίπτωση, ενώ η υποκατάσταση του σώματος
από μηχανήματα, η μηχανοποίηση του σώματος, θεωρείται σχεδόν ως ιδανική λύση για
τα κινητικά προβλήματα καθώς δε συσχετίζεται καθόλου με την απο-ανθρωποποίηση
του ατόμου. Πιθανόν η κατάσταση της σχεδόν καθολικής ακινησίας στην οποία
βρίσκεται ο συγγραφέας να λειτουργεί αποτρεπτικά σε τέτοιες απόψεις, ωστόσο η
συμβολή της τεχνολογίας στην αποκατάσταση έχει αμφισβητηθεί από άλλους
ανάπηρους με κινητικά προβλήματα. Ο Zola (1982, όπ. αναφ. στο Oliver, 2009, σελ.
262) λέει χαρακτηριστικά ότι: «Η τεχνολογία μπορεί να κάνει πολλά για μας τους
ανθρώπους με αναπηρίες. Οι μηχανές, που η τεχνολογία δημιουργεί, πετυχαίνουν
τέτοια ολοκλήρωση που λεηλατούν την ίδια μας την ακεραιότητα, αναγκάζοντάς μας
να νοιώθουμε άχρηστοι».
Οι παραπάνω διαπιστώσεις θα ήταν δυνατό να ερμηνευτούν και εξεταζόμενες
με κατεύθυνση αφενός την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της συγγραφής των κειμένων και
αφετέρου τους αποδέκτες τους. Ειδικότερα:
Α. Ως προς την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τα κείμενα που μελετήθηκαν
καλύπτουν τη χρονική περίοδο 2006-2009. Αυτό το διάστημα η αναπηρία
αντιμετωπίζεται τόσο από την πολιτεία όσο και από την κοινωνία με έναν, εκ πρώτης
όψεως, αντιφατικό τρόπο. Αφενός ο επίσημος λόγος από την πλευρά της πολιτείας
αναγνωρίζει την αναπηρία ως κοινωνικό ζήτημα και η κοινωνία δείχνει να
εξοικειώνεται με την εικόνα του ανάπηρου ατόμου (σχετικά βλ. κεφ. 3.2.1.1. και
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3.2.1.2., σελ. 91-94) και αφετέρου, σε επίπεδο πρακτικής κυριαρχεί ο ατομικισμός, ο
ανταγωνισμός, η φιλανθρωπία, η εμπορευματοποίηση των αναγκών και της ανθρώπινης
δραστηριότητας, πρακτικές «συμβατές» με το καπιταλιστικό σύστημα που επικρατεί.
Μια τέτοια αντιμετώπιση της αναπηρίας στην ουσία δεν αποτελεί αντίφαση γιατί
μπορεί να αναγνωρίζεται από τη μεριά της πολιτείας και της κοινωνίας ότι υπάρχει και
κοινωνική διάσταση της αναπηρίας, παραβλέπεται όμως ότι η αναπηρία προκαλείται
από κοινωνικές αιτίες. Είναι προφανές ότι, όπως αναφέρει ο Oliver (2009, σελ. 48), η
λογική αυτή θεωρεί ότι και η κοινωνική διάσταση της αναπηρίας και η ανικανότητα
αποτελούν συνέπειες των εξατομικευμένων βλαβών. Έτσι, η αναγνώριση της
κοινωνικής όψης της αναπηρίας παραμένει σε επιφανειακό επίπεδο, ενώ στην
πραγματικότητα η οπτική που κυριαρχεί είναι αυτή που αντιλαμβάνεται την αναπηρία
ως εξατομικευμένο, ιατρικό πρόβλημα και ως προσωπική τραγωδία.
Επιπλέον, το αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα είναι κατακερματισμένο με τη
μορφή

διαφόρων,

κυρίως

μονοθεματικών,

οργανώσεων

και

συλλόγων

που

ενδιαφέρονται για την ικανοποίηση περιορισμένων και περιοριστικών αιτημάτων των
μελών τους. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν εξετάζουν συνολικά το ζήτημα της
απελευθέρωσης των αναπήρων σε σχέση με την προοπτική χειραφέτησης ολόκληρης
της κοινωνίας, ενώ παραμένουν εγκλωβισμένες σε μια συνεργατική προσέγγιση με το
κράτος. Ακόμη, η πλειοψηφία αυτών των οργανώσεων λειτουργεί μέσα από το πρίσμα
του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας που τοποθετεί τα προβλήματα των αναπήρων
περισσότερο στο άτομο παρά στην κοινωνική οργάνωση. Φαίνεται λοιπόν ότι ακόμα
και στο χώρο του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα εκείνο που ουσιαστικά επικρατεί
είναι το ιατρικό μοντέλο, κάτι που δε μπορεί παρά να έχει σημαντική επίδραση και
στην οπτική των αναπήρων. Οι εξαιρέσεις σε αυτό το τοπίο φαίνεται να είναι λιγοστές
και μια από αυτές είναι και η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών που, παρά τις όποιες
επιμέρους αντιφάσεις της, αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει την αναπηρία ως πολιτικό και
κοινωνικό ζήτημα. Απαραίτητη βέβαια είναι μια ενδελεχής μελέτη που θα σκιαγραφεί
λεπτομερώς το τοπίο των αναπηρικών οργανώσεων στην Ελλάδα, ώστε να
αποσαφηνιστούν οι ιδεολογικές και θεωρητικές παραδοχές τους, οι διαφοροποιήσεις
μεταξύ τους, το περιεχόμενο των διεκδικήσεων και ο τρόπος δράσης τους.
Οι συνθήκες αυτές φαίνεται πως επηρέασαν τους συγγραφείς των κειμένων βέβαια κάθε ομάδα σε διαφορετικό βαθμό- και η αντιφατικότητα που φάνηκε στο λόγο
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των συγγραφέων θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως αντανάκλαση των συνθηκών αυτών.
Η επικράτηση της ιατρικής αντίληψης για την αναπηρία που παρατηρήθηκε στις δυο
ομάδες κειμένων (Noesi και http//chrisxx.com) θα μπορούσε να θεωρηθεί ως λογική
συνέχεια των κυρίαρχων αντιλήψεων τις οποίες δε φάνηκε να αμφισβητούν επί της
ουσίας οι συγγραφείς. Αντίθετα, η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, αμφισβητώντας
και κρίνοντας συνολικά τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν,
καταφέρνει να υπερκεράσει το σκόπελο της ιατρικής αντίληψης και της προσωπικής
τραγωδίας.
Β. Ως προς τους αποδέκτες των κειμένων, φαίνεται ότι η Παρέμβαση
Αναπήρων Πολιτών, καθώς απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν
παραμένει εγκλωβισμένη στα στενά πλαίσια ζητημάτων που αφορούν αποκλειστικά τα
ανάπηρα άτομα. Στο κέντρο του ενδιαφέροντός της βέβαια, βρίσκονται τα προβλήματα
των αναπήρων, αλλά αυτά συχνά αξιοποιούνται ως αφορμή για επέκταση σε ζητήματα
που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας, καθώς συνδέονται με τη συνολική κοινωνική
και πολιτική κατάσταση.
Αντίθετα, οι συγγραφείς των άλλων δυο ομάδων (που απευθύνονται, οι μεν
συγγραφείς των «Βιολογίων», στα μέλη της δικτυακής τους κοινότητας, ο δε
συγγραφέας της προσωπικής ιστοσελίδας www.chrisxx.com σε ανάπηρα άτομα με
βλάβες παρόμοιες με τη δική του), έχουν ως αποκλειστικό τους ενδιαφέρον την
αναπηρία ως βλάβη που φέρει το άτομο και προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν
ατομικά ως ιατρικό ζήτημα. Έτσι, καθώς οι αποδέκτες τους αποτελούν ένα
εξειδικευμένο κατά κάποια έννοια κοινό και οι αναφορές τους περιορίζονται σε
«εξειδικευμένα» ζητήματα αναπηρίας-βλάβης, αποπλαισιωμένα από τα κοινωνικά και
πολιτικά τους συμφραζόμενα.
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια να προσεγγισθεί η
αναπηρία και ο κοινωνικός αποκλεισμός μέσα από τη ματιά των ίδιων των αναπήρων
και των οικογενειών τους, έτσι όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη σε κείμενά τους
αναρτημένα σε ιστοσελίδες του διαδικτύου. Η αναπηρία και ο κοινωνικός αποκλεισμός
είναι δυο έννοιες που συχνά συνδέονται μεταξύ τους με τη μονοδιάστατη σχέση αιτίαςαποτελέσματος (η αναπηρία-βλάβη οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό) και έχουν
νοηματοδοτηθεί με ποικίλους τρόπους. Θεωρήθηκε σκόπιμο λοιπόν να τεθεί ως στόχος
αυτής της μελέτης η ανάδειξη των θεωρητικών παραδοχών των ίδιων των αναπήρων ή
των οικογενειών τους σχετικά με την αναπηρία, ο προσδιορισμός του περιεχομένου
που αυτοί προσδίδουν στον κοινωνικό αποκλεισμό και η διερεύνηση της σχέσης που
συνδέει τις δυο έννοιες.
Το βασικό ερώτημα που εξαρχής τέθηκε ήταν τι μπορεί να σημαίνει αναπηρία
για τους ίδιους τους ανάπηρους και τις οικογένειές τους και πώς κατανοούν τον
κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, ποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν θεωρούν
ως σημαντικότερα και στη βάση ποιων ιδιοτήτων συγκροτούν την ταυτότητά τους.
Ακόμη, διερευνήθηκε ο τρόπος προσέγγισης της αναπηρίας σε σχέση με τις
γενικότερες πολιτικές παραδοχές των συγγραφέων και ο τρόπος που προσπαθούν να
επιλύσουν τα προβλήματά τους. Τέλος διερευνήθηκε ο ρόλος του διαδικτύου και των
νέων τεχνολογιών στη ζωή των αναπήρων και των οικογενειών τους.
Με βάση τα αρχικά ερωτήματα και τις αναλύσεις του υλικού, προέκυψαν κατά
θεματικό άξονα οι διαπιστώσεις που παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
Α. Αναφορικά με τις ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
1. Ως προς το πώς αναγνωρίζεται η αναπηρία και πώς διαφοροποιείται ο τρόπος
προσέγγισής της σύμφωνα με τις γενικότερες πολιτικές παραδοχές των συγγραφέων,
φάνηκε ότι τόσο οι ατομικές/ιατρικές προσεγγίσεις, όσο και το κοινωνικό μοντέλο
εκπροσωπούνται στο λόγο των αναπήρων και των οικογενειών τους. Εκείνο όμως που
φαίνεται να διαφοροποιεί την τοποθέτησή τους απέναντι στην αναπηρία είναι η
συνολικότερη πολιτική τους συγκρότηση και κατεύθυνση. Οι συγγραφείς που
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δηλώνουν αριστερή πολιτική τοποθέτηση υιοθετούν μια κοινωνική αντίληψη για τα
ζητήματα της αναπηρίας, ανάγοντας τα αίτια των περιορισμών που συνεπάγεται η
αναπηρία στην κοινωνική δομή. Αντίθετα, οι συγγραφείς που στέκονται αδιάφοροι
απέναντι στην πολιτική ή την απαξιώνουν εκφράζοντας μια ισοπεδωτική αντίληψη,
φαίνεται να αποδέχονται και τις κυρίαρχες ατομικές/ιατρικές προσεγγίσεις, καθώς
αντιλαμβάνονται την αναπηρία ως ιατρικό πρόβλημα και προσωπική τραγωδία.
2. Ως προς την κοινωνική ταυτότητα που επιλέγουν οι συγγραφείς, η μελέτη
του υλικού έδειξε ότι εκείνοι που τοποθετούν την αναπηρία στα κοινωνικά και
πολιτικά της συμφραζόμενα συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα στη βάση της
ιδιότητας του πολίτη, ενώ δεν προβάλλουν την αναπηρία ως αρνητική ή ως θετική
ιδιότητα. Οι συγγραφείς που βλέπουν την αναπηρία ως προσωπική τραγωδία και
ιατρικό ζήτημα συγκροτούν την κοινωνική τους ταυτότητα στη βάση της βλάβης.
Βέβαια, εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι συγκεκριμένοι συγγραφείς είναι γονείς
παιδιών με αναπηρίες και στη συγκρότηση της κοινωνικής τους ταυτότητας παίζει
σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι, ως ενήλικες, έχουν ενσωματώσει την κυρίαρχη
κουλτούρα όπου οι «ανωμαλίες» δεν είναι αποδεκτές καθώς επιθυμητός στόχος είναι
το «ιδανικό».
Ξεχωριστή αναφορά θα έπρεπε ίσως να γίνει στην περίπτωση του συγγραφέα ο
οποίος απέκτησε αναπηρία (βλάβη) σε κάποια χρονική περίοδο της ζωής του. Στην
περίπτωση αυτή ο συγγραφέας φαίνεται να παραπαίει μεταξύ της ταυτότητας του
σωματικά ικανού και αυτής του ανάπηρου. Στα κείμενά του διαφαίνεται μια αγωνιώδης
προσπάθεια να επανα-ορίσει θετικά την ταυτότητά του με βάση την αναπηρία.
Φαίνεται ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η αναπηρία διαφέρει στους ανθρώπους που
απέκτησαν κάποια φυσική βλάβη στη διάρκεια της ζωής τους από αυτούς που
γεννήθηκαν με αυτήν. Οι πρώτοι καλούνται να εγκαταλείψουν την ταυτότητα του
«αρτιμελούς» και να υιοθετήσουν αυτή του ανάπηρου, αποβάλλοντας τις
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που έφεραν ως τότε. Κάτι που μάλλον δεν είναι
πολύ εύκολο.
3. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς είναι αντίστοιχη με τον τρόπο
που προσεγγίζουν την αναπηρία. Έτσι, η ομάδα που θεωρεί την αναπηρία πολιτικό και
κοινωνικό ζήτημα χρησιμοποιεί πολιτικό και κοινωνικό λόγο, αφού αυτό είναι το
περιεχόμενο που θέλει να εκφράσει. Οι συγγραφείς για τους οποίους η αναπηρία είναι
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ιατρικό πρόβλημα χρησιμοποιούν εξειδικευμένη ορολογία από το χώρο της ιατρικής
και των παραϊατρικών επαγγελμάτων, αλλά και συναισθηματικό λόγο μέσα από τον
οποίο φαίνεται ότι βιώνουν την αναπηρία ως προσωπική τραγωδία.
4. Το ζήτημα του πόνου και του σώματος δεν αποτελεί αντικείμενο
διαπραγμάτευσης ούτε από την Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών ούτε από τα μέλη της
ηλεκτρονικής κοινότητας Noesi, για διαφορετικούς όμως λόγους σε κάθε περίπτωση.
Έτσι, η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, παρά τον κοινωνικο προσανατολισμό της, δε
συζητά το ζήτημα του σώματος, όχι βέβαια ως βιολογική αλλά ούτε ως κοινωνικήπολιτισμική οντότητα, επιτρέποντάς μας να θεωρήσουμε ότι ο μεταδομισμός και η
φαινομενολογία βρίσκονται εκτός του θεωρητικού της πεδίου. Στην περίπτωση των
μελών της ηλεκτρονικής κοινότητας Noesi, παρά τον ιατρικό προσανατολισμό τους, το
σώμα με τη βιολογική του διάσταση δε συζητιέται άμεσα, όπως θα ήταν αναμενόμενο,
πιθανόν επειδή ούτως ή άλλως, το «ελλειμματικό» βιολογικό σώμα αποτελεί
ιδεολογικό προαπαιτούμενο για την αναγνώριση της αναπηρίας ως ιατρικό θέμα. Στην
περίπτωση του συγγραφέα των κειμένων της ιστοσελίδας www.chrisxx.com, οι
αναφορές για τον πόνο και το σώμα είναι εκτεταμένες, καθώς ο συγγραφέας έχει
κινητικά προβλήματα, ωστόσο, η συζήτηση αφορά στο σώμα απλώς ως βιολογικό και
όχι ως κοινωνικό ζήτημα.
Θα μπορούσε γενικά να υποστηριχθεί ότι η κοινωνική φύση του σώματος
βρίσκεται έξω από το λόγο των αναπήρων, τα κείμενα των οποίων μελετήθηκαν.
Β. Αναφορικά με τα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

διαπιστώθηκε ότι ως σημαντικά θεωρούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τις
οικογένειές τους περίπου τα ίδια προβλήματα. Εκείνο που διαφοροποιεί τις τρεις
ομάδες συγγραφέων μεταξύ τους είναι ο τρόπος που τα αντιλαμβάνονται και τα
ερμηνεύουν καθώς και τα αίτια στα οποία τα αποδίδουν. Κάθε ομάδα δίνει έμφαση
στα ειδικότερα προβλήματα που θεωρεί ότι την αφορούν, εκτός από την Παρέμβαση
Αναπήρων Πολιτών που συζητά τα προβλήματα ενταγμένα στο γενικότερο πολιτικό
και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου δημιουργούνται. Τα προβλήματα που
αναδεικνύονται μέσα από το λόγο των γονέων και του συγγραφέα των άρθρων της
ιστοσελίδας www.chrisxx.com έχουν σίγουρα πραγματική βάση, συνήθως όμως
εξετάζονται αποπλαισιωμένα από τις συνθήκες που τα γεννούν, χωρίς να
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ερμηνεύονται με κοινωνικούς ή πολιτικούς όρους. Ειδικότερα, θα μπορούσε να
σχολιασθεί ότι:
1. Ο κοινωνικός αποκλεισμός ως όρος χρησιμοποιείται μόνο από την
Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών που έχει κοινωνικό και πολιτικό προσανατολισμό,
χωρίς όμως να διαφαίνεται στη χρήση του μια ξεκάθαρη θεωρητική αφετηρία. Μάλλον
χρησιμοποιείται ως όρος-ομπρέλα ο οποίος καλύπτει ένα πλήθος προβλημάτων που
συνδέονται με την αναπηρία, όπως αυτά της προσπελασιμότητας του δομημένου
περιβάλλοντος και των μέσων μεταφοράς, της εκπαίδευσης, του συστήματος υγείας και
των δομών αποκατάστασης, της εργασίας, του θεσμικού ρατσισμού και της ταξικής
θέσης των αναπήρων.
Στις άλλες δυο ομάδες κειμένων δεν αναφέρεται ρητά ο όρος κοινωνικός
αποκλεισμός, αλλά συζητιούνται εκτεταμένα προβλήματα που, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, θεωρείται ότι οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Χαρακτηριστικό είναι
ότι οι γονείς αναφέρονται συστηματικά στο πρόβλημα της εκπαίδευσης, του θεσμικού
ρατσισμού και του εγκλεισμού των αναπήρων σε ολοπαγή ιδρύματα, ενώ δε
σχολιάζουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου το πρόβλημα της προσπελασιμότητας και της
εργασίας, προφανώς επειδή θεωρούν ότι δεν αφορά την περίπτωσή τους. Η θέση των
αναπήρων στην κοινωνική διαστρωμάτωση ως παράγοντας κοινωνικού αποκλεισμού
βρίσκεται μάλλον εκτός των ιδεολογικών τους ορίων οπότε και δε συζητιέται καθόλου.
Το ίδιο διαπιστώθηκε και στα κείμενα του συγγραφέα της προσωπικής ιστοσελίδας
www.chrisxx.com, όπου και πάλι δεν αναφέρεται ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός, ενώ
τα προβλήματα που συζητιούνται (προσπελασιμότητα, θεσμικός ρατσισμός) έχουν να
κάνουν με το προσωπικό πρόβλημα του συγγραφέα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σχολιαστεί ότι τόσο οι γονείς-συγγραφείς των
«Βιολογίων», όσο και η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, συζητώντας για την
ελλειμματική εκπαίδευση που παρέχεται στους ανάπηρους μαθητές, δεν αναφέρονται
στην απουσία μιας ενταξιακής παιδαγωγικής που θα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά,
αλλά σε ένα καλά στελεχωμένο και εξοπλισμένο διαχωριστικό σύστημα ειδικής
αγωγής. Αυτή η αντίληψη για την εκπαίδευση των αναπήρων οδηγεί στη διαπίστωση
ότι η ενταξιακή παιδαγωγική είτε είναι άγνωστη στο χώρο των ελλήνων αναπήρων,
είτε είναι πέραν των προσδοκιών τους, είτε δε θεωρείται κατάλληλη για να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανάπηρων μαθητών.
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2. Στο λόγο των συγγραφέων που τοποθετούνται εντός των ατομικών
προσεγγίσεων η αναπηρία θεωρείται άλλοτε ως ανικανότητα/φορτίο και άλλοτε ως
δυνατότητα, εφαλτήριο για την ανάπτυξη διαφόρων πλευρών της προσωπικότητας του
ατόμου που τη φέρει ή του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Είτε φορτίο όμως, είτε
ευκαιρία για ανάπτυξη, η αναπηρία θεωρείται ουσιαστικά προσωπική υπόθεση
«ελλειμματικών» ατόμων ή των οικογενειών τους. Και στις δυο περιπτώσεις τα άτομα
που τη φέρουν καλούνται να αναμετρηθούν ατομικά με τις δυνατότητες και τις αντοχές
τους προκειμένου να νικήσουν τη βλάβη ή να επιτύχουν οφέλη αντισταθμιστικά του
ελλείμματος. Στον πυρήνα αυτής της τοποθέτησης βρίσκεται και πάλι η αναπηρία ως
προσωπική τραγωδία και ως ιατρικό ζήτημα. Έτσι, αυτές οι κατηγορίες (η αναπηρία ως
ανικανότητα/φορτίο ή ως δυνατότητα) δε συζητιούνται σε καμία περίπτωση από την
Παρέμβαση

Αναπήρων

Πολιτών

που

έχει

σαφώς

κοινωνικό

και

πολιτικό

προσανατολισμό.
3. Η εμπορευματοποίηση των αναγκών των αναπήρων φάνηκε να αποτελεί
εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα τόσο για την Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, όσο
και για τους γονείς-συγγραφείς των «Βιολογίων». Και ενώ για την πρώτη η
αναγνώριση της εμπορευματοποίησης ως πρόβλημα αποτελεί θέση συνεπή με τις
γενικότερες τοποθετήσεις της, για τους δεύτερους φάνηκε να αποτελεί ανακολουθία
και παραδοξότητα. Δηλαδή, ενώ οι συγγραφείς των «Βιολογίων» απευθύνονται κυρίως
στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο αναγνωρίζουν ως αξιόπιστο, επαρκή και λειτουργικό,
συγχρόνως εκφράζουν τις διαμαρτυρίες τους για την εμπορική εκμετάλλευση των
αναγκών τους από αυτόν, παραβλέποντας ότι η αποκόμιση του ανώτερου δυνατού
κέρδους με κάθε τρόπο είναι και ο λόγος ύπαρξής του.
Αντίθετα με τις προηγούμενες ομάδες, η εμπορευματοποίηση δε φάνηκε να
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το συγγραφέα της ιστοσελίδας www.chrisxx.com,
κάτι που είναι συνεπές με τη γενικότερη τοποθέτησή του, καθώς η αποκατάσταση
αποτελεί την κύρια μέριμνά του και, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, η
αποκατάσταση είναι συνυφασμένη με την εμπορευματοποίηση.
4. Οι συγγραφείς των «Βιολογίων» διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζουν αρνητική
έως ρατσιστική αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον κάτι που συνιστά σοβαρό
πρόβλημα γι αυτούς. Αντίθετα, ο συγγραφέας της ιστοσελίδας www.chrisxx.com
επικεντρώνεται στη θετική συμπεριφορά που έχει αντιμετωπίσει από το κοινωνικό του
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περιβάλλον. Ωστόσο, και στις δυο περιπτώσεις, η θετική ή αρνητική αντιμετώπιση
θεωρείται ζήτημα συμπεριφοράς κάποιων ατόμων, έξω από κοινωνικά πλαίσια. Οι
συμπεριφορές αυτές θεωρείται ότι πηγάζουν από προσωπικές διαθέσεις ατόμων και
απευθύνονται στους ανάπηρους ως άτομα και όχι ως δρώντα υποκείμενα. Τα άτομα
που εκδηλώνουν τις αντίστοιχες συμπεριφορές δεν αντιμετωπίζονται ως φορείς
κυρίαρχων ιδεολογιών και φαίνονται να λειτουργούν σε κοινωνικό κενό. Από την άλλη
πλευρά, οι συγγραφείς της Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών δε συζητούν το ζήτημα
των ατομικών συμπεριφορών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι στο κοινωνικό τους
περιβάλλον, καθώς σύμφωνα με τις γενικότερες παραδοχές τους, οι ατομικές
συμπεριφορές προφανώς αποτελούν έκφραση συνολικότερων ιδεολογιών και
εντάσσονται σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια.
Γ. Σχετικά με την

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

που συνδέονται με την

αναπηρία διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των τριών ομάδων
κειμένων, ανάλογες με τη συνολικότερη τοποθέτηση των συγγραφέων απέναντι στο
ζήτημα της αναπηρίας. Έτσι:
1. Οι τρόποι φροντίδας και περίθαλψης που οι συγγραφείς προκρίνουν
διαφοροποιούνται ως εξής: η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών θεωρεί κατά κύριο λόγο
αρμόδια για παροχή φροντίδας και περίθαλψης την πολιτεία και μόνο δευτερευόντως
και επικουρικά την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η έστω και μερική αποδοχή, ωστόσο, της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας φανερώνει μια αντίφαση ως προς το γενικότερο ιδεολογικό
πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, αντίφαση η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί από μια
γενικευτική και σχετικά θολή ένταξη των συγγραφέων στο χώρο της εναλλακτικής
αριστεράς.
Οι γονείς-συγγραφείς των «Βιολογίων» ανατρέχουν σε όποιο πρόσφορο μέσο
θα μπορούσε κατά περίπτωση να τους παράσχει υποστήριξη, εκφράζοντας μια
πλουραλιστική αντίληψη 15 κατά την οποία όλα είναι αποδεκτά εφόσον εξυπηρετούν τις
ανάγκες τους. Ωστόσο, ο ιδιωτικός τομέας θεωρείται αποτελεσματικότερος στην
παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης.
Ο συγγραφέας της ιστοσελίδας www.chrisxx.com, επιβεβαιώνει κι εδώ την
ατομική διαδρομή που ακολουθεί, προτείνοντας ως μόνο μέσο για την παροχή
15

Ο όρος πλουραλισμός χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια ότι όλες οι δυνατές ερμηνείες, αξίες και
κοινωνικές πρακτικές είναι θεμιτές και ισότιμες.
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περίθαλψης και φροντίδας την «αξιοποίηση» των προσωπικών και συγγενικών του
σχέσεων, την ενεργοποίηση δηλαδή, προσωπικών κοινωνικών δικτύων. Και σε αυτή
την περίπτωση, παραμένει σταθερά εντός ενός ιδιωτικού πεδίου στο οποίο φαίνεται να
προκαλείται και να αντιμετωπίζεται η αναπηρία.
2. Η πολιτική ως τρόπος απάντησης στα προβλήματα που συνδέονται με την
αναπηρία, προσεγγίζεται εντελώς διαφοροποιημένα από τους συγγραφείς των τριών
ομάδων κειμένων, σκιαγραφώντας χαρακτηριστικά το ιδεολογικό και θεωρητικό τους
υπόβαθρο.
Για την Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών τα προβλήματα που συνδέονται με την
αναπηρία οφείλονται στις πολιτικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια του καπιταλιστικού
συστήματος και συνεπώς η λύση των προβλημάτων αυτών θεωρείται πολιτικό ζήτημα.
Το γεγονός ότι στα κείμενα κυριαρχεί απλώς ένας έντονα απορριπτικός λόγος και όχι
μια επεξεργασμένη συνολική πολιτική πρόταση για την επιδιωκόμενη ανατροπή του
καπιταλισμού,

αφενός

καταδεικνύει

τους

περιορισμούς

μιας

«διευρυμένης-

προοδευτικής κοινωνικής αντίληψης…που κινείται στο χώρο της εναλλακτικής
αριστεράς» από την οποία εμφορούνται τα μέλη της Παρέμβασης και αφετέρου
ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών δεν αποτελεί
πολιτική οργάνωση, αλλά forum ανοικτού διαλόγου με παρεμβατικό χαρακτήρα.
Οι γονείς-συγγραφείς των «Βιολογίων» και ο συγγραφέας της ιστοσελίδας
www.chrisxx.com, προσανατολισμένοι σε ατομικές προσεγγίσεις, αντιμετωπίζουν
απαξιωτικά την πολιτική σε όλες τις εκδοχές της, θεωρώντας ότι δε μπορεί να
απαντήσει στα προβλήματα που συνδέονται με την αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή, η
έννοια της πολιτικής ταυτίζεται με το πολιτικό προσωπικό, τους γραφειοκράτες της
πολιτικής, στην προαίρεση των οποίων θεωρείται ότι έγκειται η λύση των
προβλημάτων. Εξαιτίας αυτής της στρέβλωσης, εκείνο που αμφισβητείται και
απαξιώνεται είναι μια απροσδιόριστη, ασαφής έννοια της πολιτικής και όχι ένα
συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα.
3. Η ιατρική και οι επιστήμες που κυριαρχούνται από αυτή δε συζητιούνται από
την Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, όχι γιατί απαξιώνεται η δυνατότητά τους για
αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία, αλλά επειδή η
αναπηρία συζητιέται εντός των κοινωνικών και πολιτικών της συμφραζομένων.
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Αντίθετα, οι συγγραφείς των άλλων ομάδων βλέποντας την αναπηρία ως
ιατρικό πρόβλημα, αναζητούν επίμονα ιατρικές απαντήσεις. Η δυνατότητα της ιατρικής
και των συναφών επιστημών δεν αμφισβητούνται σε καμία περίπτωση, όμως καθώς η
αναπηρία/βλάβη εξακολουθεί να υπάρχει ως πρόβλημα παρά τις όποιες ιατρικού τύπου
παρεμβάσεις, τίθενται σε αμφισβήτηση οι προθέσεις των φορέων της επιστήμης σε
ατομικό επίπεδο. Οι συγγραφείς φαίνεται να επιδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη συνέπεια
ως προς τον ατομοκεντρικό τρόπο που προσεγγίζουν όχι μόνο το ζήτημα της αναπηρίας
αλλά και όλα τα άλλα κοινωνικά ζητήματα. Το άτομο φέρει την ευθύνη τόσο του
προβλήματος, όσο και της λύσης του.
4. Η μεταφυσική, στο πρόσωπο του θεού ή της τύχης, αποτελεί τόσο ερμηνεία,
όσο και λύση του προβλήματος της αναπηρίας, κυρίως για τους συγγραφείς των
«Βιολογίων» και πολύ λιγότερο για τον συγγραφέα της ιστοσελίδας www.chrisxx.com.
Οι συγγραφείς, απηχώντας κατά κάποιον τρόπο τις αντινομίες της νεοσυντηρητικής
παράδοσης, επιδιώκουν μια σύμπραξη επιστήμης και μεταφυσικής για την εξεύρεση
λύσης στο πρόβλημα της αναπηρίας.
Η μεταφυσική δε συζητιέται από την Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, καθώς
σύμφωνα με το γενικότερο προσανατολισμό των συγγραφέων, βρίσκεται εκτός του
ιδεολογικού της πεδίου.
5. Οι διεκδικήσεις που αναδύονται μέσα από το λόγο των συγγραφέων
αναδεικνύουν τη συνολικότερη αντίληψη που αυτοί έχουν τόσο για την αναπηρία, όσο
και για άλλα κοινωνικά ζητήματα. Έτσι, η Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών
απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και
όχι μόνο στους ανάπηρους, προβάλλοντας κυρίως αιτήματα με χειραφετικό στόχο και
προτείνοντας συλλογικούς τρόπους δράσης με κινηματικό χαρακτήρα. Οι συγγραφείς
των «Βιολογίων» διατυπώνουν διεκδικήσεις που ως προς το περιεχόμενό τους
αναφέρονται σε προσωπικά αιτήματα, των οποίων η ικανοποίηση επιδιώκεται κυρίως
μέσω ατομικών ενεργειών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπου οι συγγραφείς,
ξεπερνώντας τα στενά όρια της προσωπικής τους περίπτωσης, επεκτείνονται σε έναν
σχετικά ευρύτερο κύκλο περιπτώσεων συναφών με τη δική τους. Στην περίπτωση του
συγγραφέα των άρθρων της ιστοσελίδας www.chrisxx.com τα όρια των διεκδικήσεων
που προβάλλονται έχουν έναν εντελώς περιορισμένο και περιοριστικό χαρακτήρα. Ο
συγγραφέας παραμένει προσηλωμένος στην ατομική του περίπτωση υπερασπιζόμενος
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μια αγωνιστικότητα με αφετηρία και κατάληξη το άτομο. Το περιεχόμενο των
αιτημάτων αφορά αποκλειστικά την περίπτωση του ατόμου που τα προβάλλει, ενώ για
τη διεκδίκησή τους προτείνονται ατομικές διαδρομές ψυχολογικού κυρίως χαρακτήρα,
έξω από οποιαδήποτε έννοια συλλογικότητας.
6. Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες φάνηκε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο
στη ζωή των αναπήρων ή των οικογενειών τους με διάφορους τρόπους. Συγκεκριμένα,
η έρευνα αυτή έδειξε ότι το διαδίκτυο αξιοποιείται με παρόμοιους τρόπους που και η
σχετική διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει, δηλαδή:
-είτε ως δημόσιος χώρος συζήτησης και βήμα για προβολή και δημοσιοποίηση των
θέσεων και των ζητημάτων που σχετίζονται με την αναπηρία,
-είτε ως μέσο συγκρότησης κοινότητας μεταξύ ανθρώπων που εντάσσουν τους εαυτούς
τους στο χώρο της αναπηρίας, με στόχο την άντληση εξειδικευμένων πληροφοριών για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την επικοινωνία και την καλλιέργεια σχέσεων με
βάση το κοινό πρόβλημα της αναπηρίας,
-είτε ως μέσο για το ξεπέρασμα των προβλημάτων προσβασιμότητας.
Εκείνο που διαφοροποιεί τις ομάδες των συγγραφέων ως προς τη χρήση του
διαδικτύου, είναι ότι αυτοί που έχουν κοινωνικό και πολιτικό προσανατολισμό
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως όργανο έκφρασης και δημοσιοποίησης των πολιτικών
και κοινωνικών τους θέσεων, ενώ οι συγγραφείς με ατομική/ιατρική προσέγγιση
ανακαλύπτουν στο διαδίκτυο ένα χώρο έκθεσης του συναισθηματικού τους κόσμου και
ένα μέσο αποφόρτισης από την ένταση που τους προκαλεί η αναπηρία, χωρίς την
ανάγκη να εκτεθούν προσωπικά, παρά μόνο αν και όταν οι ίδιοι το επιλέγουν.
Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας θεωρείται σχεδόν ως η ιδανική λύση στο
ζήτημα της αποκατάστασης, στην περίπτωση που η αποκατάσταση θεωρείται σχεδόν
ως η ιδανική λύση στο πρόβλημα της αναπηρίας, στην περίπτωση δηλαδή της ιατρικής
προσέγγισης.
Ως γενικές διαπιστώσεις που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα θα
μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:
Οι διαφοροποιήσεις και οι αποκλίσεις μεταξύ των συγγραφέων εντός της ίδιας
ομάδας κειμένων ήταν ελάχιστες και στις δυο περιπτώσεις όπου τα κείμενα γράφηκαν
από διαφορετικούς συγγραφείς (Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών και γονείςσυγγραφείς «Βιολογίων»). Φαίνεται να υπάρχει μια εσωτερική ιδεολογική συνοχή των
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μελών κάθε ομάδας που στηρίζεται στην άρρητη αποδοχή της αναπηρίας ως κοινωνικό
ή ατομικό/ιατρικό ζήτημα αντίστοιχα. Και ενώ στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ένα
κείμενο αρχών το οποίο θέτει τα πλαίσια στα οποία οφείλει να κινείται η ομάδα, στη
δεύτερη αυτό γίνεται μάλλον αυθόρμητα, κάτι που υποδηλώνει τα κριτήρια με τα οποία
τα μέλη συνδέονται σε κάποια ομάδα.
Η ιδεολογία του ατομικισμού διαπερνά σε όλα τα επίπεδα το λόγο των
συγγραφέων που βρίσκονται κοντά στις ατομικές/ιατρικές προσεγγίσεις. Το άτομο
είναι αυτό που φέρει το πρόβλημα -είτε αυτό είναι η αναπηρία, είτε η δυσλειτουργία
διαφόρων πλευρών της κοινωνικής ζωής- το άτομο είναι υπεύθυνο και για τη λύση του
προβλήματος. Το άτομο δεν εξετάζεται ως μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής ομάδας,
αλλά ως άτομο-ιδιώτης, αποπλαισιωμένο από οποιαδήποτε κοινωνική συνθήκη. Οι
συγγραφείς αυτοί παραμένον εγκλωβισμένοι στο προσωπικό, αδυνατώντας να το
αναγάγουν σε πολιτικό, να καταστήσουν δηλαδή την καθημερινή ζωή κύριο πολιτικό
θέμα που οφείλει να συζητηθεί στο δημόσιο χώρο, να αναδείξουν δηλαδή, όπως
αναφέρει ο Κόλμαν (1990, σελ. 61) το κοινωνικό φόντο της προσωπικής ζωής και να
μεταβάλουν τα ατομικά προβλήματα σε σκοπό των πολιτικών ενεργειών.
Η σχέση αναπηρίας και κοινωνικού αποκλεισμού δεν είναι μονοσήμαντη αλλά
καθορίζεται από των συνδυασμό ποικίλων παραμέτρων, όπως είναι το πολιτικό,
πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται η αναπηρία και η θέση του
ατόμου στην ταξική κοινωνική διαστρωμάτωση με τις δυνατότητες και τους
περιορισμούς που συνεπάγεται αυτή η θέση.
Οι ατομικές και ιατρικές προσεγγίσεις συνυπάρχουν ως μέρη ενός αδιαίρετου
όλου, επιβεβαιώνοντας τον Oliver ο οποίος θεωρεί ότι η ιατρικοποίηση της αναπηρίας
αποτελεί μια από τις συνιστώσες του ατομικού μοντέλου. Η άλλη συνιστώσα είναι τα
ψυχολογικά ελλείμματα που υποτίθεται ότι προκύπτουν από την αναπηρία.
Οι ανάπηροι δεν είναι μια ομοιογενής πληθυσμιακή ομάδα της οποίας τα μέλη
συνδέονται εξαιτίας μιας βιολογικής βλάβης ή κάποιου ελλείμματος. Μπορεί εκείνο
που τους συνδέει να είναι αυτό το έλλειμμα, εκείνο που τους διαφοροποιεί όμως, είναι
οι διαφορετικές ιδεολογικές και θεωρητικές αναφορές τους και κοινωνικές αξίες,
σύμφωνα με τις οποίες ερμηνεύουν την αναπηρία και αναζητούν λύσεις στα
προβλήματά τους, καθώς οι ανάπηροι εμφορούνται από την κυρίαρχη ή άλλες
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ιδεολογίες με τον ίδιο τρόπο που εμφορούνται και τα υπόλοιπα μέρη του κοινωνικού
συνόλου.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η βιβλιογραφική αναζήτηση και η
θεωρητική υποστήριξη είχε σα βάση κυρίως τον αγγλόφωνο χώρο, καθώς στην Ελλάδα
η σχετική έρευνα είναι περιορισμένη. Ωστόσο, αυτό δεν αποτέλεσε τελικά σημαντικό
πρόβλημα στο να συνδεθεί το θεωρητικό με το ερευνητικό μέρος της εργασίας, καθώς
φάνηκε ότι στο δυτικό κόσμο οι αναζητήσεις και οι πρακτικές για την αναπηρία
ακολουθούν παρόμοιες διαδρομές με μικρές διαφοροποιήσεις

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε να διερευνηθούν διεξοδικά τα
ζητήματα που η έρευνα αυτή έθεσε σα στόχους της, υπήρξαν κάποια προβλήματα και
περιορισμοί που δεν κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν, ώστε η έρευνα να αποκτήσει
έναν εμπεριστατωμένο χαρακτήρα. Ειδικότερα:
Αν και η έρευνα επεδίωξε να μελετήσει τα ζητήματα της αναπηρίας ως ένα
ενιαίο και κοινό «αντικείμενο» και όχι σύμφωνα με το είδος της αναπηρίας, ωστόσο τα
άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και πολυαναπηρίες υποεκπροσωπούνται καθιστώντας
την έρευνα μερική και ελλειμματική σε αυτόν τον τομέα. Στην προσπάθεια να
καλυφθεί εν μέρει το κενό, αξιοποιήθηκε ο λόγος των γονέων ή των συγγενών των
ατόμων αυτών, καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί ιστοσελίδα στην οποία άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες να εκθέτουν τις απόψεις τους.
Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή του
υλικού τροποποιήθηκε και το περιεχόμενο εμπλουτίστηκε με περισσότερο υλικό κατά
την πορεία της παρούσας έρευνας, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε, παρόλο που θα
μπορούσε να συνεισφέρει στην εξαγωγή ή την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Κάτι
τέτοιο θα καθυστερούσε την εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας και επιπλέον, από
μια πρόχειρη μελέτη του υλικού αυτού, θεωρήθηκε ότι η αξιοποίησή του δεν θα άλλαζε
σημαντικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
Το περιβάλλον των ιστοσελίδων δε μελετήθηκε συστηματικά, αν και αποτελεί
σημαντική πηγή άντλησης δεδομένων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη
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συγκρότηση μιας σαφέστερης εικόνας των ιδεολογικών αναφορών των συγγραφέων.
Αυτό θα απαιτούσε τη χρήση και άλλου ερευνητικού εργαλείου, πράγμα που θα
συνεπαγόταν την επέκταση της έρευνας πέρα από τα όρια μιας μεταπτυχιακής μελέτης.
Θα μπορούσε όμως να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης μιας άλλης ερευνητικής
προσπάθειας.
Η έλλειψη σχετικών ερευνών και βιβλιογραφικών αναφορών στον ελληνικό
χώρο αποτέλεσε μια επιπλέον δυσκολία στη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς δεν
επέτρεψε την εξέταση των δεδομένων σε σχέση με θεωρητικές πηγές από το ίδιο
κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο από όπου αυτά αντλήθηκαν. Ωστόσο, ο
περιορισμός αυτός οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η αναπηρία προσεγγίζεται με
παρόμοιο τρόπο στα πλαίσια των δυτικών κοινωνιών, πέρα από τις επιμέρους
κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις.
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που
υπήρχαν σε προσβάσιμη μορφή πριν από την έναρξη της έρευνας, προκειμένου η
παρουσία της ερευνήτριας να μην επηρεάσει το περιεχόμενο του υλικού. Ωστόσο,
σύμφωνα με την Κυριαζή (1999, σελ. 301), ακριβώς το γεγονός ότι τα στοιχεία είναι
δευτερογενούς μορφής, δηλαδή υπάρχουν ανεξάρτητα από το θέμα της έρευνας,
σημαίνει ότι σχεδόν πάντα υπάρχουν κενά ως προς τα ερωτήματα που θέτει η έρευνα.
Η επιλογή του θέματος ως μονάδα ανάλυσης, αν και ενδείκνυται στην ποιοτική
ανάλυση περιεχομένου, είναι δύσκολο να οριοθετηθεί, γεγονός που δημιούργησε
δυσκολίες στον έλεγχο της αξιοπιστίας, καθώς δεν υπήρχαν κωδικογράφοι και
συνερευνητής ή συνερευνήτρια.
Τέλος, παρά την προσπάθεια η έρευνα αυτή να συμπορευτεί με τα
χαρακτηριστικά της Χειραφετικής έρευνας (απόρριψη του ατομικού μοντέλου και
αποδοχή του κοινωνικού, προσπάθεια να δοθεί βαρύτητα στο πολιτικό περιεχόμενο και
να αναδειχτούν οι κοινωνικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα στην
καθημερινότητά τους, κ.λ.π.), δεν έγινε μπορετό να πληρωθούν επαρκώς κάποιες
προϋποθέσεις (ενεργή συμμετοχή των ερευνώμενων αναπήρων στην πορεία της
ερευνητικής διαδικασίας, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και επιστροφή των
δεδομένων στις ερευνούμενες ομάδες για απολογισμό, κ.λ.π.) που θα κατέτασσαν την
έρευνα αυτή στις θεματικές του χειραφετικού ερευνητικού παραδείγματος.
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3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Η παρούσα έρευνα έφτασε σε κάποια συμπεράσματα που πιθανόν να βρουν μια
θέση στο θεωρητικό πεδίο της αναπηρίας και να βοηθήσουν στην κατανόηση και
βελτίωση της ζωής των αναπήρων ή να παραβλεφθούν ως έχοντα ασήμαντη θεωρητική
συμβολή. Εκείνο όμως που ίσως θα μπορούσε να μην παραβλεφθεί, αλλά να
αξιοποιηθεί ως ερευνητική συνέχεια αυτής της μελέτης, είναι ο προβληματισμός που
αυτή πυροδότησε και αποκρυσταλλώθηκε στα παρακάτω ερωτήματα και προτάσεις:
Η έρευνα για την αναπηρία, συμπορευόμενη με τις αρχές της Χειραφετικής
έρευνας, να συμπεριλάβει με όρους ισοτιμίας και τα ίδια τα άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον αγώνα εναντίον της
καταπίεσης.
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων δεν αποτέλεσαν
αντικείμενο διερεύνησης αυτής της εργασίας, καθώς το υπό μελέτη υλικό δεν
προσφερόταν για κάτι τέτοιο. Ίσως ήταν χρήσιμο όμως να μελετηθούν σε μια επόμενη
έρευνα κάποια βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά αναπήρων συμμετεχόντων, όπως
το φύλο, η ηλικία, η μόρφωση, η απασχόληση και η κοινωνική θέση, προκειμένου να
συσχετιστούν με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι
ανάπηροι την αναπηρία και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν, ώστε να
αποδοθούν στα αποτελέσματα τάσεις και συμπεριφορές.
Στις ηλεκτρονικές ομάδες γονέων με ανάπηρα παιδιά φάνηκε, τόσο από την
παρούσα έρευνα, όσο και από τη βιβλιογραφία, ότι συμμετέχουν περισσότερο
γυναίκες, οι οποίες εκθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες από την αναπηρία και
αναζητούν, κατά κάποιο τρόπο συναισθηματική υποστήριξη. Προτείνεται να
διερευνηθεί αν πράγματι είναι οι γυναίκες που συμμετέχουν κυρίως στις ομάδες αυτές
και αν αυτό συνδέεται με το ζήτημα της φροντίδας (care) η οποία θεωρείται θηλυκού
γένους και γενικότερα με το γυναικείο ζήτημα. Επίσης, ενδιαφέρον αντικείμενο
διερεύνησης θα ήταν οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο λόγο των συμμετεχόντων
στις ηλεκτρονικές αυτές ομάδες ανάλογα με το φύλο τους, δεδομένου ότι μια πρώτη
ανάγνωση δίνει την εντύπωση ότι οι γυναίκες περιορίζονται στην έκφραση του
προσωπικού, ενώ οι άντρες, επιχειρούν, έστω και ατελώς, να αναγάγουν το προσωπικό
σε πολιτικό.
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Η απήχηση και η δυναμική που έχουν οι ηλεκτρονικές σελίδες με αντικείμενο
θέματα αναπηρίας, όπως και η πιθανή συμβολή τους στην υπόθεση της χειραφέτησης
των αναπήρων θα μπορούσαν να τεθούν στο επίκεντρο του ερευνητικού
ενδιαφέροντος. Η πληθώρα τέτοιων ιστοσελίδων και η ποικιλομορφία που
παρατηρείται θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρουσα πηγή άντλησης δεδομένων για
να αξιοποιηθούν στην έρευνα για την αναπηρία.
Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι το ζήτημα της εκπαιδευτικής ένταξης των
αναπήρων δεν προσεγγίζεται από τη σκοπιά της ενταξιακής παιδαγωγικής, αλλά του
διαχωριστικού συστήματος της ειδικής αγωγής. Αυτό αφορά τόσο αυτούς που οι
συνολικότερες απόψεις τους εδράζονται στα ατομικά/ιατρικά μοντέλα αναπηρίας αλλά,
παραδόξως και εκείνους που τοποθετούνται κοινωνικά και πολιτικά απέναντί της.
Αυτή η τελευταία παραδοξότητα θα άξιζε περαιτέρω διερεύνησης, ιδιαίτερα σε
συνδυασμό με τη διερεύνηση των γνώσεων και των απόψεων για την ενταξιακή
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη «γενική» και «ειδική» αγωγή,
καθώς η δική τους συμβολή θα είναι καθοριστική σε μια ενδεχόμενη και ευκταία
εφαρμογή της.
Μέσα από αυτή την έρευνα φάνηκε ακόμη ότι η εμπειρία της αναπηρίας δεν
οδηγεί σε θεωρητικές αναζητήσεις που να υποδεικνύουν χειραφετικές πρακτικές, παρά
μόνο στις περιπτώσεις των αναπήρων εκείνων που είναι διανοούμενοι με σαφή
αριστερό προσανατολισμό ή των αναπήρων που έχουν κάποια αριστερή-προοδευτική
πολιτική συγκρότηση. Το εύλογο ερώτημα που αναδύεται από αυτόν το συλλογισμό
είναι πώς μπορεί να επιτευχθεί μια δημιουργική αφομοίωση των θεωρητικών
ρευμάτων, προσεγγίσεων και συζητήσεων που έχουν αναπτυχθεί στη διεθνή και
εγχώρια έρευνα για την αναπηρία από το κοινωνικό υποκείμενο, για χάρη του οποίου
έχει αναπτυχθεί αυτός ο διάλογος; Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να εμπλακεί
ουσιαστικά το κοινωνικό υποκείμενο -αυτό που δε βρίσκεται στο χώρο της διανόησης
ή της αριστεράς- στην επιστημονική συζήτηση; Και τελικά, θα μπορούσε να
συναντηθεί η ζωή και οι ανάγκες των αναπήρων με τη θεωρία που ως πρόταγμα έχει τη
χειραφέτησή τους;
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ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10 Μοντέλο αναπηρίας
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Στο μοντέλο αυτό εντάσσονται
τα κείμενα που αναφέρονται
ξεκάθαρα στην αναπηρία ως

11
Ατομικό/ιατρικό

προσωπική τραγωδία με ατομικές
διεξόδους και ως ατομική
υπόθεση που μπορεί να
αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια της
ιατρικής.
Εδώ εντάσσονται κείμενα που

12
Κοινωνικό

αντιμετωπίζουν την αναπηρία ως
κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή η
αναπηρία επιβάλλεται στους

1

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
«…Η επόμενη γνωμάτευση
έφτασε σαν κεραυνός στα
κεφάλια μας. Διάχυτη
αναπτυξιακή διαταραχή. Από
τότε μέχρι τώρα κάνουμε
συνεδρίες εργοθεραπείας,
λογοθεραπείας, ψυχολογικής
υποστήριξης καθώς τους και από
ειδικό παιδαγωγό.
Παρακολουθείται από
Αναπτυξιολόγο, Παιδονευρόγο
και Κλινικό Ψυχολόγο ανά 6μηνο
για την πρόοδο τους υγείας
τους…» (Βιολόγια, «Κατάθεση
ζωής», Ginka,10/8/06..)
«…Πιστεύουμε πως Χωρίς
αμφιβολία το μεγαλύτερο
γενεσιουργό αίτιο για την
κατάσταση που βρίσκονται οι
ανάπηροι αποτελεί η επί
δεκαετίες ασκούμενη πάγια

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα κείμενα που ανήκουν σε αυτή
την κατηγορία πρέπει να
αναφέρονται στην αναπηρία με
ιατρικούς ή επιστημονικούς
όρους, να αντιμετωπίζουν την
αναπηρία ως προσωπική
τραγωδία και να αναζητούν
ατομικές λύσεις κυρίως μέσα από
θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
αναφέρεται ότι η αναπηρία
σχετίζεται με την πολιτική και

Στα παραδείγματα έχει κρατηθεί η ορθογραφία, η σύνταξη και οι υπογραμμίσεις των συγγραφέων τους.
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ανάπηρους εξαιτίας των
φραγμών που τους θέτει η
κοινωνία

κυβερνητική πολιτική του
πολιτικού συστήματος εξουσίας
που αναπαράγει την όξυνση των
κοινωνικών ανισοτήτων και
δημιουργεί συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισμού και
περιθωριοποίησης...»
(Παρέμβαση Αναπήρων
Πολιτών,«Δεν μας αρκούν οι
διαπιστώσεις απαιτούμε λύσεις
τώρα!!!.», 18/6/2006)

οικονομική οργάνωση της
κοινωνίας ή και με τα υπάρχοντα
πολιτισμικά πλαίσια και να
αναζητούνται λύσεις που θα
άρουν τους κοινωνικούς,
πολιτισμικούς και οικονομικούς
φραγμούς. Επίσης θα πρέπει να
αποφεύγεται η χρήση ιατρικών/
επιστημονικών όρων.

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα στα οποία η
13
Άλλο

αναπηρία δε συσχετίζεται ούτε
με ατομικά/ιατρικά, ούτε με
κοινωνικά πλαίσια, αλλά υπάρχει
αυτοτελώς

«…Η αναπηρία δεν είναι
αρρώστια για να γίνουμε η όχι
καλά, είναι μία σταθερή
κατάσταση η οποία δεν
βελτιώνεται αλλά ούτε και
χειροτερεύει (μένει στάσιμη). Με
λίγα λόγια χρειάζεται μεγάλος
αγώνας για να ξεπεραστούν τα
προβλήματα που μας δημιουργεί
η αναπηρία…» (Χρήστος
Χονδροματίδης, «ΤηλεόρασηΑναπηρία» ημερομ.
ανάρτησης:22/2/2008)

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η αναπηρία δε θα
πρέπει να αναφέρεται σε σχέση
με ιατρικές/ατομικές ή
κοινωνικές παραμέτρους, αλλά
ως μια συγκυριακή κατάσταση
της οποίας η ύπαρξη δεν
ερμηνεύεται.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 20 Κοινωνική ταυτότητα
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στα κείμενα αυτά η κύρια ιδιότητα

«Η παρέμβαση αναπήρων πολιτών είναι
μία άτυπη κίνηση η οποία αποτελείται
από ενεργούς πολίτες. Σε αυτήν
συμμετέχουν ενεργοί πολίτες από όλο το
φάσμα των ατόμων με αναπηρία αλλά
και πολίτες από άλλους κοινωνικούς
χώρους που έχουν έντονα
ευαισθητοποιηθεί για τα προβλήματα των
ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών
τους…» (Παρέμβαση Αναπήρων
Πολιτών, «Η ταυτότητα μας»,
23/12/2006)

της ομάδας που υπονοείται ότι
ανήκει ο συγγραφέας (ή το άτομο
για το οποίο μιλάει) είναι αυτή του
21
Συγκροτείται στη βάση
της ιδιότητας του
πολίτη

πολίτη. Η αναπηρία
αντιμετωπίζεται θετικά.
Απορρίπτονται οι αρνητικές
προεκτάσεις του ιατρικού μοντέλου
και υπερισχύει η επικέντρωση στον

αρνητική ταυτότητα. Η βλάβη είναι
η μοναδική εστία ανάλυσης. Η
θλίψη και η απώλεια
εσωτερικεύονται και η δοκιμασία

-να αναγνωρίζουν στον εαυτό
τους ή στο άτομο για το οποίο
μιλούν ως κύρια την ιδιότητα
του πολίτη, ανεξάρτητα από
αναπηρίες,
-να μην εστιάζουν στη βλάβη
αλλά στην ανισότητα και τον
την αναπηρία.

χαρακτηρίζει την αναπηρία.

22
Συγκροτείται στη βάση
της αναπηρίας (βλάβης)

Οι συγγραφείς θα πρέπει

αποκλεισμό που χαρακτηρίζει

αποκλεισμό και την ανισότητα που

Η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

«…Δεν φταίει κανείς. Ο αυτισμός είναι
δύσκολη διαταραχή. Για μένα είναι σαν
την λερναία ύδρα, που κόβεις ένα κεφάλι
και πετιέται άλλο. Τον αυτισμό δεν τον
πολεμάς γιατί δεν φεύγει-δεν
θεραπεύεται, είναι ανίατη και χρόνια
κατάσταση με πιθανότητες
βελτίωσης…», («Κάποιες σκέψεις από

Οι συγγραφείς πρέπει
-να αναγνωρίζουν τον εαυτό
τους ή τα άτομα για τα οποία
μιλούν ως φέροντα κάποια
σωματική ή διανοητική βλάβη η
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εστιάζεται στον εαυτό. Ως μια
εξατομικευμένη εμπειρία, τα
δομικά και πολιτισμικά
συμφραζόμενα δεν αμφισβητούνται
και πιθανές εναλλακτικές
προοπτικές στο κυρίαρχο
βιοϊατρικό παράδειγμα δε γίνονται

αυτά που γράφετε», 16/2/2007) «…Εμείς
- και σαν μάνα 2 παιδιών, βάζω κα τον
εαυτό μου μαζί τους, γιατί χωρίς αυτά
δεν υπάρχω και πλέον ζω μόνο για αυτά εμεί λοιπόν οι αυτιστικοί, αξίζουμε λίγη
κατανόηση ακόμα και αν φαινομαστε
έριστικοί. Η κατανόηση και η αποδοχή
θα μας ηρεμήσει…» («Ενα μήνυμα για
τους αυτιστικούς» 3/3/2008). Βιολόγια,
marmar

οποία να αποτελεί και το βασικό

«…Από πολύ μικρή είχα το πατριωτικό
μου αίσθημα πολύ ψηλά... Ένιωθα πολύ
Ελληνίδα που λένε και ακόμα πιο
περήφανη ήμουν για την πολύ όπου ζω,
οποίος με ρωτούσε από που κατάγομαι
έλεγα με καμάρι είμαι Θεσσαλονικιά και
η ψυχή μου γέμιζε με καμάρι…»
(Βιολόγια, kari, «Φιλέλλην;;;»,
27/09/2006)

Να φαίνεται ότι πτυχές της

χαρακτηριστικό τους,
-να βιώνουν την αναπηρία ως
εξατομικευμένη εμπειρία,
-να αναφέρονται σε ιατρική
τραγωδία.

ορατές.
Η ταυτότητα προσδιορίζεται
σύμφωνα με διάφορες πτυχές της
εμπειρίας των συγγραφέων, όπως
23
Συγκροτείται στη βάση
άλλων συνθηκών

για παράδειγμα, το φύλο, η
εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, ο
σεξουαλικός προσανατολισμός, η
οικογενειακή κατάσταση, ή κάτι
άλλο.

εμπειρίας των συγγραφέων ή
των ατόμων στα οποία
αναφέρονται, όπως το φύλο, η
εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, η
οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.
μπορεί να αποτελούν
βασικότερα χαρακτηριστικά της
ταυτότητάς τους από ότι η
αναπηρία..
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 30 Γλώσσα του συγγραφέα/πομπού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Στην κατηγορία αυτή
ταξινομούνται κείμενα
31
Κοινωνικός/πολιτικός
λόγος

των οποίων οι
συγγραφείς
χρησιμοποιούν γλώσσα
με πολιτικό και
κοινωνικό περιεχόμενο

Εντάσσονται κείμενα
που χρησιμοποιούν
32
Επιστημονικός
λόγος/ορολογία

ορολογία η οποία
συνήθως
χρησιμοποιείται από την
επιστημονική κοινότητα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«…Κατά την γνώμη μας το κύριο αίτιο για την παραγωγή
και διαιώνιση του φαινομένου της επαιτείας είναι οι
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται
από το κυρίαρχο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Η όξυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων και η συνεχής παραγωγή
πολιτών κοινωνικά αποκλεισμένων και
περιθωριοποιημένων δημιουργούν την φτώχεια και την
εξαθλίωση τους. Η επαιτεία γέννημα αυτών των συνθηκών
αποτελεί την πιο άγρια και στυγνή εκμετάλλευση όχι μόνο
στο ανθρώπινο σώμα αλλά και στην ψυχική υπόσταση του
ατόμου κουρελιάζοντας κάθε έννοια αξιοπρέπειας. Αυτές
ακριβώς τις συνθήκες βιώνουν στον μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό οι άνθρωποι με αναπηρία στην χώρα
μας…» (Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, «Η ιδεολογική
διάσταση της επαιτείας», 6/10/2007)
«…Εκτός από τα Βαρέα μέταλλα που έχουν ήδη αναφερθεί
σε αυτό το site και το εμβόλαιο MMR έχω ανακαλύψει και
κάποια άλλα πράγματα τα οποία σας παραθέτω και τα
βρίσκω εξίσου σημαντικά! Εκτός δηλαδή: ...Ο Frans
Vermeulen αναφέρει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτισμού
και πρώιμης έκθεσης στην παιδική ηλικία στον υδράργυρο
(μέσω θυμεροσάλης που περιέχει κατά 50% υδράργυρο και
χρησιμοποιείται ως συντηρητικό σε πολλά εμβόλια). Η
εισαγωγή και χρήση της θυμεροσάλης ως συντηρητικού
εμβολίων στις αρχές του 1930 συμπίπτει με την αρχική

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει στα κείμενα
να γίνεται ευθεία
αναφορά στις κοινωνικές
συνθήκες. Οι συγγραφείς
να εντάσσουν την
αναπηρία στο πλαίσιο
των κοινωνικών σχέσεων
που την προκαλούν.
Οι συγγραφείς αυτών
των κειμένων θα πρέπει
-να αναφέρονται στην
αναπηρία με βιολογικούς
όρους,
-να χρησιμοποιούν
εξειδικευμένη γλώσσα
και ορολογία που γίνεται
κατανοητή κυρίως από
την επιστημονική
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περιγραφή του αυτισμού στο τέλος του 1930 απο τον
Παιδοψυχολόγο Leo Kanner...), υπάρχουν και
πιθανολογούνται και άλλοι λόγοι…» (Βιολόγια, angela,
«Επιστημονικές απόψεις για το "Τι φταίει"», 17/02/2007)

Κείμενα που
χρησιμοποιούν απλό,
33
Καθημερινός/
συναισθηματικός λόγος

καθημερινό λόγο και
εκφράζουν τη
συναισθηματική
κατάσταση του
συγγραφέα/πομπού.

«…Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάμε για στιγμές
μοναξιάς αλλά για περιόδους που μπορεί να κρατήσουν για
χρόνια. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος οδηγός που να μας
βοηθήσει να μην νιώθουμε μόνοι. Δεν περνάει αρκετός
καιρός που η μοναξιά μετατρέπετε σε κατάθλιψη. Τότε
δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο τα πράγματα γιατί δεν
βρίσκεις λύση, η κατάθλιψη γίνετε απόγνωση και φτάνεις
σε σημείο να μην θες την ζωή σου. Οι φίλοι δυστυχώς δεν
μπορούν να σε βοηθήσουν για πολύ, γιατί παραπάνω από
την φιλία σου λίπη ο έρωτας. Όταν όμως δεν έχεις και
φίλους να μοιραστείς τον πόνο σου η κατάθλιψη έρχεται
αστραπιαία χωρίς να σε λυπηθεί. Δεν νιώθεις καθόλου
ελκυστικός, πιστεύεις ότι κανένας δεν πρόκειται να σε
προσέξει γιατί νιώθεις τέρας λόγο της αναπηρίας σου.
Πολλές φορές η κοινωνία και η περιέργεια του κόσμου
συμβάλει στο να νιώθουμε ακόμα πιο πολύ μόνοι. Για ένα
διάστημα προσπαθούμε κάποιοι από εμάς να ζήσουν ένα
εικονικό έρωτα ολόκληρος φτιαγμένος μέσα στο μυαλό μας,
πολλές φορές το κάνω και εγώ αλλά επειδή βασίζετε στο
ψέμα δεν κρατάει και πολύ…» (Χονδροματίδης Χρήστος,
«Μοναξιά». Ημερ. ανάρτησης 27/5/2007)

κοινότητα και πιθανόν
και από άτομα που έχουν
ασχοληθεί συστηματικά
με την αναπηρία ως
ιατρικό/βιολογικό
ζήτημα.
Η γλώσσα των κειμένων
αυτών θα πρέπει
-να είναι αυτή που
χρησιμοποιείται στην
καθημερινή επικοινωνία,
χωρίς χρήση
εξειδικευμένης
ορολογίας
-να εκφράζει τη
συναισθηματική
κατάσταση του
συγγραφέα/πομπού.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 40 Το σώμα και ο πόνος στην αναπηρία
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

41
Έχει κεντρικό ρόλο στη ζωή
του ανάπηρου ατόμου

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εντάσσονται κείμενα στα

«…Ο χρόνιος πόνος και η απελπισία σε κάνει
αυτές τις στιγμές να θες να προκαλέσεις ακόμα
μεγαλύτερο πόνο από αυτό που νιώθεις
εσύ.…Τους τρεις όμως τελευταίους μήνες είχα
αφόρητους πόνους που με άλλαξαν πολύ, αλλά
αυτή την φορά μάλλον προς το καλύτερο…»
(Χρήστος Χονδροματίδης, «Έχω αλλάξει...».
ημερομ. ανάρτησης 7/3/2009)
«…Σήμερα έτυχε να δω στην τηλεόραση μια
ταινία από αυτές που με ώθησαν να ασχοληθώ
περισσότερο με την γυμναστική και τα βάρη.
Ίσως φανεί περίεργο το ότι δεν μελαγχόλησα
καθόλου για τους φουσκωτούς μύες που έχω
χάσει, αλλά χάρηκα για το ότι ωρίμασα και δεν
σκέφτομαι όπως τότε. Τότε επηρεασμένος από
αυτά που μου «σερβίρανε» στην TV πόνταρα
περισσότερο στο φαίνεστε παρά στο είναι.
Τώρα γνωρίζω καλά ότι όσο «φουσκωτό»
σώμα και όση μυϊκή δύναμη και αν έχεις, δεν
σημαίνει ότι είσαι και δυνατός. Δυνατός είναι
αυτός που τα έχει καλά με τον εαυτό του…»
(Χρήστος Χονδροματίδης, «Αναπηρία
σημαίνει δύναμη». ημερομ. ανάρτησης
27/5/2007)

οποία αναγνωρίζεται ότι το
σώμα και ο σωματικός πόνος
έχουν καθοριστική σημασία
ζωή των αναπήρων.

Κείμενα στα οποία το σώμα
42
Δεν έχει σημαντική θέση
στην αναπηρία

και ο πόνος αντιμετωπίζονται
ως περιφερειακά ζητήματα
στη ζωή των αναπήρων.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να αναφέρεται η
σωματική κατάσταση και ο
πόνος ως σημαντικό μέρος
της ζωής των αναπήρων.

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η σωματική
κατάσταση και ο πόνος δεν
θα πρέπει να αναφέρονται
ως πρωταρχικά ζητήματα
σε σχέση με την αναπηρία.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 50 Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα
που αναφέρονται σε
προβλήματα
51
Προσπελασιμότητα

προσπελασιμότητας του
δομημένου
περιβάλλοντος και των
μέσων μαζικής
μεταφοράς

Ταξινομούνται κείμενα
52
Εκπαίδευση

όπου αναφέρεται η
εκπαίδευση των

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«…Ήθελα πολύ να είμαι και εγώ σε αυτή την μοναδική
γιορτή, που ίσος ποτέ ξανά δεν θα έχω την ευκαιρία να
ξαναζήσω στην χώρα μου. Δυστυχώς για εμένα παρότι
κατοικώ στον Πειραιά και ενώ έχω και δικό μου
αυτοκίνητο, ήταν αδύνατο να δοκιμάσω τις αντοχές μου
γιατί;
α) Δεν θα μπορούσα να προσεγγίσω το Ολυμπιακό στάδιο.
Δεν υπήρχαν θέσεις στάθμευσης ούτε για τα αναπηρικά
αυτοκίνητα, για του VIP φυσικά και υπήρχαν.
β) Θα έπρεπε από ένα σημείο και μετά να χρησιμοποιήσω
τις 100% προσπελάσιμες συγκοινωνίες μας. Τα μόνα που
μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι το μετρό αν δεν έχουν
χαλάσει οι ανελκυστήρες για τα καροτσάκια, και το τραμ
που παρότι μπορείς να μπεις με ευκολία και είναι το μόνο
100% προσπελάσιμα μέσο μεταφοράς, όταν γεμίσει από
κόσμο τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα…» (Χρήστος
Χονδροματίδης, «Ολυμπιακοί και Παραολημπιακοί
αγώνες που δυστυχώς δεν φτιάχτηκαν για μένα», ημερ.
ανάρτησης 27/2/2008)
«Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι για 185 χιλιάδες μαθητές
με αναπηρία
Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από το ξεκίνημα της νέας
σχολικής χρονιάς και για 185 χιλιάδες μαθητές με
αναπηρία δεν θα χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου. Μία

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
αναφέρονται στοιχεία
του δομημένου αστικού
περιβάλλοντος και των
μέσων μεταφοράς που
συνιστούν εμπόδια στην
κοινωνική συμμετοχή
των αναπήρων.

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
αναφέρονται
προβλήματα του
εκπαιδευτικού
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αναπήρων ως
ελλειμματική και
συμβάλλουσα στον
κοινωνικό τους
αποκλεισμό.

Εντάσσονται κείμενα
που κάνουν λόγο για
53
Υγεία

ζητήματα επάρκειας του
συστήματος υγείας και
των δομών
αποκατάστασης.
Κείμενα που συζητούν

54
Εργασία

τα προβλήματα των
αναπήρων σε σχέση με
την εύρεση και

ακόμη σχολική χρονιά όπου η έλλειψη των σχολικών
μονάδων, των τεχνολογικών υποδομών, καθιστούν την
εκπαίδευση για τους μαθητές με αναπηρία προβληματική
έως ανύπαρκτη γεγονός που αποδεικνύεται από το τραγικά
χαμηλό ποσοστό συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία μόλις 10%...» (Παρέμβαση Αναπήρων
Πολιτών, «Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι για 185 χιλιάδες
μαθητές με αναπηρία», 3/9/2008)

«…Τεράστια τα ελλείμματα σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής ζωής…. Όταν υπάρχουν 200 δημόσιες κλίνες
αποκατάστασης και ελάχιστα απαιτούμενες 2.000. Όταν
υπάρχουν 30.000 παιδιά με αυτισμό και μόνο 500
φιλοξενούνται σε ειδικά κέντρα. Όταν 4.000 νέοι
παραπληγικοί κάθε χρόνο προσθέτονται στον Καιάδα
εξαιτίας της απουσίας πολιτικής πρόληψης των τροχαίων
και αποκατάστασης...» (Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών,
«Ο χυδαίος ρατσισμός των ακτοπλοϊκών εταιρειών εις
βάρος των αναπήρων», 15/7/2006)
«…‹Η φράση “ψάχνω για δουλειά” δεν υπάρχει για εμάς
τους πολίτες με προβλήματα όρασης. Είμαστε
αναγκασμένοι να ασκήσουμε μόνο το επάγγελμα του
τηλεφωνητή. Αλλά κι αυτές οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Προκηρύξεις γίνονται μόνο κάθε 3-4 χρόνια…›, λέει με
παράπονο, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει τεράστιες
δυσκολίες να βρει δουλειά. Στην ίδια απελπιστική

συστήματος που
οφείλονται
-είτε στη δομή του
συστήματος
-είτε στην άγνοια, τις
αντιλήψεις και τις
στάσεις των φορέων του
εκπαιδευτικού
συστήματος
και οδηγούν τα ανάπηρα
άτομα σε αποκλεισμό.
Θα πρέπει να
αναφέρονται
προβλήματα πρόσβασης
στο δημόσιο σύστημα
υγείας και στις
υπηρεσίες
αποκατάστασης καθώς
και προβλήματα
επάρκειας του
συστήματος και των
δομών του.
Πρέπει να αναφέρονται
προβλήματα
-στην εύρεση εργασίας
-στη διατήρησή της
-στην αντιστοιχία της
εργασίας με τα
επαγγελματικά προσόντα
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διατήρηση εργασίας που
να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και τα
εργασιακά τους
προσόντα.

Κείμενα που αναφέρουν
θεσμοθετημένα μέτρα ή
55
Θεσμικός ρατσισμός

παραλήψεις της
πολιτείας σε βάρος των
αναπήρων

Κείμενα που
56
Θέση του ανάπηρου
ατόμου στην κοινωνική
διαστρωμάτωση/πολιτικόοικονομικό σύστημα

συσχετίζουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό
των αναπήρων με την
ταξική τους θέση ή/και
με το

κατάσταση βρίσκεται η πλειονότητα των ατόμων με
αναπηρίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑΜΕΑ), το
84% των αναπήρων είναι εκτός εργατικού δυναμικού με
αποτέλεσμα να καταδικάζονται στη φτώχεια και την
περιθωριοποίηση.» (Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών,
«Καθηλωμένοι στην ανεργία», 29/12/2007)
«…Στην επικαιρότητα έρχεται πάλι η ρατσιστική
αντιμετώπιση των ΑμΕΑ από τις ναυτιλιακές εταιρείες.
Για το κέρδος και μόνο ταπεινώνουν χιλιάδες πολίτες που
καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα ψηλά τείχη του
αποκλεισμού και θέλουν να ταξιδέψουν…
Καταστρατηγούν έστω ελλιπείς νόμους του κράτους και
οδηγίες της Ε.Ε. υπό την ανοχή της πολιτείας και των
αρμόδιων φορέων που δεν τολμούν να εφαρμόσουν τα
δέοντα… Ο ρατσισμός και η παρανομία σε όλο το
μεγαλείο του!...» (Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, «Ο
χυδαίος ρατσισμός των ακτοπλοϊκών εταιρειών εις βάρος
των αναπήρων»,15/7/2006)
«…Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα κοινωνικό
φαινόμενο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την
εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος. Πρόκειται για
ένα φαινόμενο το οποίο εμπεριέχει οικονομικά, ταξικά και
ιδεολογικά χαρακτηριστικά… Η άσκηση μιας άκρατης
νεοφιλελεύθερης πολιτικής ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια
έχει οδηγήσει εκατομμύρια πολίτες στην φτώχεια και στο
κοινωνικό περιθώριο…Τα άτομα με αναπηρία είναι μία
από τους κατεξοχήν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες…»

των ατόμων και τις
ανάγκες τους, που
συνεπάγονται
περιθωριοποίηση και
φτώχεια.

Να αναφέρονται μέτρα ή
παραλείψεις από την
πλευρά του κράτους, των
υπηρεσιών του ή φορέων
που συνιστούν διάκριση
σε βάρος των αναπήρων.

Πρέπει να αναγνωρίζεται
η ταξική
διαστρωμάτωση της
κοινωνίας και να
συσχετίζεται η
κοινωνική/ταξική θέση
των αναπήρων με τον
κοινωνικό αποκλεισμό.
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πολιτικοοικονομικό
σύστημα
Κείμενα που
συσχετίζουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό
των αναπήρων με τη
57
Ο κοινωνικός
αποκλεισμός ως
εγκλεισμός

στέρηση ή την
παρεμπόδιση της
πρόσβασής τους στην
αγορά εργασίας, στην
κατανάλωση και αλλού
μέσω του εγκλεισμού
τους σε ιδρύματα.

(Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών, «Οι «χωρίς φωνή» τα
δικαιώματα στην διαπασών», 26/2/08).
«…Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μου, έχω απόλυτα
πεισθεί οτι η πολιτεία δεν έχει τις κατάλληλες δομές
που απαιτούνται για εφήβους και ενήλικες (Νέες και
Νέους) με ΝΥ. Στην καλλίτερη περίπτωση η φροντίδα της
πολιτείας εξαντλείται στον εγκλεισμό σε κάποια ιδρύματα
όπου τα κατασταλτικά φάρμακα αποτελούν
μονόδρομο…» (Βιολόγια, «Υπέρβαση», ligeri, 30/7/06)

Θα πρέπει να
αναφέρεται
-αποκλεισμός των
αναπήρων από την
κοινωνική ζωή ή
-παρεμπόδιση άσκησης
των ατομικών τους
δικαιώματων μέσω του
εγκλεισμού τους σε
ιδρύματα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 60 Η αναπηρία ως ανικανότητα/70 Η αναπηρία ως δυνατότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

60
Η αναπηρία ως
ανικανότητα ή/και
φορτίο

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η αναπηρία
παρουσιάζεται ως
ανασταλτικός παράγοντας
στην ανάπτυξη του ατόμου
ή/και ως φορτίο για το ίδιο
το άτομο ή την οικογένειά
του.

70
Η αναπηρία ως
δυνατότητα

Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται στην αναπηρία
ως δυνατότητα που
παρέχεται στο ανάπηρο
άτομο ή στην οικογένειά
του για να αναπτύξει τις
δυνατότητές του και να
ωριμάσει.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«…Αλλά ο μέγιστος ρόλος που οφείλουμε να
διαδραματίσουμε στην ζωή των παιδιών μας είναι
όταν αυτά ενηλικιωθούν. Γιατί απλούστατα, τα
δικά μας παιδιά δε θα μεγαλώσουνε ποτέ… Πόσο
μάλλον των δικών μας παιδιών που τα
περισσότερα ερεθίσματα περνούν απευθείας μέσα
από την ψυχή τους γιατί λείπει η δυνατότητα του
νου να τα φιλτράρει και να αξιολογήσει…».
(Βιολόγια, ligeri, «Παιδιά που δε θα μεγαλώσουν
ποτέ», 16/12/2006)
«…Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αναπηρία είναι
αγώνας για ζωή και όχι για θάνατο. Η αναπηρίας σε
μαθαίνει να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες με πολύ
μεγαλύτερο θάρρος. Ας σταματήσουμε να βλέπουμε
πάντα αρνητικά το θέμα της αναπηρίας.
Ζεις/αναπνέεις/αγαπάς και τα πρωινά
παρακολουθείς τον ήλιο να ανατέλλει.. Λοιπόν μην
τα παρατάς…» (Χονδροματίδης Χρήστος,
«Τηλεόραση–Αναπηρία» ημ. ανάρτησης 22/2/08)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να παρουσιάζεται η
αναπηρία ως εμπόδιο στην
ανάπτυξη του ατόμου ή του
οικογενειακού του περιβάλλοντος
ή ως ανυπέρβλητος φυσικός
περιορισμός ή/και φορτίο.

Στα κείμενα αυτής της κατηγορίας
θα πρέπει να εκφράζεται η άποψη
ότι η αναπηρία μπορεί να
λειτουργήσει και ως μοχλός
ανάπτυξης διαφόρων πλευρών της
προσωπικότητας είτε του
ανάπηρου ατόμου, είτε του
οικογενειακού του περιβάλλοντος.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 80 Εμπορευματοποίηση της αναπηρίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εδώ ανήκουν κείμενα που

«…Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο έχει επικριθεί
από την πλειονότητα των φορέων που εμπλέκονται στην
εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία όχι μόνο δεν
απαντά στο δικαίωμα της εκπαίδευσης και της
πρόσβασης σε αυτή, αλλά την εμπορευματοποιεί, την
υποβαθμίζει, και μεταθέτει το κόστος της από την
πολιτεία στην οικογένεια…» (Παρέμβαση αναπήρων
πολιτών, «Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι για 185 χιλιάδες
μαθητές με αναπηρία», 3/9/2008)

αναφέρονται σε διάφορες
80
Εμπορευματοποίηση
της αναπηρίας

όψεις της ζωής των
αναπήρων
διαμεσολαβημένες από το
κέρδος και το εμπόριο.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να γίνεται λόγος για
διάφορες βασικές ανάγκες των
ανάπηρων ατόμων που έχουν
καταστεί αντικείμενο
εμπορικής εκμετάλλευσης από
ιδιώτες ή μη.

- 15 -

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 90 Αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

91
Ρατσισμός από τον
κοινωνικό
περίγυρο/Αρνητική
αντιμετώπιση

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κείμενα που αναφέρονται
σε αντιλήψεις, στάσεις και
συμπεριφορές που
εξαναγκάζουν τα ανάπηρα
άτομα σε υποτελή
διαβίωση επειδή ανήκουν
σε μια διακριτή κατηγορία
ανθρώπων ή/και κείμενα
στα οποία αναφέρεται ότι
η αντιμετώπιση από το
περιβάλλον προκαλεί
αρνητικά συναισθήματα
στο ανάπηρο άτομο ή
στους οικείους του.
Κείμενα στα οποία

«…Η ζωή μας στην πολυκατοικία εξελίσσεται σε
δράμα.. Οι "αποκατω" απειλουν με δικαστήρια
...Τα δύσκολα βράδια που το αγοράκι μου
υποφέρει και κλαίει και χτυπιέται (ακατάλληλες
ώρες κοινης ησυχίας) βγαίνουν στα μπαλκόνια και
βρίζουν ... Κι εγώ προσπαθώ να μεταδώσω την
(οποια) ηρεμία μου στο ανήσυχο αγχωμένο και
υπο καθεστώς έκρηξης παιδάκι μου...» (Βιολόγια,
miky, «Ιστορίες... για αγρίους», Παρ, 22/02/2008)

αναφέρεται ότι η
αντιμετώπιση από το
92
Θετική αντιμετώπιση

περιβάλλον προκαλεί
θετικά συναισθήματα στο
ανάπηρο άτομο ή στους
οικείους του.

«…Ο Αλέξανδρος και οι γονείς του (μια και εκ
μέρους τους μιλώ) αυτούς τούς ρατσιστές που
λέγαμε, δεν τους έχουν συναντήσει. Μπορεί να
έχουν πολλά πρακτικά προβλήματα. Αλλά, ως
τώρα, η συμπεριφορά των γνωστών και άγνωστων
που συναντούν κυμαίνεται από ουδετερότητα έως
φιλικότητα. Ποτέ δεν τους έτυχε να αιστανθούν
οτι κάποιος τους οικτήρει ή τους μειώνει την
αξιοπρέπεια.» (Βιολόγια, enlogo, «Προσβάλλουν
τα γεγονότα», 15/06/2008)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Να διατυπώνονται αντιλήψεις,
στάσεις ή συμπεριφορές του
κοινωνικού περίγυρου που
εκφράζουν ρατσισμό απέναντι στα
ανάπηρα άτομα
Επίσης, τα κείμενα θα πρέπει να
περιλαμβάνουν φράσεις που να
δείχνουν ότι η συμπεριφορά των
γύρω (π.χ. οίκτος, περιέργεια,
αδιαφορία, εχθρότητα, κ.λ.π.)
προκαλεί αρνητικά συναισθήματα
στο ανάπηρο άτομο ή στους
οικείους του.
Τα κείμενα θα πρέπει να
περιλαμβάνουν φράσεις που να
δείχνουν ότι η συμπεριφορά των
γύρω (π.χ. αμεσότητα, ειλικρίνεια,
κ.λ.π.) προκαλεί θετικά
συναισθήματα στο ανάπηρο άτομο
ή στους οικείους του.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10.0 Τρόποι περίθαλψης-φροντίδας (care)
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Στην υποκατηγορία αυτή
ταξινομούνται κείμενα στα
οποία αναφέρεται ότι οι

10.1
Κράτος
πρόνοιας/δημόσιος
τομέας

συγγραφείς/πομποί αναζητούν
τρόπους περίθαλψης και

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«…Η υγεία, η Εκπαίδευση, η απασχόληση, η
κοινωνική φροντίδα αποτελούν μη
εμπορεύσιμα κοινωνικά αγαθά και το κράτος
οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση των
πολιτών σε αυτά ιδιαίτερα αυτών με χαμηλά
εισοδήματα…» (Παρέμβαση Αναπήρων
Πολιτών, «Το ιδεολογικό μας πλαίσιο»,
24/12/2006)

φροντίδας μέσα από τις
υπηρεσίες πρόνοιας του
δημόσιου τομέα

Εδώ εντάσσονται κείμενα που
οι συγγραφείς τους,
10.2
Ιδιωτικός τομέας

αναζητώντας περίθαλψη ή
φροντίδα, απευθύνονται σε
ιδιωτικές υπηρεσίες

«…θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι: πρόσφατα
είχα συναντήση με μία ειδική θεραπεύτρια της
μεθόδου Padovan, τη δίδα Τάνια Δρακουλάκου
- Κορυδαλός, (στοιχεία έχω στη διάθεσή μου)
η οποία με κατατόπισε πλήρως σχετικά. Το
κόστος της μεθόδου είναι 30 ευρώ το 45 λεπτο
και καλύπτεται από τα ταμεία (εκδίδουν
αποδείξεις οι θεραπευτές)…» (Βιολόγια,
mageandi, «Tα νέα μας», 08/12/2006)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
φροντίδα και η περίθαλψη που
δικαιούνται τα ανάπηρα άτομα
-είναι αρμοδιότητα των
κρατικών υπηρεσιών πρόνοιας
και γενικότερα, του δημόσιου
τομέα
-για την αναζήτηση
περίθαλψης και φροντίδας
απευθύνονται ή πρέπει να
απευθύνονται σε δημόσιες
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το
αν αναφέρεται ότι είναι
ανεπαρκείς οι υπηρεσίες
αυτές.
Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
φροντίδα και η περίθαλψη που
δικαιούνται τα ανάπηρα άτομα
-είναι αρμοδιότητα και του
ιδιωτικού τομέα
-για την αναζήτηση
περίθαλψης και φροντίδας
απευθύνονται σε ιδιωτικές
υπηρεσίες, όταν οι κρατικές
αποδεικνύονται ανεπαρκείς.
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Στα κείμενα αυτά η περίθαλψη/
10.3
Προσωπικές σχέσεις

φροντίδα αναζητείται μέσα από
προσωπικές σχέσεις (συγγενείς,

«…Έχει ωριμάσει στην συνείδησή μου η
πεποίθηση οτι η σύσταση ενός σχήματος που
θα φιάξουμε εμείς οι γονείς που τα αγαπάμε,
θα μάς επιτρέψει την δημιουργία ενός
περιβάλλοντος όπου τα παιδιά μας θα διαβιούν
με αξιοπρέπεια, προστασία και με την
διακριτική βοήθεια των ειδικών,θα
δημιουργούν συνειδητά, θα εισπράτουν την
χαρά της δημουργίας με συνέπεια την
προαγωγή της ψυχικής τους ισοροπίας και
προσωπικής τους ανάπτυξης. (Βιολόγια, ligeri,
30/07/2006)

φίλοι)

Να αναφέρεται ότι η
περίθαλψη/ φροντίδα
-μπορεί ή/και πρέπει να
παρέχεται μέσα από
υποστηρικτικά δίκτυα του
οικογενειακού ή/και του
φιλικού περιβάλλοντος της
οικογένειας
-αναζητείται στις προσωπικές
αυτές σχέσεις.
-Για την ταξινόμηση ενός
κειμένου στη κατηγορία αυτή,
δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση των
προσωπικών σχέσεων ως
τρόπου φροντίδας/περίθαλψης.

10.4
Εθελοντισμός

Η φροντίδα/περίθαλψη
αναζητείται στον εθελοντισμό

«…Κάνουμε επίσης και θεραπευτική ιππασία
χάρη στην εθελοντική οργάνωση "Ερμής" και
στη συνεργασία ενός καταπληκτικού
ζευγαριού που παραχωρούν τα άλογά τους και
προσφέρουν και οι ίδιοι πολύ δουλειά για τα

-Θα πρέπει να αναφέρεται ότι
απευθύνονται στις εθελοντικές
οργανώσεις (ΜΚΟ κ.λ.π.) για
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παιδιά.…» (Βιολόγια, «Αναζήτηση ειδικών
θεραπευτών» alexatagalaki, 30/05/2006)

παροχή
φροντίδας/περίθαλψης.
-Δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση του
εθελοντισμού ως τρόπου
φροντίδας/περίθαλψης.

Η φροντίδα/περίθαλψη
θεωρείται από τους
10.5
Φιλανθρωπία

συγραφείς/πομπούς ως υπόθεση
των φιλανθρωπικών
οργανώσεων.

«…Στην επικαιρότητα της εβδομάδας που
πέρασε, έπαιξε ο τηλεμαραθώνιος της
MARFIN EGNATIA BANK. Θεάρεστη
φιλάνθρωπος δραστηριότητα, κατά κύριο λόγο
αρωγός στους συλλόγους γονέων παιδιών με
ειδικές ανάγκες. Η φιλανθρωπία όμως δεν
είναι αυτή που θα λύσει το σοβαρό αυτό
πρόβλημα…» (Βιολόγια, «Χτίζουν στην
άμμo», ligeri 24/10/2007)

-Να αναφέρεται ότι
απευθύνονται σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις
(εκκλησία, κ.λ.π.) για παροχή
φροντίδας/περίθαλψης.
-Δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση της
φιλανθρωπίας ως τρόπος
φροντίδας/περίθαλψης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 11.0 Αναπηρία και τρέχουσα πολιτική/πολιτικοί
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται κείμενα
που αναφέρονται στην

11.1
Ως μέσο για επίλυση
προβλημάτων

τρέχουσα πολιτική ως
μέσο για την επίλυση
προβλημάτων που

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«…Το άρθρο είναι ωραίο, καλογραμμένο και δείχνει την
ελληνική πραγματικότητα έναντι της ευρωπαικής με απλά και
κατανοητά λογια. ομως δεν είναι τόσο τρανταχτό κατά την
γνώμη μου, ώστε να του δώσει την πρέπουσα σημασία ο
πολιτικός κόσμος και να "ντραπεί" και επιτέλους ώστε να
κάνει κάτι σωστό για τα παιδιά μας, με βάση τα ευρωπαικά
πάντα προτυπα...». (Βιολόγια, angela "Με αγωνιστικούς
χαιρετισμούς...!!!", 29/10/2008)

σχετίζονται με την
αναπηρία.
Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται κείμενα
που μιλούν για την
11.2
Ως εμπόδιο στην
επίλυση προβλημάτων

τρέχουσα πολιτική ως
εμπόδιο στην επίλυση
προβλημάτων
σχετικών με την
αναπηρία.

«…Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
κινείται στην ίδια λογική με τις προηγούμενες κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή των μεγαλόστομων εξαγγελιών, την
ανεπάρκεια σε υποδομές, την υποχρηματοδότηση και
εμπορευματοποίηση της πρόνοιας. Εξαγγέλλεται με
πομπώδεις τόνους η θέσπιση της κάρτας αναπηρίας και του
μητρώου αναπήρων ενώ δεν έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία
χρηματοδότηση. Εξαγγέλλεται η διανομή ενός υπολογιστή σε
κάθε μαθητή με αναπηρία και δεν έχει δοθεί ούτε ένας. Η
χώρα μας είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ε. Ε. που δεν
είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση για τους μαθητές με
αναπηρία…» (Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών,

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Να αναγνωρίζεται ότι
-η πολιτική και οι
πολιτικοί έχουν
αρμοδιότητα στην επίλυση
των προβλημάτων σχετικά
με την αναπηρία,
-να αναγνωρίζεται η
δυνατότητα ή/και η
υποχρέωση της τρέχουσας
πολιτικής και των
πολιτικών να δώσουν λύση
στα σχετικά με την
αναπηρία προβλήματα.
Να αναγνωρίζεται ότι
-η πολιτική και οι
πολιτικοί έχουν
αρμοδιότητα στην επίλυση
των προβλημάτων σχετικά
με την αναπηρία,
-να γίνεται λόγος για την
τρέχουσα πολιτική ή/και
τους πολιτικούς με τρόπο
που να δείχνει ότι το είδος
της πολιτικής που
εφαρμόζεται συνιστά
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«Πανηγυρισμοί χωρίς ουσία για τη Παγκόσμια ημέρα των
ατόμων με αναπηρία», 28/11/2006)

Εδώ ταξινομούνται
11.3
Απαξίωση της
πολιτικής και των
πολιτικών

κείμενα που
απαξιώνουν την
πολιτική γενικά.

«…Σίγουρα δεν πρέπει να ανήκουμε σε κανένα από τα δύο
«μεγάλα» κόμματα που έχουν πάρει και παίρνουν συνέχεια
την εξουσία, γιατί σαν εξουσία κανένα δεν νοιάστηκε ποτέ
για τα προβλήματά μας. Τι περιμένεις άλλωστε από
ανθρώπους που θέλουν να πάρουν όπως λένε την εξουσία,
φυσικά και την θέλουν για δικό τους και μόνο όφελος.
Ιστορικά κανείς δεν πήρε την εξουσία για όφελος των
πολλών, πόσο μάλλον των ασθενέστερων όπως τα άτομα με
αναπηρίες. Κανείς τους δεν νοιάστηκε για εμάς, γι' αυτό δεν
έχει γίνει σχεδόν τίποτα στην χώρα μας τόσα χρόνια. Θα μου
πείτε και τότε γιατί να μην ανήκουμε στην αριστερά; Εάν
ασχοληθείτε λίγο θα δείτε ότι τα κομμουνιστικά καθεστώτα
ποτέ δεν ασχολήθηκαν με το άτομο ως μονάδα, αλλά ως το
κοινωνικό σύνολο ομαδοποιημένο ταξικά. Φανταστείτε ότι κι
εμείς που έχουμε αναπηρίες ήμαστε γι' αυτούς μια ξεχωριστή
ταξική ομάδα, απρόσωπη, πράγμα που θα είναι μεγάλο λάθος,
αφού κάθε άτομο με αναπηρία έχει διαφορετικές ανάγκες….
Στα τα φασιστικά καθεστώτα βρισκόμασταν πάντα σε ακόμη
χαμηλότερη -χειρότερη θέση, αφού είμαστε γι' αυτά το
κατακάθι της κοινωνίας, γιατί ζούμε εις βάρος των πολλών.
Μην ξεχνάμε ότι ο Χίτλερ για να αυξήσει τα έσοδα του
κράτους του για την παραγωγή όπλων, κατάσφαξε όλους τους
ανάπηρου σχεδόν που ζούσαν στα ιδρύματα της τότε
Γερμανίας. Ένα ακόμα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που
κανένας σχεδόν δεν γνωρίζει. Τελικά η ουσία είναι ότι για

εμπόδιο στη λύση των
προβλημάτων που
σχετίζονται με την
αναπηρία.

Τα κείμενα θα πρέπει
-να αναφέρονται με
απαξιωτικό τρόπο ή
εκφράσεις στην πολιτική
ή/και τους πολιτικούς,
-να μην αναγνωρίζουν
στην πολιτική ή/και στους
πολιτικούς την ευθύνη, τη
διάθεση ή την αρμοδιότητα
να απαντήσουν σε
προβλήματα που
σχετίζονται με την
αναπηρία.
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όλες τις δημοκρατίες και για όλα τα καθεστώτα αποτελούμε
την ασθενέστερη τάξη που κανένας τους δεν ασχολήθηκε
ουσιαστικά. Aλλώστε η αναπηρία με την εξουσία θα έλεγα
ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές, αντίρροπες έννοιες, που
ποτέ δε συμπίπτουν…» (Χονδροματίδης Χρήστος «Η
ιδεολογία των αναπήρων». ημερ. ανάρτησης 1/3/08)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 12.0 Αναπηρία και επιστήμη/επιστήμονες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ταξινομούνται κείμενα στα
οποία αναγνωρίζεται η
12.1
Ως μέσο για επίλυση
προβλημάτων

συμβολή της επιστήμης και
των επιστημόνων στην

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«…Με λίγα λόγια όλοι είμαστε εν δυνάμει
ανάπηροι; ΟΧΙ δεν συμφωνώ καθόλου όλοι μας
είμαστε εν δυνάμει αρτιμελείς, απλά η ιατρική (η)
η επιστήμη γενικότερα δεν έχει βρει ακόμα τον
τρόπο να μας βοηθήσει όλους…» (Χονδροματίδης
Χρήστος, «Αναπηρία χωρείς “ιδιαιτερότητες”»,
ημερ. ανάρτησης 27/2/08 _1)

επίλυση προβλημάτων
σχετικών με την αναπηρία.

Εντάσσονται κείμενα στα
οποία θεωρείται ότι η
12.2
Ως εμπόδιο στην
επίλυση
προβλημάτων

αποκλειστική επίκληση της
επιστήμης δυσχεραίνει ή
συσκοτίζει τα σχετικά με την
αναπηρία προβλήματα.

«…Πρωτα απο ολα θεωρω οτι τα τεστ ευφυιας
ειναι αναξιοπιστα, δεν προδιαγραφουν τιποτα και
δεν εχουν καμμια σημασια για την εξελιξη
καποιου. Νομιζω πως οσοι μπαινουμε σε αυτο την
σελιδα εχουμε πολυ σοβαροτερα προβληματα να
σκεφτουμε απο το ποσο εξυπνοι ειμαστε και
επιπλεον οι ανθρωποι που αντιμετωπιζουν
προβληματα νοητικης υστερησης με τα παιδια
τους βρισκονται για αλλη μια φορα μπροστα σε
ενα μοντελο ΑΙΝΣΤΑΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στο
οποιο πολλα παιδια δεν θα μπορουν να
ανταποκριθουν…» (Βιολόγια, «Τεστ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν τη
δυνατότητα και την αρμοδιότητα
της επιστήμης (κυρίως της
ιατρικής και σχετικών
ειδικοτήτων) να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα σχετικά με την
αναπηρία
-να αναφέρεται η επιστήμη με
τρόπο που να δείχνει ότι
συμβάλλει στην επίλυση αυτών
των προβλημάτων.
Θα πρέπει να φαίνεται από τα
κείμενα ότι η επιστήμη (κυρίως
η ιατρική και οι παρεμφερείς
ειδικότητες) δε μπορεί να
απαντήσει επαρκώς στα
ζητήματα αναπηρίας, αλλά
αντίθετα τα συσκοτίζει.
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Εδώ εντάσσονται κείμενα
στα οποία απαξιώνεται ο
12.3
Απαξίωση της
επιστήμης και των
επιστημόνων

ρόλος της επιστήμης και των
φορέων της, εξαιτίας της
διάψευσης των προσδοκιών
που είχαν οι
συγγραφείς/πομποί..

ευφυιας;»,ελπιδα , 26/10/2008)
«…Θα ήθελα σε αυτόν τον χώρο να γράφουμε ότι
κατα καιρούς βρίσκουμε από τον έντυπο τύπο, από
βιβλία αλλά και από το διαδίκτυο σχετικά με τα
αίτια του αυτισμού! Ξέρω ότι αυτό το θέμα μας
καίει και αν και δεν θα βοηθήσει σε τίποτα την
τωρινή κατάσταση των παιδιών μας τουλάχιστον θα
έχουμε μια ιδέα για τις πιθανές αιτίες και θα
μπορούμε να αποφύγουμε κάποια πράγματα σε
κάποια δεύτερη εγκυμοσύνη αλλά και να
ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας σε αυτή την
ερώτηση, μιας και οι γιατροί το μόνο που ξερουν να
πουν είναι να το "χωνέψουμε" και ότι "δεν ξέρουν",
πράγμα που έμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί!..»
(Βιολόγια, angela, «Επιστημονικές απόψεις για το
"Τι φταίει"», 17/02/2007)

Οι συγγραφείς των κειμένων θα
πρέπει
-να αναγνωρίζουν ότι ο ρόλος
της επιστήμης (κυρίως της
ιατρικής αλλά όχι αποκλειστικά)
στη λύση των προβλημάτων
σχετικά με την αναπηρία θα
έπρεπε να είναι θετικός και
συγχρόνως
-να αναφέρονται με απαξιωτικό
τρόπο ή εκφράσεις στην
επιστήμη (κυρίως αλλά όχι
αποκλειστικά την ιατρική) ή/και
τους φορείς της εξαιτίας της
διάψευσης των προσδοκιών που
είχαν από αυτήν.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 13.0 Αναπηρία και μεταφυσική
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Εδώ εντάσσονται κείμενα που

13.1
Η αναπηρία ως
σταλμένη από το θεό

αναφέρουν την αναπηρία ως
φορτίο ή ευλογία που στάλθηκε

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«…Κανένας γονιός δε φταίει αν
γεννήσει παιδί με ιδιαιτερότητα. Ο
Θεός τα δίνει αυτά και τα δίνει για
καλό…» (Βιολόγια, likavgh,
21/10/2008)

από το θεό σε επιλεγμένα
άτομα.

13.2
Η αναπηρία ως κακή
τύχη

Εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται στην αναπηρία ως
αποτέλεσμα κακοτυχίας.
Εδώ ταξινομούνται κείμενα που
συνδέουν την απάντηση στα

13.3
Ελπίδα και μεταφυσική

προβλήματα που προέρχονται
από την αναπηρία με δυνάμεις
έξω από την υλική
πραγματικότητα

«…δεν ήταν κάτι που θα μπορούσατε
να το αποτρέψετε. Τραβήξαμε το
λαχείο με κλειστά μάτια και μας
κληρώθηκε. δυστυχώς…».(Βιολόγια,
marmar, «κάποιες πληροφορίες»,
29/01/2007)
«…Εύχομαι να γίνει ένα θαύμα, και
αυτο το σκυθρωπό προσωπάκι της να
γίνει φωτεινό για να χαμογελάσει
επιτέλους και η δική μου ψυχή…»
(Βιολόγια, «Πονάω πολύ», kari,
11/9/06)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
-Να αναγνωρίζεται ότι η αναπηρία
συνδέεται με δυνάμεις έξω από την
υλική πραγματικότητα
-Να φαίνεται ότι τα ανάπηρα άτομα ή
οι οικογένειές τους επιλέχθηκαν από
το θεό επειδή είχαν τις αντοχές ή
κάποιες ειδικές ικανότητες να
αντεπεξέλθουν σε δύσκολες
συνθήκες,
ως θείο δώρο ή θεία δίκη
-Να αναγνωρίζεται ότι η αναπηρία
συνδέεται με δυνάμεις έξω από την
υλική πραγματικότητα και είναι
συνέπεια κάποιας κακοτυχίας.
Θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι
συγγραφείς ελπίζουν σε μεταφυσικές
δυνάμεις να «άρουν» την κατάσταση
της αναπηρίας, με ανορθολογικό
τρόπο.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 14.0 Διεκδικήσεις
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται σε
διεκδικήσεις των αναπήρων
ή των οικογενειών τους που
14.1
Με στόχο το άτομο

ξεκινούν έξω από
συλλογικές διαδικασίες και
διατυπώνουν αιτήματα που
αφορούν είτε μεμονωμένα
άτομα είτε πολύ
περιορισμένες ομάδες
ατόμων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

«…ΝΑΙ αναπηρία τέλος σταματά να μιλάς για αυτήν,
κοίτα μπροστά σου προσπάθησε να καλυτερεύσεις την
ζωή σου, να βρείς φίλους να σε στηρίξουν. Σταματά
να κλαίς και να ζητάς ένα θαύμα χωρίς εσύ να κάνεις
τίποτα. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις με ανθρώπους
οι οποίοι έχουν ίδιο ή παρόμοιο πρόβλημα με το δικό
σου. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα και άνετα γιατί
βλέπεις ότι δεν είσαι ο μοναδικός με αναπηρία, ενώ
δεν χρειάζεται να ανακριθείς γιατί ξέρουν περίπου τι
έχεις, αφού και αυτοί τον ίδιο πόνο έχουν.
Προσπάθησε να επικοινωνείς όσο μπορείς, μην μείνεις
ποτέ για αρκετό χρόνο μόνος, θα δημιουργηθούν και
άλλα προβλήματα εκτός της αναπηρίας-μοναξιάς. Να
βγαίνεις έξω, να χρησιμοποιείς τα μέσα συγκοινωνίας
αν μπορείς, να απαιτήσεις βελτίωση της
καθημερινότητας σου, όταν δεν έχεις πρόσβαση σε
κάποια υπηρεσία. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι μας να
βγαίναμε έξω αναγκάζοντας κάποιους
καλοπερασάκηδες πολιτικούς να ασχοληθούν πιο
ενεργά με εμάς που μας θεωρούν πολίτες Β`
κατηγορίας. Πάλεψε, ποτέ στη ζωή δεν μας έρχονται
όλα έτοιμα. Ξεχνά την αναπηρία σου, φώναξε και εσύ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΛΟΣ!!!» (Χονδροματίδης Χρήστος,
“Αναπηρία τέλος”, ημερ. Ανάρτησης 27/5/07)

Οι διεκδικήσεις θα πρέπει
-να ξεκινούν από την
αναγνώριση του
προβλήματος ως ατομική
υπόθεση,
-να αναφέρονται σε ατομικές
προσπάθειες και
αναζητήσεις λύσεων,
-να προβάλλουν αιτήματα
που να αφορούν μόνο το
άτομο που διεκδικεί ή έναν
πολύ στενό κύκλο ατόμων
με παρόμοια
χαρακτηριστικά,
-οι τρόποι διεκδίκησης να
μην έχουν κινηματικό
χαρακτήρα.

- 26 -

Εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται σε
14.2
Με στόχο την ομάδα
των αναπήρων

«…Και για να μην μένουμε στα απλά ευχολόγια, για
κινήσεις προς τον Συνήγορο Υγείας είμαι στη διάθεση
όλων μας για τη σύνταξη ενός εγγράφου,
εμπεριστατωμένου, απαιτητικού και ουσιαστικού…»
(Βιολόγια, jenny , «Kαλή ανά(σ)ταση», 30/03/2007)

διεκδικήσεις των αναπήρων
ή των οικογενειών τους και
αφορούν αποκλειστικά την
ομάδα των αναπήρων.

Εδώ ταξινομούνται κείμενα
στα οποία διατυπώνονται
διεκδικήσεις που συνδέουν
14.3
Με
κοινωνικό/χειραφετικό
στόχο

τα προβλήματα των
αναπήρων με τα γενικότερα
κοινωνικά προβλήματα και
αναζητούνται συλλογικές
λύσεις με

«…Είναι επιτακτική η ανάγκη του συντονισμού της
δράσης των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων ώστε
αυτές να διαθέτουν φωνή και έκφραση στην κεντρική
πολιτική σκηνή. Μετανάστες, άνθρωποι που ανήκουν
σε μειονότητες, άνεργοι, εξαρτημένοι χρήστες
τοξικών ουσιών, χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα με
αναπηρία όλοι εμείς οι κοινωνικά αποκλεισμένοι
μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις και την δράση
μας για να έχουμε την δική μας φωνή. Ο κοινωνικός
αποκλεισμός δεν αντιμετωπίζεται με ξόρκια,
επιδόματα κρατικής ελεημοσύνης ή την φιλανθρωπία
των τηλεοπτικών καναλιών και των επιχειρηματιών. Η
αριστερά οφείλει να συμπεριλάβει στις διεκδικήσεις

Στα κείμενα
-θα πρέπει να αναφέρονται
διεκδικήσεις των αναπήρων
ή των οικογενειών τους που
διατυπώνουν αιτήματα που
αφορούν αποκλειστικά την
ομάδα των αναπήρων,
-οι συλλογικότητες μέσα από
τις οποίες εκφράζονται οι
διεκδικήσεις θα πρέπει να
αποτελούνται μόνο από
ανάπηρα άτομα ή τις
οικογένειές τους,
-οι τρόποι διεκδίκησης να
μην έχουν κινηματικό
χαρακτήρα.
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει
-να αναγνωρίζεται η
σύνδεση των προβλημάτων
των αναπήρων με τα
συνολικότερα κοινωνικά
προβλήματα,
-οι διεκδικήσεις να μην

- 27 -

κοινωνικό/χειραφετικό
προσανατολισμό.

και την δράση της τα πραγματικά προβλήματα αλλά
και να προτείνει τις αναγκαίες λύσεις για την άρση
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού απαιτεί μία κοινωνία που θα κυριαρχεί η
δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, η ανοχή στην
διαφορά φυλετικών, θρησκευτικών και πολιτικών
πεποιθήσεων. Αγωνιζόμαστε για μία κοινωνία όπου η
αναπηρία δεν θα αντιμετωπίζεται με την
προκατάληψη και την ιδεοληψία αλλά ως διαφορά
που θα υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο και
αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.» (Παρέμβαση
αναπήρων πολιτών, «Οι «χωρίς φωνή» τα δικαιώματα
στην διαπασών», 26 Φεβρουαρίου, 2008)

περιορίζονται αποκλειστικά
σε ζητήματα αναπηρίας αλλά
να προεκτείνονται και σε
άλλα κοινωνικά ζητήματα,
-ο τρόπος διεκδίκησης που
προτείνεται να έχει
κινηματικό χαρακτήρα
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 15.0 Το διαδίκτυο και η τεχνολογία
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Στα κείμενα αυτά το διαδίκτυο
αντιμετωπίζεται ως βήμα για τη
15.1
Ως μέσο δημοσιοποίησης

δημοσιοποίηση ζητημάτων που
απασχολούν τους
συγγραφείς/πομπούς.

Στα κείμενα αυτά φαίνεται ότι
το διαδίκτυο παρέχει έναν
κοινωνικό χώρο μέσα από τον
15.2
Ως μέσο συγκρότησης
ομάδας

οποίο δίνεται η δυνατότητα
συνεύρεσης, επικοινωνίας,
ανάπτυξης σχέσεων και
ανταλλαγής απόψεων και
πληροφοριών μεταξύ ατόμων
που συγκροτούν κοινότητα στη

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
«…η παρέμβαση δεν είναι μια
συνδικαλιστική κίνηση και για αυτό δεν
δραστηριοποιείται στους φορείς των
αναπήρων ως τέτοια, αλλά απευθύνεται στην
Ελληνική κοινωνία όπου παρουσιάζει την
γνώμη της για την κατάσταση των
αναπήρων. Η παρέμβαση είναι ένα forum
συνάντησης ενεργών πολιτών με
συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές και
προβληματισμούς.» (Παρέμβαση Αναπήρων
Πολιτών, «Η ταυτότητα μας», 23/12/2006)
«…Τη περασμένη εβδομάδα εγώ με το μικρό
μου "άγγελο" ήρθαμε Αθήνα για λίγες μέρες
για τη συνάντηση μας με τη Δρ. Σκουτέλη.
Εκμεταλλευόμενη αυτή την ευκαιρία είχα τη
τιμή να γνωρίσω κάποια από τα μέλη του
"Νόηση" και πρέπει να σας πω ότι ήταν η πιο
όμορφη εμπειρία της ζωής μου. Δεν
περίμενα ποτέ από ανθρώπους που γνώρισα
ελάχιστα μέσα από το internet να με δεχθούν
στο σπίτι τους, να αγκαλιάσουν το μωρό μου
και όχι τυπικά αλλά με αγάπη, πολλή αγάπη.
Έφυγα από την Αθήνα πλουσιότερη, γεμάτη
από πολλά συναισθήματα και ξέρω ότι έχω
νέους φίλους που μας αγαπούν και μας

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να φαίνεται ότι το
διαδίκτυο αξιοποιείται ως
μέσο για τη δημοσιοποίηση
και προώθηση των απόψεων
που εκφράζουν οι συγγραφείς
των κειμένων.

Θα πρέπει να αναγνωρίζεται
στα κείμενα η συνεισφορά του
διαδικτύου στη συγκρότηση
κοινότητας μεταξύ ατόμων
που μοιράζονται τις ίδιες
ανησυχίες.
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βάση κοινών ενδιαφερόντων ή
προβλημάτων.

Εδώ εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται στο διαδίκτυο και
15.3
Ως ακύρωση των
προβλημάτων
προσβασιμότητας

την τεχνολογία γενικότερα, ως
μέσο για την άρση
προβλημάτων
προσβασιμότητας.

νοιάζονται… 'Aγγελε, (είναι ο εκδότης της
ιστοσελίδας) σε ευχαριστώ πολύ που
έφτιαξες αυτό το site και μας έδωσες την
ευκαιρία να ζήσουμε αυτή την εμπειρία...»
(Βιολόγια, angelboy, «Με πολλή αγάπη»,
10/12/2006)
«…Πριν από δυο χρόνια με την βοήθεια του
εργοθεραπευτή μου, βρήκαμε το τρόπο να
χειρίζομαι τον υπολογιστή μου. Αυτό με
βοήθησε πολύ, γιατί μετά το ατύχημα έχασα
όλους σχεδόν τους φίλους μου ενώ
αδυνατούσα να γνωρίσω νέους, αφού
κλείστηκα στο σπίτι. Ο υπολογιστής και το
ιντερνετ με βοήθησαν να επικοινωνήσω με
τον έξω κόσμο. Αμέσως κατάλαβα ότι η
τεχνολογία μπορεί να σε αποκαταστήσει
ακόμα και λειτουργικά, αφού πίσω από τον
υπολογιστή όλοι ήμαστε ίσοι…» (Χρήστος
Χονδροματίδης, «Το βιογραφικό μου».
http://chrisxx.com/aboutme.php)

Να αναγνωρίζεται η συμβολή
του διαδικτύου και της
τεχνολογίας στην προσπάθεια
των ανάπηρων ατόμων για
πρόσβαση και συμμετοχή σε
διάφορες όψεις της κοινωνικής
ζωής
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Ταξινόμηση της Α’ ομάδας κειμένων
(Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10 Μοντέλο αναπηρίας
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

11
Ατομικό/ιατρικό

Στο μοντέλο αυτό
εντάσσονται τα κείμενα που
αναφέρονται ξεκάθαρα στην
αναπηρία ως προσωπική
τραγωδία με ατομικές
διεξόδους και ως ατομική
υπόθεση που μπορεί να
αντιμετωπιστεί με τη
βοήθεια της ιατρικής.
Εδώ εντάσσονται κείμενα
που αντιμετωπίζουν την

12
Κοινωνικό

αναπηρία ως κοινωνικό
ζήτημα, δηλαδή η αναπηρία
επιβάλλεται στους
ανάπηρους εξαιτίας των

2

ΚΕΙΜΕΝΑ 2,

«…Πιστεύουμε πως Χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο
γενεσιουργό αίτιο για την κατάσταση που βρίσκονται
οι ανάπηροι αποτελεί η επί δεκαετίες ασκούμενη
πάγια κυβερνητική πολιτική του πολιτικού
συστήματος εξουσίας που αναπαράγει την όξυνση των
κοινωνικών ανισοτήτων και δημιουργεί συνθήκες
κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης...»
(Α’ κ.1)
«…Οχι ειδική είσοδος για τους «καημένους» τους

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα κείμενα που ανήκουν σε
αυτή την κατηγορία πρέπει
να αναφέρονται στην
αναπηρία με ιατρικούς ή
επιστημονικούς όρους, να
αντιμετωπίζουν την
αναπηρία ως προσωπική
τραγωδία και να αναζητούν
ατομικές λύσεις κυρίως μέσα
από θεραπευτικές
παρεμβάσεις.
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
αναφέρεται ότι η αναπηρία
σχετίζεται με την πολιτική
και οικονομική οργάνωση
της κοινωνίας ή και με τα
υπάρχοντα πολιτισμικά
πλαίσια και να αναζητούνται
λύσεις που θα άρουν τους
κοινωνικούς, πολιτισμικούς

Στα κείμενα έχει κρατηθεί η ορθογραφία, η σύνταξη και οι υπογραμμίσεις των συγγραφέων τους.
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φραγμών που τους θέτει η
κοινωνία

ανάπηρους -μια είσοδος προσβάσιμη από όλους. Γιατί
μια ζωή να ξεχωρίζω; Κάνω ό,τι μπορώ, δουλεύω, έχω
ενδιαφέροντα. Η αναπηρία μου δεν με απασχολεί.
Αυτοί όμως με κάνουν να με απασχολεί.» (Α’ κ.8)
«…Η υπόθεση της ειδικής αγωγής και του
εκπαιδευτικού μοντέλου που πρέπει να εφαρμοστεί
δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης με
τους φορείς των εκπαιδευτικών και των ατόμων με
αναπηρία, ενώ η προσέγγιση γίνεται με όρους ενός
ιατροκεντρικού μοντέλου…» (Α’ κ.17)

13
Άλλο

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα στα
οποία η αναπηρία δε
συσχετίζεται ούτε με
ατομικά/ιατρικά, ούτε με
κοινωνικά πλαίσια, αλλά
υπάρχει αυτοτελώς

και οικονομικούς φραγμούς.
Επίσης δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιείται
ιατρική/επιστημονική
ορολογία.

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η αναπηρία δε
θα πρέπει να αναφέρεται σε
σχέση με ιατρικές/ατομικές ή
κοινωνικές παραμέτρους,
αλλά ως μια συγκυριακή
κατάσταση της οποίας η
ύπαρξη δεν ερμηνεύεται.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 20 Κοινωνική ταυτότητα
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Στα κείμενα αυτά η κύρια
ιδιότητα της ομάδας που
υπονοείται ότι ανήκει ο
συγγραφέας (ή το άτομο για το
οποίο μιλάει) είναι αυτή του
21
Συγκροτείται στη βάση της
ιδιότητας του πολίτη

πολίτη. Η αναπηρία
αντιμετωπίζεται θετικά.
Απορρίπτονται οι αρνητικές
προεκτάσεις του ιατρικού
μοντέλου και υπερισχύει η
επικέντρωση στον αποκλεισμό
και την ανισότητα που
χαρακτηρίζει την αναπηρία.

ΚΕΙΜΕΝΑ
«Η ταυτότητα μας
Η παρέμβαση αναπήρων πολιτών είναι μία
άτυπη κίνηση η οποία αποτελείται από
ενεργούς πολίτες. Σε αυτήν συμμετέχουν
ενεργοί πολίτες από όλο το φάσμα των
ατόμων με αναπηρία αλλά και πολίτες από
άλλους κοινωνικούς χώρους που έχουν
έντονα ευαισθητοποιηθεί για τα
προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και
των οικογενειών τους. Πρότυπο αυτής μας
της προσπάθειας αποτέλεσαν αντίστοιχες
κινήσεις ενεργών πολιτών στην χώρα μας
αλλά και στην Ευρώπη, όπως κινήσεις για
θέματα περιβάλλοντος ή του κοινωνικού
ρατσισμού και του κοινωνικού
αποκλεισμού…» (Παρέμβαση Αναπήρων
Πολιτών, «Η ταυτότητα μας»)
«…1. Ως ενεργοί πολίτες μας εμπνέουν τα
ιδανικά των μεγάλων αξιών της
ανθρωπότητας όπως εκφράστηκαν στους
αγώνες των λαών. Η δημοκρατία, ο
δημοκρατικός σοσιαλισμός, η δίκαιη
αναδιανομή του πλούτου, η κοινωνική
δικαιοσύνη, είναι ιδανικά, που εμπνέουν

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι συγγραφείς θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν στον εαυτό
τους ή στο άτομο για το οποίο
μιλούν ως κύρια την ιδιότητα
του πολίτη, ανεξάρτητα από
αναπηρίες,
-να μην εστιάζουν στη βλάβη
αλλά στην ανισότητα και τον
αποκλεισμό που χαρακτηρίζει
την αναπηρία.
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και την δική μας προσπάθεια για έναν
κόσμο καλύτερο με σεβασμό στην
διαφορετικότητα και την παροχή ίσων
ευκαιριών σε όλους τους πολίτες για μια
δημιουργική συμμετοχή στην κοινωνική
και οικονομική ζωή…» (Α’ κ.6)

22
Συγκροτείται στη βάση της
αναπηρίας (βλάβης)

Η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως
αρνητική ταυτότητα. Η βλάβη
είναι η μοναδική εστία
ανάλυσης. Η θλίψη και η
απώλεια εσωτερικεύονται και η
δοκιμασία εστιάζεται στον
εαυτό. Ως μια εξατομικευμένη
εμπειρία, τα δομικά και
πολιτισμικά συμφραζόμενα δεν
αμφισβητούνται και πιθανές
εναλλακτικές προοπτικές στο
κυρίαρχο βιοϊατρικό
παράδειγμα δε γίνονται ορατές.

Οι συγγραφείς πρέπει
-να αναγνωρίζουν τον εαυτό
τους ή τα άτομα για τα οποία
μιλούν ως φέροντα κάποια
σωματική ή διανοητική βλάβη
η οποία να αποτελεί και το
βασικό χαρακτηριστικό τους,
-να βιώνουν την αναπηρία ως
εξατομικευμένη εμπειρία,
-να αναφέρονται σε ιατρική
τραγωδία.

23
Συγκροτείται στη βάση
άλλων συνθηκών

Η ταυτότητα προσδιορίζεται
σύμφωνα με διάφορες πτυχές
της εμπειρίας των συγγραφέων,
όπως για παράδειγμα, το φύλο,
η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη,
ο σεξουαλικός
προσανατολισμός, η
οικογενειακή κατάσταση, ή κάτι
άλλο.

Να φαίνεται ότι πτυχές της
εμπειρίας των συγγραφέων ή
των ατόμων στα οποία
αναφέρονται, όπως το φύλο, η
εθνικότητα, η κοινωνική τάξη,
η οικογενειακή κατάσταση
κ.λ.π. μπορεί να αποτελούν
βασικότερα χαρακτηριστικά
της ταυτότητάς τους από ότι η
αναπηρία..
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 30 Γλώσσα του συγγραφέα/πομπού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Στην κατηγορία
αυτή ταξινομούνται
κείμενα των οποίων
31
Κοινωνικός/πολιτικός
λόγος

οι συγγραφείς
χρησιμοποιούν
γλώσσα με
πολιτικό και
κοινωνικό
περιεχόμενο

ΚΕΙΜΕΝΑ
«Οι θέσεις μας
Η παρέμβαση αναπήρων πολιτών αποτελεί ένα φόρουμ ενεργών
πολιτών με αναπηρία και έχει τις ακόλουθες ιδεολογικές
κατευθύνσεις…
-Οι μεγάλες κατακτήσεις των λαών καθώς και η οικοδόμηση ενός
αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους θεωρούμε πως αποτελούν
μία ισχυρή παρακαταθήκη για τους αγώνες της ανθρωπότητας για
αυτούς που το έχουν ανάγκη. Η οικοδόμηση ενός
αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους με την διεύρυνση της
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών πιστεύουμε πως υπηρετεί
απόλυτα τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία. Θεωρούμε
χρήσιμη την συμβολή προς αυτήν την κατεύθυνση μια σειρά
κατακτήσεων που επιτεύχθηκαν από σοσιαλδημοκρατικές
κυβερνήσεις στο παρελθόν, καθώς και αυτές του υπαρκτού
σοσιαλισμού. Νομίζουμε πως αυτή η εμπειρία πρέπει να
αξιοποιηθεί με την αναγκαία προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες
με στόχο την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών που έχουν
ανάγκη σε αγαθά και υπηρεσίες.
-Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή διάκρισης των πολιτών που
πηγάζει από την εθνική ή την θρησκευτική τους αναφορά. Είμαστε
απέναντι σε κάθε μορφή εκδήλωσης κοινωνικού ρατσισμού και
διεκδικούμε τον σεβασμό στην διαφορετικότητα…
-θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των φορέων που
παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας, ενώ παράλληλα απαιτείται η
συγκρότηση ελεγκτικών μηχανισμών που θα διασφαλίζουν την

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θα πρέπει στα κείμενα
να γίνεται ευθεία
αναφορά στις κοινωνικές
συνθήκες. Οι συγγραφείς
να εντάσσουν την
αναπηρία στο πλαίσιο
των κοινωνικών σχέσεων
που την προκαλούν.
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διαφάνεια.
-Καθιέρωση μηχανισμών αξιολόγησης και αξιοποίησης ως προς
την εκτέλεση των προγραμμάτων της Ε Ε, με την ταυτόχρονη
καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής στον αναπηρικό
χώρο.
-Θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την εξυγίανση και λειτουργία των
αναπηρικών οργανώσεων με την καθιέρωση του ασυμβίβαστου
της συμμετοχής στην διοίκηση των οργανώσεων ενώ αυτές
υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής φροντίδας.» (Α’ κ.6)
«Κατά την γνώμη μας το κύριο αίτιο για την παραγωγή και
διαιώνιση του φαινομένου της επαιτείας είναι οι κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται από το κυρίαρχο
κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Η όξυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων και η συνεχής παραγωγή πολιτών κοινωνικά
αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων δημιουργούν την φτώχεια
και την εξαθλίωση τους. Η επαιτεία γέννημα αυτών των συνθηκών
αποτελεί την πιο άγρια και στυγνή εκμετάλλευση όχι μόνο στο
ανθρώπινο σώμα αλλά και στην ψυχική υπόσταση του ατόμου
κουρελιάζοντας κάθε έννοια αξιοπρέπειας. Αυτές ακριβώς τις
συνθήκες βιώνουν στον μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό οι
άνθρωποι με αναπηρία στην χώρα μας…» (Α’ κ.12)
«Στον αέρα οι κατασκηνώσεις για τα άτομα με αναπηρία από
τις «ιερές» διεκδικήσεις.
Ενώ η Ελληνική κοινωνία συνταράσσεται από το σκάνδαλο της
μονής βατοπεδίου μία ακόμη «ιερή» διεκδίκηση έρχεται στο φως
της δημοσιότητας. Πρόκειται για την παρακείμενη μονή του Αγίου
Διονυσίου η οποία με αγωγή της από τον Αύγουστο του 2006
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διεκδικεί από το ελληνικό δημόσιο έκταση 8000 στρεμάτων στην
Κασάνδρα της Χαλκιδικής η οποία εκδικάζεται στις 17/09. Σε
αυτή την έκταση περιλαμβάνονται 26 στρέμματα όπου εδώ και
μισό αιώνα λειτουργούν οι κατασκηνώσεις όπου παραθερίζουν
άτομα με αναπηρία.
Πρόκειται για μια ενέργεια η οποία αποδεικνύει το ανάλγητο και
ξεδιάντροπο πρόσωπο των υπευθύνων της μονής που ενώ είναι
ταγμένοι να υπηρετούν τον Θεό και τον συνάνθρωπο προφανώς
προτάσσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια για μια έκταση που
θεωρείται περιοχή φιλέτο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στον τουρισμό. Ως ενεργοί πολίτες στον χώρο
των ατόμων με αναπηρία δεν μπορούμε να μην στιγματίσουμε και
να καταδικάσουμε αυτή την προκλητική συμπεριφορά που θα έχει
ως αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων να στερήσει σημαντικές
υπηρεσίες από τα άτομα με αναπηρία που τις έχουν τόση ανάγκη.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση σιωπά, και δεν υπερασπίζεται δια
των αρμοδίων Υπουργών Υγείας πρόνοιας και εσωτερικών την
νομιμότητα. Επισημαίνουμε πως με τον Ν 2646/1998 η έκταση
των26 στρεμμάτων όπου λειτουργούν οι κατασκηνώσεις είναι στην
κυριότητα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.
Καλούμε τον οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και
τον Αρχιεπίσκοπό Αθηνών να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο
ζήτημα καταδικάζοντας με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό
συμπεριφορές που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Καλούμε την κυβέρνηση και την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να
επιβάλλουν την αυτονόητη νομιμότητα και να διασφαλίσουν την
ανεμπόδιστη λειτουργία των κατασκηνώσεων. Σε διαφορετική
περίπτωση θα πρόκειται για πράξη συναλλαγής έχοντας μάλιστα
ως άλλοθι και προμετωπίδα το «καλό» των ατόμων με αναπηρία
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παραχωρώντας εκτάσεις που ανήκουν στον ελληνικό λαό σε
αδίστακτους ιδιότες που καλύπτουν με το ράσο τα επιχειρηματικά
τους συμφέροντα.» (Α’ κ.19)
«Αλληλεγγύη στον αγώνα της νεολαίας.
Αυτές τις μέρες η Ελληνική κοινωνία συνταράσσεται από μία
πρωτοφανή σε έκταση και μαζικότητα κοινωνική εξέγερση. Στην
πρώτη γραμμή το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα με μαζικές
διαδηλώσεις σε ολόκληρη την χώρα εκφράζει την οργή του για την
ασκούμενη κυβερνητική πολιτική που έχει περιθωριοποιήσει
εκατομμύρια συμπολίτες μας. Η εν ψυχρώ Δολοφονία του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι της αγανάκτησης και της κοινωνικής οργής ολόκληρης της
κοινωνίας που δυναμικά εκφράστηκε από δεκάδες χιλιάδες νέους
ανθρώπους. Η ωμή βία και η κρατική καταστολή είναι η απάντηση
της συντεταγμένης πολιτείας σε κάθε ομάδα που διεκδικεί μια
δίκαιη κοινωνική πολιτική, να ζήσει σε έναν καλύτερο κόσμο.
Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα με αναπηρία μαζί με τις οικογένειες
τους βιώνουν χρόνια τώρα έναν σύγχρονο κοινωνικό καιάδα που
συστηματικά έχουν αποκλειστεί χωρίς να έχουν πρόσβαση σε
βασικές πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Το
κοινωνικό κράτος έχει αντικατασταθεί από δομές σύγχρονης
νεοφιλανθρωπίας, φιέστες υποκρισίας, ευχές και ανώδυνες
διαπιστώσεις, ενώ βασικά δημόσια κοινωνικά αγαθά όπως της
υγείας, της παιδείας, της φυσικής αποκατάστασης έχουν παραδοθεί
στον βωμό του κέρδους και της εμπορευματοποίησης. Το 90 %
των ατόμων με αναπηρία είναι αποκλεισμένο από την
εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ το 85% δοκιμάζεται από την ανεργία
στέλνοντας τα άτομα με αναπηρία στις στρατιές των
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εκατομμυρίων απόκληρων αυτής της κοινωνίας. Το κραυγαλέο
κοινωνικό έλλειμμα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την πρώτη
μεταπολεμική γενιά σε χειρότερες συνθήκες διαβίωσης σε ένα
καθεστώς κοινωνικής βαρβαρότητας και εργασιακής ανασφάλειας.
Ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία θα πληρώσουν βαριά αυτή την
απάνθρωπη νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Το δίδαγμα από αυτά τα γεγονότα που γεννά ταυτόχρονα και την
ελπίδα είναι πως όταν οι πολίτες αυτενεργούν ξεπερνώντας τους
έτσι και αλλιώς απαξιωμένους κοινωνικούς θεσμούς μπορούν με
την δική τους δύναμη από θεατές να γίνουν πρωταγωνιστές στα
γεγονότα, να πάρουν στα χέρια τους το δικό τους μέλλον. Εμείς το
γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό ως κίνηση ενεργών πολιτών. Με κάθε
τρόπο και μέσο εκδηλώνουμε και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
σε αυτό τον αγώνα της νέας γενιάς που ξέρουμε πως είναι και
δικός μας αγώνας που περικλείει και τις δικές μας αγωνίες και
διεκδικήσεις. Ματαιοπονούν όλοι εκείνοι που ως εκφραστές του
πολιτικού συστήματος θέλουν να ταυτίσουν αυτό το μαζικό και
αυθόρμητο κίνημα της οργής και του αγώνα με πράξεις τυφλής
βίας και καταστροφών. Αυτό που καθημερινά ασκεί την βία με
κάθε τρόπο απροκάλυπτα ή συγκεκαλυμμένα είναι το κράτος μέσα
από κάθε λογής μηχανισμούς καταστολής για να επιβάλει την
νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα.» (Α’ κ.21)

32
Επιστημονικός
λόγος/ορολογία

Εντάσσονται
κείμενα που
χρησιμοποιούν
ορολογία η οποία
συνήθως
χρησιμοποιείται
από την

Οι συγγραφείς αυτών των
κειμένων θα πρέπει
-να αναφέρονται στην
αναπηρία με βιολογικούς
όρους,
-να χρησιμοποιούν
εξειδικευμένη γλώσσα και
ορολογία που γίνεται
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επιστημονική
κοινότητα.

33
Καθημερινός/
συναισθηματικός
λόγος

Κείμενα που
χρησιμοποιούν
απλό, καθημερινό
λόγο και
εκφράζουν τη
συναισθηματική
κατάσταση του
συγγραφέα/πομπού.

κατανοητή κυρίως από την
επιστημονική κοινότητα
και πιθανόν και από άτομα
που έχουν ασχοληθεί
συστηματικά με την
αναπηρία ως
ιατρικό/βιολογικό ζήτημα.
Η γλώσσα των κειμένων
αυτών θα πρέπει
-να είναι αυτή που
χρησιμοποιείται στην
καθημερινή επικοινωνία,
χωρίς χρήση
εξειδικευμένης ορολογίας
-να εκφράζει τη
συναισθηματική
κατάσταση του
συγγραφέα/πομπού.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 40 Το σώμα και ο πόνος στην αναπηρία
ΟΡΙΣΜΟΣ

41
Έχει κεντρικό ρόλο στη ζωή
του ανάπηρου ατόμου

Εντάσσονται κείμενα
στα οποία
αναγνωρίζεται ότι το
σώμα και ο σωματικός
πόνος έχουν
καθοριστική σημασία
ζωή των αναπήρων.

Θα πρέπει να
αναφέρεται η
σωματική κατάσταση
και ο πόνος ως
σημαντικό μέρος της
ζωής των αναπήρων.

Κείμενα στα οποία το
σώμα και ο πόνος
αντιμετωπίζονται ως
περιφερειακά ζητήματα
στη ζωή των αναπήρων.

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η σωματική
κατάσταση και ο πόνος
δεν θα πρέπει να
αναφέρονται ως
πρωταρχικά ζητήματα
σε σχέση με την
αναπηρία.

42
Δεν έχει σημαντική θέση
στην αναπηρία

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 50 Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται σε
51
Προσπελασιμότητα

προβλήματα
προσπελασιμότητας του
δομημένου περιβάλλοντος
και των μέσων μαζικής
μεταφοράς

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Το ατύχημα που το 1987 τον καθήλωσε σε αναπηρική
καρέκλα, δεν στάθηκε ικανό να «παγώσει» τη ζωή του:
συνεχίζει να εργάζεται (είναι βιολόγος), βγαίνει έξω, πάει
ταξίδια. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε στον δρόμο
άτομα με αναπηρία. Η μισή αλήθεια είναι ότι δεν τους
αφήνουν οι υποδομές. Η άλλη μισή ότι δεν είμαστε εκεί για
να τις επιβάλλουμε», λέει στην «Κ». «Σίγουρα δεν είναι
εύκολο. Ακόμα και στο πιο απλό πράγμα, να πας να
αγοράσεις ψωμί, αντιμετωπίζεις χίλια εμπόδια. Εχει φτάσει
να με… ιντριγκάρει αυτό. Καθημερινές επικίνδυνες
αποστολές!» Ο ίδιος κινείται με ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο,
εξαιρετικά βαρύ για ανεβοκατεβάσματα στα πεζοδρόμια.
«Παρ’ όλα αυτά, πάω. Οχι βέβαια όπως θα ήθελα και όπως
μου επιβάλλει η αξιοπρέπειά μου. Αλλά έχω δει αλλαγές
στους ανθρώπους εξ αιτίας της προσωπικής μου στάσης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τις ράμπες μπροστά από τα
γκαράζ δεν τις κλείνουν ποτέ, τις ράμπες όμως στα
πεζοδρόμια συνεχώς. Σου λέει ο άλλος, μια φορά τον μήνα
περνάει από εδώ ανάπηρος, τώρα θα περάσει; Το ένα
δηλαδή φέρνει το άλλο».
Οχι βέβαια ότι έχει σταματήσει να τον εξοργίζει η πρακτική
τού «όπου βρω παρκάρω». «Κυρίως με ενοχλεί που
αναγκάζομαι κάθε τόσο να παίρνω τηλέφωνο την
αστυνομία. Αλλά όταν πάω να πάρω το τραμ και ένα
αυτοκίνητο μου κλείνει την πρόσβαση και χάνω τον συρμό,

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στα κείμενα αυτής
της κατηγορίας θα
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αναφέρονται στοιχεία
του δομημένου
αστικού
περιβάλλοντος και
των μέσων
μεταφοράς που
συνιστούν εμπόδια
στην κοινωνική
συμμετοχή των
αναπήρων.
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δεν μένει κάτι άλλο να κάνω». Οπως λέει ο κ. Τσίγκανος,
το τραμ και το μετρό είναι προσβάσιμα μέσα μεταφοράς τα λεωφορεία όμως όχι. Εκκρεμεί άλλωστε η εκδίκαση της
αγωγής για προσβολή προσωπικότητας που έχει καταθέσει
εναντίον της ΕΘΕΛ, του ΟΑΣΑ και ενός οδηγού
λεωφορείου. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, σχεδόν όλα τα
λεωφορεία έχουν επιγονάτηση, ενώ το 1/4 αυτών φέρει
ράμπες - οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν
αυτά τα μέσα για να επιβιβαστούν τα άτομα με αναπηρία. Η
θεωρία όμως -και εδώ- απέχει από την πράξη. Οσο για την
προσβασιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών; «Αλλη
ερώτηση;» είχε απαντήσει με νόημα στην «Κ» νωρίτερα ο
κ. Βουλγαρόπουλος. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η
εικόνα που καταγράψαμε έξω από το υπουργείο Υγείας: η
θέση στάθμευσης για αναπηρικό αυτοκίνητο κατειλημμένη
από «μη δικαιούχο όχημα»…
«Μα, εγώ θέλω να μπω στον κόσμο»
«Δεν θέλω να εξαρτώμαι ούτε από την καλοσύνη των
οδηγών των λεωφορείων ούτε κανενός. Το θέμα δηλαδή
δεν είναι να φτάσω κάπου, αλλά να μην σπάσουν τα νεύρα
μου μέχρι να φτάσω», σημειώνει στην «Κ» ο κ. Π.
Τσίγκανος, τετραπληγικός και χρήστης αναπηρικού
αμαξιδίου, μιλώντας στην «Κ» με αφορμή την έκθεση
«Αυτονομία 2007» που ολοκληρώνεται αύριο στο ΣΕΦ.
«Πας σε μια δημόσια υπηρεσία, σε ένα μπαρ, σε μια
καφετέρια και οι άνθρωποι σκοτώνονται να σε
εξυπηρετήσουν. Αυτό όμως, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν
μας κάνει καλό. Θέλω να πιω ένα ποτό, όχι να γίνω ρεζίλι»,
συνεχίζει ο ίδιος. «Ξέρετε ότι στο Ελευθέριος Βενιζέλος
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δεν σε πάνε από τη φυσούνα στο αεροπλάνο, αλλά με…
ανυψωτικό μηχάνημα, που χρησιμοποιείται για τα
εμπορεύματα, σε βάζουν από την πίσω πόρτα; Μα, εγώ
θέλω να μπω με τον κόσμο!»
Τα απλά, καθημερινά πράγματα κρύβουν τις μεγαλύτερες
δυσκολίες. «Στην Αθήνα, δεν μπορείς να πας για ψώνια.
Μπορεί να πάρεις ωραιότατα το μετρό, που είναι
προσβάσιμο και να φτάσεις στον πεζόδρομο της Ερμού.
Μέχρι εκεί καλά. Για να μπεις όμως σε οποιοδήποτε
κατάστημα έχει σκαλοπάτι. Γιατί ρε παιδιά να πρέπει να με
βοηθάει πάντα κάποιος να μπω μέσα; Τόσο δύσκολο είναι
να υπάρχει ράμπα;…» (Α’ κ.8)
«…Επί του πεζοδρομίου της οδού Ελαιών, νούμερο 11 και
γωνία με την οδό Κηφισού, μέχρι και προ δέκα ημερών από
όσο γνωρίζω, υπήρχε συστοιχία κατακόρυφων πασσάλων,
οι οποίοι όχι απλά εμπόδιζαν την διάβαση των πεζών, αλλά
ήταν ένα απαράβατο εμπόδιο για κάθε μετακινούμενο με
τροχοκαρέκλα (όπως ο υπογράφων) και γενικά για κάθε
εμποδιζόμενο άτομο, όπως μητέρα με αμαξίδιο μωρού,
πολίτη της τρίτης ηλικίας, οποιοδήποτε άτομο που κουβαλά
ψώνια, κ.λ.π. Για το θέμα είχε υπάρξει αναλυτική
τηλεφωνική ενημέρωση από τον πατέρα μου Απόστολο
Πόλη, κατ’ επανάληψη και είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι το
θέμα θα διευθετηθεί. Με κατάπληξη εχθές αφού έφθασα με
την τροχοκαρέκλα μου, στο εν λόγω σημείο, διαπίστωσα
ότι έχουν τοποθετηθεί πολύ περισσότεροι πάσσαλοι, περί
τους 25. Περιττό να αναφέρω ότι η χρήση του πεζοδρομίου
από μέρους μου είναι αδύνατη, όπως και μητέρων που
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Ταξινομούνται κείμενα
όπου αναφέρεται η
εκπαίδευση των
52
Εκπαίδευση

αναπήρων ως
ελλειμματική και
συμβάλλουσα στον
κοινωνικό τους

έχουν αμαξίδια μωρού και γενικότερα όλων των
εμποδιζομένων ατόμων. Σας γνωρίζω ότι αυτό συνιστά,
αποκλεισμό και απαγόρευση της κυκλοφορίας μου, σε
καθαρά δημόσιο χώρο…» (Α’ κ.10)
«…Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση της
ειδικά συσταθείσης για θέματα ΑμΕΑ ειδικής
διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Τα στοιχεία που
συλλέγησαν περιγράφουν (ακόμη μια φορά) την οδυνηρή
πραγματικότητα των αναπήρων στην Ελλάδα.
Τεράστια τα ελλείμματα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής
ζωής. Στη μέριμνα, την πρόσβαση, την εκπαίδευση,
αποκατάσταση - επανένταξη… Πάνω από 900.000
συμπολίτες καθημερινά βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό
και ό,τι άλλο συνεπάγεται για ανθρώπους β’ κατηγορίας.
Στερούνται πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην αγορά
εργασίας, στα δρώμενα της πόλης και διέπονται αυτοί και
οι οικογένειές τους από καθεστώς ασάφειας, ρατσιστικών
αποκλεισμών και συμπεριφορών, αναλγησίας και
αβεβαιότητας. Το μέλλον τους δυσοίωνο. Μια
πραγματικότητα που προκαλεί και αμαυρώνει την εικόνα
της κοινωνίας μας...» (Α’ κ.2)

αποκλεισμό.
«…Όμως η καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι
ανάπηροι καμία σχέση δεν έχει με τις φιέστες παντός
τύπου, παραγεμισμένες με ψεύτικα χαμόγελα και
εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Η πραγματική κατάσταση
των αναπήρων περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό από την
έκθεση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής, την
οποία μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη από την

Στα κείμενα αυτής
της κατηγορίας θα
πρέπει να
αναφέρονται
προβλήματα του
εκπαιδευτικού
συστήματος που
οφείλονται
-είτε στη δομή του
συστήματος
-είτε στην άγνοια, τις
αντιλήψεις και τις
στάσεις των φορέων
του εκπαιδευτικού
συστήματος
και οδηγούν τα
ανάπηρα άτομα σε
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ιστοσελίδα μας, στο http://www.panap.gr/ekthesi.zip. Σ’
αυτή διαπιστώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των
αναπήρων ζει σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού. Χαρακτηριστική διαπίστωση αποτελεί το
γεγονός πως μόνον 2 στους 10 αναπήρους συμμετέχουν
στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση…»(Α’ κ.5)

αποκλεισμό.

«…Η 3η του Δεκέμβρη βρίσκει τα άτομα με αναπηρία να

βιώνουν στο πετσί τους τις συνέπειες της πολιτικής των
κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Σήμερα 180.000 παιδιά με
αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται εκτός
ειδικής αγωγής. Μόνο το 10% των παιδιών με αναπηρίες
συμμετέχει στην δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία.
Εκατοντάδες κέντρα επαγγελματικής και δημιουργικής
απασχόλησης τα οποία στην συντριπτική τους πλειοψηφία
λειτουργούν με πρωτοβουλία γονέων η των ιδίων των
αναπήρων φυτοζωούν μέσα σε ένα καθεστώς υποβάθμισης
υποχρηματοδοτησης και διάλυσης. Τεράστιες οι ελλείψεις
στο χώρο της ειδικής αγωγής σε διδακτικό προσωπικό με
την διάλυση των ειδικών σχολείων. Στην πόλη μας <<
γιορτάζουμε >> την μέρα αυτή με την αναστολή
λειτουργίας των περισσοτέρων τμημάτων ένταξης (τμήματα
που βρίσκουν ειδική αγωγή μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες) στα Δημοτικά Σχολεία λόγω έλλειψης
εκπαιδευτικού προσωπικού. Σε μια από της μεγαλύτερες
πόλεις της Ελλάδας στη Νίκαια δεν υπάρχει καμία δομή
δημόσιας εκπαίδευσης ούτε ειδικό νηπιαγωγείο ούτε ειδικό
δημοτικό σχολειο Αποτέλεσμα πολιτικών κεντρικών και
τοπικών απαξίωσης των ανθρώπων με αναπηρίες….» (Α’
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κ.14)
«Μαθητές με αναπηρία, με τον μανδύα της ένταξης στο
περιθώριο
Αυτές τις μέρες ένα ακόμα από τα πολλά σχέδια νόμου για
την ειδική αγωγή δημοσιοποιείται από το Υπουργείο
παιδείας. Χωρίς αμφιβολία η ένταξη των μαθητών στο
κοινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν αποτελεί μόνον ένα ορθό
στόχο που τίθεται από το σύνολο των φορέων που
εμπλέκονται με την αναπηρία, αλλά πρωτίστως θα έπρεπε
να αποτελεί αταλάντευτη επιλογή ολόκληρης της
κοινωνίας, ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Ωστόσο,
σε διαχρονικό επίπεδο κάποιος από την εξέλιξη των
πραγμάτων διαπιστώνει πως αυτή κάθε αυτή η ένταξη των
μαθητών με αναπηρία χρησιμοποιήθηκε από το σύνολο των
κυβερνήσεων ως πρόσχημα για την εγκατάλειψη τους στο
έλεος των ιδιωτικών συμφερόντων και της παραπαιδείας.
Ένας πολύ απλός, μα και ταυτόχρονα κραυγαλέος δείκτης,
τεκμηριώνει τον ισχυρισμό μας. Σύμφωνα με στοιχεία του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που δόθηκαν στην δημοσιότητα
τον Μάιο του 2004, σε σύνολο 190.000 μαθητών
συμμετέχουν μόνο 19.300 στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Δηλαδή, πρακτικά, το ελληνικό κράτος εκπαιδεύει σήμερα
μόνον 1 στους 10 μαθητές με αναπηρία. Επομένως όχι
μόνον την διαδικασία της ένταξης δεν έχουμε διασφαλίσει
ως χώρα αλλά ούτε την εκπαίδευση του συνόλου των
μαθητών με αναπηρία…» (Α’ κ.17)
«Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι για 185 χιλιάδες μαθητές
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με αναπηρία
Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από το ξεκίνημα της νέας
σχολικής χρονιάς και για 185 χιλιάδες μαθητές με αναπηρία
δεν θα χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου. Μία ακόμη
σχολική χρονιά όπου η έλλειψη των σχολικών μονάδων,
των τεχνολογικών υποδομών, καθιστούν την εκπαίδευση
για τους μαθητές με αναπηρία προβληματική έως
ανύπαρκτη γεγονός που αποδεικνύεται από το τραγικά
χαμηλό ποσοστό συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία μόλις 10%...» (Α’ κ.18)
«Εγκατάλειψη και εξόντωση βιώνουν οι οικογένειες των
παιδιών με αναπηρία
Με αφορμή την υπόθεση του μικρού Γιώργου, του
αυτιστικού παιδιού που εκδιώχθηκε από το σχολείο του,
σύλλογοι από όλη την Ελλάδα που εκπροσωπούν παιδιά με
αναπηρία υπογράφουν καταγγελία.
Οι σύλλογοι, που εκπροσωπούν γύρω στους 4.500 γονείς,
καταγγέλλουν την κατάσταση των δικαιωμάτων των
παιδιών με αναπηρία και των υπηρεσιών Πρόνοιας για τα
συγκεκριμένα παιδιά που βιώνουν την εγκατάλειψη από την
Πολιτεία επισημαίνοντας ότι “η καταγγελία της μητέρας
του μικρού Γιώργου αντανακλά την εκπαιδευτική και
κοινωνική κακοποίηση και εξόντωση εκατοντάδων παιδιών
του αυτιστικού φάσματος και όχι μόνο”.
Υπενθυμίζεται ότι ο μικρός Γιώργος πήγαινε στο δημοτικό
και λόγω της κατάστασής του δικαιούνταν Παράλληλη
Στήριξη. Η διεύθυνση του σχολείου αρνήθηκε τη στήριξη
και προσπάθησε με διάφορους τρόπους να διώξει το παιδί
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Εντάσσονται κείμενα που
κάνουν λόγο για ζητήματα
53
Υγεία

επάρκειας του
συστήματος υγείας και
των δομών
αποκατάστασης.

Κείμενα που συζητούν τα
προβλήματα των
αναπήρων σε σχέση με
54
Εργασία

την εύρεση και διατήρηση
εργασίας που να
ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και τα εργασιακά

από το σχολείο του, παρότι η κατάστασή του τού επέτρεπε
να παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα. Το αποτέλεσμα
της όλης δοκιμασίας ήταν η κατάσταση του παιδιού να
χειροτερεύσει…» (Α’ κ.22)
«…Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση της
ειδικά συσταθείσης για θέματα ΑμΕΑ ειδικής
διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Τα στοιχεία που
συλλέγησαν περιγράφουν (ακόμη μια φορά) την οδυνηρή
πραγματικότητα των αναπήρων στην Ελλάδα.
Τεράστια τα ελλείμματα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής
ζωής. Στη μέριμνα, την πρόσβαση, την εκπαίδευση,
αποκατάσταση - επανένταξη… Όταν υπάρχουν 200
δημόσιες κλίνες αποκατάστασης και ελάχιστα απαιτούμενες
2.000. Όταν υπάρχουν 30.000 παιδιά με αυτισμό και μόνο
500 φιλοξενούνται σε ειδικά κέντρα. Όταν 4.000 νέοι
παραπληγικοί κάθε χρόνο προσθέτονται στον Καιάδα
εξαιτίας της απουσίας πολιτικής πρόληψης των τροχαίων
και αποκατάστασης...»(Α’ κ.2)
«…Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση της
ειδικά συσταθείσης για θέματα ΑμΕΑ ειδικής
διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Τα στοιχεία που
συλλέγησαν περιγράφουν (ακόμη μια φορά) την οδυνηρή
πραγματικότητα των αναπήρων στην Ελλάδα.
Τεράστια τα ελλείμματα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής
ζωής. Στη μέριμνα, την πρόσβαση, την εκπαίδευση,
αποκατάσταση - επανένταξη… Πάνω από 900.000
συμπολίτες καθημερινά βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό
και ό,τι άλλο συνεπάγεται για ανθρώπους β’ κατηγορίας.
Στερούνται πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην αγορά

Θα πρέπει να
αναφέρονται
προβλήματα
πρόσβασης στο
δημόσιο σύστημα
υγείας και στις
υπηρεσίες
αποκατάστασης
καθώς και
προβλήματα
επάρκειας του
συστήματος και των
δομών του.
Πρέπει να
αναφέρονται
προβλήματα
-στην εύρεση
εργασίας
-στη διατήρησή της
-στην αντιστοιχία της
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τους προσόντα.

εργασίας, στα δρώμενα της πόλης και διέπονται αυτοί και
οι οικογένειές τους από καθεστώς ασάφειας, ρατσιστικών
αποκλεισμών και συμπεριφορών, αναλγησίας και
αβεβαιότητας. Το μέλλον τους δυσοίωνο. Μια
πραγματικότητα που προκαλεί και αμαυρώνει την εικόνα
της κοινωνίας μας…» (Α’ κ.2)

εργασίας με τα

«…Όμως η καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι
ανάπηροι καμία σχέση δεν έχει με τις φιέστες παντός
τύπου, παραγεμισμένες με ψεύτικα χαμόγελα και
εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Η πραγματική κατάσταση
των αναπήρων περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό από την
έκθεση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής, την
οποία μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη από την
ιστοσελίδα μας, στο http://www.panap.gr/ekthesi.zip. Σ’
αυτή διαπιστώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των
αναπήρων ζει σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού. Χαρακτηριστική διαπίστωση αποτελεί το
γεγονός πως μόνον 2 στους 10 αναπήρους συμμετέχουν
στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση…»(Α’ κ.5)

συνεπάγονται

επαγγελματικά
προσόντα των
ατόμων και τις
ανάγκες τους, που
περιθωριοποίηση και
φτώχεια.

«Καθηλωμένοι στην ανεργεία.
8 στα 10 άτομα με αναπηρία δεν βρίσκουν θέση εργασίας
Η 36χρονη κ. Φωτεινή Κασιωτάκη έχει προβλήματα
όρασης και είναι μητέρα ενός 6χρονου παιδιού. Έχει
σπουδάσει στο ΤΕΙ φυσικοθεραπείας, έχει τελειώσει το ΙΕΚ
τηλεφωνητών και χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Εδώ και 14 χρόνια όμως είναι άνεργη! «H φράση “ψάχνω
για δουλειά” δεν υπάρχει για εμάς τους πολίτες με
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Κείμενα που αναφέρουν
55
Θεσμικός ρατσισμός

θεσμοθετημένα μέτρα ή
παραλήψεις της πολιτείας
σε βάρος των αναπήρων

προβλήματα όρασης. Είμαστε αναγκασμένοι να ασκήσουμε
μόνο το επάγγελμα του τηλεφωνητή. Αλλά κι αυτές οι
θέσεις είναι περιορισμένες. Προκηρύξεις γίνονται μόνο
κάθε 3-4 χρόνια…», λέει με παράπονο, τονίζοντας ότι
αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες να βρει δουλειά. Στην
ίδια απελπιστική κατάσταση βρίσκεται η πλειονότητα των
ατόμων με αναπηρίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑΜΕΑ), το
84% των αναπήρων είναι εκτός εργατικού δυναμικού με
αποτέλεσμα να καταδικάζονται στη φτώχεια και την
περιθωριοποίηση. Όπως τονίζει στα «ΝΕΑ» η κ.
Κασιωτάκη, οι μόνες θέσεις που προσφέρονται στο
Δημόσιο για τους τυφλούς πολίτες είναι των τηλεφωνητών.
«Ωστόσο, λόγω της αυτοματοποίησης των κέντρων, οι
θέσεις τηλεφωνητών έχουν λιγοστέψει και τα άτομα έχουν
αυξηθεί. Κι όμως, η Πολιτεία θα μπορούσε να
δημιουργήσει θέσεις για πολίτες με αναπηρίες και για άλλες
ειδικότητες. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να υπάρχουν
σχολές- ΙΕΚ χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
κινησιοθεραπευτών προκειμένου ακόμα περισσότερα άτομα
με αναπηρίες να εντάσσονται στην αγορά εργασίας». (Α’
κ.15)
«…Την ίδια στιγμή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
(ηλεκτρονικά & έντυπα) συμβάλλουν καθοριστικά στην
διαμόρφωση των αντιλήψεων και της στάσης ζωής της
κοινής γνώμης απέναντι στα προβλήματα των αναπήρων.
Στην συντριπτική πλειοψηφία των ρεπορτάζ που γίνονται
για τα αμεα αναπαράγονται ρατσιστικά πρότυπα με σκοπό
την αύξηση των κερδών τους μέσω της υψηλής

Να αναφέρονται
μέτρα ή παραλείψεις
από την πλευρά του
κράτους, των
υπηρεσιών του ή
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τηλεθέασης. Ιδιαίτερα αυτή η κατάσταση συμβαίνει στα
τηλεοπτικά μέσα τα οποία αναπαράγουν πολλές φορές
αρνητικές αντιλήψεις και συμπεριφορές σε σχέση με τα
άτομα με αναπηρία. Και αυτό παρά το γεγονός πως οι
άδειες που τους έχει εκχωρήσει η πολιτεία προϋποθέτουν
την υπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων.
Για εμάς όσο θα συνεχίζεται η ασυδοσία των μεγάλων
επιχειρηματικών συμφερόντων στο χώρο των ΜΜΕ , με
βασικό γνώμονα την γιγάντωση των κερδών των
επιχειρήσεων, θα διογκώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα
τα οποία καταπατούν και ευτελίζουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια στο όνομα του κέρδους.
Την στιγμή που η κυβέρνηση οργανώνει πανηγυρικές
ημερίδες για τον ρόλο των ΜΜΕ , και την πρόσβαση των
αναπήρων σε αυτά, ωστόσο, τα κρατικά τηλεοπτικά μέσα
αποτελούν μνημείο έλλειψης προσβασιμότητας για τους
αναπήρους εφόσον για παράδειγμα δεν υπάρχουν στις
προβολές τους προγράμματα με μεταγλώττιση. Με
απαράδεκτη απόφαση της η ΕΡΤ αντί να επεκτείνει την
προσβασιμότητα σε όλα τα κανάλια της νέας ψηφιακής
πλατφόρμας δημιουργεί ένα «ειδικό» ψηφιακό κανάλι για
αναπήρους πράξη που από μόνη της συνιστά κοινωνικό
αποκλεισμό και οδηγεί τους αναπήρους σε ένα σύγχρονο
μιντιακό γκέτο…» (Α’ κ.1).

φορέων που
συνιστούν διάκριση
σε βάρος των
αναπήρων.

«…Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση της
ειδικά συσταθείσης για θέματα ΑμΕΑ ειδικής
διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Τα στοιχεία που
συλλέγησαν περιγράφουν (ακόμη μια φορά) την οδυνηρή
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πραγματικότητα των αναπήρων στην Ελλάδα.
Τεράστια τα ελλείμματα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής
ζωής. Στη μέριμνα, την πρόσβαση, την εκπαίδευση,
αποκατάσταση - επανένταξη… Πάνω από 900.000
συμπολίτες καθημερινά βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό
και ό,τι άλλο συνεπάγεται για ανθρώπους β’ κατηγορίας.
Στερούνται πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην αγορά
εργασίας, στα δρώμενα της πόλης και διέπονται αυτοί
και οι οικογένειές τους από καθεστώς ασάφειας,
ρατσιστικών αποκλεισμών και συμπεριφορών,
αναλγησίας και αβεβαιότητας. Το μέλλον τους δυσοίωνο.
Μια πραγματικότητα που προκαλεί και αμαυρώνει την
εικόνα της κοινωνίας μας…» (Α’ κ.2)
«…Στην επικαιρότητα έρχεται πάλι η ρατσιστική
αντιμετώπιση των ΑμΕΑ από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Για
το κέρδος και μόνο ταπεινώνουν χιλιάδες πολίτες που
καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα ψηλά τείχη του
αποκλεισμού και θέλουν να ταξιδέψουν… Καταστρατηγούν
έστω ελλιπείς νόμους του κράτους και οδηγίες της Ε.Ε. υπό
την ανοχή της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων που δεν
τολμούν να εφαρμόσουν τα δέοντα… Ο ρατσισμός και η
παρανομία σε όλο το μεγαλείο του!...» (Α’ κ.2)
«Σε αυτήν την εξπρες εκλογική αναμέτρηση που θα
διεξαχθεί στις 16 Σεπτεμβρίου έχουν εκτεθεί ως υποψήφιοι
άτομα με αναπηρία από όλο σχεδόν το φάσμα των
πολιτικών δυνάμεων. Ασφαλώς η συμμετοχή των πολιτών
με αναπηρία ως υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές
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Κείμενα που συσχετίζουν
56
Θέση του ανάπηρου
ατόμου στην κοινωνική
διαστρωμάτωση/
πολιτικοοικονομικό
σύστημα

τον κοινωνικό αποκλεισμό
των αναπήρων με την
ταξική τους θέση ή/και με
το πολιτικοοικονομικό
σύστημα

εμπεριέχει εκ των πραγμάτων το στοιχείο της ανάδειξης με
τον ένα ή τον άλλο βαθμό μερικών ή και του συνόλου των
προβλημάτων που απασχολούν για χρόνια τα άτομα με
αναπηρία. Ωστόσο η ψήφος σε έναν υποψήφιο βουλευτή με
μόνο κριτήριο την αναπηρία του αφενός συνιστά στοιχείο
ρατσιστικής συμπεριφοράς, και αφετέρου αγνοούνται οι
πολιτικές ευθύνες εκείνων των αναπήρων που από θέσεις
εξουσίας ή «θεσμοθετημένων συνδικάτων» διαχειρίστηκαν
και συγκάλυψαν τις κυβερνητικές ευθύνες διαχρονικά…»
(Α’ κ.9)
«…Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα κοινωνικό
φαινόμενο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την
εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος. Πρόκειται για ένα
φαινόμενο το οποίο εμπεριέχει οικονομικά, ταξικά και
ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Η αριστερά με την καθημερινή
της δράση οφείλει να αποκαλύπτει τις κύριες αιτίες που
γεννούν και αναπαράγουν το φαινόμενο του κοινωνικού
αποκλεισμού. Η άσκηση μιάς άκρατης νεοφιλελεύθερης
πολιτικής ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει
εκατομμύρια πολίτες στην φτώχεια και στο κοινωνικό
περιθώριο. Δεν είναι τυχαίο πως οι κοινωνικά
αποκλεισμένες ομάδες βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία
ή και εξαθλίωση.
Τα άτομα με αναπηρία είναι μία από τις κατεξοχήν
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Ένας στους 10 μαθητές
συμμετέχει στην εκπαίδευση, η ανεργία βρίσκεται στο 85%
των ικανών προς εργασία. Η πρόσβαση των αναπήρων
καθίσταται δυσχερής σε όλους τους τομείς της κοινωνικής
και οικονομικής ζωής. Όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις

Πρέπει να
αναγνωρίζεται η
ταξική
διαστρωμάτωση της
κοινωνίας και να
συσχετίζεται η
κοινωνική/ταξική
θέση των αναπήρων
με τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
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αρκούνται σε διαπιστώσεις και ευχολόγια για την
αντιμετόπιση του κοινωνικού αποκλεισμού χωρίς καμία
αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του
φαινομένου…» (Α’ κ.16)
«…Η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός
αποτελούν ένα καθημερινό βίωμα για τους εκατοντάδες
χιλιάδες πολίτες με αναπηρία, ενώ πλέον γίνεται όλο και
πιο ορατή η διάλυση και η υποχρηματοδότηση των όποιων
κοινωνικών δομών στον χώρο της πρόνοιας, της
επαγγελματικής αποκατάστασης και της εκπαίδευσης. Η
έννοια του κοινωνικού κράτους έχει αντικατασταθεί από
την πολιτική της σύγχρονης νεοφιλανθρωπίας, ενώ οι
αυτονόητες υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντι στα άτομα
με αναπηρία μεταφέρονται στις πλάτες της οικογένειας και
της κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό πως η χώρα μας έχει
τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας, (53%) τον
υψηλότερο δείκτη τροχαίων ατυχημάτων, το υψηλότερο
ποσοστό ατόμων με αναπηρία στην ανεργία, (85%) το
υψηλότερο ποσοστό μαθητών με αναπηρία αποκλεισμένων
από την εκπαιδευτική διαδικασία (90%). Πρόκειται για μια
πάγια κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται με συνέπεια
όλα αυτά τα χρόνια ανεξάρτητα από το πιο κόμμα ασκεί
την κυβερνητική εξουσία.
Ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης που συγκλονίζει και την χώρα μας τα
άτομα με αναπηρία θα είναι από εκείνες τις ομάδες που θα
πληγούν άμεσα από τις συνέπειες της. ήδη χιλιάδες
ασφαλισμένοι στον οργανισμό περίθαλψης και ασφάλισης

- 55 -

57
Ο κοινωνικός
αποκλεισμός ως
εγκλεισμός

Κείμενα που συσχετίζουν
τον κοινωνικό αποκλεισμό
των αναπήρων με τη
στέρηση ή την
παρεμπόδιση της
πρόσβασής τους στην
αγορά εργασίας, στην
κατανάλωση και αλλού
μέσω του εγκλεισμού τους
σε ιδρύματα.

του δημοσίου δεν είναι σε θέση να έχουν φαρμακευτική
περίθαλψη, ενώ από τις συγχονεύσεις των ασφαλιστικών
ταμείων ασφαλισμένοι με αναπηρία βλέπουν τις παροχές
προς αυτούς να μειόνονται. Η απάντηση από την πλευρά
της κυβέρνησης είναι γνωστή. Διαπιστώσεις δακρύβρεχτες,
ευαισθησία χωρίς αντίκρισμα, και τελετές με κάθε λογής
βραβεύσεις. Ας θυμίσουμε μόνο πως ακόμη περιμένουμε
την κάρτα αναπηρίας, την διανομή 20 χιλιάδων
υπολογιστών, τον εκσυγχρονισμό του νόμου για την
απασχόληση και. Και.. και…» (Α’ κ.20)
«…πρόθεση του πιο διεφθαρμένου κράτους της Ευρώπης
είναι η μαζική ασυλοποίηση και εγκατάλειψη και η
προαποφασισμένη συνακόλουθη σιωπηλή κοινωνική
εξόντωση των παιδιών…» (Α’ κ.22)

Θα πρέπει να
αναφέρεται
-αποκλεισμός των
αναπήρων από την
κοινωνική ζωή ή
-παρεμπόδιση
άσκησης των
ατομικών τους
δικαιωμάτων μέσω
του εγκλεισμού τους
σε ιδρύματα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 60 Η αναπηρία ως ανικανότητα/70 Η αναπηρία ως δυνατότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

60
Η αναπηρία ως
ανικανότητα ή/και
φορτίο

70
Η αναπηρία ως
δυνατότητα

ΟΡΙΣΜΟΣ
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η αναπηρία
παρουσιάζεται ως
ανασταλτικός παράγοντας
στην ανάπτυξη του ατόμου
ή/και ως φορτίο για το ίδιο το
άτομο ή την οικογένειά του.
Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται στην αναπηρία
ως δυνατότητα που παρέχεται
στο ανάπηρο άτομο ή στην
οικογένειά του για να
αναπτύξει τις δυνατότητές του
και να ωριμάσει.

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να παρουσιάζεται η
αναπηρία ως εμπόδιο στην
ανάπτυξη του ατόμου ή του
οικογενειακού του περιβάλλοντος
ή ως ανυπέρβλητος φυσικός
περιορισμός ή/και φορτίο..
Στα κείμενα αυτής της κατηγορίας
θα πρέπει να εκφράζεται η άποψη
ότι η αναπηρία μπορεί να
λειτουργήσει και ως μοχλός
ανάπτυξης διαφόρων πλευρών της
προσωπικότητας είτε του
ανάπηρου ατόμου, είτε του
οικογενειακού του περιβάλλοντος
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 80 Εμπορευματοποίηση της αναπηρίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

Εδώ ανήκουν κείμενα

«…Θεωρούμε πως η λογική της εμπορευματοποίησης στους
τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόνοιας, της
φυσικής αποκατάστασης και της κοινωνικής ασφάλισης
αποτελούν ένα στίγμα για τον πολιτισμό μας. Κατά την
γνώμη μας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο
εμπορευματοποίησης η άσκηση βασικών και αυτονόητων
κοινωνικών δικαιωμάτων που μάλιστα περιγράφονται και ως
συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας…» (Α’ κ.1)

που αναφέρονται σε
80
Εμπορευματοποίηση
της αναπηρίας

διάφορες όψεις της ζωής
των αναπήρων
διαμεσολαβημένες από
το κέρδος και το
εμπόριο.

«…Πλήρης η εφαρμογή της λογικής: τα κέρδη πάνω από τους
ανθρώπους! Οι Καιάδες είναι πάντα εδώ και αλέθουν την
καθημερινή ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες…» (Α’ κ.2)
«…Με την ψήφιση του ν. 3329/2005 άνοιξε διάπλατα ο
δρόμος για την εμπορευματοποίηση στον χώρο της πρόνοιας.
Με συστηματικό τρόπο οι φορείς του δημόσιου τομέα
απαξιώνονται και υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες
τους, τη στιγμή που σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν οι μονάδες
που λειτουργούν ιδιώτες, με την συμμετοχή μεγαλογιατρών,
στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας και της
αποκατάστασης, οδηγώντας τους αναπήρους στην ιδιωτική
πρωτοβουλία. Οι υποσχέσεις για διαφάνεια σεμνότητα και
ταπεινότητα στην διαχείριση των κονδυλίων που
διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις έμειναν γράμμα
κενό, εφόσον λειτουργούν ως συμπληρωματικοί εταίροι της

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θα πρέπει να γίνεται
λόγος για διάφορες
βασικές ανάγκες των
ανάπηρων ατόμων που
έχουν καταστεί
αντικείμενο εμπορικής
εκμετάλλευσης από
ιδιώτες ή μη.
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πολιτείας στην υλοποίηση σχετικών δράσεων, ενώ διέπονται
με το διάταγμα της χούντας 1111/1972. Τέλος οι όποιες
θετικές ρυθμίσεις έχουν θεσπιστεί υπέρ των αναπήρων στην
πράξη απευθύνονται και καλύπτουν τις ανάγκες μιας
ελάχιστης μειοψηφίας, εφόσον δεν δημιουργούνται οι
αναγκαίες υποδομές για την οργανωμένη κρατική παρέμβαση
υπέρ των αναπήρων…» (Α’ κ.5)
«Η αναπηρία έχει γίνει της μόδας. Όλα πλέον μπορούν να
ντυθούν το ένδυμα της ευαισθησίας, να στολιστούν με το
γνωστό σήμα της προσπελασιμότητας και να πουληθούν προς
πάσα κατεύθυνση σε Υπουργεία, στην Ε.Ε. και σε χορηγούς.
Για πολλά χρόνια η κοινωνική υπευθυνότητα ήταν άγνωστη.
Σήμερα, όμως, δεκάδες οργανώσεις δημιουργούνται με στόχο
να απορροφήσουν τα κονδύλια της Ε.Ε. και των υπουργείων,
καθώς και χρήματα από χορηγούς. Πέριξ της αναπηρίας έχει
στηθεί μια οργανωμένη φάμπρικα απορρόφησης κονδυλίων
και πώλησης κοινωνικής ευαισθησίας.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια, διαβάζουμε συνεχώς στις
εφημερίδες για δράσεις νέων φορέων που απευθύνονται
στους ανθρώπους με αναπηρίες και γενικώς στις μειονότητες
του περιθωρίου, χωρίς ωστόσο αυτοί οι φορείς να μπαίνουν
στον κόπο να εξηγήσουν πώς βρέθηκαν να ασχολούνται για
τους ανθρώπους με αναπηρίες. Ποιο είναι το κίνητρό τους;
Γιατί με ΑμεΑ; Ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι τους;
Έχουν ΑμεΑ στις τάξεις τους;
Το κακό είναι πως δεν υπάρχει πολιτιστική αστυνομία για να
ποινικοποίησει αυτή τη γενικευμένη ανοησία, αφού και μόνο
από τη διατύπωση αυτών των ειδήσεων και πλέον των
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ηλεκτρονικών μηνυμάτων φαίνεται πως σκοπός των δελτίων
τύπου δεν είναι τόσο αυτό καθεαυτό το περιεχόμενο της
υποστήριξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και της
κοινωνίας των πολιτών, όσο είναι η υποχρέωση που έχουν
απέναντι στον πληρωτή. Και αυτή η υποχρέωση απέναντι
στον πληρωτή δεν κρύβεται. Όλες οι χρηματοδοτούμενες
πρωτοβουλίες οφείλουν και πρέπει να έχουν τις σημαίες και
τα εμβλήματα των πληρωτών.
Τα εν λόγω δελτία τύπου είναι γεμάτα από τα υποχρεωτικά
χαρακτηριστικά που έχουν όλα τα πληρωμένα δελτία τύπου
(πρόγραμμα, δράση, υποέργο, υποδράση και πάει λέγοντας),
χωρίς ντροπή, αφού κανείς από αυτούς δεν κρίνεται.
Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Έτσι και αυτοί οι φορείς
είναι ό,τι δηλώσουν και κανείς δεν πρόκειται να τους ελέγξει.
Ούτε τα Υπουργεία τολμούν να ελέγξουν την αυθεντικότητα
και τη σοβαρότητα αυτών των φορέων, αφού εάν ασκήσουν
ένα έστω και υποτυπώδη έλεγχο, η απορρόφηση των
ευρωπαϊκών κονδυλίων θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο.
Η Ομοσπονδία των ΜΚΟ αλλά και κάποια ακόμη
δευτεροβάθμια σωματεία, όπως όλα δείχνουν, αδυνατούν να
ελέγξουν το τοπίο των χιλιάδων ΜΚΟ και να βάλουν τα
πράγματα σε τάξη και σε μια λογική.
Μήπως τελικά μαζί με τις ΜΚΟ που θέλουν να βγάλουν τους
ΑμεΑ από το κοινωνικό περιθώριο θα πρέπει να φτιαχτεί και
μια ΜΚΟ που να προστατεύσει τους ΑμεΑ από τις κακές
ΜΚΟ;» (Α’ κ.13)
«..Η κυβερνητική αλλαγή του 2004 δεν έφερε κάτι το
καινούριο στον χώρο της ειδικής αγωγής. Η κυβέρνηση της
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Ν.Δ., ακολουθώντας με θρησκευτική συνέπεια την πολιτική
των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει ως
τις μέρες μας να υποβαθμίζει και να οδηγεί την εκπαίδευση
των ατόμων με αναπηρία στην ιδιωτικοποίηση και την
εμπορευματοποίηση…» (Α’ κ.17)
«…Σε αυτή την συγκυρία αυτές τις μέρες ψηφίζεται από την
βουλή ένας ακόμη νόμος για την ειδική αγωγή ο οποίος
τίποτε το καινούριο δεν έχει να προσφέρει στους μαθητές με
αναπηρία και τις οικογένειες τους. Η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας εμπαίζει τα άτομα με αναπηρία αλλά
και την ελληνική κοινωνία όταν παρουσιάζει ένα αυτονόητο
συνταγματικό δικαίωμα όπως η υποχρεωτικότητα της
εκπαίδευσης ως «τεράστια μεταρρύθμιση» επενδεδυμένη με
«προοδευτική» ρητορική. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το
οποίο έχει επικριθεί από την πλειονότητα των φορέων που
εμπλέκονται στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία όχι
μόνο δεν απαντά στο δικαίωμα της εκπαίδευσης και της
πρόσβασης σε αυτή, αλλά την εμπορευματοποιεί, την
υποβαθμίζει, και μεταθέτει το κόστος της από την πολιτεία
στην οικογένεια…» (Α’ κ.18)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 90 Αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

91
Ρατσισμός από τον
κοινωνικό
περίγυρο/Αρνητική
αντιμετώπιση

Κείμενα που αναφέρονται σε
αντιλήψεις, στάσεις και
συμπεριφορές που
εξαναγκάζουν τα ανάπηρα
άτομα σε υποτελή διαβίωση
επειδή ανήκουν σε μια
διακριτή κατηγορία
ανθρώπων ή/και κείμενα στα
οποία αναφέρεται ότι η
αντιμετώπιση από το
περιβάλλον προκαλεί
αρνητικά συναισθήματα στο
ανάπηρο άτομο ή στους
οικείους του.

92
Θετική αντιμετώπιση

Κείμενα στα οποία
αναφέρεται ότι η
αντιμετώπιση από το
περιβάλλον προκαλεί θετικά
συναισθήματα στο ανάπηρο
άτομο ή στους οικείους του.

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Να διατυπώνονται
αντιλήψεις, στάσεις ή
συμπεριφορές του
κοινωνικού περίγυρου που
εκφράζουν ρατσισμό
απέναντι στα ανάπηρα άτομα
Επίσης, τα κείμενα θα πρέπει
να περιλαμβάνουν φράσεις
που να δείχνουν ότι η
συμπεριφορά των γύρω (π.χ.
οίκτος, περιέργεια,
αδιαφορία, εχθρότητα,
κ.λ.π.) προκαλεί αρνητικά
συναισθήματα στο ανάπηρο
άτομο ή στους οικείους του.
Τα κείμενα θα πρέπει να
περιλαμβάνουν φράσεις που
να δείχνουν ότι η
συμπεριφορά των γύρω (π.χ.
αμεσότητα, ειλικρίνεια,
κ.λ.π.) προκαλεί θετικά
συναισθήματα στο ανάπηρο
άτομο ή στους οικείους του.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10.0 Τρόποι περίθαλψης-φροντίδας (care)
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

Στην υποκατηγορία αυτή

«…Η υγεία, η Εκπαίδευση, η
απασχόληση, η κοινωνική φροντίδα
αποτελούν μη εμπορεύσιμα
κοινωνικά αγαθά και το κράτος
οφείλει να διασφαλίζει την
πρόσβαση των πολιτών σε αυτά
ιδιαίτερα αυτών με χαμηλά
εισοδήματα…» (Α’ κ.6)

ταξινομούνται κείμενα στα
οποία αναφέρεται ότι οι
10.1
Κράτος πρόνοιας/δημόσιος
τομέας

συγγραφείς/πομποί αναζητούν
τρόπους περίθαλψης και
φροντίδας μέσα από τις
υπηρεσίες πρόνοιας του
δημόσιου τομέα
Εδώ εντάσσονται κείμενα που
οι συγγραφείς τους,

10.2
Ιδιωτικός τομέας

αναζητώντας περίθαλψη ή
φροντίδα, απευθύνονται σε
ιδιωτικές υπηρεσίες

10.3
Προσωπικές σχέσεις

Στα κείμενα αυτά η περίθαλψη/
φροντίδα αναζητείται μέσα από

«…Ο ρόλος της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας θα πρέπει να είναι
συμπληρωματικός συνεπικουρώντας
την κοινωνική πολιτική…»(Α’ κ.6)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
φροντίδα και η περίθαλψη που
δικαιούνται τα ανάπηρα άτομα
-είναι αρμοδιότητα των κρατικών
υπηρεσιών πρόνοιας και
γενικότερα, του δημόσιου τομέα
-για την αναζήτηση περίθαλψης
και φροντίδας απευθύνονται ή
πρέπει να απευθύνονται σε
δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα
από το αν αναφέρεται ότι είναι
ανεπαρκείς οι υπηρεσίες αυτές.
Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
φροντίδα και η περίθαλψη που
δικαιούνται τα ανάπηρα άτομα
-είναι αρμοδιότητα και του
ιδιωτικού τομέα
-για την αναζήτηση περίθαλψης
και φροντίδας απευθύνονται σε
ιδιωτικές υπηρεσίες, όταν οι
κρατικές αποδεικνύονται
ανεπαρκείς.
Να αναφέρεται ότι η περίθαλψη/
φροντίδα
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προσωπικές σχέσεις (συγγενείς,
φίλοι)

10.4
Εθελοντισμός

Η φροντίδα/περίθαλψη
αναζητείται στον εθελοντισμό

Η φροντίδα/περίθαλψη
θεωρείται από τους
10.5
Φιλανθρωπία

συγραφείς/πομπούς ως υπόθεση
των φιλανθρωπικών
οργανώσεων.

-μπορεί ή/και πρέπει να
παρέχεται μέσα από
υποστηρικτικά δίκτυα του
οικογενειακού ή/και του φιλικού
περιβάλλοντος της οικογένειας
-αναζητείται στις προσωπικές
αυτές σχέσεις.
-Για την ταξινόμηση ενός
κειμένου στη κατηγορία αυτή,
δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση των
προσωπικών σχέσεων ως τρόπου
φροντίδας/περίθαλψης.
-Θα πρέπει να αναφέρεται ότι
απευθύνονται στις εθελοντικές
οργανώσεις (ΜΚΟ κ.λ.π.) για
παροχή φροντίδας/περίθαλψης.
-Δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση του
εθελοντισμού ως τρόπου
φροντίδας/περίθαλψης.
-Να αναφέρεται ότι απευθύνονται
σε φιλανθρωπικές οργανώσεις
(εκκλησία, κ.λ.π.) για παροχή
φροντίδας/περίθαλψης.
-Δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση της
φιλανθρωπίας ως τρόπος
φροντίδας/περίθαλψης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 11.0 Αναπηρία και τρέχουσα πολιτική/πολιτικοί
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται
κείμενα που
αναφέρονται
11.1
Ως μέσο για επίλυση
προβλημάτων

στην τρέχουσα
πολιτική ως μέσο
για την επίλυση
προβλημάτων
που σχετίζονται
με την αναπηρία.

11.2
Ως εμπόδιο στην

Στην κατηγορία

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Θεωρούμε πως την αποκλειστική ευθύνη για την εκπαίδευση,
κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών την έχει
η πολιτεία μέσω του Υπουργείου παιδείας και του Κέντρου
εκπαίδευσης και αποκατάστασης των τυφλών (ΚΕΑΤ) ο οποίος
είναι ο εντεταλμένος φορέας για την εκπαίδευση και
αποκατάσταση των τυφλών. Η εμπλοκή του δήμου της
Θεσσαλονίκης στην παροχή εκπαιδευτικών και άλλων συναφών
προγραμμάτων όπως μεθοδεύεται με την δημιουργία σχετικού
ιδρύματος θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την παράδοση της
εκπαίδευσης στους «φιλανθρώπους» και στην ιδιωτική
πρωτοβουλία από την πίσω πόρτα.
Καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους να διασφαλίσει την παροχή της
δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης για όλους τους τυφλούς της
βόρειας Ελλάδας (ένα συνταγματικό δικαίωμα των τυφλών
πολιτών), δημιουργώντας τις απαιτούμενες υποδομές εντάσσοντας
την σχολή Θεσσαλονίκης στον ήδη υπάρχοντα δημόσιο φορέα για
την εκπαίδευση και αποκατάσταση των τυφλών.
Καλούμε τον δήμο Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσει την περιουσία
που του παραχωρήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη
υποστηρικτικών προγραμμάτων υπέρ των τυφλών εκτός της
εκπαίδευσης με διαδικασίες διαφάνειας σε συνεργασία με τους
φορείς που εμπλέκονται στον χώρο των τυφλών στην
Θεσσαλονίκη…» (Α’ κ.11)
«Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός» (Μότο σε όλα τα κείμενα)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Να αναγνωρίζεται ότι
-η πολιτική και/ή οι
πολιτικοί έχουν
αρμοδιότητα στην επίλυση
των προβλημάτων σχετικά
με την αναπηρία,
-να αναγνωρίζεται η
δυνατότητα ή/και η
υποχρέωση της τρέχουσας
πολιτικής και των
πολιτικών να δώσουν λύση
στα σχετικά με την
αναπηρία προβλήματα.

Να αναγνωρίζεται ότι
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επίλυση
προβλημάτων

αυτή εντάσσονται
κείμενα που
μιλούν για την
τρέχουσα
πολιτική ως
εμπόδιο στην
επίλυση
προβλημάτων
σχετικών με την
αναπηρία.

«Επιχειρηματική φιλανθρωπία!! η πρόκλιση της
καπιταλιστικής συνείδησης.
Το τελευταίο διάστημα Ορισμένοι από τους πλέον πετυχημένους
και πλουσιότερους επιχειρηματίες στον πλανήτη μας εφαρμόζουν
έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στον χώρο της πρόνοιας που
ονομάστηκε Επιχειρηματική φιλανθρωπία. Η διαφορά αυτών των
σύγχρονων επιχειρηματιών σε σχέση με το παρελθόν είναι πως οι
ίδιοι μέσω των σχετικών ιδρυμάτων που έχουν συστήσει
αποφασίζουν το πώς θα διαχειριστούν την κατανομή του πλούτου
τους σε αυτούς που έχουν άμεσες ανάγκες επιβίωσης.
Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου Μπιλ Γκέιτς έχει συστήσει
σχετικό ίδρυμα που η περιουσία του σήμερα ανέρχεται σε 29
δισεκατομμύρια δολάρια. Στην συνέχεια ο γκουρού των
επενδύσεων γουόρεν μπάφετ θα προσφέρει στο ίδρυμα του Μπιλ
Γκέιτς 31 δισεκατομμύρια δολάρια ώστε να βοηθήσει τους σκοπούς
του ιδρύματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την
επιβίωση των παιδιών στην Αφρική. Αντίστοιχες κινήσεις προς
αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει και από άλλους κορυφαίους
επιχειρηματίες όπως ο τέρνερ, η Σάντι Γουείλ, και ο Τζόρτζ σόρος
όπου έχει συστήσει και σχετικό ίδρυμα. Εχει ένα ξεχωριστό
ενδιαφέρον να εξετάσει κάποιος τι σημαίνει αυτή η νέα αντίληψη
όταν μάλιστα αυτή προέρχεται από επιχειρηματίες της νέας
οικονομίας (χρηματοικονομικές υπηρεσίες & πληροφορικής). Αυτή
ακριβώς η διαφορά κουλτούρας αυτών των επιχειρηματιών σε
σχέση με προηγούμενες αντιλήψεις περί «φιλανθρωπιών και
ευεργεσιών» αντανακλά τον σημερινό τρόπο σκέψης σε σχέση με
τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα.
Ωστόσο από αυτόν τον τρόπο προσέγγισης της φιλανθρωπίας ως
έννοια και πράξη μπορούμε να οδηγηθούμε στα ακόλουθα

-η πολιτική και/ή οι
πολιτικοί έχουν
αρμοδιότητα στην επίλυση
των προβλημάτων σχετικά
με την αναπηρία,
-να γίνεται λόγος για την
τρέχουσα πολιτική ή/και
τους πολιτικούς με τρόπο
που να δείχνει ότι το είδος
της πολιτικής που
εφαρμόζεται συνιστά
εμπόδιο στη λύση των
προβλημάτων που
σχετίζονται με την
αναπηρία.
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συμπεράσματα.
1. ομολογείται σαφέστατα Και αποτυπώνεται η αποτυχία του
σύγχρονου κράτους ως μηχανισμού μίας δίκαιης αναδιανομής του
πλούτου. Η διαφθορά, η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας
διοίκησης δημιούργησαν συνθήκες ιδιοποίησης του πλούτου από
κρατικούς ή οικονομικούς παράγοντες που έχουν πρόσβαση στην
διαχείριση και κατανομή του με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια
κοινωνικής πολιτικής. 2. Την αποτυχία των πάσης φύσεως μη
κυβερνητικών οργανώσεων να λειτουργήσουν ως δεύτερος
πυλώνας του συστήματος πρόνοιας. Συχνά βλέπουν το φως της
δημοσιότητας καταγγελίες για την διαφθορά στελεχών σε
κορυφαίες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΟΗΕ Παγκόσμια
Τράπεζα), είτε για την προκλητική ζωή στελεχών που εμπλέκονται
με την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ή άλλες παράνομες
ενέργειες. 3. Η ανεπάρκεια των κρατικών δομών προνοιακής
πολιτικής έρχεται να προσδώσει στην επιχειρηματική φιλανθρωπία
κίνητρα ανθρωπιάς και ευγένειας προσπαθώντας μάλιστα να
αποφορτίσει την «παλαιά φιλανθρωπία» η οποία ήταν άμεσα
συνδεδεμένη με την φοροδιαφυγή μέσω «ευεργεσιών και δωρεών».
Πρόκειται ουσιαστικά για την πολιτική και τεχνοκρατική
νομιμοποίηση της φιλανθρωπίας αναβαθμισμένη και
εκσυγχρονισμένη και με ανθρώπινο πρόσωπο. Βέβαια κάποιος θα
ρωτούσε: Δεν είναι καλό που αυτός ο πλούτος διανέμεται σε
αυτούς που έχουν ανάγκη και μάλιστα από αυτούς που τον
παρήγαγαν ενώ αυτός θα παρέμενε εγκλωβισμένος στα ταμεία των
τραπεζών; Κατ’ αρχήν απαντάμε κατηγορηματικά ναι!!. Ωστόσο
γνωρίζουμε τον κλασικό και αμείλικτο κανόνα των αγορών. Η
παραγωγή και η συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων
προκαλεί τον πόνο και την δυστυχία των πολλών. Το 1992 ο
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Τζορτζ Σόρος όταν προκάλεσε την διεθνή κρίση με σκοπό την
νομισματική κερδοσκοπία οδήγησε εκατοντάδες εκατομμύρια
ανθρώπων των αναπτυσσόμενων χωρών στην πείνα και στον
θάνατο εφόσον οι οικονομίες τους δοκιμάστηκαν περισσότερο από
την κρίση που προκλήθηκε. Θα μπορούσαμε να πούμε ασφαλώς
πως η επιχειρηματική φιλανθρωπία επιστρέφει ένα μικρό μέρος
στην κοινωνία που όμως το κόστος καταστροφής που δημιούργησε
για την παραγωγή του πλούτου είναι απείρως μεγαλύτερο.
Παρ όλα αυτά για εκείνες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις
που αγωνίζονται για έναν δικαιότερο κόσμο και για μια δίκαιη
αναδιανομή του πλούτου θα πρέπει να προβληματιστούν σοβαρά
για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αναδιανομής του. Η
αναδιανομή του εισοδήματος, ή η όποια άσκηση κοινωνικής
πολιτικής δεν μπορεί να προέρχεται από ένα μοντέλο που παράγει
αντιλήψεις άκρατου κρατισμού όταν μάλιστα αυτό το κράτος είναι
γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό και αυταρχικό και απαιτεί πολίτες
να υπηρετούν και όχι να συνδιαμορφώνουν την πολιτική του. Τέλος
ως κοινωνία όσο το αυτονόητο αγαθό της κοινωνικής προστασίας
από δικαίωμα και υποχρέωση θα παραμένει ζητούμενο θα
προστρέχουμε όλο και πιο πολύ στην επιχειρηματική φιλανθρωπία
ως ένα υποκατάστατο της κοινωνικής πολιτικής.» (Α’ κ.3)
«…Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κινείται
στην ίδια λογική με τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ,
δηλαδή των μεγαλόστομων εξαγγελιών, την ανεπάρκεια σε
υποδομές, την υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της
πρόνοιας. Εξαγγέλλεται με πομπώδεις τόνους η θέσπιση της κάρτας
αναπηρίας και του μητρώου αναπήρων ενώ δεν έχει εξασφαλιστεί η
αναγκαία χρηματοδότηση. Εξαγγέλλεται η διανομή ενός
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υπολογιστή σε κάθε μαθητή με αναπηρία και δεν έχει δοθεί ούτε
ένας. Η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ε. Ε. που δεν
είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση για τους μαθητές με αναπηρία…»
(Α’ κ.5)
«…Όσο τα προβλήματα των αναπήρων δεν αντιμετωπίζονται με
την θέσπιση μιας πολιτικής που στόχο θα έχει την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός θα
βρίσκονται στην καθημερινή ατζέντα. Υποκατάστατο θα
αποτελούν οι στημένες πανηγυρικές εκδηλώσεις και οι ψεύτικες
εξαγγελίες, οι οποίες αναδεικνύουν το μέγεθος της υποκρισίας του
πολιτικού συστήματος. Αυτές τις πο λιτικές που εκπορεύονται από
το σύνολο των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής περιόδου
καλούμε τους αναπήρους να τις καταδικάσουν με κάθε πρόσφορο
τρόπο στους χώρους που ζουν και εργάζονται.» (Α’ κ.5)
«Το έτος ίσων ευκαιριών άλλοθι για την διαιώνιση των
κοινωνικών ανισοτήτων.
Ευχολόγια Για να δικαιολογήσουν το έλλειμμα κοινωνικής
πολιτικής.
Στις 30 Ιανουαρίου στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε η έναρξη του
Ευρωπαϊκού έτους ίσων ευκαιριών για όλους από την Ευρωπαϊκή
ένωση με την συμμετοχή Υπουργών, επιτρόπων, ευρωβουλευτών,
και οργανώσεων από χώρες της Ε Ε. Μάλιστα στα τέλη Νοεμβρίου
του 2006 ψηφίστηκε η σχετική έκθεση δράσης από το Ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο. Ωστόσο οι πολίτες των χωρών μελών της Ε Ε στην
καθημερινότητα τους σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους βιώνουν την
κοινωνική ανισότητα. Αυτό το φαινόμενο παίρνει δραματικές
διαστάσεις ιδιαίτερα στις χώρες που εντάχτηκαν πρόσφατα στην
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ένωση και σε αυτές που δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές για την
κοινωνική προστασία των πολιτών.
Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών προϋποθέτει πρωτίστως την
διαμόρφωση κοινής αντίληψης και συγκεκριμένης κοινωνικής
πολιτικής σε όλα τα κράτη της ένωσης. Ωστόσο η Ε Ε από την
σύσταση της αποτελεί έναν οικονομικό οργανισμό. Είναι
χαρακτηριστικό πως η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των συνθηκών
αλλά και κοινοτικών αποφάσεων επικεντρώνεται στην διαμόρφωση
ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, την
προστασία των επιχειρήσεων, την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, και
την παροχή υπηρεσιών. Από αυτή την άποψη το να μιλάμε για ίσες
ευκαιρίες και «συνθήκες ισότητας» στο περιβάλλον της Ε Ε
αποτελεί έναν μύθο για να συντηρεί την ελπίδα των φτωχών
στρωμάτων. Αυτό το βαθύ χάσμα αποτυπώνεται και στους
διάφορους δείκτες μέτρησης (απασχόλησης, εκπαίδευσης,)που
χρησιμοποιεί η ένωση. Παρά το γεγονός πως τον Δεκέμβριο του
200 ψηφίστηκε η χάρτα των κοινωνικών δικαιωμάτων ωστόσο
καθημερινά στα κράτη μέλη συστηματικά παραβιάζονται βασικά
κοινωνικά δικαιώματα ενώ το κοινωνικό και οικονομικό χάσμα
συνεχώς διευρύνεται δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισμού. Ωστόσο το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί το
σύστημα των Βρυξελών για να καλύψει αυτό ακριβώς το έλλειμμα
δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταγράψει και να διαπιστώσει την
ύπαρξη αυτής της ανισότητας μάλιστα αρκετές φορές με άκρατη
αριστερή φρασιολογία. Βεβαίως δεν λείπουν και οι πάσης φύσης
πανηγυρικές τελετές προκειμένου να δημιουργείται στους πολίτες η
αίσθηση της έμπρακτης πολιτικής βούλησης, ότι είναι δυνατή η
διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής ισότητας και ίσων ευκαιριών σε
ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.
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Άτομα με αναπηρία και ίσες ευκαιρίες.
Μία από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι τα άτομα με
αναπηρία. Η συντριπτική τους πλειοψηφία αποκλεισμένη από την
κοινωνική και οικονομική ζωή, χωρίς συμμετοχή στην παραγωγική
και εκπαιδευτική διαδικασία, και με ανύπαρκτη κοινωνική
δυναμική και χειραφέτηση. Η χώρα μας αποτελεί ένα κλασικό
παράδειγμα χώρας της Ε Ε με ανυπαρξία υποδομών για τα αμέα,
ενώ παράλληλα από το πολιτικό σύστημα μέσα από την δημιουργία
μιάς εικονικής πραγματικότητας δίνεται η εντύπωση στην κοινωνία
πως συντελούνται σημαντικές αλλαγές σε αυτόν τον χώρο. Αξίζει
να επισημάνουμε πως η Ελλάδα μετά την Ινδία κινείται με τους
ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως 5% κατά μέσο όρο.
Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη δεν διαχέεται ούτε στην κοινωνία
ευρύτερα και στον χώρο των αναπήρων ειδικότερα. Είναι
απίστευτα τα όσα έχουν συντελεστεί με την εκπόνηση, την
διαχείριση και υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων. Από
εργαλείο ανάπτυξης και σύγκλισης έχουν αποτελέσει πηγή
κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, και παράνομου πλουτισμού. Παρά το
γεγονός πως έχουν υλοποιηθεί 3 πλαίσια στήριξης οι βασικοί
δείκτες απασχόλησης των ΑΜΕΑ έχουν επιδεινωθεί. Για
παράδειγμα ένας άνεργος με προβλήματα όρασης την δεκαετία του
80 ανέμενε 6 μήνες για να προσληφθεί. Σήμερα θα χρειαστεί να
περιμένει πάνω από 4 χρόνια. Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία των ΑΜΕΑ πλησιάζει μόλις το 10% ενώ εξακολουθεί
να παραμένει ζητούμενη η έστω και στοιχειωδώς πρόσβαση σε
βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Παρ’όλα αυτά ξοδεύονται
τεράστια κονδύλια με χρηματοδότηση των κοινοτικών ταμείων που
όμως για τον απλό πολίτη με αναπηρία δεν έχει κανένα πρακτικό
αποτέλεσμα στην βελτίωση της καθημερινής του ζωής. Η
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ανυπαρξία βασικών υποδομών στην εκπαίδευση, στην
επαγγελματική και φυσική αποκατάσταση, η απουσία μηχανισμών
κοινωνικού ελέγχου και αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων
συνθέτουν την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας που δεν είναι ακόμη
σε θέση να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των αναπήρων πολιτών της.
Αρα δεν είναι σε θέση να κάνει ως χώρα τους απαραίτητους
σχεδιασμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με
αναπηρία…Η μισή αλήθεια αποτελεί το χειρότερο ψέμα. Και είναι
μισή αλήθεια όταν απλά καταγράφονται οι διαπιστώσεις και
συνειδητά δεν αποκαλύπτονται οι πολιτικές που γεννούν την
φτώχεια, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, και την
κοινωνική ανισότητα. Και όσο δεν αποκαλύπτονται αυτές οι
πολιτικές τα περί «ίσων ευκαιριών» και «ευαισθητοποίήσης των
πολιτών» αποσκοπούν στην διαιώνιση και τον εξωραϊσμό του
συστήματος.» (Α’ κ.7)
«…Η έλλειψη συγκεκριμένων και οργανωμένων κοινωνικών
δομών παρέμβασης δημιουργούν ένα τεράστιο έλλειμμα στην
προστασία των πολιτών με αποτέλεσμα τις διαρκείς βασικές
καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν να αναπληρώνει η επαιτεία
ως ένα αναγκαίο κακό είτε ως ένα μόνιμο υποκατάστατο
κοινωνικής πολιτικής και προστασίας. Η ανάπτυξη των πολιτικών
του νεοφιλελευθερισμού έχει ως άμεση συνέπεια την μεταφορά
ευθυνών και υποχρεώσεων και αυτονόητων κοινωνικών αγαθών
και δικαιωμάτων με αυξητικό ρυθμό από το οργανωμένο κράτος
στην κοινωνία, στους ίδιους τους πολίτες.
Η επαιτεία ως φαινόμενο εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές και
ποικίλους τρόπους άμεσα ή έμμεσα. Ανεξάρτητα όμως από τους
τρόπους και τις μορφές εκδήλωσης της το αποτέλεσμα παραμένει
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το ίδιο. Η καταρράκωση και η ισοπέδωση του ατόμου. Η ωμή και
απροκάλυπτη επαιτεία, ζητώντας δηλαδή άμεσα χρήματα, η
πώληση εντύπων, η επαιτεία συνδρομών, ή χορηγιών,
τηλεμαραθονίων, συναυλιών,ή άλλων παρεμφερών
δραστηριοτήτων οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Το μόνο που
διαφέρει είναι οι τρόποι και οι μορφές άσκησης της.
Στους καιρούς μας όχι μόνον υπάρχει συστηματική απουσία της
πολιτείας αλλά γίνεται μία συστηματική προσπάθεια
εκσυγχρονισμού της επαιτείας. Πραγματική μάστιγα αποτελούν
στις μέρες μας οι κάθε μορφής τηλεμαραθώνιοι, τα κάθε μορφής
show,εκδηλώσεις που διανθίζονται με το αίσθημα της
«ευαισθησίας και της ανθρωπιάς» προκειμένου να καλυφθεί η
συστηματική απουσία της πολιτείας. Σε Αυτό το κραυγαλέο
κοινωνικό έλλειμμα γίνεται μία ιδεολογικοποίηση της επαιτείας
μέσα από διάφορες μορφές. Η επιχειρηματική φιλανθρωπία, οι
χορηγίες κάθε μορφής, στην ουσία αποτελούν μορφές άσκησης
έμμεσης επαιτείας.
Ένα τεράστιο ζήτημα που τίθεται αφού η επαιτεία συντελεστεί
είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των σωρευμένων πόρων. Ένα
πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο λόγω της έλλειψης
συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των πάσης
φύσεως μη κυβερνητικών οργανώσεων, δίνει την δυνατότητα να
δραστηριοποιούνται μεγάλα οργανωμένα κυκλώματα και
οικονομικά συμφέροντα και να θησαυρίζουν στο όνομα των
αναπήρων. Μάλιστα η πολιτεία με τρόπο συστηματικό και
προκλητικό ενισχύει αυτή την τεράστια βιομηχανία εκμετάλλευσης
και πλουτισμού σε βάρος των αναπήρων εφόσον όχι μόνον
ενθαρρύνει την συνεχή ίδρυση άπειρων ΜΚΟ, αλλά σε αυτές
παραχωρεί ρόλους συνδιαχείρισης και υλοποίησης κάθε μορφής
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υποστηρικτικών προγραμμάτων περιβάλλοντας και
ιδεολογικοποιόντας με το πλαστό περίβλημα της «συμμετοχής των
πολιτών ή των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων».
Η έλλειψη για τις κμο συγκεκριμένων ελεγκτικών μηχανισμών που
θα απαντούσαν στα ερωτήματα της διαφάνειας, και της
αξιοποίησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων εύλογα γεννούν
αφενός στους πολίτες το αίσθημα της αμφιβολίας ή και της απαξίας
για τον συγκεκριμένο θεσμό και αφετέρου δίνεται η δυνατότητα σε
κάθε οικονομικό κύκλωμα να ιδιοποιείται για λογαριασμό του τους
παρεχόμενους πόρους. Ασφαλώς από αυτή την κατάσταση
εξυπηρετείται ένα ολόκληρο πελατειακό σύστημα με διασυνδέσεις
με την πολιτική εξουσία που την υπηρετεί, ενώ οι μεγάλοι χαμένοι
είναι η συντριπτική πλειοψηφία των αναπήρων…» (Α’ κ.12)
«…Το Ελληνικό πολιτικό σύστημα και με τις δύο του κυβερνητικές
εκδοχές μέχρι σήμερα όχι μόνον δεν ανταποκρίθηκε στην παροχή
εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους μαθητές με
αναπηρία, αλλά δεν είναι σε θέση να παρέχει ακόμη και τις
στοιχειώδεις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Απουσιάζει εδώ και 23
χρόνια τώρα μία ολοκληρωμένη και επεξεργασμένη πολιτική που
θα απαντά στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις.
Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία χρησιμοποιείται και από την
σημερινή κυβέρνηση ως ένα άλλοθι για την συνέχιση της
υποβάθμισης και της υποχρηματοδότησης και της διάλυσης όποιων
δομών υπήρχαν στα ειδικά σχολεία, ενώ και οι θεσμοί που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενταξιακή διαδικασία αποτελούν
ευχολόγιο και ζητούμενο. Ένα άλλοθι που το σύστημα το
χρησιμοποιεί με αριστερή ρητορική που εκφέρεται από
«προοδευτικούς», ενδεδυμένους με τον «αριστερό» μανδύα. Όταν
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ακούμε να μιλούν για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία χωρίς
υποδομές, με βεβαιότητα αυτό που ο καθένας καταλαβαίνει σήμερα
είναι το γεγονός ότι στην πραγματικότητα οδηγούν τους μαθητές με
αναπηρία συνειδητά στον αναλφαβητισμό και την
περιθωριοποίηση.» (Α’ κ.17)

Εδώ
11.3
Απαξίωση της
πολιτικής και των
πολιτικών

ταξινομούνται
κείμενα που
απαξιώνουν την
πολιτική γενικά.

Τα κείμενα θα πρέπει
-να αναφέρονται με
απαξιωτικό τρόπο ή
εκφράσεις στην πολιτική
ή/και τους πολιτικούς,
-να μην αναγνωρίζουν
στην πολιτική ή/και στους
πολιτικούς την ευθύνη, τη
διάθεση ή την αρμοδιότητα
να απαντήσουν σε
προβλήματα που
σχετίζονται με την
αναπηρία.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 12.0 Αναπηρία και επιστήμη/επιστήμονες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα κείμενα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα και την
αρμοδιότητα της επιστήμης (κυρίως της
ιατρικής και σχετικών ειδικοτήτων) να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα σχετικά με την
αναπηρία
-να αναφέρεται η επιστήμη με τρόπο που να
δείχνει ότι συμβάλλει στην επίλυση αυτών
των προβλημάτων.

12.1
Ως μέσο για επίλυση
προβλημάτων

Ταξινομούνται κείμενα στα οποία
αναγνωρίζεται η συμβολή της
επιστήμης και των επιστημόνων
στην επίλυση προβλημάτων
σχετικών με την αναπηρία.

12.2
Ως εμπόδιο στην επίλυση
προβλημάτων

Εντάσσονται κείμενα στα οποία
θεωρείται ότι η αποκλειστική
επίκληση της επιστήμης
δυσχεραίνει ή συσκοτίζει τα
σχετικά με την αναπηρία
προβλήματα.

Θα πρέπει να φαίνεται από τα κείμενα ότι η
επιστήμη (κυρίως η ιατρική και οι
παρεμφερείς ειδικότητες) δε μπορεί να
απαντήσει επαρκώς στα ζητήματα
αναπηρίας, αλλά αντίθετα τα συσκοτίζει.

Εδώ εντάσσονται κείμενα στα
οποία απαξιώνεται ο ρόλος της
επιστήμης και των φορέων της,
εξαιτίας της διάψευσης των
προσδοκιών που είχαν οι
συγγραφείς/πομποί..

Οι συγγραφείς των κειμένων θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν ότι ο ρόλος της επιστήμης
(κυρίως της ιατρικής αλλά όχι αποκλειστικά)
στη λύση των προβλημάτων σχετικά με την
αναπηρία θα έπρεπε να είναι θετικός και
συγχρόνως
-να αναφέρονται με απαξιωτικό τρόπο ή
εκφράσεις στην επιστήμη (κυρίως αλλά όχι
αποκλειστικά την ιατρική ή/και τους φορείς
της εξαιτίας της διάψευσης των προσδοκιών
που είχαν από αυτήν.

12.3
Απαξίωση της επιστήμης και
των επιστημόνων
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 13.0 Αναπηρία και μεταφυσική
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Εδώ εντάσσονται κείμενα που

13.1
Η αναπηρία ως
σταλμένη από το θεό

αναφέρουν την αναπηρία ως
φορτίο ή ευλογία που
στάλθηκε από το θεό σε
επιλεγμένα άτομα.

13.2
Η αναπηρία ως κακή
τύχη

Εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται στην αναπηρία
ως αποτέλεσμα κακοτυχίας.

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
-Να αναγνωρίζεται ότι η αναπηρία
συνδέεται με δυνάμεις έξω από την
υλική πραγματικότητα
-Να φαίνεται ότι τα ανάπηρα άτομα ή
οι οικογένειές τους επιλέχθηκαν από
το θεό επειδή είχαν τις αντοχές ή
κάποιες ειδικές ικανότητες να
αντεπεξέλθουν σε δύσκολες
συνθήκες, ως θείο δώρο ή θεία δίκη
-Να αναγνωρίζεται ότι η αναπηρία
συνδέεται με δυνάμεις έξω από την
υλική πραγματικότητα και είναι
συνέπεια κάποιας κακοτυχίας.

Εδώ ταξινομούνται κείμενα
που συνδέουν την απάντηση
στα προβλήματα που
13.3
Ελπίδα και μεταφυσική

προέρχονται από την
αναπηρία με δυνάμεις έξω
από την υλική

-Θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι
συγγραφείς ελπίζουν σε μεταφυσικές
δυνάμεις να «άρουν» την κατάσταση
της αναπηρίας, με ανορθολογικό
τρόπο.

πραγματικότητα
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 14.0 Διεκδικήσεις
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

14.1
Με στόχο το άτομο

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται σε
διεκδικήσεις των
αναπήρων ή των
οικογενειών τους που
ξεκινούν έξω από
συλλογικές διαδικασίες
και διατυπώνουν αιτήματα
που αφορούν είτε
μεμονωμένα άτομα είτε
πολύ περιορισμένες
ομάδες ατόμων.

14.2
Με στόχο την ομάδα
των αναπήρων

Εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται σε
διεκδικήσεις των
αναπήρων ή των
οικογενειών τους και
αφορούν αποκλειστικά

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι διεκδικήσεις θα
πρέπει
-να ξεκινούν από την
αναγνώριση του
προβλήματος ως ατομική
υπόθεση,
-να αναφέρονται σε
ατομικές προσπάθειες
και αναζητήσεις λύσεων,
-να προβάλλουν
αιτήματα που να
αφορούν μόνο το άτομο
που διεκδικεί ή έναν
πολύ στενό κύκλο
ατόμων με παρόμοια
χαρακτηριστικά,
-οι τρόποι διεκδίκησης
να μην έχουν κινηματικό
χαρακτήρα.
Στα κείμενα
-θα πρέπει να
αναφέρονται
διεκδικήσεις των
αναπήρων ή των
οικογενειών τους που
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την ομάδα των αναπήρων.

Εδώ ταξινομούνται
κείμενα στα οποία
διατυπώνονται
διεκδικήσεις που
14.3
Με κοινωνικό/
χειραφετικό στόχο

συνδέουν τα προβλήματα
των αναπήρων με τα
γενικότερα κοινωνικά
προβλήματα και
αναζητούνται συλλογικές
λύσεις με

«…Με λόγια και υποσχέσεις, με πασαρέλες και
τηλεμαραθώνιους, με την ιδιωτική φιλανθρωπία, οι Καιάδες
του αποκλεισμού, της φτώχειας, της προκατάληψης δεν
γκρεμίζονται… Η ζωή σε πόλεις εχθρικά δομημένες για
πολίτες με αναπηρία είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας…
Μέχρι πότε θα είμαστε ανεκτικοί στους εργολάβους
κοινωνικής μέριμνας; Μέχρι πότε θα σιωπούμε για τις
χωματερές -αποθήκες ψυχών- κρατικές και ιδιωτικές;…»
(Α’ κ.2)
«…ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ οριοθετούν το μοντέλο
λειτουργίας του www.panap.gr. Καταρχάς, υπάρχει πλήρης
παράθεση των νομοθετημάτων που αφορούν τα ΑμεΑ,
αντιληπτών ως απαραίτητων εργαλείων για τη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων τους. Δεύτερος άξονας, είναι η

διατυπώνουν αιτήματα
που αφορούν
αποκλειστικά την ομάδα
των αναπήρων,
-οι συλλογικότητες μέσα
από τις οποίες
εκφράζονται οι
διεκδικήσεις θα πρέπει
να αποτελούνται μόνο
από ανάπηρα άτομα ή τις
οικογένειές τους,
-οι τρόποι διεκδίκησης
να μην έχουν κινηματικό
χαρακτήρα.
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει
-να αναγνωρίζεται η
σύνδεση των
προβλημάτων των
αναπήρων με τα
συνολικότερα κοινωνικά
προβλήματα,
-οι διεκδικήσεις να μην
περιορίζονται
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κοινωνικό/χειραφετικό
προσανατολισμό.

καταχώριση άρθρων και δημοσιευμάτων από την Ελλάδα
και το εξωτερικό που διαπραγματεύονται θέματα
κοινωνικής πολιτικής υπό το πρίσμα διευρυμένηςπροοδευτικής κοινωνικής αντίληψης. Παράθυρα κλειστά σε
οτιδήποτε αναπαραγάγει στερεοτυπικές-φιλανθρωπικές
αντιλήψεις, πλήρης διαθεσιμότητα επικοινωνιακού υλικού
που αντιλαμβάνεται τα ΑμεΑ αποκλειστικά και μόνο ως
υποκείμενα δικαιωμάτων… Δεν πρόκειται για μη
κυβερνητική οργάνωση, σύλλογο, σωματείο ή μη
κερδοσκοπική εταιρεία, αλλά για forum ανοικτού διαλόγου
όσων με τρόπο εναλλακτικό-προοδευτικό κατανοούν τα
θέματα αναπηρίας και τη μεθοδολογία αντιμετώπισής
τους…Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΑΖΑ ανθρώπων που διεκδικούν
εναλλακτικούς δρόμους προσέγγισης των θεμάτων
αναπηρίας πέραν της πεπατημένης, υπάρχει και με το
παραπάνω. Επόμενο βήμα που εμείς επιχειρούμε, είναι η
οργανωμένη σύνθεση και ανάδειξή της…» (Α’ κ.4)

αποκλειστικά σε
ζητήματα αναπηρίας
αλλά να προεκτείνονται
και σε άλλα κοινωνικά
ζητήματα,
-ο τρόπος διεκδίκησης
που προτείνεται να έχει
κινηματικό χαρακτήρα

«…Καλούμε την Υπουργό Παιδείας στα πλαίσια της
κατάθεσης της τροπολογίας για την υποχρεωτική
εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο να συμπεριλάβει και την
υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους μαθητές με
αναπηρία. Οι τελευταίες δυναμικές κινητοποιήσεις στα
ειδικά σχολεία των τυφλών και των κωφών ανέδειξαν σε
όλη τους την διάσταση την τραγική απουσία της
πολιτείας…» (Α’ κ.5)
«…Το 1976 ήταν μία χρονιά σταθμός για την χειραφέτηση
του αναπηρικού κινήματος. Εκείνη την εποχή στην

- 80 -

κοινωνία κυρίαρχο ρόλο είχαν οι ριζοσπαστικές ιδέες.
Ακριβώς αυτός ο ριζοσπαστισμός ώθησε το κίνημα των
αναπήρων εκείνη την εποχή να έχει μία σαφή και ξεκάθαρη
θέση απέναντι σε κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης
φιλανθρωπίας και επαιτείας. Η συντηρητικοποίηση της
κοινωνίας που βιώνουμε στις μέρες μας έχει επιδράσει στην
ιδεολογική μετάλλαξη και στον τρόπο αντιμετώπισης της
φιλανθρωπίας από το σημερινό αναπηρικό κίνημα. Έτσι σε
πολλές περιπτώσεις παρατηρούμε μία συμπόρευση, ταύτιση
ή ακόμη και πλήρη ενσωμάτωση με αυτήν. Ακριβώς αυτή η
μετατόπιση της κυρίαρχης ιδεολογικής αντίληψης στο
αναπηρικό κίνημα σε σχέση με το παρελθόν έχει πλέον
καταστήσει δυσδιάκριτη την φιλανθρωπία και την επαιτεία
από την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης που αποτελεί
το μεγάλο ζητούμενο.
Ο χώρος των αναπήρων και ιδιαίτερα των τυφλών έχει
πληγεί και πλήττεται καθημερινά από όλες τις μορφές της
επαιτείας που αναφέραμε πιο πάνω. Θα περιμέναμε από
μεγάλες και με μακρόχρονη ιστορία αγώνων αναπηρικές
οργανώσεις όπως για παράδειγμα ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος τυφλών, να προτάσσουν την χρηματοδότηση
όλων των οργανώσεων διεκδικώντας την θέσπιση ενός
ισχυρού και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου. Ένα
θεσμικό πλαίσιο που θα Κατοχυρώνει συγκεκριμένους
κανόνες για την διοίκηση και λειτουργία τους,
συγκεκριμένα κριτήρια χρηματοδότησης, συγκεκριμένους
μηχανισμούς αξιοποίησης και αξιολόγησης των
χρηματοδοτούμενων δράσεων. Η αντιμετώπιση της
επαιτείας, του πλέον απεχθούς, αποκρουστικού και
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αηδιαστικού φαινομένου για το σύνολο των αναπήρων,
απαιτεί αταλάντευτη συνέπεια, συνέχεια, σε σταθερή
ιδεολογική βάση. Ο μεγάλος σύμμαχος σε αυτή την
προσπάθεια πρέπει να είναι η κοινωνία των πολιτών Με την
προϋπόθεση της διατύπωσης μίας εναλλακτικής και
ταυτόχρονα πειστικής πρότασης στο πλαίσιο που
αναφέρουμε πιο πάνω. Η επαιτεία ως κοινωνικό φαινόμενο
δεν αντιμετωπίζεται με την κατασκευή ή την επίκληση
ευκαιριακών εσωτερικών εχθρών, άναρθρες κραυγές,
ξύλινο κοινωνικό λόγο με γενικόλογες και άσφαιρες
καταγγελίες. Η καταπολέμηση της επαιτείας πρωτίστως
προϋποθέτει την έξωθεν καλή μαρτυρία των φορέων που
καταγγέλλουν αυτό το φαινόμενο, για τον τρόπο
λειτουργίας και διαχείρισης με απόλυτα διαφανείς
διαδικασίες των πόρων τους και οι προτάσεις τους να μην
δίνουν την αίσθηση στην κοινωνία πως επιθυμούν την
κηδεμόνευση των αναπήρων και την καθυπόταξη κάθε
άλλης ομάδας ή φορέα πέρα από αυτούς.» (Α’ κ.12)
«…Είναι επιτακτική η ανάγκη του συντονισμού της δράσης
των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων ώστε αυτές να
διαθέτουν φωνή και έκφραση στην κεντρική πολιτική
σκηνή. Μετανάστες, άνθρωποι που ανήκουν σε
μειονότητες, άνεργοι, εξαρτημένοι χρήστες τοξικών ουσιών,
χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία όλοι εμνείς οι
κοινωνικά αποκλεισμένοι μπορούμε να ενώσουμε τις
δυνάμεις και την δράση μας για να έχουμε την δική μας
φωνή. Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν αντιμετωπίζεται με
ξόρκια, επιδόματα κρατικής ελεημοσύνης ή την
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φιλανθρωπία των τηλεοπτικών καναλιών και των
επιχειρηματιών. Η αριστερά οφείλει να συμπεριλάβει στις
διεκδικήσεις και την δράση της τα πραγματικά προβλήματα
αλλά και να προτείνει τις αναγκαίες λύσεις για την άρση
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού απαιτεί μία κοινωνία που θα κυριαρχεί η
δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, η ανοχή στην διαφορά
φυλετικών, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων.
Αγωνιζόμαστε για μία κοινωνία όπου η αναπηρία δεν θα
αντιμετωπίζεται με την προκατάληψη και την ιδεοληψία
αλλά ως διαφορά που θα υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο
και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.» (Α’ κ.16)
«…Αγωνιζόμαστε Με όλες μας τις δυνάμεις για δημόσια
δωρεάν και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για κάθε
μαθητή με αναπηρία, που θα διασφαλίζει την ισότιμη
πρόσβαση στην εκπαίδευση συμβάλλοντας στην κοινωνική
ένταξη και την αποπεριθωριοποίηση. Καλούμε κάθε ενεργό
πολίτη με αναπηρία με κάθε πρόσφορο τρόπο να εκφράσει
και να διαδηλώσει την αντίθεση του σε ένα νομοσχέδιο που
ιδιωτικοποιεί, υποβαθμίζει και τελικά συνεχίζει την
περιθωριοποίηση των μαθητών με αναπηρία. Καλούμε τις
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις μέσα και έξω από την
βουλή να καταδικάσουν και να ακυρώσουν αυτό το
νομοσχέδιο συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην
εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών με
αναπηρία.Αθήνα 03/09/2008.» (Α’ κ.18)
«…Καλούμε κάθε ενεργό πολίτη με αναπηρία, τους γονείς
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παιδιών με αναπηρία, με κάθε μέσο και τρόπο μέσα από την
ενεργή τους συμμετοχή και την οργανωμένη δράση να
καταδικάσουν αυτή την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης που έχει άμεση συνέπεια την υποκατάσταση
του κοινωνικού κράτους από την πολιτική της σύγχρονης
νεοφιλανθρωπίας, που εμπορευματοποιεί βασικά κοινωνικά
αγαθά, όπως την υγεία, την κοινωνική φροντίδα, την
εκπαίδευση.» (Α’ κ.20)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 15.0 Το διαδίκτυο και η τεχνολογία
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Στα κείμενα αυτά το διαδίκτυο
15.1
Ως μέσο
δημοσιοποίησης

αντιμετωπίζεται ως βήμα για τη
δημοσιοποίηση ζητημάτων που
απασχολούν τους συγγραφείς/πομπούς.

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…η παρέμβαση δεν είναι μια
συνδικαλιστική κίνηση και για αυτό δεν
δραστηριοποιείται στους φορείς των
αναπήρων ως τέτοια, αλλά απευθύνεται
στην Ελληνική κοινωνία όπου παρουσιάζει
την γνώμη της για την κατάσταση των
αναπήρων. Η παρέμβαση είναι ένα forum
συνάντησης ενεργών πολιτών με
συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές και
προβληματισμούς.» (Παρέμβαση
Αναπήρων Πολιτών, «Η ταυτότητα μας»)
«…Ο τρίτος άξονας, τέλος, έχει να κάνει
με την ανάπτυξη στο μεγαλύτερο δυνατό
εύρος διαδικτυακού διαλόγου για τα
θέματα αναπηρίας, σαφώς παρεμβατικούκινηματικού χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη
στόχευση «υπηρετείται» από την εκτενή
παρουσίαση των πεπραγμένων της
«Παρέμβασης» και των στοιχείων
πολιτικού αυτοπροσδιορισμού της (κινείται
στον χώρο της εναλλακτικής αριστεράς),
ώστε να είναι πλήρως αποσαφηνισμένο το
ιδεολογικό περιβάλλον για όσους
σπεύσουν να συμμετάσχουν…» (Α’ κ.4)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θα πρέπει να φαίνεται ότι
το διαδίκτυο αξιοποιείται
ως μέσο για τη
δημοσιοποίηση και
προώθηση των απόψεων
που εκφράζουν οι
συγγραφείς των κειμένων.
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15.2
Ως μέσο συγκρότησης
ομάδας

15.3
Ως ακύρωση των
προβλημάτων
προσβασιμότητας

Στα κείμενα αυτά φαίνεται ότι το
διαδίκτυο παρέχει έναν κοινωνικό χώρο
μέσα από τον οποίο δίνεται η
δυνατότητα συνεύρεσης, επικοινωνίας,
ανάπτυξης σχέσεων και ανταλλαγής
απόψεων και πληροφοριών μεταξύ
ατόμων που συγκροτούν κοινότητα στη
βάση κοινών ενδιαφερόντων ή
προβλημάτων.

Θα πρέπει να
αναγνωρίζεται στα κείμενα
η συνεισφορά του
διαδικτύου στη
συγκρότηση κοινότητας
μεταξύ ατόμων που
μοιράζονται τις ίδιες
ανησυχίες.

Εδώ εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται στο διαδίκτυο και την
τεχνολογία γενικότερα, ως μέσο για την
άρση προβλημάτων προσβασιμότητας.

Να αναγνωρίζεται η
συμβολή του διαδικτύου
και της τεχνολογίας στην
προσπάθεια των ανάπηρων
ατόμων για πρόσβαση και
συμμετοχή σε διάφορες
όψεις της κοινωνικής ζωής
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Ταξινόμηση της Β’ ομάδας κειμένων
(Βιολόγια του NOESI)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10 Μοντέλο αναπηρίας
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Στο μοντέλο αυτό
εντάσσονται τα κείμενα που
αναφέρονται ξεκάθαρα στην
αναπηρία ως προσωπική
11
Ατομικό/ιατρικό

τραγωδία με ατομικές
διεξόδους και ως ατομική
υπόθεση που μπορεί να
αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια
της ιατρικής.

3

ΚΕΙΜΕΝΑ 3
«…Σταδιακά καταλάβαμε ότι το παιδί ήταν υπερκινητικό
και αρνιόταν κάθε λεκτική επικοινωνία. Η επόμενη
γνωμάτευση έφτασε σαν κεραυνός στα κεφάλια μας. Διάχυτη
αναπτυξιακή διαταραχή. Απο τότε μέχρι τώρα κάνουμε
συνεδρείες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχολογικής
υποστήριξης καθώς επίσης και από ειδικό παιδαγωγό.
Παρακολουθείται απο Αναπτυξιολόγο, Παιδονευρόγο και
Κλινικό Ψυχολόγο ανα 6μηνο για την πρόοδο της υγείας
της…» (Β’ κ.1)
«…Ψαχνουμε να βρούμε την λύση στην εκπαιδευση την
στιγμή που δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα τεστ /
εργαστηριακές εξετάσεις;
ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;…» (Β’ κ.1)
«…Πολλά λόγια για το "τι φταίει", στον αυτισμό. Τι πήγε
λάθος. Ψάχνουμε το "γιατί". Ένα γιατί που μέχρι σήμερα
μένει αναπάντητο και σίγουρα δεν θα απαντηθεί τα επόμενα
χρόνια. Πολλές έρευνες, πολλές θεραπείες, πολύ μεγάλο
κόστος προς όλες και απο όλες τις πλευρές. Το αποτέλεσμα
ακαθόριστο. Τα πάντα οφείλονται στο παίδι και στην
διαθέσιμότητα του να ανταποκριθεί στις τυπικές απαιτήσεις
των μέχρι τώρα σταθερών.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα κείμενα που ανήκουν σε
αυτή την κατηγορία πρέπει να
αναφέρονται στην αναπηρία με
ιατρικούς ή επιστημονικούς
όρους, να αντιμετωπίζουν την
αναπηρία ως προσωπική
τραγωδία και να αναζητούν
ατομικές λύσεις κυρίως μέσα
από θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Στα κείμενα έχει κρατηθεί η ορθογραφία, η σύνταξη και οι υπογραμμίσεις των συγγραφέων τους.
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Λέμε ότι κατανοούμε, ότι προσπαθούμε, κάθε βήμα που
κάνει το παιδί, για μας είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα.
ΑΘΛΟΣ! Ο άθλος αυτός που σε φυσιολογικές συνθήκες δεν
είναι παρά ένα τίποτα, μια φυσική εξέλιξη και πορεία, υπο τις
δικές μας συνθήκες είναι κάτι ανώτερο.
Πλέουμε σε πελάγη ευτυχίας. Το κατάφερε και αυτό, λέμε
στους εαυτούς μας. 'Ετσι πέρνουμε κουράγιο και δύναμη .
Βιώνουμε μια ουτοπική χαρά, τελικά. Γιατί τίποτα δεν
προκειται να καλύψει τον χαμένο χρόνο. Τίποτα δεν θα
μπορέσει να οργανώσει ξανά το μυαλό του παιδιού, μόνο μια
μεταμόσχευση…» (Β’ κ.1)
«…Παράλληλα εμείς σαν γονείς, πέρα απο κάποιες
μικροαλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα και στους
εκπαιδευτές, προς ώφελος του παιδιού, αποφασίσαμε να
ταξιδεψουμε μέχρι την Αγγλία για να κλείσουμε την ιατρική
της φροντίδα. Μετά απο μια εξάμηνη αναζήτηση σε κλινικές
στην Γερμανία και στην Αμερική στραφήκαμε προς Αγγλία.
Εκεί μας δέχτηκαν. Στις 15 του Γενάρη 2008 θα ξεκινήσει
μια νέα μελέτη για το ιατρικό θέμα της Μαρίας. Ευχόμαστε
και ελπίζουμε όλοι να βρεθεί μια λύση για να ρυθμιστεί
επιτέλους το παιδί…» (Β’ κ.1)
«…Ο συζυγος μου αρνειται κατηγορηματικα πως το παιδι
εχει οποιοδηποτε προβλημα και δεν αποδεχεται καμια
συμβουλευτικη παρεμβαση, επισης με την αρνητικη του
σταση δεν μπορω να παρω καμια γνωματευση απο ενα
αναπτυξιολογο ή καποιον αλλο ειδικο για αυτο και εχουμε
μεινει μονο με την διαγνωση απο το ΙΚΑ και ετσι μενω
παντα με την απορια αν το παιδι πραγματικα εχει προβλημα
και αν ναι πιο ειναι και τι μπορω να κανω για να το
βοηθησω.
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Ετσι καθε μερα που περναει τα ερωτηματα μεσα μου μενουν
σχεδον αναπαντητα (αν και ενα τυπικο πορισμα υπαρχει απο
το ΙΚΑ και την θεραπευτρια της αισθητηριακης
ολοκληρωσης)…» (Β’ κ.3)
«…Λοιπον, μεσα απο ενα τεραστιο Γολγοθα πηραμε την
διαγνωση απο το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (σημειωτέον,
πως εχω μεινει εκπληκτη απο το προσωπικο, το ενδιαφερον
και την ανθρωπια τους). Η διαγνωση της κορης μου ειναι
"δυσπραξια" και ισως βρισκεται στο φασμα του διευρυμενου
φαινοτυπου [δεν μπορουν να το πουν ακομα με σιγουρια
διοτι καναν εκτιμηση σε ενα παιδακι που ηταν ηδη
δουλεμενο απο εργοθεραπειες, πρεπει να δουλεψουν μαζι
της και αλλο για να καταληξουν].
Αυτη τη στιγμη κανει τρεις εργοθεραπειες την εβδομαδα,
δυο βασει της αισθητικοκινητικης και μια με βαση την
αισθητηριακη ολοκληρωση…» (Β’ κ.3)
«…Εγω ως μητερα ενος κοριτσιου που δεν εχει αυτισμο
αλλα αντιμετωπισε μεγαλες δυσκολιες εχω καταλαβει πως
δεν υπαρχουν καλα και κακα παιδια, γκρινιαρικα και ησυχα
παιδια, κλαψιαρικα και μη κλαψιαρικα. Εχω καταλαβει πως
υπαρχουν παιδακια υγιή και παιδακια με προβληματα υγειας,
παιδακια με νευρολογικες δυσλειτουργιες και παιδακια χωρις
δυσλειτουργιες, παιδιακια που οι γονεις τους ειναι διπλα
τους και παιδακια εγκατειλημενα, παιδακια διαγνωσμενα με
αυτισμο και παιδακια με δυσφασια, υπερκινητικοτητα,
δυσπραξια που δεν εχουν διαγνωσθει ποτε...» (Β’ κ.3)
«…! Λέτε σχετικά με την ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΨΚΚ του γιου
μου, ότι μέχρι τήν ηλικία των 3 ετών μπορεί να θεωρείται
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έτσι γιατί από την ηλικία αυτή και μετά, δεν μπορεί, κάποια
εξέταση θα μας λείπει, για να εξακολουθούμε να
παραμένουμε ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟΙ!
ΠΑΡΑΜΕΙΝΑΜΕ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟΙ, ΟΝΤΑΣ ΜΕΝΟΝΤΑΣ
ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ!
ΝΑ 'ΝΑΙ ΚΑΛΑ Η ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΦΙΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΖΑΡΙΦΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΓΝΩΡΙΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ 10ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΙΘΑΝΑ ΙΣΟΒΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.
H ΜΕΘΟΔΟΣ DOMAN-DELACATO, ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΟΝΤΩΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ, ΓΙΑΤΙ
ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΑ ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕ;
Η΄ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ
...ΣΤΟ ΕΛΛΑΝΤΑ; ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ; ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ. ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΩ
- ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ - ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΕΙΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ…» (Β’ κ.4)
«…Νομίζω επίσης πως θα πρέπει να δουλευτεί και από ένα
παιδοψυχίατρο σε επίπεδο θυμικό και συμπεριφοράς γιατί
νιώθω πως χρειάζεται όρια και σωστή αντιμετώπιση όταν
εκνευρίζεται και δε μπορεί εύκολα να βγεί από το θυμό
της…» (Β’ κ.8)
«…Θέλοντας λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες
μας από το ταξίδι στην Ιταλία θα σας μεταφέρω καταρχήν
την αισιοδοξία μας για το παιδί μας, αφού είναι η πρώτη
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φορά που βρήκαμε την άκρη του νήματος που τρία χρόνια
αναζητούμε. Η Δαμασκηνή μου λοιπόν πέρασε από τη
διαδικασία της αξιολόγησης και προέκυψε πως ενώ η
βιολογική της ηλικία είναι 36 μηνών η νευρολογική της
ανάπτυξη ανταποκρίνεται σε ένα μωρό 11, 25 μηνών...
Πολύς και μακρύς ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας... Η
Δαμασκηνή λοιπόν μετά από τις αξιολογήσεις που της
έγιναν, πήρε το ανάλογο πρόγραμμά της το οποίο
αντιστοιχεί στα αναπτυξιακά της ελλείματα. Μας δόθηκε
ειδική αγωγή για το γαστερεντερικό της πρόβλημα
(δυσκοιλιότητα από 6 μηνών και κακή απορρόφηση των
θρεπτικών ουσιών, υποψία για ύπαρξη candida fungus
δηλαδή κακών βακτηρίων του εντέρου που εμποδίζουν την
απορρόφηση των ουσιών από τις τροφές), διατροφικές
οδηγίες (ήδη από πρωτοβουλία μας η Δαμασκηνή δεν
παίρνει γαλακτοκομικά προϊόντα, οπότε ο γιατρός
συμφωνεί να συνεχίσουμε, μείωση της γλουτένης, όχι ολική
αποφυγή προς το παρόν, θα προκύψει από τις
εργαστηριακές εξετάσεις που θα κάνουμε).Ήδη το παιδί
μας άλλαξε διάθεση με την αγωγή αυτή, αφού ρυθμίζεται
το γαστρεντερικό της και ομαλοποιείται η αφόδευση. Αυτό
την έχει βοηθήσει πολύ, τα αποτελέσματα της αγωγής
φάνηκαν από τις πρώτες κιόλας μέρες. Μας έδωσαν επίσης
ένα ειδικό σκεύασμα Ω3 για να βοηθηθεί η μυελίνωσή της
(στο ΜRI εντοπίστηκε αργή μυελίνωση) οπότε πιστεύουμε
πως το Ω3 θα την βοηθήσει. Μια άλλη επίσης σημαντική
αλλαγή είναι πως ο ύπνος της έχει ρυθμιστεί, το παιδί
μου κοιμάται όλο το βράδυ χωρίς να ξυπνάει πια... Το
πρόγραμμα το οποίο μας έδωσαν είναι τρίωρης διάρκειας
και μπορώ να πω πως δεν το δέχεται με μεγάλη
ευχαρίστηση όμως σιγά-σιγά κατανοεί πως είναι για το
καλό της... Είναι γεγονός πως δουλεύει πολύ, με όλες τις
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παρεμβάσεις στις οποίες υποβάλλεται καθημερινά, όμως
όλα είναι για το καλό της…» (Β’ κ.8)
«…. Στο γιό μου, στα 2,5 διαγνώστηκε ότι
συμπεριλαμβάνεται στο φάσμα του αυτισμού. Για να
μπορέσουμε να νιώσουμε ασφαλείς ως προς τη διάγνωση
γυρίσαμε όλους τους εξειδικευμένους ψυχιάτρους και κέντρα
που υπάρχουν στην Αθήνα, όπου από όλους διαπιστώθηκε
ότι όντως το παιδί μας είναι στο φάσμα, αλλά στην ηλικία
που βρίσκεται κανείς δεν μπορεί να ξέρει τίποτα για την
εξέλιξή του, δεν μπορεί να γνωρίζει την ευφυία του, δεν
μπορεί να γνωρίζει εάν θα πάει σχολείο, ούτε καν εάν θα πάει
μόνο του στην τουαλέτα (!!) [λες και η ψυχιατρική είναι η
μοναδική επιστήμη που δε χρησιμοποιεί στατιστικά
δεδομένα], και ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε έναν Γολγοθά
(όλοι οι γονείς ξέρουν τι εννοώ) "εκπαίδευσης" για να
μπορέσει το παιδί να εξωτερικεύσει όλες του τις
δυνατότητες…»(Β’ κ.11)
«…Το πρόγραμμά του έχει ως εξής: Κάνει 2 φορές την
εβδομάδα από 30' εργοθεραπεία με άντρα εργοθεραπευτή,
τον οποίο λατρεύει! 1 φορά την εβδομάδα από 30'
ψυχοπαιδαγωγική με γυναίκα ψυχολόγο και 1 φορά την
εβδομάδα από 30' λογοθεραπεία για τον αυτισμό με
γυναίκα λογοθεραπεύτρια, στο Κέντρο "Παιδικό
Εργαστήρι" στη Γλυφάδα. Να σημειώσω εδώ ότι με τις εν
λόγω κυρίες αν και στην αρχή ήταν πολύ επιφυλακτικός,
τώρα τις εμπιστεύεται και τους χαμογελά! Αλλά ακόμη δεν
έχουν κατακτήσει πλήρως την καρδούλα του, σαν τον κο
Κυριάκο τον εργοθεραπευτή! Αχ, αυτές οι άτιμες άσπρες
μπλούζες! Τις Τετάρτες τα απογεύματα για 2 ώρες
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δημιουργική απασχόληση με εκπαιδευτικό παιχνίδι στο
"Έλα να παίξουμε" στο Φάρο Ψυχικού, όπου και εκεί έχει
κάψει τις "αθώες" ακόμη κοριτσίστικες καρδιές!!! Τον
παρακολουθούν: ο Παιδοψυχίατρος Κος Καμπάκος στην
ΕΘΜΑ, η Παιδονευρολόγος στο Παίδων Πεντέλης Κα
Παπαβασιλείου και ιδιωτικά από το Κέντρο,
Παιδοψυχίατρος και Κοινωνική Λειτουργός κάθε μήνα!...»
(Β’ κ.12)
«…Επτά μήνες μετά την διάγνωση "ΔΑΔ/Αυτισμός".
Τελικά πόσος καιρός θα χρειαστεί για να μετριάσει ο
πόνος; Πόσο καιρό χρειάζεται ένας γονιός που βλέπει
θετικές αλλαγές καθημερινά στο παιδί του να δεχτεί την
διαφορετικότητα; Μάλλον ο χρόνος που γιατρεύει τα πάντα
στην δική μας περίπτωση να αργήσει λίγο! Ο καθένας θέλει
τον χρόνο του και εγώ ίσως λιγο παραπάνω, γιατί ακόμη
ΠΟΝΑΩ, ακόμη ΘΡΗΝΩ! Δε το είχα συνηδειτοποιήσει
μέχρι σήμερα το πρωί που στις ίδιες ερωτήσεις που έχω
απαντήσει τόσες φορές σε τόσους διαφορετικούς ειδικούς,
ξέσπασα σαν μάνα! Παρακάτω ακολουθεί ένα απόσπασμα
από το γράμμα που έστειλα σε καλή μου φίλη, μόλις μπήκα
μέσα στο σπίτι το πρωί που γύρίσαμε από την συνέντευξη
που είχαμε στο κέντρο ημέρας. Ακολουθεί κατάθεση
ψυχής! της δικής μου...!!! "...Στο κέντρο ημέρας πήγαμε
σήμερα για να μας δούνε και ...ρεζίλι έγινα, με πιάσανε τα
κλάματα!!! Ενώ στην αρχή της συνέντευξης ήμουν πολύ
ψύχραιμη και ενημερωμένη πάνω στις ερωτήσεις, τις έχω
πει τις απαντήσεις χιλιάδες φορές και πάνω που ήμουν
σίγουρη ότι επιτέλους το έχω αποδεχτεί ότι πάσχει το παιδί
μου από αυτισμό... να τα ζουμιά... και ευτυχώς που ο ένας
τους, ο ψυχίατρος , μου είπε πως είναι απολύτως
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φυσιολογικό, πως έτσι ξεσπώ και θα το δεχτώ καλύτερα!
Το κλάμα είναι λέει μέρος της αποδοχής , είναι ο θρήνος
της ψυχής για την απώλεια! Ναι σίγουρα! Tην απώλεια της
δικής μου "τέλειας ζωής"; με την τέλεια οικογένεια και το
τέλειο παιδί;;; Τι να δεχτώ; θέλω να ξυπνήσω από τον
εφιάλτη και να ανασαίνω..!...» (Β’ κ.12)
«…Επίσης, δεν προσφέρει σημαντικά οφέλη οποιαδήποτε
θεραπεία που εστιάζεται στο αποτέλεσμα (π.χ. προβλήματα
λόγου) με συχνότητα εφαρμογής μία με δύο φορές την
εβδομάδα. Αντίθετα, οι θεραπείες που εφαρμόζονται με
περισσότερη συχνότητα, μεγαλύτερη ένταση και
περισσότερη διάρκεια και στοχεύουν στο αίτιο και όχι στο
αποτέλεσμα έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να
συμβάλουν στην αποκατάσταση του παιδιού...» (Β’ κ.20)
.
«…Θέλω με λίγα λόγια να σας πω τι είναι αυτή η μέθοδος.
Δημιουργήθηκε από τον ωτορινολαρυγγολόγο Dr. Guy
Berard στη Γαλλία. Στην αρχή ο γιατρός δημιούργησε το
Α.Ι.Τ (Auditory Intergration Programme) για να
αποκαταστήσει παθήσεις του ακουστικού συστήματος ή
ακουστικές παραμορφώσεις όπως η υπερευαίσθητη ακοή ή
η ασύμμετρη ακοή. Μετά από τριάντα χρόνια κλινικής
πρακτικής ο Βerard κατέληξε ότι σε πολλές περιπτώσεις η
παραμόρφωση στην ακοή ή στην ακουστική επεξεργασία
μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα συμπεριφοράς ή
μαθησιακές δυσκολίες. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε
με επιτυχία για να βοηθήσει άτομα που παρουσίαζαν:
Υπερκινητικότητα
Μαθησιακές δυσκολίες
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Αυτισμό
Δυσλεξία
Σύνδρομο ελλειματικής προσοχής
Δυσκολίες στο λόγο
Σε σημαντικό βαθμό η μέθοδος βοήθησε να μειωθούν
κάποιες ή πολλές από τις δυσκολίες που σχετίζονταν με τις
παθήσεις που αναφέραμε…» (Β’ κ.21)

Εδώ εντάσσονται κείμενα
που αντιμετωπίζουν την
αναπηρία ως κοινωνικό
12
Κοινωνικό

ζήτημα, δηλαδή η αναπηρία
επιβάλλεται στους
ανάπηρους εξαιτίας των
φραγμών που τους θέτει η
κοινωνία

«…Αυτή τη στιγμή το θεραπευτικό του πλαίσιο
εβδομαδιαία είναι: ο παιδικός σταθμός, δική μας ειδική
παιδαγωγός μέσα στον σταθμό, δύο φορές εργοθεραπεία,
τρεις φορές λογοθεραπεία, μία φοά επικοινωνία, μία φορά
ιππασία και full-time εμείς οι γονείς του αλλά και οι
παππούδες του που πλέον μας μιμούνται στον τρόπο
αντιμετώπισής του…» (Β’ κ.22)
«…Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι «ο αυτισμός» ή
οποιαδήποτε άλλη διαταραχή. Το ζητούμενο είναι ο
σεβασμός στην ύπαρξη κάθε παιδιού και συνεπώς η ανάλογη
συμπεριφορά του περιβάλλοντός προς το παιδί. Συνήθως το
περιβάλλον, ο κοινωνικός περίγυρος, δεν γνωρίζει, δεν έμαθε
ποτέ τι σημαίνουν έννοιες όπως Αποδοχή , Κατανόηση,
Συμπαράσταση. Υποστήριξη, Ανθρώπινη αλληλεγγύη. Ο
αυτισμός, η νοητική υστέρηση, κ.λπ. διαταραχές είναι η
αφορμή για την «ανάποδη» συμπεριφορά – αντίδραση των
παιδιών μας. Ο ηθικός αυτουργός, κατά κύριο λόγο, είναι η
άγνοια, ή έλλειψη παιδείας ,από κούνια, των ενηλίκων που
έρχονται σε επαφή με τα παιδιά…» (Β’ κ.5)
«…Ο αυτισμός είναι χαρακτηριστικό και όχι ασθένεια
Διαβασα το αρθρο το οποιο αναφερει ο Κυριακος και ειναι
πραγματικα πολυ ενδιαφερον. Εχω ξαναγραψει οτι τα
παντα ειναι θεμα προσεγγισης και κατα ποσο μπορει το

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
αναφέρεται ότι η αναπηρία
σχετίζεται με την πολιτική και
οικονομική οργάνωση της
κοινωνίας ή και με τα
υπάρχοντα πολιτισμικά πλαίσια
και να αναζητούνται λύσεις που
θα άρουν τους κοινωνικούς,
πολιτισμικούς και
οικονομικούς φραγμούς.
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κοινωνικο συνολο γυρω σου να σε επηρρεασει ως προς τα
προτυπα που θετει και προσπαθει να διαιωνισει. Ο,τιδηποτε
δεν ακολουθει αυτο που προσδιοριζεται ως φυσιολογικο
αυτοματα γινεται και παθολογικο.
Οι περισσοτεροι ανθρωποι αναζητουν το ευκολο το
ξεκουραστο ,το απροβληματιστο και βαλτωνουν οταν
καταλαβαινουν οτι η ζωη ευτυχως δεν ειναι ετσι αλλιως θα
ηταν ευθεια οπως η γραμμη των παλμων οταν σταματησει η
καρδια να λειτουργει. Η ζωη ειναι μια μουσικη συμφωνια
που ειναι διαφορετικη απο του αλλου και εξαρταται απο τα
οργανα που μας εχουν δωθει. Με αυτα τα οργανα
φτιαχνουμε διαφορετικες μελωδιες που ακομη και αν ειναι
διαφορετικες δεν παυει να ειναι μουσικη. Μουσικη μπορεις
να παιξεις και με το πιανο αλλα και με φυσαρμονικα και να
ειναι το ιδιο ομορφη.Οταν ενα παιδι ειναι διαφορετικο απο
αυτο που εχεις ονειρευτει πρεπει να καταλαβεις πως αυτο
που θα χρειαστει ειναι προσπαθεια για καποια πραγματα που
θεωρεις δεδομενα αλλα "αγαθα κωποις κτωνται". Ποσο
ακομη θα παραμυθιαζομαστε με τις ιδανικες οικογενειες που
προβαλουν οι διαφημισεις και αποτελουν παραφωνια σε μια
κοινωνια που εχει τοσα πολλα στο κεφαλι της…» (Β’ κ.16)

Επίσης δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιείται
ιατρική/επιστημονική
ορολογία.

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα στα
οποία η αναπηρία δε
13
Άλλο

συσχετίζεται ούτε με
ατομικά/ιατρικά, ούτε με
κοινωνικά πλαίσια, αλλά
υπάρχει αυτοτελώς

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η αναπηρία δε θα
πρέπει να αναφέρεται σε σχέση
με ιατρικές/ατομικές ή
κοινωνικές παραμέτρους, αλλά
ως μια συγκυριακή κατάσταση
της οποίας η ύπαρξη δεν
ερμηνεύεται.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 20 Κοινωνική ταυτότητα
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Συγκροτείται στη βάση της
ιδιότητας του πολίτη

ΟΡΙΣΜΟΣ
Στα κείμενα αυτά η κύρια
ιδιότητα της ομάδας που
υπονοείται ότι ανήκει ο
συγγραφέας (ή το άτομο για το
οποίο μιλάει) είναι αυτή του
πολίτη. Η αναπηρία
αντιμετωπίζεται θετικά.
Απορρίπτονται οι αρνητικές
προεκτάσεις του ιατρικού
μοντέλου και υπερισχύει η
επικέντρωση στον αποκλεισμό
και την ανισότητα που
χαρακτηρίζει την αναπηρία.
Η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως
αρνητική ταυτότητα. Η βλάβη
είναι η μοναδική εστία
ανάλυσης. Η θλίψη και η

22
Συγκροτείται στη βάση της
αναπηρίας (βλάβης)

απώλεια εσωτερικεύονται και η
δοκιμασία εστιάζεται στον
εαυτό. Ως μια εξατομικευμένη
εμπειρία, τα δομικά και
πολιτισμικά συμφραζόμενα δεν
αμφισβητούνται και πιθανές

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι συγγραφείς θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν στον εαυτό
τους ή στο άτομο για το
οποίο μιλούν ως κύρια την
ιδιότητα του πολίτη,
ανεξάρτητα από αναπηρίες,
-να μην εστιάζουν στη βλάβη
αλλά στην ανισότητα και τον
αποκλεισμό που
χαρακτηρίζει την αναπηρία.

«…Δεν φταίει κανείς. Ο αυτισμός είναι δύσκολη
διαταραχή.Για μένα είναι σαν την λερναία ύδρα, που
κόβεις ένα κεφάλι και πετιέται άλλο. Ήταν το πρώτο
πράγμα που μου έκανε εντύπωση ειδικά στον μεγάλο
μου γιό. Κάναμε ένα βήμα μπροστά -τσούπ, ένα πίσω ,
μία καινούργια εμμονή, ένα νέο προβλημα
συμπεριφοράς. Σαν την κινούμενη άμμο που δεν
αφήνει το παιδί να βγει έξω, να ξεφύγει. Τον αυτισμό
δεν τον πολεμάς γιατί δεν φεύγει-δεν θεραπεύεται,
είναι ανίατη και χρόνια κατάσταση με πιθανότητες
βελτίωσης. Μαθαίνεις να ζεις όσο τον δυνατόν
καλύτερα μαζί του…» (Β’ κ.2)
«…Εμείς - και σαν μάνα 2 παιδιών, βάζω κα τον
εαυτό μου μαζί τους, γιατί χωρίς αυτά δεν υπάρχω και

Οι συγγραφείς πρέπει
-να αναγνωρίζουν τον εαυτό
τους ή τα άτομα για τα οποία
μιλούν ως φέροντα κάποια
σωματική ή διανοητική
βλάβη η οποία να αποτελεί
και το βασικό
χαρακτηριστικό τους,
-να βιώνουν την αναπηρία ως
εξατομικευμένη εμπειρία,
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εναλλακτικές προοπτικές στο
κυρίαρχο βιοϊατρικό παράδειγμα
δε γίνονται ορατές.

πλέον ζω μόνο για αυτά - εμεί λοιπόν οι αυτιστικοί,
αξίζουμε λίγη κατανόηση ακόμα και αν φαινομαστε
έριστικοί. Η κατανόηση και η αποδοχή θα μας
ηρεμήσει…» (Β’ κ.2)

-να αναφέρονται σε ιατρική
τραγωδία.

«..Η κοινότητα των ΑμεΝΥ και οι οικογένειες τους,
είναι ένας χώρος ευαίσθητος, ευάλωτος, ιδιαίτερα
φορτισμένος, όπου το γκρίζο περισσεύει...» (Β’ κ.5)
«…Όλοι εμείς οι "Νοήμονες" που ο Θεός μας
εμπιστεύτηκε αυτούς τους ιδιαίτερους ανθρώπους,
συναντηθήκαμε στον ιστότοπο της NOESI.gr (άραγε
τυχαία;). Γνωριστήκαμε και επικοινωνούμε μεταξύ μας
μέσα από τον δρόμο της Καρδιάς και η σχέση μας
ορίζεται από τον Κοινό παρανομαστή μας. Την
αναπηρία των Παιδιών μας!!...» (Β’ κ.5)
«…Δεν είμαστε ξένοι.
Δεν είμαστε τυχαίοι.
Δεν έχει να κάνει, το φύλο, η ηλικία η κουλτούρα ,η
προέλευση το χρώμα η γενιά...
Στην ίδια γειτονιά των αγγέλων αυληζόμαστε (στην
NOESI.gr).
Ο ίδιος πόνος μας αγιάζει.
Carbon οι συμφορές μας.
Ίδια κι απαράλλαχτη η ελπίδα μας.
Οι ψυχές μας καραδοκούν.
Ένα πέταγμα του ενός,
ένα κλικ του άλλου,
ένα flash του διπλανού,
για να ανοίξουν εν χορώ,
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να δώσουν και να πάρουν μιαν αγκαλιά,
να σιγοτραγουδήσουν Primo Secondo
για τα μάτια που λατρεύουν,
που ορκίζονται σ΄αυτά,
τα μπλέ, τα γαλανά, τα μαύρα ή τα καστανά…» (Β’
κ.5)
«…Ετσι σας εισπράτω εγώ μια συνοδοιπόρος στον
αγώνα της δύσκολης ζωής που μας επιφύλαξε ο Θεός,
όμως η καθεμιά σας, και εγώ μαζί, ένα πράγμα έχουμε
κοινό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε γιατί αυτό μας
ενώνει, το μέλλον των παιδιών μας…» (Β’ κ.12)
«…Ευελπιστώ. ότι θα βρω συνοδό μέσω της "Νόησης"
από τη σχετική αγγελία και με την ευκαιρία ευχαριστώ
τον κ. Άγγελο Κουτουμάνο, για τη μεγάλη πρακτική
βοήθεια που σημαίνουν για μένα οι αγγελίες, αλλά και
για τη μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη που
προσφέρουν τα "βιολόγια". Δεν ξέρω αν αυτό
συμβαίνει μόνο σε μένα, αλλά μού είναι πολύ δύσκολο
να συναναστραφώ γονείς "κανονικών παιδιών", όπως
λέει κι η Λυγερή, καλώς ή κακώς είμαστε πλέον
διαφορετικοί. …» (Β’ κ.18)
Η ταυτότητα προσδιορίζεται
23
Συγκροτείται στη βάση
άλλων συνθηκών

σύμφωνα με διάφορες πτυχές της
εμπειρίας των συγγραφέων,
όπως για παράδειγμα, το φύλο, η

«..Φιλέλλην;;;
Από πολύ μικρή είχα το πατριωτικό μου αίσθημα πολύ
ψηλά... Ένιωθα πολύ Ελληνίδα που λένε και ακόμα
πιο περήφανη ήμουν για την πολύ όπου ζω, οποίος με
ρωτούσε από που κατάγομαι έλεγα με καμάρι είμαι
Θεσσαλονικιά και η ψυχή μου γέμιζε με καμάρι…»

Να φαίνεται ότι πτυχές της
εμπειρίας των συγγραφέων ή
των ατόμων στα οποία
αναφέρονται, όπως το φύλο,
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εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, ο
σεξουαλικός προσανατολισμός,
η οικογενειακή κατάσταση, ή
κάτι άλλο.

(Β’ κ.3)

η εθνικότητα, η κοινωνική
τάξη, η οικογενειακή
κατάσταση κ.λ.π. μπορεί να
αποτελούν βασικότερα
χαρακτηριστικά της
ταυτότητάς τους από ότι η
αναπηρία..
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 30 Γλώσσα του συγγραφέα/πομπού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

31
Κοινωνικός/πολιτικός
λόγος

ΟΡΙΣΜΟΣ
Στην κατηγορία αυτή
ταξινομούνται κείμενα
των οποίων οι
συγγραφείς
χρησιμοποιούν γλώσσα
με πολιτικό και
κοινωνικό περιεχόμενο

Εντάσσονται κείμενα
που χρησιμοποιούν
32
Επιστημονικός
λόγος/ορολογία

ΚΕΙΜΕΝΑ

ορολογία η οποία
συνήθως
χρησιμοποιείται από την
επιστημονική κοινότητα.

«…Υπάρχουν επίσης:
- Ειδικές εξετάσεις που βοηθούν στον έλεγχο των κινητικο-αισθητηριακών
απωλείων. Αυτές ονομάζονται νευροφυσιολογικά τέστ. Αυτά περιλαμβάνουν
την επιδεξιότητα, την ψυχική και υπαρξιακή εκτίμηση, τον προγραμματισμό,
την ταχύτητα αντίληψης, τη μνήμη, το νοητικό επίπεδο, τις ακουστικές
λειτουργίες, το λόγο, την κινητική και αισθητηριακή κατάσταση.
- Οι Ειδικές εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός: η
διχωτική ακοή για τον προσδιορισμό των λειτουργικών ασυμμετριών και
ιδιαίτερα των βλαβών ακοής - λόγου, η ταχυστοσκοπική όραση για τον
καθορισμό της πλαγιώσης των λειτουργιών των ημισφαιρίων και για
έλεγχο των συνδέσεων των ημισφαιρίων.
- Τα γνωσιακά προκλητά δυναμικά (CEP) αξιολογούν διαφορές στα
ημισφαίρια ή απώλειες, γίνεται έλεγχος με PET ή SPECT με συνθήκες
συνειδησιακής ενεργοποίησης.
- Τέλος το τεστ WADA. Το τεστ αυτό αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τον
προσδιορισμό σφαιρικών διαταραχών μνήμης μετά απο εγχείρηση στους
κροταφικούς λοβούς. (σελ. 310)
Πέστε μου εσείς κύριοι ειδικοί έχουν γίνει ποτέ στα παιδιά μας τέτοιου

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει στα κείμενα
να γίνεται ευθεία
αναφορά στις
κοινωνικές συνθήκες.
Οι συγγραφείς να
εντάσσουν την
αναπηρία στο πλαίσιο
των κοινωνικών
σχέσεων που την
προκαλούν.
Οι συγγραφείς αυτών
των κειμένων θα πρέπει
-να αναφέρονται στην
αναπηρία με
βιολογικούς όρους,
-να χρησιμοποιούν
εξειδικευμένη γλώσσα
και ορολογία που
γίνεται κατανοητή
κυρίως από την
επιστημονική
κοινότητα και πιθανόν
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είδους τεστ; Αν ναι γιατί εμείς οι γονείς δεν πρέπει να το γνωρίζουμε. Αν
όχι, γιατι; Τα θεωρείτε περιττα;
Πώς είναι δυνατόν να επέμβουμε σε ένα πρόβλημα αν δεν αναλύσουμε εν
μέρη τον εγκέφαλο;…» (Β’ κ.1)
«…Η μέθοδος χρησιμοποιεί όργανα όπως αιώρα, πολύζυγο, ειδική για
κυβισθίσεις πολυθρόνα, εργαλιάκια για το στόμα κ.ά.
Οι ασκήσεις είναι παρόμοιες (αφού έχουν κοινή θεωρητική βάση συγκεκριμένα, την νευρολογική αναδιοργάνωση) με τις αντίστοιχες που
περιλαμβάνει η Doman-Delacato.
Ξεκινώντας από την εμβρυική ηληκία και προχωρώντας προς την
ενηλικίωση (δηλ. από το κουλουριαστό, ρολλαριστό, σύρσιμο, γονάτισμα,
μπουσούλισμα και τέλος βάδισμα)υπάρχουν ασκήσεις αντίστοιχες. Επίσης
ασκήσεις για την περιοχή του στόματος.
Η θεωρία της μεθόδου πρεσβεύει ότι μόνο τότε που θα περπατήσεις σωστά
θα υπάρξει ο λόγος και κατόπιν η σκέψη (θα δώσω και κάποια site με
περισσότερες λεπτομέρειες). Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα 22 τέτοιοι
θεραπευτές, όχι γνωστοί και μάλλον κι όχι αποδεκτοί από τους εργο-λόγοφυσικοθεραπευτές (πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα της δεσποινίδας). Στην
Θεσσαλονίκη υπάρχει κάποιος κος ……… λογοθεραπευτής. Τα στοιχεία
του θεραπευτού μου κοινοποιήθηκαν από το επίσημο site της Padovan στη
Βραζιλία.
Γενικά, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται
μόνο οι κλασικές μορφές της ειδικής διαπαιδαγώγησης για τα παιδιά μας.
Βέβαια σε απλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι περισσότερο εμφανή.
Σε άλλες περιπτώσεις όμως, χρειάζεται πιο αποτελεσματική παρέμβαση όχι
μόνο στα συμπτώματα αλλά στην αιτία, δηλ. το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Άρμόδιοι θεραπευτές (οι προαναφερόμενοι) είναι και οι πλέον αρμόδιοι για
περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά. Εμπειρία προσωπική δεν έχω παρά μόνο
από τα site και την συνάντησή μου όπως προανέφερα…» (Β’ κ.4)

και από άτομα που
έχουν ασχοληθεί
συστηματικά με την
αναπηρία ως
ιατρικό/βιολογικό
ζήτημα.

«…Στην ηλικία των 9 μηνών, κάναμε εισαγωγή στο "Αγία Σοφία",
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πολλές εξετάσεις, μαγνητική, εγκεφαλογράφημα, καρυότυπο κ.λ.π.,
σύνδρομο Angelman κ.λ.π..., όλα αρνητικά και χωρίς παθολογικά
ευρήματα. Πολλές επαφές με την Αμερική, την Ολλανδία, την Αγγλία όπου
και κάναμε επανέλεγχο στο Great Ormond Street Hospital, έχοντας υποψίες
ότι η μικρή πάσχει από κάποιο μεταβολικό νόσημα. Υποβληθήκαμε σε ένα
σωρό εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και το σύνδρομο Rett, όλα είναι
αρνητικά. Το μοναδικό εύρημα που έχουμε είναι πως η μυελίνωση στον
εγκέφαλο της μικρής γίνεται με αργό ρυθμό όμως το σημαντικό είναι πως
γίνεται, όπως μας είπαν οι Άγγλοι νευροραδιολόγοι….»(Β’ κ.8)
«Επιστημονικές απόψεις για το "Τι φταίει"
... Εκτός από τα Βαρέα μέταλλα που έχουν ήδη αναφερθεί σε αυτό το site
και το εμβόλαιο MMR έχω ανακαλύψει και κάποια άλλα πράγματα τα
οποία σας παραθέτω και τα βρίσκω εξίσου σημαντικά!
Εκτός δηλαδή: ...Ο Frans Vermeulen αναφέρει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ
αυτισμού και πρώιμης έκθεσης στην παιδική ηλικία στον υδράργυρο (μέσω
θυμεροσάλης που περιέχει κατά 50% υδράργυρο και χρησιμοποιείται ως
συντηρητικό σε πολλά εμβόλια). Η εισαγωγή και χρήση της θυμεροσάλης
ως συντηρητικού εμβολίων στις αρχές του 1930 συμπίπτει με την αρχική
περιγραφή του αυτισμού στο τέλος του 1930 απο τον Παιδοψυχολόγο Leo
Kanner...), υπάρχουν και πιθανολογούνται και άλλοι λόγοι όπως:
1) "Ο αυτισμός σχετίζεται με το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη".
"...Τα συμπεράσματα των ερευνητών έδειξαν τα ακόλουθα: Οι παράγοντες
που επηρεάζουν το παιδί τόσο κατά την ενδομήτρια ανάπτυξη του όσο και
κατά την περιγεννητική περίοδο, μπορούν επηρεάζοντας την ανάπτυξη του
εμβρύου ή ακόμη προκαλώντας άλλες βλάβες στο παιδί, να είναι
σημαντικές παθολογικές αιτίες του αυτισμού.
Τα παιδιά των οποίων η μητέρα κάπνιζε καθημερινά κατά την αρχή της
εγκυμοσύνης, είχαν αυξημένο κίνδυνο κατά 40% να εκδηλώσουν αυτισμό.
Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική, είχαν 60% ψηλότερο κίνδυνο
να παρουσιάσουν αυτισμό.

- 103 -

Τα παιδιά που είχαν χαμηλό βάρος γέννησης είχαν επίσης διπλάσιο
κίνδυνο από τα υπόλοιπα να παρουσιάσουν αυτισμό..."
2) "Καλλυντικά Προϊόντα. Η καθημερινή κρυμμένη απειλή"
Περιοδικό HELLENIC NEXUS τεύχος 18, σελίδα 39.
"...Ύστερα από πειράματα που πραγματοποίησαν σε εγκεφαλικά κύτταρα
ποντικών, ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ συνέδεσαν
το συστατικό MIT (methylisothiazoline) με την πρόκληση νευρολογικών
διαταραχών -πρόκειται για ένα συστατικό που εντοπίζεται σε πολλά
καλλυντικά καθαρισμού, μεταξύ των οποίων και τα γνωστά σαμπουάν
Head & shoulders, Suave, Clairol, Pantene Hair Conditioner, καθώς και σε
προιόντα με αντιμικροβιακή δράση. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η
έκθεση σε αυτά γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης μπορεί να ευθύνεται
για την αφύσικη ανάπτυξη του εγκεφάλου στα έμβρυα, ενώ οι ίδιοι οι
χρήστες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νευρολογικά
προβλήματα, όπως η νόσος Alzheimer..."
3) "Η τεστοστερόνη υπεύθυνη για τον αυτισμό."
"...Τη διακύμανση των επιπέδων τεστοστερόνης κατά την περίοδο
ανάπτυξης του εμβρύου υποδεικνύει ως πιθανή αιτία αυτισμού, νέα
επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα, ομάδα ερευνητών από το
Πανεπιστήμιο του Cambridge ανακάλυψε, ότι η αυξημένη παραγωγή της
εν λόγω αρσενικής ορμόνης, κατά την κύηση έχουν πολύ περισσότερες
πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα αυτισμού..."
4) "Φλεγμονή στον εγκέφαλο αίτια του αυτισμού;"
"...Τα παιδιά με αυτισμό έχουν μια φλεγμονή στον εγκέφαλό τους, ωστόσο
δεν έχει διευκρινισθεί κατά πόσο η φλεγμονή αυτή ευθύνεται για την
κατάστασή τους, ανακοίνωσαν ειδικοί επιστήμονες..." ….» (Β’ κ.12)
«…Κατάφερε να κοινωνικοποιηθεί, να βρει σταθερούς φίλους και ομοίους
αυτιστικούς αλλά και νευροτυπικούς….» (Β’ κ.12)
«…μένα υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες νευροτυπικών ανθρώπων…,
Σίγουρα υπερτερώ σε ένα διάλογο με έναν ένα νευροτυπικό…, Πάμε σε
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πράγματα που από κοινωνική ευγένεια ή φόβο για κοινωνική κατακραυγή
θα απέφευγε ένας νευροτυπικός άνθρωπος να αναφέρει, αλλά εγώ θα
προσπαθήσω…, Έχω πολλά ακόμα να σου πω, αλλά ο χρόνος τόσος λίγος
και οι ευθύνες ενός νευροτυπικού ατόμου σαν εμένα τόσες πολλές…» (Β’
κ.13)
«…Το ραντεβου για καρυοτυπο ηταν 3 μηνες μακρια…, Ομως το
εγκεφαλογραφημα ειχε "ευρηματα" και ο Γιαννης ειχε πλεον καθαρα
καποια σπαστικοτητα στα ακρα. Υπερτονια στα κατω ακρα και υποτονια με
υποπλασια των μυων στα ανω ακρα…, Μας γραψανε ενα χρονο θεραπειες
για τον Γιαννη. Υπαρχει μια Διαχυτη Διαταραχη στο παιδι μου. Ενω ηταν 2
1/2 χρονων, ψυχοκοινωνικα ηταν μολις 18 μηνων…, σημερα το συζητησα
με την θεραπευτρια του Γιαννη..., Ο Δαμιανος διεγνωσε ΔΑΔ και μας
εγραψε θεραπειες. Φυσιοθεραπεια, εργοθεραπεια και σχολη γονεων για
μας. Στον Κωστη, λογοθεραπεια και εργοθεραπεια γιατι και οι δυο επισης
εχουν Συνδρομο Διασπασης προσοχης…, …καλα ηταν, την Δευτερα ο
Γιαννης εχει φυσιοθεραπεια και ο Κωστης λογοθεραπεια.. και εγω
ψυχολογο (που με βοηθαει πιο πολυ για τα προβληματα γαμου που εχω)…,
Εχω ελπιδες οτι μεχρι τοτε στην θεραπεια θα εχει κανει προοδο και θα
μπορει να λειτουργησει σε περιβαλλον σχολικης ταξης…, Κατα τα αλλα
ειμαστε καλα.. Ο Γιαννης εδωσε αυθορμητο φιλι στην θεραπευτρια
προχθες!! Και ο Κωστης ειδε την λογοπαθολογο και μας ειπε οτι δεν ειναι
και τοσο μαυρα τα πραγματα…» (Β’ κ.17)
«…Μία διαφορετική προσέγγιση για τη θεραπεία παιδιών με προβλήματα
συμπεριφοράς αναφέρθηκε από γνωστό Έλληνα γιατρό που εργάζεται την
Αμερική και συγκεκριμένα στο Τέξας, ο οποίος έχει ασχοληθεί
περισσότερο από 20 χρόνια λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος, για την
εύρεση θεραπειών που συσχετίζονται με το αυτιστικό φάσμα. Σύμφωνα με
τα λεγόμενα του, υπάρχουν τρία συστήματα που διευθύνουν ένα
οργανισμό:
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1. Ο εγκέφαλος
2. Το ενδοκρινολογικό σύστημα
3. Το νευρολογικό σύστημα
Όταν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω συστήματα υπολειτουργεί δημιουργεί
διάφορα προβλήματα σε ένα οργανισμό απoσυντονίζοντας τον. Προτείνει
πέντε διαφορετικές θεραπείες για την αποκατάσταση, οι οποίες είναι:
1. Θεραπεία για την τροφική δυσανεξία μέσω ειδικής διατροφής με
απαγόρευση διαφόρων τροφών όπως γλουτένη, γαλακτοκομικά και ζάχαρη.
Θεωρείται η βάση για οποιαδήποτε άλλη μέθοδο θεραπείας.
2. Τη μέθοδο MIHR (Magnetically Influenced Homeopathic Remedy) η
οποία θεωρείται ως η θεραπεία για όλες τις ασθένειες νευρολογικής φύσεως
με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας 80%. Γίνεται με εναίσιμο τρόπο μία φορά την
εβδομάδα για 24 εβδομάδες. Δυστυχώς η μέθοδος αυτή δεν είναι
εφαρμόσιμη στην Ελλάδα επειδή δεν είναι γνωστή. Για την εφαρμογή της
θεραπείας αυτής θα πρέπει ο ασθενής να παραμείνει στην Αμερική για 6
μήνες. Εναλλακτικός τρόπος προς το παρόν δεν υπάρχει, εκτός εάν βρεθεί
γιατρός που να ενδιαφερθεί να μάθει τη συγκεκριμένη μέθοδο. Ο έλληνας
γιατρός από την Αμερική είναι σύμφωνος να εκπαιδεύσει γιατρό από την
Ελλάδα για να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο με σκοπό να βοηθήσει
όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί.
3. Τη μέθοδο Κιλέϊσον η οποία συσχετίζεται με την αποβολή βαρέων
μετάλλων από τον οργανισμό και την απαγόρευση των εμβολίων.
4. Θεραπεία για τις αλλεργίες.
5. Την πρωτοποριακή μέθοδο με τα βλαστοκύτταρα που συμβάλει στην
αναδιοργάνωση του DNA. Η μέθοδος αυτή προτείνεται ως η τελευταία
λύση σε περίπτωση που οι προηγούμενες τέσσερις δεν φέρουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται στην Αμερική σε δύο
ειδικά νοσοκομειακά ιδρύματα. Πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή της
Τατιάνας Στεφανίδου «Αξίζει να το δεις» ήταν προσκαλεσμένος ένας
γενετιστής από το Κεντάκι των ΗΠΑ ο οποίος επίσης ανέφερε την
συγκεκριμένη μέθοδο.
Κατά την άποψη μου, οι βασικότερες θεραπείες αποκατάστασης είναι η
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μέθοδος MIHR και η θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα, οι οποίες δυστυχώς
δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα όπως έχει ήδη αναφερθεί. Όλα
όσα αναφέρονται ανωτέρω δεν πληρούν στοιχεία ορθότητας και
πληρότητας, αλλά βασίζονται σε επιγραμματικές σημειώσεις και ενθυμίσεις
του συγγραφέα του παρόντος κειμένου από μία συζήτηση με τον Έλληνα
γιατρό από την Αμερική με σκοπό την πληροφόρηση όσων ενδιαφέρονται
για άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς.…» (Β’ κ.20)
«Πώς γίνεται η μέθοδος ακουστικής ολοκλήρωσης;
Αρχικά χρειάζεται ένας καλός ακουολογικός έλεγχος. Επίσης στα άτομα που
μπορούν να συνεργαστούν χρειάζεται να γίνει ένα ακουόγραμμα στην αρχή,
στη μέση και στο τέλος της μεθόδου. Σε όσα άτομα δεν μπορούν να
συνεργαστούν είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω δυσκολιών, δέν γίνεται
ακουόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της μεθόδου το άτομο
ακούει μουσική μέσα από ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Το σύστημα αυτό
φιλτράρει και στέλνει με τυχαίες συχνότητες (όταν δεν υπάρχει
ακουόγραμμα) ή με συγκεκριμένες συχνότητες (όταν υπάρχει ακουόγραμμα)
τη μουσική στο αυτί του ατόμου με την χρήση ακουστικών. Οι συχνότητες
γυμνάζουν το μέσο αυτί και τον εγκέφαλο, τα ακουστικά κύματα δονούν και
γυμνάζουν τους μύες του αυτιού. Η μέθοδος ακουστικής ολοκλήρωσης
απαιτεί είκοσι συνεδρίες. Kάθε συνεδρία απαιτεί τριάντα λεπτά μουσικής.
Ενα διάλλειμα τριών ή τεσσάρων ωρών ανάμεσα στις συνεδρίες είναι
αναγκαίο. ιδανικό είναι να κάνει το άτομο δύο συνεδρίες των 30 λεπτών
καθημερινά για μία περίοδο δέκα διαδοχικών ημερών. Ποια είναι τα
αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου;
Βελτίωση στην κατανόηση λόγου
Μεγαλύτερη διάθεση για παραγωγή λόγου και επικοινωνίας
Μείωση της υπερευαισθησίας στην ακοή
Μείωση ΄θορύβου ή βουίσματος στο αυτί
Λιγότερο ξάφνιασμα σε δυνατούς ήχους
Φυσιολογική ένταση στη φωνή
Καλύτερη έκφραση των συναισθημάτων και ανάπτυξη κοινωνικότητας
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Βελτίωση στο μαθησιακό τομέα
Βελτιωμένη συμπεριφορά
Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων Αυξημένο επίπεδο άνεσης
Μειωμένη μανία και κινητικότητα
Μείωση της διάσπασης
Μείωση νευρικότητας
Αύξηση αυτοπεποίθησης
Τα αποτελέσματα μπορούμε να τα δούμε μέσα σε μερικές εβδομάδες
έως έξι μήνες μετά τη θεραπεία…» (Β’ κ.21)
«…Εχω χασει τους φιλους μου, την διαθεση για διασκεδαση και το
χειροτερο απο ολα αρχισα να εχω αυπνιες και ημικρανιες μετα το τελος
καθε δυσκολης μερας…» (Β’ κ.3)

Κείμενα που
χρησιμοποιούν απλό,
33
Καθημερινός/
συναισθηματικός
λόγος

καθημερινό λόγο και
εκφράζουν τη
συναισθηματική
κατάσταση του
συγγραφέα/πομπού.

Η γλώσσα των
κειμένων αυτών θα

«Πονάω πολύ...
Πρώτη μέρα στο σχολείο;;; Μέρα ιερή για κάθε μανά που πάει το παιδί της
στο σχολείο!!! Τι άγχος θεέ μου, θα έχει μια ομαλή ένταξη; Θα αντέξει να
είναι μέσα σε πλαίσια και κανόνες, θα τα πάει καλά με τους συμμαθητές
της;;; Φυσιολογικές ερωτήσεις για κάθε γονιό... και ενώ σηκωθήκαμε το
πρωί για να ετοιμαστούμε εμένα η καρδιά μου πονά, κλαίω από μέσα μου,
κλαίω κρυφά, τι θα ακούσω δεν ξέρω απλώς στεναχωριέμαι για το μωρό
μου... θα δείξει αν όλα είναι της φαντασίας μου ή αν είχα δίκιο που
ανησυχώ!!!» (Β’ κ.3)

πρέπει

«…Πειράζει. Γιατί πολύ πονάει, το καρφί που σου τρυπάει την καρδιά
όταν το παιδί σου, ζητάει βοήθεια, και δεν μπορείς να του την δώσεις, στο
βαθμό που χρειάζεται. Πειράζει όταν συνειδητοποιείς ότι μια ζωή δεν
φτάνει να του δώσεις, χρειάζεται περισσότερη…το παιδί σου. Πειράζει
όταν η ματιά σου ακουμπάει το μέλλον του παιδιού σου και το μυαλό σου
αδειάζει. Πειράζει όταν η αγάπη, η λατρεία για το παιδί σου γίνεται κύμα
που σε πνίγει και συ δεν θέλεις να γλιτώσεις.

-να εκφράζει τη

-να είναι αυτή που
χρησιμοποιείται στην
καθημερινή
επικοινωνία, χωρίς
χρήση εξειδικευμένης
ορολογίας
συναισθηματική
κατάσταση του
συγγραφέα/πομπού.
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Πειράζει, ο φόβος, ο πανικός, η θλίψη ο πόνος ο αγνώριστος για τους
άλλους που κάποιες στιγμές σε κυριεύει και θάβει μέσα σου την υπομονή,
την ελπίδα την καρτερικότητα την, την αισιοδοξία και την δύναμη να
συνεχίσεις...
Δεν πειράζει γιατί οι «άλλοι» δεν ξέρουν, δεν θέλουν δεν μπορούν, δεν
αισθάνονται και δεν κατανοούν γιατί απλά αυτοί ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ…Εμείς όμως υπάρχουμε και είναι το μόνο που δεν πειράζει
και το μόνο που αξίζει όταν υπάρχουμε μαζί με τα παιδιά μας και δίπλα
τους….» (Β’ κ.5)
«…Δεν ξέρω εάν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί η περίπτωση του δικού μου
παιδιού ήταν πολύ διαφορετική. Ασφαλώς όταν για πρώτη φορά μαθαίνεις
ότι το παιδί σου μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα δεν μπορείς να το
αποδεχθείς, το σκέφτεσαι συνέχεια και δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Με τη
πάροδο του χρόνου όμως η αποδοχή είναι ευκολότερη και ο πόνος
λιγότερος. Και μετά έρχεται η πίστη για ένα καλύτερο μέλλον και
δημιουργούνται νέες προσδοκίες και όνειρα. Θυμάμαι ότι όταν ο Γιάννης
μου ήταν 3,5 ετών και διαγνώσθηκαν για πρώτη φορά τα προβλήματα που
αντιμετώπιζε, υπήρξαν γιατροί που δεν πίστευαν ότι το παιδί μου θα
μπορέσει να μιλήσει ξανά ή να παρακολουθήσει το κανονικό σχολείο. Εγώ
όμως είχα πίστη, ελπίδα και αγάπη για το παιδί μου….» (Β’ κ.20)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 40 Το σώμα και ο πόνος στην αναπηρία
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

41
Έχει κεντρικό ρόλο στη ζωή του
ανάπηρου ατόμου

Εντάσσονται κείμενα στα
οποία αναγνωρίζεται ότι το
σώμα και ο σωματικός
πόνος έχουν καθοριστική
σημασία ζωή των
αναπήρων.

Θα πρέπει να αναφέρεται
η σωματική κατάσταση
και ο πόνος ως
σημαντικό μέρος της
ζωής των αναπήρων.

42
Δεν έχει σημαντική θέση στην
αναπηρία

Κείμενα στα οποία το
σώμα και ο πόνος
αντιμετωπίζονται ως
περιφερειακά ζητήματα
στη ζωή των αναπήρων.

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η σωματική
κατάσταση και ο πόνος
δεν θα πρέπει να
αναφέρονται ως
πρωταρχικά ζητήματα σε
σχέση με την αναπηρία.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 50 Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

51
Προσπελασιμότητα

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται σε
προβλήματα
προσπελασιμότητας του
δομημένου
περιβάλλοντος και των
μέσων μαζικής
μεταφοράς

Ταξινομούνται κείμενα
όπου αναφέρεται η
εκπαίδευση των
52
Εκπαίδευση

αναπήρων ως
ελλειμματική και
συμβάλλουσα στον
κοινωνικό τους
αποκλεισμό.

ΚΕΙΜΕΝΑ

«…. Το παιδί δεν μπορεί να εγκληματιστεί και η διευθύντρια
προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας διώξει αντί να μας βοηθήσει
να ενταχθούμε πιο εύκολα...
Δυστυχως απο τη στιγμη που πρεπει να φυγω απο κοντα της
ξεκιναει ενα θριλερ. Αυτο δεν το κανει μονο στο σχολειο αλλα σε
καθε επαφη με ενα ξενο περιβαλλον και επειδη το γνωριζα
ζητησα την επιεικεια τους μα αν την ειδατε εσεις, αλλο τοσο την
ειδα και εγω.
Γενικα ειναι πολυ ησυχη μεσα στην ταξη και δεν ενοχλει
κανενα, απλως εχει διαταραχες προσαρμογης και δεν μπορει
να κανει ευκολη ενταξη. Χρειαζεται περισσοτερο χρονο απο τα
αλλα παιδακια αλλα η διευθυντρια φροντιζει καθε μερα να με
διωχνει στις 08.30 τονιζοντας μου πως δεν μπορει να ενταχθει και
καλυτερα να την κρατησουμε σπιτι παρα να το βοηθησουμε το
παιδι…» (Β’ κ.3)
«…Βοήθεια, Χριστιανοί... δεν ξερω τι άλλο να κάνω... Έμπλεξα
με τρελή δασκάλα και θεότρελη διευθύντρια... Δεν ξέρω αν
θυμάστε που σας είπα σε προηγούμενο βιολόγιο πως η

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
αναφέρονται στοιχεία του
δομημένου αστικού
περιβάλλοντος και των
μέσων μεταφοράς που
συνιστούν εμπόδια στην
κοινωνική συμμετοχή
των αναπήρων.
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
αναφέρονται προβλήματα
του εκπαιδευτικού
συστήματος που
οφείλονται
-είτε στη δομή του
συστήματος
-είτε στην άγνοια, τις
αντιλήψεις και τις
στάσεις των φορέων του
εκπαιδευτικού
συστήματος
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διευθύντρια του νηπιαγωγείου ειχε την απαίτηση από το παιδί
μου να προσαρμοστεί από την πρώτη μέρα που την πήγα...και
φυσικά το παιδάκι μου δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό αμέσως
αλλά ωστόσο σιγά σιγά το πάλεψε και σχεδόν τα κατάφερε!!!
Και τι εννοώ με το σχεδόν; Το μόνο που χρειάζεται είναι την
ώρα που την πηγαίνουμε να σταθούμε δίπλα της για πέντε λεπτά
πρωτού κλειδώσουν την πόρτα και μετά να φύγουμε! Είναι τόσο
τρομερό; Ε! Και όμως για αυτούς τους ανθρώπους είναι!!!
Μας απειλούν πως θα καλέσουν την αστυνομία. Έρχεται με
ένα χαρτί στο χέρι της που γράφει το νόμο και μας λέει πως δεν
τον τηρούμε, πως τους παρενοχλούμε στο έργο τους κ.λ.π. κ.λ.π.
και όλα αυτά γιατί δεν φεύγουμε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από
την ώρα που φτάνουμε εκεί αλλά προσέξτε μέσα σε πέντε
λεπτα... Όλα αυτά τα λέει με υστερική φωνή μπροστά στο παιδί
μου (το οποίο έχει αντιληφθεί πως είναι ανεπιθύμητο)!!!...» (Β’
κ.3)

και οδηγούν τα ανάπηρα
άτομα σε αποκλεισμό.

«… Γιατί στη Δυτική Αττική δεν υπάρχει κάποιο Ειδικό Σχολείο
- έστω και ιδιωτικό; - παρά μόνο τα Ειδικά Δημόσια σχολεία,
που να εξυπηρετούν παιδάκια με κινητικά προβλήματα και πιο
βαριές καταστάσεις, αλλά να περιέχουν τα πάντα σε θεραπείες
και παροχές προς τα παιδάκια αυτά (υπόψη το Ειδικό δημόσιο
Ελευσίνας δεν μπορεί να δεχτεί τέτοιες περιπτώσεις λόγω
έλλειψης υποδομής); Ειδικά Σχολεία στην Δ. Αττική και
ιδιαίτερα στο Θριάσιο Πεδίο; Μάλλον κανένα! Τα Δημόσια
Ειδικά δεν είναι ασφαλή για παιδιά με κινητικά προβλήματα.
Γιατί υπάρχουν μόνο τα ιδιωτικά κέντρα;…» (Β’ κ.4)
«…Διαβάζω ό,τι γράφεται στο "Νόηση", με πολύ ενδιαφέρον, για
τα παιδάκια με αυτισμό και τα "Τμήματα Ένταξης" και το δημόσιο,
όπως επίσης για τα ΚΔΑΥ και τις αξιολογήσεις, και μου γεννιέται
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η απορία... Πώς γίνεται ο Δημητράκης μου να μη έχει τύχει ακόμη
αξιολόγησης από κανέναν φορέα, παρόλο που το έχω ρωτήσει;
Οταν μίλησα με τα ΚΔΑΥ της περιοχής μου (σημειώνω, ότι ούτε
που γνώριζα την ύπαρξή τους και το τί κάνουν!) για την περίπτωσή
μας, μια κυρία, δεν μπορώ να πω, ευγενέσταστη και
εξυπηρετικότατη κοινωνική λειτουργός, πολύ απλά μου πε ότι τα
ΚΔΑΥ αφρούν παιδάκια που επικοινωνούν!! Και μπορούν να
συνεργαστούν!! Κι ότι για το Μίμη ..γιοκ!!
'Οταν παλαιότερα, γύρω στα 6 απευθύνθηκα σε Ειδικό Δημόσιο
Σχολείο... τρόμαξα, γιατί το πλαίσιο δεν ήταν για τον Μίμη;
Και ρωτώ; Παιδιά όπως ο γιος μου, χωρίς βαρύ κινητικό
πρόβλημα, αλλά με προβλήματα επικοινωνίας ...που, στο καλό,
εντάσσονται επιτέλους;…»(Β’ κ.4)
«…Πηγαίνει σ' ένα σχολείο ... [να μην πω ειδικής αγωγής, γιατί
δεν υπαρχει αγωγή] τελος πάντων δεν είναι κανονικό…» (Β’
κ.10)
«…Ο Ρίκος έχει χαρτί από το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο
Αττικής, την ΕΘΜΑ (Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών
παιδιών) ότι χρειάζεται να παρακολουθήσει Τμήμα Ένταξης σε
νηπιαγωγείο. Τον γράφουμε πέρυσι τον Ιούνιο στο ιδρυμένο στα
χαρτιά νηπιαγωγείο που ανήκουμε. Σε καθημερινή επικοινωνία
με το 5ο γραφείο - στο οποίο υπάρχει ένας εξαιρετικά ευγενής,
αποτελεσματικός και ικανός άνθρωπος, ο κ. Παναγιώτου,
πληροφορούμαστε ότι το νηπιαγωγείο δεν έχει στελεχωθεί, αλλά
δεν υπάρχουν και πληροφορίες για το ποιο νηπιαγωγείο θα
στελεχωθεί και πότε. Στον αγιασμό η διευθύντρια αρνείται
κατηγορηματικά να δεχτεί το Ρίκο, χωρίς να του ρίξει καν μια
ματιά, παρότι προσφέρω λύσεις απελπισίας, όπως να είμαι μαζί
του καθόλη τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, να είμαι απ’ έξω
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έτοιμη να τον πάρω αν τους προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα
ή να φέρω δική μου συνοδό. Η μόνιμη επωδός είναι ότι η
παρουσία μου μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στα άλλα παιδιά λες και η ιδρυματοποίηση του δικού μου δεν είναι πρόβλημα και ότι χωρίς τη συγκατάθεση της σχολικής συμβούλου το παιδί
δε γίνεται δεκτό στο σχολείο…» (Β’ κ.18)
«…Με πείραξε που δεν έχει το δικαίωμα να χαρεί μια εκδρομή,
που το μόνο που εισπράττει είναι κοροιδία και απόρριψη. Δεν θα
ξαναπάει εκδρομή μου είπε. Δεν διαφώνησα και υποσχεθήκαμε η
μια στην άλλη οτι όποτε θα πηγαίνει το σχολείο εκδρομές εμείς
θα πηγαίνουμε για ψώνια και καφεδάκι. Αποτραβιόμαστε από
άλλη μια δραστηριότητα που κανονικά έχει κάθε δικαίωμα σε
αυτήν. Και μη με ρωτήσετε πια η θέση των δασκάλων σε όλο
αυτό. Την απάντηση την γνωρίζετε καλά.…» (Β’ κ.19).
«…Επειδή είναι πολύ ευάλωτη σε ιώσεις, λοιμώξεις και
μικρόβια, κρίθηκε τουλάχιστον για φέτος (και θα δούμε)
απαραίτητη η απομάκρυνσή της από το σχολικό
περιβάλλον.Είναι άκρως επικίνδυνο να βρίσκετε με άλλα 400
παιδιά στον ίδιο χώρο, σε εποχές που οι ιώσεις είναι σε
έξαρση.Αυτό το δέχτηκε καλά, μιας και από το σχολείο μόνο
αρνητισμό λάμβανε. Θυμάστε παλιότερες αναφορέες μου ελπίζω.
Με τόσο επιβαρυμένο ψυχισμό το μόνο που δεν χρειαζοταν ήταν
οι κοροιδίες, τα πειράγματα, οι τρικλοποδιές και οι επιθέσεις.Σε
τέτοιες περιπτώσεις το Κράτος διορίζει δάσκαλο στο σπίτι, για να
μην χάσει το παιδί την χρονιά του... Χμ, ναι... και εδώ αρχίζει το
γλέντι. Ατέλειωτος αγώνας με το σύστημα. Αυτό που συμβαίνει
είναι απίστευτο τελικά σε αυτήν την χώρα. Κάνουν λοιπόν
έκληση, σε σχολεία της περιοχής, ποιός δάσκαλος έχει το
φιλότιμο να πω;.. Την ευγενή καλοσύνη να πω;... Να προσφερθεί
εθελοντικά να κάνει 10 ώρες την εβδομάδα μάθημα στο παιδί
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μου... Η απάντηση νομίζω είναι εμφανής: μέχρι στιγμής
ΚΑΝΕΝΑΣ καλοβολεψάκιας δάσκαλος (που το καθημερηνό
4ωρο τον "εξοντώνει") δεν δύναται να προσφερθεί. Γιατί έτσι
πάει το σύστημα. Εθελοντικά σε εν ενεργεία δασκάλους. Και
βγήκαμε εμείς αγαπητοί φίλοι, και παρακαλάμε γνωστούς
δασκάλους να κάνουν ...το ψυχικό. Εκεί καταντήσαμε. Να
διεκδικούμε το ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ δικαίωμα του παιδιού μας στην
εκπαίδευση, που βασίζεται στην μεγαλοψυχία κάποιου δασκάλου
που θα προσφερθεί (και θα πληρώνετε βέβαια, μην νομίσετε
δωρεάν). Αυτή είναι η Ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς.
Παντού τεράστιοι τοίχοι υψωμένοι μπροστά μας, που
καλούμαστε εμείς οι γονείς, με όσο κουράγιο μας απομένει να
ρίξουμε. Ως πότε πια αυτή η αδιαφορία, ως πότε οι έχοντας
ανάγκη πρέπει να μένουν πάντα από έξω... έχω οργιστεί και
διαμαρτύρομαι... αλλά επι ματαίο... μη ξεχνάμε... στην Ελλάδα
ζούμε…» (Β’ κ.19)
«…Μετά από πολύ καιρό σας ξαναγράφω και αφού - ευελπιστώ έχω ξεπεράσει τους σκοπέλους της ανάλγητης γραφειοκρατίας.
Ζώντας με ένα παιδί που παλεύω να το βγάλω από τον αυτισμό
και τα καταφέρνω στο βαθμό που αυτό το παιδί μπορεί βρίσκω
μπροστά μου μία πολιτεία και κάποιους εκπαιδευτικούς που
αυτοί ίσως είναι αδιάγνωστοι αυτιστικοί. Με την γνωμάτευση
των ΚΔΑΥ εγκρίθηκε η παράλληλη στήριξη για φοίτηση του
Δημήτρη στο δημόσιο "κανονικό" δημοτικό στην Α' τάξη
σχολειο πλήν όμως δημόσιος εκπαιδευτικός μετά από 1 1/2 μήνα
μαθημάτων δεν ήρθε ακόμη και έχοντας αυτή την κακή εμπειρία
κι από πέρισυ φρόντισα ενεργώντας νομότυπα να τοποθετήσω
ειδικό παιδαγωγό δικό μου τον οποίο τον πληρώνω εγώ. Η πρώτη
κοπέλα που επέλεξα στάθηκε ατυχής επιλογή γιατί μπορεί μεν
τυπικά να είχε όλες τις προδιαγραφές αλλά η χημεία της δεν
ταίριαξε με του Δημήτρη ενώ αντίθετα ταίριαξε με των
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δασκάλων του σχολείου και του διευθυντή οι οποίοι με
επέπληξαν για την αλλαγή ζητώντας μου εξηγήσεις και
παίρνοντας τις κατάλληλες απάντήσεις αφού τέθηκαν θέματα
ασφαλείας και ευθυνών. Με τον νέο θεραπευτή που έχω δίπλα
στο Δημήτρη ξεβολεύτηκαν γιατί ενώ είχαν μάθει σε μία
κατάσταση που ο Δημήτρης ήταν με την παραμικρή φωνή εκτός
τάξης κι απαλλασσόταν από την παρουσία ενός αυτιστικού που
διατάρασσε την ηρεμία τους τώρα πλέον έχουν έναν άνθρωπο
που δένει με το Δημήτρη, που τον έχει συνέχεια μέσα στην τάξη,
που είναι ο "άνθρωπός μου" στα κακώς κείμενα και την
αδιαφορία τους και γι' αυτό τον λόγο μου υπέδειξαν να ξαναπάρω
την κοπέλα που είχα με το σαθρό και γελοίο επιχείρημα ότι τα
υπόλοιπα παιδάκια της τάξης έχουν πρόβλημα στις αλλαγές των
προσώπων ενώ αυτός και μόνο που θα έπρεπε να είχε πρόβλημα
και δεν έχει είναι ο Δημήτρης. Κι έπεται συνέχεια…» (Β’ κ.22)

53
Υγεία

Εντάσσονται κείμενα
που κάνουν λόγο για
ζητήματα επάρκειας του
συστήματος υγείας και
των δομών
αποκατάστασης.

54
Εργασία

Κείμενα που συζητούν
τα προβλήματα των
αναπήρων σε σχέση με
την εύρεση και
διατήρηση εργασίας που
να ανταποκρίνεται στις

«…Δουλεύω στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Μελισσίων εδώ και ένα
χρόνο. Έχω ξαναδουλέψει πάλι με πρόγραμμα αλλά όχι σταθερά
και άλλες δύο φορές πριν από κάμποσα χρόνια δούλεψα στους
Δήμους Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου, χωρίς να με
κρατήσουν μόνιμα…» (Β’ κ.7)

Θα πρέπει να
αναφέρονται προβλήματα
πρόσβασης στο δημόσιο
σύστημα υγείας και στις
υπηρεσίες
αποκατάστασης καθώς
και προβλήματα
επάρκειας του
συστήματος και των
δομών του.
Πρέπει να αναφέρονται
προβλήματα
-στην εύρεση εργασίας
-στη διατήρησή της
-στην αντιστοιχία της
εργασίας με τα
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ανάγκες και τα
εργασιακά τους
προσόντα.

Κείμενα που αναφέρουν
θεσμοθετημένα μέτρα ή
55
Θεσμικός ρατσισμός

παραλήψεις της
πολιτείας σε βάρος των
αναπήρων

επαγγελματικά προσόντα
των ατόμων και τις
ανάγκες τους, που
συνεπάγονται
περιθωριοποίηση και
φτώχεια.
«…3η Δεκέμβρη, ειδικά αφιερωμένη, κάτι σαν ονομαστική
εορτή των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Κάθε χρόνο,
πανηγυρικές εκδηλώσεις, διαγγέλματα, αφιερώματα στα
Ηρωικά Ειδικά Άτομα, παρουσιάσεις life style, εξαγγελίες,
σχεδιασμοί του μέλλοντός μας και σε συσκευασία δώρου με
φύκια για μεταξωτές κορδέλες, κάποιες φοροεκπτώσεις, δωρεάν
εισιτήρια, κάποιο χαρτζιλικάκι, διάφορα μικροδωράκια, έτσι
για το καλό, χρονιάρες μέρες έρχονται...
ΟΧΙ, κύριοι διαχειριστές της εξουσίας και εξουσιαστές της
τύχης των ΑμεΑ της Ελλάδας και των οικογενειών τους. Εμείς
διεκδικούμε την ασφαλή και δια βίου αξιοπρεπή
προσβασιμότητα στην Ελληνική κοινωνία. Μπορείτε να μας
την εγγυηθείτε; Εάν ναι, γιατί δεν το κάνετε; Εάν όχι, μη μας
διαπομπεύετε μέσα από γιορτές και πανηγύρια.
Έχουμε αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμό και πλήρη γνώση των
αναγκών και των προτεραιοτήτων της ζωής των παιδιών μας.
Με νομοσχέδια επί νομοσχεδίων που δεν υλοποιούνται και δεν
εφαρμόζονται ισότιμα σε όλα τα ΑμεΑ, δεν εφαρμόζεται
κοινωνική πολιτική. Δεν εφαρμόζεται το Ελληνικό Σύνταγμα...
Όλες αυτές οι φιέστες για την 3η Δεκέμβρη εξυπηρετούν μόνο
την επικοινωνιακή πολιτική σας. Εμάς η επόμενη μέρα θα μας
βρει αγκαλιά με το ανάπηρο παιδί μας, την ανασφάλεια μας,
την αγωνία μας, την πίστη μας και την ελπίδα...» (Β’ κ.5)

Να αναφέρονται μέτρα ή
παραλείψεις από την
πλευρά του κράτους, των
υπηρεσιών του ή φορέων
που συνιστούν διάκριση
σε βάρος των αναπήρων.

«…Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να προβλέπει την διά
βίου Κοινωνική Μέριμνα. Προστασία και εκπαίδευση των
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ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑμεΝΥ. Δεν έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί
μέχρι σήμερα κανένα πρόγραμμα προετοιμασίας και ένταξης
των ΑμεΝΥ σε ένα κατάλληλο περιβάλλον όταν ο γονέας φύγει
οριστικά η καταστεί αδύναμος να τα προστατεύσει...
Ειδικότερα, τα ΑμεΝΥ που δεν έχουν εγκλεισθεί από την
παιδική τους ηλικία σε ιδρύματα ή δεν νοσηλεύονται σε
δημόσια ψυχιατρεία, δεν έχουν πρόσβαση σε ξενώνες η
προστατευόμενα διαμερίσματα…» (Β’ κ.5)
«…Σας καταγγέλλω ότι δεν νομιμοποιείστε να μη συμβάλλετε, στο
βαθμό που απαιτείται, οικονομικά και ηθικά στην δημιουργία
προϋποθέσεων για ένταξη των παιδιών μας, ΑΜΕΑ. στο κοινωνικό
σύνολο, στο δικαίωμα τους στην χαρά, την αναγνώριση, την
δράση, την ασφάλεια, την εργασία, την Υγεία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα του κάθε πολίτη αυτής της χώρας, όπως αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 21 του συντάγματος, Ειδικότερα για τα
ΑμεΝΥ που έχουν υπερβεί το 25ο έτος δεν υπάρχει θεσμικό
πλαίσιο που να προβλέπει μέριμνα, κοινωνική περίθαλψη και
προστασία, όταν στερηθούν το οικογενειακό περιβάλλον…» (Β’
κ.5)
«…Έχει τύχει να διαβάσω και ακούω αρκετά από την
τηλεόραση ώστε να σχοιματίσω την γενικότερη εντύπωση που
επικρατεί … Ορολογία που διατυπώνεται: οι άνθρωποι με
Διανοητική καθυστέρηση πρέπει να ενταχθούν στην
κοινωνία… σαν βρισιά δεν σας ακούγεται εσάς αυτό; Δεν
βοηθούν οι συνθήκες ούτε και η πολιτεία κάνει κάτι…» (Β’ κ.7)
«….. Νιώθω οργή γιατί η Πολιτεία είναι όχι μόνο δύσκαμπτη
αλλά και απούσα στα τόσο σοβαρά προβλήματα που
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αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των παιδιών με ειδικές ανάγκες
και δεν μεριμνούν με τη στελέχωση μόνιμων εξειδικευμένων
θεραπευτών καλύπτοντας έτσι τη ζωτική ανάγκη της πρώιμης
θεραπευτικής παρέμβασης…» (Β’ κ.8)
«…Τι να κάνει η μάνα; Τι να κάνει το παιδί; Τι να κάνει ο
πατέρας; Τι κάνει η πολιτεία, το κράτος της πρόνοιας, για όλους
αυτούς που αναγκάζονται να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν,
δεν αντέχουν, δεν μπορούν μόνο και μόνο επειδή εκείνη τους έχει
ξεχάσει; …» (Β’ κ.12)
«…αφού μας είπαν ότι είμαστε όλοι τρελοί και χρειαζόμαστε
ψυχίατρο, απάντησαν ότι το νοσοκομείο δεν έχει υποδομή για
την ασφαλή νοσηλεία του Νίκου και την ασφάλεια και των
υπόλοιπων ασθενών.
- _ _ _ _ _: ΟΧΙ (προφορικά μας είπαν ότι ο Νίκος κινδυνεύει
από τους άλλους ασθενείς και στη συνέχεια μας αναφέρουν πως
υπάρχει απόφαση... που απαγορεύει την εισαγωγή ατόμων με
νοητική καθυστέρηση!!!
- Για μια ακόμα φορά _ _ _ _ _ και πάλι: Πηγαίνουμε με
εισαγγελική παραγγελία (ο Νίκος σε κρίσιμη κατάσταση), και
πάλι ΟΧΙ.Ο Νίκος επιστρέφει στο σπίτι με μόνη βοήθεια μία
τροποποίηση της φαρμακευτικής του αγωγής από τους γιατρούς
του _ _ _ _ _ οι οποίοι ούτε καν ήξεραν το παιδί η το ιστορικό
του (αφού για μια ακόμη φορά μας είπαν ότι είμαστε τρελοί και
να πάμε να μας λύσει το πρόβλημα η πολιτεία). Λίγες ώρες
μετά την έναρξη της νέας φαρμακευτικής αγωγής ο Νικόλας
κινδυνεύει να πέσει σε κώμα.…» (Β’ κ.14)
«…- Ποιο είναι εκείνο το Σύνταγμα που απροκάλυπτα προάγει
τις διακρίσεις απέναντι στα άτομα με νοητική καθυστέρηση;
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- Ποιο είναι αυτό το σύστημα Υγείας που αρνείται την παροχή
υπηρεσιών σε σοβαρές περιπτώσεις και αναγκάζει την
οικογένεια να νοσηλεύει ένα μέλος της στο σπίτι του,με κίνδυνο
του ιδίου όσο και των υπολοίπων;
- Ποια είναι η κοινωνική διάσταση ενός κράτους που
αλυσοδένει μία ολόκληρη οικογένεια γύρω από το πρόβλημα
ενός μέλους της και τους καταδικάζει σε απραγία και
συναισθηματική κατάρρευση;… Είναι λυπηρό να θέλεις να
είσαι αξιοπρεπής και να γίνεσαι επαίτης…» (Β’ κ.14)
«…αν εξαιρέσει κανείς το οικονομικό ζήτημα που προκύπτει
και την επιβεβαίωση για άλλη μια φορά ότι δεν υφίσταται
κράτος, υποδομές αλλά και κατανόηση και διάθεση
βοήθειας…» (Β’ κ.18)
«…Εντάχθηκε σχετικά γρήγορα στο νέο σχολικό πλαίσιο (φοιτά
στην Α’ δημοτικού) λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαιτερότητα του
και τα ρατσιστικά φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε στην αρχή του
σχολικού έτους από τους διδάσκοντες του σχολείου…» (Β’ κ.20).
56
Θέση του ανάπηρου ατόμου
στην κοινωνική
διαστρωμάτωση/
πολιτικοοικονομικό σύστημα

Κείμενα που
συσχετίζουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό
των αναπήρων με την
ταξική τους θέση ή/και
με το
πολιτικοοικονομικό
σύστημα

57
Ο κοινωνικός αποκλεισμός ως
εγκλεισμός

Κείμενα που
συσχετίζουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό
των αναπήρων με τη

Πρέπει να αναγνωρίζεται
η ταξική διαστρωμάτωση
της κοινωνίας και να
συσχετίζεται η
κοινωνική/ταξική θέση
των αναπήρων με τον
κοινωνικό αποκλεισμό.
«…Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μου, έχω απόλυτα πεισθεί
οτι η πολιτεία δεν έχει τις κατάλληλες δομές που απαιτούνται
για εφήβους και ενήλικες (Νέες και Νέους) με ΝΥ. Στην
καλλίτερη περίπτωση η φροντίδα της πολιτείας εξαντλείται στον

Θα πρέπει να αναφέρεται
-αποκλεισμός των
αναπήρων από την
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στέρηση ή την
παρεμπόδιση της
πρόσβασής τους στην
αγορά εργασίας, στην
κατανάλωση και αλλού
μέσω του εγκλεισμού
τους σε ιδρύματα.

εγκλεισμό σε κάποια ιδρύματα όπου τα κατασταλτικά φάρμακα
αποτελούν μονόδρομο…» (Β’ κ.5)

κοινωνική ζωή ή

«…Ερωτώ τον κύριο Υφυπουργό: «Όταν έρχεται το πλήρωμα
του χρόνου και οι φυσικοί προστάτες αυτών των ατόμων
απέρχονται οριστικά, η καθίστανται ανίκανοι να τα
προστατεύσουν, ποια μοίρα τα περιμένει; Οι θάλαμοι των
Δημόσιων Ψυχιατρείων όπου θα βιώνουν τον θάνατό τους; Αυτή
είναι η απάντηση της πολιτείας, στους γονείς εκείνους που δεν
έκαναν το σπίτι τους "Κωσταλέξι"; Που δεν έστειλαν τα παιδιά
τους στα άσυλα; Πού αγωνίστηκαν μια ζωή με γενναιότητα και
αντιμετώπισαν το πρόβλημά τους με αξιοπρέπεια και
αυταπάρνηση δίνοντας στα παιδιά τους την αγάπη κα προστασία
που δικαιούνται;…» (Β’ κ.5)

των ατομικών τους

-παρεμπόδιση άσκησης
δικαιωμάτων μέσω του
εγκλεισμού τους σε
ιδρύματα.

«…Η πολιτεία δεν βοηθά. Τους στερούμε το δικαίωμα της
επιλογής της ζωής τους, σε πολλές περιπτώσεις προτρέπονται οι
γονείς αν το παιδί είναι μικρό από μια στραβή αντίληψη ότι
πρέπει να κλειστεί σε ίδρυμα γιατί δεν θα δούνε χαρά και θα τους
είναι βάρος…» (Β’ κ.7)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 60 Η αναπηρία ως ανικανότητα/70 Η αναπηρία ως δυνατότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η αναπηρία
παρουσιάζεται ως
60
Η αναπηρία ως
ανικανότητα ή/και
φορτίο

ανασταλτικός παράγοντας
στην ανάπτυξη του ατόμου
ή/και φορτίο για το ίδιο το
άτομο ή την οικογένειά
του.

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…"Πάρτο αυγό και κούρευτο!"
Πόσο τελικά θα αντέξουμε δεν ξέρω. Αξιολογήσεις, δίαιτες, ειδικοί
μετά ειδικών, νέες μεθόδοι, και ότι κατεβάζει ο νούς του
ανθρώπου. Ελπίδες σάπιες. Έλπίδες μιας στιγμής. Και μετά πάλι...
σκοτάδι.
Άντε πάλι απο την αρχή να μαζέψεις τα συντρίμια σου.
Λυπάμαι αυτά τα μικρά κορμιά. Τα ταλαιπωρημένα παιδιά μας.
Που είναι υποχρεωμένα να μας ακολουθούν σε κάθε δικιά μας
απαίτηση - για το καλό τους. Μα για πιο καλό τους μιλάμε;
Προσπαθούμε να βάλουμε στο μυαλό τους ότι δεν χωράει, κι ας
πάρει ένα χρόνο για να μάθει μια ενέργεια. Τελικά αυτό είναι το
καλό τους;…» (Β’ κ.1)
«…Ακόμα και ο Χριστός κουβάλησε ένα σταυρό και λύγισε , εγώ
που κουβαλάω δύο τι πρέπει να κάνω για να τ αντέξω; Για να δώσω
στα παιδιά αυτό που πρέπει , για να είμαι χαρούμενη, αισιόδοξη,
καλή μάνα, καλή σύζυγος, καλή υπάλληλος, καλή φίλη.... και δεν
ξέρω τι άλλο… Να σας πω, ότι σε καμμία περίπτωση δεν θα έκανα
δεύτερο αν το ήξερα.Δύο άρρωστες ψυχές; ή και τρεις;…» (Β’ κ.2)
«…Όταν αγαπάμε τα αντέχομε όλα μέχρι να τελειώσει. Γιατί θα
τελειώσει.. που θα πάει δεν θα τελειώσει;; Μόνο που ξεκίνησε γλυκά
αυτό το παραμύθι αλλά ειδικά εμείς θα πάρουμε την πίκρα του μαζί
μας… Μiranta σίγουρα το δικό σου αστεράκι θα είναι οδηγός σκοπός της ζωής σου [διαβάστε: Εδώ και τώρα]. Μόνο που η
διαδρομή μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών μας είναι ένα έργο που
παίζουμε με σύμμαχο την νιότη μας, τον χρόνο που έχομε μπροστά
μας, την δύναμη αντίστασης ενάντια στην ατυχία μας, την ελπίδα
που πεθαίνει τελευταία. Το πείσμα για ζωή και δημιουργία, την

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θα πρέπει να
παρουσιάζεται η αναπηρία
ως εμπόδιο στην ανάπτυξη
του ατόμου ή του
οικογενειακού του
περιβάλλοντος ή ως
ανυπέρβλητος φυσικός
περιορισμός ή/και φορτίο.
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ετοιμότητα για μια μάχη που τα δίνουμε όλοι όλα.
Αλλά ο μέγιστος ρόλος που οφείλουμε να διαδραματίσουμε στην
ζωή των παιδιών μας είναι όταν αυτά ενηλικιωθούν.
Γιατί απλούστατα, τα δικά μας παιδιά δε θα μεγαλώσουνε ποτέ…»
(Β’ κ.5)
«…Πόσο μάλλον των δικών μας παιδιών που τα περισσότερα
ερεθίσματα περνούν απευθείας μέσα από την ψυχή τους γιατί λείπει
η δυνατότητα του νου να τα φιλτράρει και να αξιολογήσει..» (Β’ κ.5)
«…Αφιερωμένο σε όλες τις ΗΡΩΙΔΕΣ ΜΑΝΕΣ παιδιών με
αναπηρία και τις οικογένειές τους…. Διερωτήθηκε ποτέ κάποιος
αρμόδιος τι είναι αυτό που φοβίζει το ζευγάρι, μετά την απόκτηση
ενός παιδιού με βαριά αναπηρία, να μεγαλώσει την οικογένειά του
και έτσι να θεωρείται και αυτή ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ και με το Νόμο.
Διερωτήθηκε κάποιος αρμόδιος με πόσα παιδιά χωρίς πρόβλημα
αντιστοιχεί ένα παιδί με βαριά αναπηρία? Μακάρι ο Θεός να
βοηθούσε να μην γεννιούνται παιδιά με προβλήματα. Δεν γίνεται
όμως. Είναι κι αυτό μέσα στις δοκιμασίες που πρέπει να περνούν
κάποιοι άνθρωποι, σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται…
Είμαστε περήφανοι για τον Κωστή μας ,όμως μας φόβισε τόσο το
γεγονός της αναπηρίας του. που πέρασαν οκτώ χρόνια για να
κάνουμε τον δεύτερο λεβέντη μας, τον Παναγιώτη. Θέλαμε κι οι οι
δύο μας κι άλλα παιδιά, αλλά φοβόμασταν πολύ. Όταν έχεις στο
σπίτι σου ένα παιδί με βαριά αναπηρία, τα προβλήματα είναι πολλά.
Ο κάθε Κωστής για κάθε οικογένεια αντιστοιχεί σε τρία και τέσσερα
παιδιά, επειδή δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και πρέπει πάντα να
έχει δίπλα του μια ΗΡΩΙΔΑ ΜΑΝΑ για να τον προσέχει και να του
παρέχει το κάθε τι…» (Β’ κ.5)
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«…Το παιδί μας έχει το ίδιο δικαίωμα στην ζωή όπως εμείς, αλλά
εκείνο δεν το εισπράττει, δεν την χαίρεται την ζωή του, δεν μπορεί
να την πάρει στα χέρια του, δεν μπορεί να την παλέψει. Αυτό είναι
που ΠΕΙΡΑΖΕΙ…» (Β’ κ.5)
«…τον Γιάννη της, που ξεπετάχτηκε και σιγά-σιγά- με τα χρόνια
έγινε ένα ζωηρό, τρυφερό παλληκαρόπουλο που έμεινε παιδί σαν
αυτά τα παιδιά που ζουν ανάμεσά μας αλλά μένουν παιδιά…»(Β’
κ.5)
«...Τι να εξηγήσεις στο παιδί αυτό που δεν καταλαβαίνει μιας και η
λογική του κοιμάτε μα το συναίσθημα είναι ξύπνιο και ουρλιάζει:
"Γιατί;;;" …»(Β’ κ.12)
«…Εμείς οι οικογένειες ατόμων με αυτισμό, πονάμε περισσότερο
από εσένα. Δυστυχώς, για εμάς το empathy είναι μεγαλύτερο από ότι
σε εσένα. Μπορεί να μην φτάνουμε στα άκρα όπως είναι οι
αυτοκτονίες, γιατί έχουμε τις κοινωνικές μας ευθύνες και ενοχές,
αλλά πονάμε περισσότερο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ένταση σχέσης
από αυτή μιας μάνας ή ενός πατέρα με το «προβατάκι» τους…»(Β’
κ.13)

70
Η αναπηρία ως
δυνατότητα

Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται στην

«…Περασα πολλα για να φερω αυτα τα παιδια στον κοσμο... που
ειναι το "ζησανε αυτοι καλα?" Ποτε θα τελιωσει αυτος ο Γολγοθας?
…»(Β’ κ.17)
«…Τις περισσότερες φορές προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που
μας αρέσουν. Κάνοντάς τα όμως παραμένουμε ίδιοι. Όταν όμως
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι εξαιρετικά δύσκολο όπως έναν
θάνατο, μια ανίατη ασθένεια, ένα ατύχημα, τότε βλέπουμε να

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
εκφράζεται η άποψη ότι η
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αναπηρία ως δυνατότητα
που παρέχεται στο
ανάπηρο άτομο ή στην
οικογένειά του για να
αναπτύξει τις δυνατότητές
του και να ωριμάσει.

αναδύεται μια διαφορετική μας πτυχή. Τότε αλλάζουμε πραγματικά
και βαθιά. Τι να την κάνεις την ευτυχία; Δεν έχει τίποτα να σου
μάθει. Ο πόνος, η δυσκολία, το εμπόδιο, αντιθέτως, σε μεταβάλλει,
σε διδάσκει ποιος είσαι, ενδεχομένως να σε δυναμώνει ή να σε κάνει
και καλύτερο. Κυρίως σου δίνει να καταλάβεις τη φοβερή αξία τού
«εδώ» και του «τώρα». Στις δυστυχισμένες στιγμές είμαστε παρόντες
στη ζωή μας…» (Β’ κ.5)
«…Για ξυπνήστε λίγο εσείς οι "φυσιολογικοί" και αλλάξτε λίγο την
νοοτροπία σας, γιατί δεν φταίει ο Θεός, τις δυσκολίες τις χαρίζει
δεν τις δίνει για να τιμωρεί, η πορεία μας στη γη με μία
ιδιαιτερότητα μπορεί να μας κάνει καλύτερους…»(Β’ κ.7)

αναπηρία μπορεί να
λειτουργήσει και ως μοχλός
ανάπτυξης διαφόρων
πλευρών της
προσωπικότητας είτε του
ανάπηρου ατόμου, είτε του
οικογενειακού του
περιβάλλοντος.

«…Η λέξη αναπηρία δεν είναι μειωτική. [Είτε σωματική, είτε
πνευματική.] Γιατί η αναπηρία σε κάτι (σε ένα κομμάτι του εαυτού
μας) δεν αναιρεί την αξία που έχουμε σαν άνθρωποι στο σύνολό
μας. Ξέρουμε ότι μια αναπηρία σε κάτι, δείνει διπλή δύναμη σε κάτι
άλλο. Πίσω από κάθε αληθινά μεγάλη δημιουργία, υπάρχει μια
αναπηρία. Αυτο δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή, ούτε
ωραιοποίηση. Υπάρχει κάτι που μένει και θα μείνει για πάντα
ανεκπλήρωτο. Αυτή η επίγνωση, το "Αχ" μιάς έλλειψης. Αυτό κάνει
ένα δημιουργό να εκτιμήσει περισσότερο τις δυνατότητες που έχει.
Αυτό του δείνει τη θέληση να φτάσει πιο μακριά και πιο ψηλά με
τις υπόλοιπες δυνάμεις που του μένουν…» (Β’ κ.10)
«…Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκες και ο ρόλος του γονιού είναι να
κάνει ό,τι μπορεί μέσα στις δυνατότητές του για να παρέχει
φροντίδα στο παιδί του. Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες όμως απαιτεί
το μέγιστο των δυνατοτήτων του και της φροντίδας και στην
κυριολεξία θα ξεζουμίσει τους γονείς του. Όμως πόσο γρήγορα
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ξεχνάμε όλο αυτό το "ξεζούμισμα"! Πόσο γρήγορα ξεχνάμε όλη
την κούραση και μένει μόνο η χαρά της εκπλήρωσης των υψηλών
καθηκόντων μας, όταν εκείνα κάνουν έστω και ένα μικροσκοπικό
βήμα μπροστά! Έτσι οι γονείς δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας και
τελικά μεγαλώνουμε και ωριμάζουμε μαζί με το παιδί μας!
Άλλωστε γι' αυτό αισθανόμαστε πιο πλήρεις και πιο γεμάτοι από
τους άλλους γονείς που μεγαλώνουν «φυσιολογικά» παιδιά, που αν
και ηλικιακά είμαστε με αυτούς στην ίδια ηλικία εμείς στις
συζητήσεις μαζί τους αισθανόμαστε μεγαλύτεροι! Έχουμε
αποδεχτεί την διαφορετικότητα, έχουμε ενημερωθεί για αυτή και
αυτή η γνώση του προβλήματος με τον καιρό μας κάνει πιο
δυνατούς. Με την αποδοχή του προβλήματος έχουμε κάνει και το
βασικότερο βήμα για να αναπτύξουμε στο μέγιστο τις ικανότητές
μας για να τα αναθρέψουμε αλλά και για να σταθούμε δίπλά τους
βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τη ζωή κατάματα!...» (Β’ κ.12)
«…Τελικά θεωρώ ευτύχημα ότι είμαι μητέρα αυτιστικού παιδιού,
επειδή μέσα από τον αγώνα μου για τη πρόοδο του παιδιού μου, έγινα
καλύτερος άνθρωπος και γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή
νιώθω πραγματική ευτυχία με την οποιαδήποτε πρόοδο του...» (Β’
κ.20)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 80 Εμπορευματοποίηση της αναπηρίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

«…Τριτοκοσμικες συνθηκες θα περιεγραφα το γεγονος οτι
δεν υπαρχει μια ομαδα υποστηριξης για γονεις, που εχουν
προβληματα υγειας τα παιδια τους και καποιους γιατρους να
προσπαθουν να κερδοσκοπησουν στην πλατη ταλαιπωρημενων
ανθρωπων που ψαχνουν τροπους να βοηθησουν τα παιδια τους
(ακομα δεν μπορω να πιστεψω πως για μια επισκεψη 8 λεπτων
πληρωσα καποιο γιατρο 140 ευρω…» (Β’ κ.3)

Εδώ ανήκουν κείμενα που
αναφέρονται σε διάφορες
80
Εμπορευματοποίηση της
αναπηρίας

όψεις της ζωής των
αναπήρων
διαμεσολαβημένες από το
κέρδος και το εμπόριο.

«…Τι να πρωτοθυμηθώ φίλε sr, για τα χρήματα που μας
έχουν φύγει: 1) σε γιατρούς, 2) σε μετακινήσεις, 3) σε εργολόγο-φύσικοθεραπείες, 4) σε παιδικούς σταθμούς με
αποκλειστική κοπέλα να τον προσέχει, 5) σε ειδικά ιδιωτικά
σχολεία, 6) σε κατ' οίκον Eιδική Aγωγή… Τι να
πρωτοθυμηθώ φίλοι μου απ΄τις αμέτρητες ...σφαλιάρες της
ζωής, με την μορφή γιατρών, ειδικών, κοινών ανθρώπων !!
Και το πιο πικρό απόλα είναι η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, αφού και οι τελευταίες 2 επισκέψεις σε
γενετιστές απέβησαν άκαρπες ή μάλλον όχι, στον έναν
απέφερε 1.000 ευρώ με την μορφή επίσκεψης και εξετάσεων
στο διαγνωστικό του κέντρο!» (Β’ κ.4)

Θα πρέπει να γίνεται λόγος
για διάφορες βασικές
ανάγκες των ανάπηρων
ατόμων που έχουν καταστεί
αντικείμενο εμπορικής
εκμετάλλευσης από ιδιώτες
ή μη.

«…Ασφαλώς και υπάρχουν σύλλογοι γονέων, ομάδες,
σωματεία κ.ο.κ. Αποτέλεσμα; Για να μπορέσει ο γιός μου να
εκπαιδευτεί και να ενταχθεί πρέπει να πληρώνω πάνω από
1.200 ευρώ το μήνα!!!...» (Β’ κ.4)
«…Επιχείρηση "Αυτισμός"
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Θα ήθελα να μιλήσω για την καλοστημένη επιχείρηση στα
κέντρα για παιδιά με αυτισμό, πρόβλημα που νομίζω ότι το
αντιλαμβάνονται όλοι οι γονείς… Πήγαμε σε πολλά Κέντρα
αλλά, για κακή μας τύχη, το Κέντρο στο οποίο το παιδί είχε
ιδιαίτερη βελτίωση και πολύ καλή συμπεριφορά, δεν ήταν
συμβεβλημένο με ψυχίατρο. Σημειώνεται ότι μία φορά που το
πήγαμε σε αυτό το κέντρο που ανήκει στον "καλύτερο"
ψυχίατρο που ασχολείται με αυτισμό, αφού μας πήρε 400
Ευρώ για να μας κάνει αξιολόγηση ίδια με όλους τους άλλους
που το είχαν ελέγξει, μας "πέταξε" σε δύο τρεις κοπελίτσες
γύρω στα 25 (μάλλον με εκπαίδευση Ι.Ε.Κ.), οι οποίες
τραβούσαν το πηγούνι του παιδιού λέγοντας του "Μίλα
Διονύση, μίλα"… Δυστυχώς ανακαλύπτω ότι όπου και να
στραφούμε στην Ελλάδα, όλοι που τόσο πολύ ενδιαφέρονται,
το μόνο που κάνουν είναι να εκμεταλλεύονται τους αγώνες
και τις προσπάθειές μας για να πλουτίσουν...» (Β’ κ.11)
«…Τρεις οικογένειες έπασχαν και πάσχουν διότι οι γονείς
μου αποφάσισαν να μη εγκαταλείψουν το Νίκο και να του
προσφέρουν όσα περισσότερα μπορούσαν. Αν τον είχαν
εγκαταλείψει, θα ήταν καλοί γονείς και ο Νίκος
αποκαταστημένος... για τα δεδομένα της πατρίδας μας.. Αν
είχαν 15.000 ευρώ το μήνα για το Νίκο, θα μπορούσε να είναι
σε μια ιδιωτική κλινική με ότι χρειάζεται ή σε κάποιο
εξειδικευμένο χώρο στο εξωτερικό. Τώρα που δεν αντέχουν
ψυχικά και οικονομικά δεν υπάρχει βοήθεια για αυτούς, για
όλους μας…» (Β’ κ.14).
«…Αγαπητοί φίλοι και φίλες είναι η πρώτη φορά που γράφω
στο NOESI.gr και δυστυχώς γράφω με θυμό. Με θυμό γιατί
διαπιστώνω οτι εμείς οι γονείς παιδιών με αυτισμό, ΔΑΔ και
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οτι άλλο παρόμοιο γινόμαστε τα εύκολα θύματα έμπορων
ελπίδων. Πατάνε στην ανάγκη μας να προσφέρουμε και μας
εξαπατούν. Δεν το γράφει βέβαια στο μέτωπό τους οτι είναι
απατεώνες. Παρουσιάζονται πάντα ως ειδικοί, με φανταχτερές
ειδικότητες, New Age αντιλήψεις, περίεργα μηχανήματα και
φυσικά όλα αμοίβονται αδρά. Είναι πάντα η τέλεια
ενναλακτική λύση και το απαραίτητο συμπλήρωμα του
μαραθώνιου των εργο-λογο-θεραπειών που κάνουν τα παιδιά
μας. Και φυσικά πάντα υπάρχει κάποιος προηγούμενος
ευχαριστημένος πελάτης που θα σε βάλει μέσα. Και απο πίσω
αγαπητοί φίλοι, το απόλυτο κενό. Σας μέτρησαν τη χημεία του
οργανισμού σας με βολτόμετρο(!!!), σας έστειλαν να
κολυμπήσετε με (φυλακισμένα) δελφίνια και σας γέμισαν με
κάθε λογής σκευάσματα που πάντα κάνουν δουλειά μόνο ανά
πεντάδες. Και σας πήραν τα Ευρώ κατά εκατοντάδες. Γιατί οι
απλοί άνθρωποι που δουλεύουν σαν εργάτες και
μικροϋπάλληλοι θα προσκυνήσουν μέ δέος τον μεγαλέμπορο
υγείας και ελπίδων που καθαρίζει 1.000+ Ευρώ σε μία μέρα.
Οσο δηλαδή το μηνιάτικο του θύματός τους…» (Β’ κ.15).
«…Τα βαρέα μέταλλα που μας ενδιαφέρουν είναι βασικά τα
τοξικά μέταλλα, δηλαδή χημικά στοιχεία με αναγνωρισμένα
βλαβερή επίδραση. Μια πιθανή αιτία για αυτιστικές
διαταραχές; Ισως. Αλλά στον ίδιο κουβά έχουν μπεί και άλλα
όπως τα εμβόλια, τα πλαστικά, τα εντομοκτόνα και το
απολαυστικό τσιγαράκι που κάνετε ενίοτε (εγώ δεν καπνίζω).
Αν λοιπόν υποψιάζομαι την ύπαρξη βαρέων μετάλλων και οχι
άλλων επιβαρυντικών παραγόντων (γιατί άραγε;) θα πρέπει να
σιγουρευτώ μετρώντας τη συγκέντρωσή τους. Μια καλή και
αποτελεσματική μέθοδος είναι η αιματολογική εξέταση. Δεν
έχετε παρά να ρωτήσετε σχετικά έναν γιατρό που εμπιστεύεστε.
Κάποιοι όμως γεννήθηκαν εξυπνότεροι. Η εναλλακτική λύση
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στη βάρβαρη βελόνα είναι τώρα ένα κομπιούτερ που κάνει
μπίπ-μπίπ και ενα μηχάνημα με ηλεκτρόδια. Σας θυμίζει μήπως
τίποτα το εν λόγω σκηνικό; Το εν λόγω μηχάνημα έχει πολλά
όμορφα ονόματα (EAV, EDS, BFD, BRT κ.λπ.) αλλά ως
συσκευή διάγνωσης αξίζει τόσο όσο και ο αστρολόγος του
αγαπημένου σας τηλεοπτικού καναλιού. Τό όλο θέμα θα ήταν
απλώς αστείο εάν η αποτοξίνωση ενός οργανισμού από τα
μεταλλικά στοιχεία δεν έκρυβε και κινδύνους, εάν μάλιστα
γίνεται και χωρίς αιτία. Αλλά ξέχασα, υπάρχει αιτία: ΤΑ
ΛΕΦΤΑ!!! SHOW ME THE MONEY λοιπόν και εγώ θα σε
αποτοξινώσω (ή θα σε αποβαρεομεταλώσω)…» (Β’ κ.15).
«…Αν υπήρχε παγκόσμια γνωστή αιτία για τον αυτισμό και τα
ASD γενικά θα υπήρχε και παγκόσμια γνωστή θεραπεία. Και
θα σας την πούλαγε το ίδιο ιατρο-βιομηχανικό σύμπλεγμα που
σας δίνει τώρα τα ύποπτα εμβόλια…» (Β’ κ.15)
«…Το περί προβοκάτσιας το είπα γιατί - εντελώς μεταξύ μας
όμως - με έχουν εκνευρίσει αφάνταστα διάφοροι ειδικοί
στους οποίους απευθύνθηκα εσχάτως. Το θεωρώ εγκληματικό
να μου λένε ότι το εξάωρο πακέτο τους είναι η απάντηση στο
πρόβλημά μας αντί να "αναγκάζουν" το γονιό να γίνεται
μέρος της διαδικασίας εκμάθησης! …» (Β’ κ.18)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 90 Αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Κείμενα που αναφέρονται
σε αντιλήψεις, στάσεις και
συμπεριφορές που
εξαναγκάζουν τα ανάπηρα
άτομα σε υποτελή
91
Ρατσισμός από τον
κοινωνικό
περίγυρο/Αρνητική
αντιμετώπιση

διαβίωση επειδή ανήκουν
σε μια διακριτή κατηγορία
ανθρώπων ή/και κείμενα
στα οποία αναφέρεται ότι
η αντιμετώπιση από το
περιβάλλον προκαλεί
αρνητικά συναισθήματα
στο ανάπηρο άτομο ή
στους οικείους του.

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Το παιχνίδι της με τα άλλα παιδιά είναι παράλληλο και
αυτό συμβαίνει διότι όπως λέει η ίδια νίωθει ότι την
κοροιδευουν και ότι δεν μπορεί να κάνει ότι κάνουν όλα τα
άλλα παιδιά…» (Β’ κ.1)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Να διατυπώνονται
αντιλήψεις, στάσεις ή

«…Το πρόβλημα από ό,τι κατάλαβα δεν είναι το ΥΠΕΠΘ είναι
οι δάσκαλοι στα σχολεία, αυτοί συνήθως φέρνουν αντίρρηση και
δεν θέλουν "προβληματικά" παιδιά και συνοδούς που βλέπουν,
ακούνε και μπορούν να μεταφέρουν το τι πραγματικά γίνεται
στην τάξη...» (Β’ κ2)

συμπεριφορές του

«…Νοιώθω εγώ τόσο θυμό για την περιθωριοποίηση των
παιδιών μου, νοιώθω τόσο θυμό που πρέπει σώνει και καλά
αυτά να αλλάξουν και το περιβάλλον - η κοινωνία τίποτα που
αν ή εκπαιδευμένη ανατροφή μου και οι κοινωνικοί μου τρόποι
θα με άφηναν, θα έβγαζα πολύ χειρότερα.
Είναι τόσο δύσκολη η ζωή για τους αυτισιτκούς και όσο πιο
βαριά περίπτωση τόσο χειρότερα.
Δεν αντέχεται να είσαι διαφορετικός σε μία κοινωνία που
εξυμνεί τον συμβιβασμό και την υποδούλωση του ατόμου στα
πρότυπα που γουστάρει και τη βολεύουν. (Β’ κ2)

άτομα

«…Μεχρι που ηρθε η στιγμη και καταλαβα πως το παιδι
μου ειναι υπερκινητικο Aυτο ειναι κατι που με εκανε
κομματια. Ειναι κατι που δεν μπορω να το παλεψω μονη μου
και ειναι ενας ορος που δεν χωραει στα σκουριασμενα μυαλα
του στενου οικογενειακου και φιλικου μας περιβαλλοντος.
Νιωθω την ρετσινια κολλημενη στην πλατη μου "κακη
μαμα" ή "υπερβολικη", και αλλα τετοια που με κανουν καθε

εχθρότητα, κ.λ.π.) προκαλεί

κοινωνικού περίγυρου που
εκφράζουν ρατσισμό
απέναντι στα ανάπηρα
Επίσης, τα κείμενα θα
πρέπει να περιλαμβάνουν
φράσεις που να δείχνουν
ότι η συμπεριφορά των
γύρω (π.χ. οίκτος,
περιέργεια, αδιαφορία,
αρνητικά συναισθήματα
στο ανάπηρο άτομο ή
στους οικείους του.
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μερα να κλαιω μονη μου και να ψαχνω να βρω στηριξη απο κει
που δεν υπαρχει…» (Β’ κ.3)
«…Απο ολα αυτα ομως πιο πολυ με κουραζει η αρνηση της
πραγματικοτητας με τους ανθρωπους που ζω (οικογενεια,
συζυγος, πεθερικα), η υποκρισια τους καθως και οι αποφυγη
ευθυνων. Ειναι πολυ δυσκολο για ενα γονιο να αποδεχτει πως
το παιδι του δεν ειναι σαν ολα τα αλλα και οτι κατι πρεπει να
κανεις... Ειναι πολυ δυσκολο για τους παπουδες και τις
γιαγιαδες να αποδεχτουν πως αυτο το παιδι χρειαζεται
μεγαλυτερη υπομονη απο τα αλλα εγγονια και οτι πρεπει να
συμβιβαστουν με τις δικες του αναγκες και ειναι πολυ δυσκολο
για μενα να πολεμαω καθε μερα μαζι τους και να φροντιζω το
παιδι μου...» (Β’ κ.3)
«…Οφείλω να αναδείξω την πραγματική διάσταση του
περιεχομένου του κειμένου μου, για το «εάν και τι πειράζει η
ιδιαιτερότητα των παιδιών μας». Σίγουρα δεν πειράζει εάν οι
"άλλοι" σφυρίζουν αδιάφορα και προσπερνούν "το ανάπηρο"
από φόβο μη τους αγγίξει το σώμα ή την ψυχή τους.
Πρόβλημά τους... Σίγουρα δεν πειράζει εάν θεωρούν ότι η
παρέα του παιδιού μας δεν είναι για το δικό τους παιδί ό,τι
καλλίτερο θα μπορούσε να τους συμβεί. Σίγουρα δεν μας
πειράζει εάν μπροστά στην αναπηρία του δικού μας παιδιού
νοιώθουν ανακουφισμένοι, ασφαλείς και επίλεκτοι επειδή τα
δικά τους παιδιά είναι "φυσιολογικά". Καλά να είναι οι
άνθρωποι και όλα τα παιδιά του κόσμου γερά και καλότυχα.
Τον γονιό όμως, του ειδικού παιδιού, τον ΠΕΙΡΑΖΕΙ ο λυγμός
της δικής του ψυχής που δεν είναι κελάηδημα πουλιού αλλά
κλάμα βουβό…» (Β’ κ.5)
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«…Αναρωτιεμαι, τα μέλη της λίστας που έχουν παιδια με
αυτισμό / διαχυτες διαταραχες κ.τ.λ. πού μενουν; Είμαστε οι
μόνοι σε όροφο πολυκατοικίας; Η ζωή μας στην πολυκατοικία
εξελίσσεται σε δράμα. Οι "αποκατω" απειλουν με δικαστήρια
... Τα δύσκολα βράδια που το αγοράκι μου υποφέρει και κλαίει
και χτυπιέται (ακατάλληλες ώρες κοινης ησυχίας) βγαίνουν στα
μπαλκόνια και βρίζουν ... Κι εγώ προσπαθώ να μεταδώσω την
(οποια) ηρεμία μου στο ανήσυχο αγχωμένο και υπο καθεστώς
έκρηξης παιδάκι μου…» (Β’ κ.6)
«….Πριν μερικές μέρες βρήκα σε ελληνικό site forum.gr
μερικές άποψεις από τα μέλη τις κοινότητας σχετικά με ποιου
είδους κοινωνικές ομάδες έχουν δικαίωμα ψήφου. Μου
τράβηξε την προσοχή οι άποψεις ορισμένων από τους
χρήστες που πίσω από την ανωνυμία, βγάζουν την κακία της
ψυχής τους και δείχνουν έτσι τον ρατσισμό που τους
διακρίνει και αποκλείουν τους ανθρώπους που έχουν νοητική
υστέρηση περισσότερο γι αυτούς απ' ό,τι αντιλήφθηκα.
Διάβασα μερικές σκέψεις για το πώς έχουν στο μυαλό τους
την έννοια νοητική υστέρηση : "οι γκαγκάου, οι
καθυστερημένοι, τους καημένους" διάβασα κάπου αλλού.
Είναι απαράδεκτο για μένα να δίνονται τέτοιου τύπου
χαρακτηρισμοί. Νομίζω πως όση προσπάθεια κάνουν για τους
ανθρώπους που έχουν διαφορετικού τύπου δυσκολίες το ίδιο
πρέπει να μεριμνούν και γι αυτούς. Λες και είμαστε
άρρωστοι!...» (Β’ κ.7)
«…Είχα την επιθυμία να κάνω μια προσπάθεια για να
βοηθήσω να αφυπνιστούν και αν γίνεται να αλλάξει η
νοοτροπία και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τους
συνανθρώπους μας που έχουν δυσκολία ως προς την γρήγορη
αντίληψη ως διαφορετικούς και σαφέστατα μη
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φυσιολογικούς. Δεν λέω ότι όλοι το βλέπουν έτσι το θέμα,
λέω απλώς πόσο θα ήθελα να μην είμαστε στόχος όταν πάμε
κάπου να διασκεδάσουμε και φωνάζουμε να μην γυρνούν και
μας κοιτάνε με περιέργεια, να μην φοβόμαστε ότι θα
απορριφτούμε εάν μιλήσούμε σε κάποιον φίλο που δεν
γνώριζε προηγουμένως ότι κάτι συμβαίνει και αλλάξει ο
τρόπος που μας μιλάει η μας φερθεί, και γενικώς να
επιθημούμαι να μην υστερούμε από τους άλλους σε ένα
αγώνα ισότιμο που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε εμπόδια
που για τους υπόλοιπους δεν φαίνεται να υπάρχουν…» (Β’
κ.7)
«…Ως ενήλικες στερούνται το πολύτιμο δικαίωμα να
αγαπηθούν ερωτικά, (γιατί άλλο η αγάπη των γονιών τους και
άλλο η αγάπη μεταξύ δύο συντρόφων έτσι;) γιατί η παιδεία των
ανθρώπων είναι τέτοια που δεν θα τους επέτρεπε να κάνουνε
σχέση με κάποιον «κατώτερό» τους. Παράδειγμα μιας φίλης
που δεν την κοίταξε κάποιος γιατί εκτός από την δυσκολία και
τα γεγονότα της καθημερινής της ζωής στην ηλικία που
βρισκόταν είχε να αντιμετωπίσει και τα κοροϊδευτικά σχόλια
και γέλια που αντιμετώπισε είτε με βλέμματα είτε από τον ίδιο
άγνωστο που του το είπανε όταν τόλμησε να εκμυστηρευθεί σε
μια συμμαθήτρια πως της αρέσει ένα αγόρι από μεγαλύτερη
τάξη. Ο ίδιος κάποιο διάστημα αργότερα, είδε στο σχόλασμα
από μακριά που τον κοίταζε και μαζί με τους φίλους του που
κάνανε παρέα, της πέταξαν πέτρες. (!) Αυτού του είδους η
νοοτροπία (Πως τολμά το καθυστερημένο!!!) είναι που της
ανοίγει πληγές που χρόνια μετά αιμορραγούν . Ακόμα και τώρα
που η δυσκολία έχει πλέον ξεπεραστεί. Είναι ζωώδης αυτού
του είδους η νοοτροπία….» (Β’ κ.7)
«…Καθώς επιστρέφαμε με το αμάξι ακούω κάποια στιγμή τον
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μικρό να λέει "γεια σου μπαμπούλα"! Δεν ξέρω εάν
απευθυνότανε απευθείας σε μένα αλλά το εξέλαβα ως τέτοιο,
επειδή μου έχει τύχει να ξανακούσω τέτοιου είδους σχόλια
αλλά από το έξω φιλικό περιβάλλον ποτέ. Αναρωτιέμαι όμω
γιατί είναι τέτοιου είδους η σκληρότητα που μεταφέρεται από
το τους γονείς στα παιδιά;. Και σημειώστε ότι οι γονείς
κατάλαβα ότι ένιωσαν άσχημα και εγώ έκανα πως δεν
κατάλαβα τίποτα, αλλά με πείραξα, μα περισσότερο με πείραξε
το γεγονός ότι δεν είπαν τίποτα στο παιδί, ότι δεν προσβάλλουν
έτσι τους ανθρώπους. Με πειράζουν κάτι τέτοια αλλά δεν
μπορώ να τα προσπερνώ έτσι. (Β’ κ.7)
«…Και το χειρότερο από όλα, νιώθω ντροπή όταν διαβάζω
στα βιολόγια για τους «παιδαγωγούς» (περίπτωση Kari) και
όταν τις προάλλες έμαθα πως σε ένα κυκλαδονήσι (άγονη
γραμμή) οι γονείς ξεσηκώθηκαν και δεν θέλουν ένα
κωφάλαλο παιδί στο σχολείο...» (Β’ κ.8)
«…. Ο κόσμος δεν ήθελε τα μωρά μας στις γειτονιές του,
άσχετα αν τώρα που αρχίζει ο Ραδιομαραθώνιος γίνονται όλοι
φιλεύσπλαχνοι και αγαπούν τα παιδιά με ειδικές «ικανότητες»
και νομίζουν ότι καθαρίζουν τις ψυχές τους με λίγα λεφτά που
θα δώσουν…» (Β’ κ.9)
«…Και αν βάλω και τους φίλους και συγγενείς που έχασα
μόλις έμαθαν την αλήθεια για τον γιο μου, τότε ... ΜΟΝΟ
ΕΣΕΙΣ ΜΟΥ ΜΕΙΝΑΤΕ!...» (Β’ κ.12)
«…Έπειτα από μια απουσία μηνών, έκαναν την απρόσμενη
εμφάνισή τους στην πόρτα μας αλλά και ξανά στην καρδιά μας,
η οικογένεια της νονάς του Νεκτάριου που είχαν αποτραβηχτεί
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από τη ζωή μας καθώς έμαθαν την διάγνωση του μικρού…»(Β’
κ.12)
«…Εχθες λοιπον πηγα την κορη μου σε ενα παρτυ .Εκει λοιπον
που συζηταω με μια μαια απο το Ελενας για
αμνιοπαρακεντησεις ακουω την ατακα΄΄εγω θα εκανα σε
οποιαδηποτε ηλικια γιατι τι θα εκανα αν μου εβγαινε
ΖΑΒΟ΄΄.Προσπερναω την ατακα γιατι δεν ειχε νοημα να πω
οτιδηποτε αλλο.Δευτερη μαμα μου αμολαει ''δυστυχως ο
αντρας μου δεν θελει να κανουμε αλλο παιδι γιατι θελει ΕΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ''.ΚΑΛΟ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΛΟ;για τι μιλαμε για
αυτοκινητο,πλυντηριο,τσαντα η φρουτο; …»(Β’ κ.16)
«"Φύγε τέρας"
"Φύγε τέρας" - "Φύγε τέρας"!!!!! ήταν τα πρώτα λόγια ενός
παιδιού που άκουσε η κόρη μου χθες το απόγευμα με το που
μπήκε σε έναν παιδότοπο. Το σοκ ήταν μεγάλο. Με κοίταξε
όλο απορία με τα καταγάλανα ματάκια της..."Μανούλα...είμαι
τέρας; Δεν είμαι παιδάκι; Γιατί μου το είπε αυτό;" Το σοκ το
υπέστην εγώ σε μεγαλύτερο βαθμό. Νόμιζα οτι έχω καταφέρει
να προσπερνάω τα όποια σχόλια ακούω, αλλά γελάστηκα.
Αυτό μου τρύπησε την καρδιά. Ξέρω καλά πως τα παιδιά είναι
πολύ σκληρά, αλλά σε τέτοιο βαθμό; Μάλλον έχω πολύ δρόμο
ακόμα μπροστά μου…» (Β’ κ.19)
«…"Μανούλα μου" αποκρίθηκε και έτρεξε στην αγκαλιά μου...
κλαίγοντας!!! Πέρασαν 5 λεπτά για να την καταφέρω να μου
πει τι έγινε. Μετά από τις απαντήσεις του τύπου "Δεν ξέρω τι
έγινε", "δεν θυμάμαι" "τίποτε", τελικά μου είπε τα μαντάτα...
Κάποια παιδιά της πετούσαν χώμα στο πρόσωπο και μάλιστα
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την ανάγκασαν να το φάει κιόλας!!! Και την κορόιδευαν μετά.
Δεν με πείραξε το χώμα στα μαλλιά, στα ματάκια και στο
στόμα... με πείραξε το χώμα στην ψυχή. Με πείραξε που δεν
έχει το δικαίωμα να χαρεί μια εκδρομή, που το μόνο που
εισπράττει είναι κοροιδία και απόρριψη. Δεν θα ξαναπάει
εκδρομή μου είπε. Δεν διαφώνησα και υποσχεθήκαμε η μια
στην άλλη οτι όποτε θα πηγαίνει το σχολείο εκδρομές εμείς θα
πηγαίνουμε για ψώνια και καφεδάκι. Αποτραβιόμαστε από
άλλη μια δραστηριότητα που κανονικά έχει κάθε δικαίωμα σε
αυτήν…» (Β’ κ.19).

Κείμενα στα οποία
αναφέρεται ότι η
αντιμετώπιση από το
92
Θετική αντιμετώπιση

περιβάλλον προκαλεί
θετικά συναισθήματα στο
ανάπηρο άτομο ή στους
οικείους του.

«…Ο Αλέξανδρος και οι γονείς του (μια και εκ μέρους τους
μιλώ) αυτούς τούς ρατσιστές που λέγαμε, δεν τους έχουν
συναντήσει. Μπορεί να έχουν πολλά πρακτικά προβλήματα.
Αλλά, ως τώρα, η συμπεριφορά των γνωστών και άγνωστων
που συναντούν κυμαίνεται από ουδετερότητα έως φιλικότητα.
Ποτέ δεν τους έτυχε να αιστανθούν οτι κάποιος τους οικτήρει ή
τους μειώνει την αξιοπρέπεια.»… (Β’ κ.10)

Τα κείμενα θα πρέπει να
περιλαμβάνουν φράσεις
που να δείχνουν ότι η
συμπεριφορά των γύρω
(π.χ. αμεσότητα,
ειλικρίνεια, κ.λ.π.)
προκαλεί θετικά
συναισθήματα στο
ανάπηρο άτομο ή στους
οικείους του.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10.0 Τρόποι περίθαλψης-φροντίδας (care)
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

Στην υποκατηγορία αυτή

«…Πολλές φορές όμως, κλαίω και φωνάζω όταν σκέπτομαι τι θα
απογίνουμε, εγώ και η αδελφή μου, όταν η μάνα μας ...αυτό;;;
[Δεν το λέω με το όνομά του φοβάμαι.]
Φωνάζω και με ακούει όλη η πολυκατοικία. Ποιος,
Πρωθυπουργός, Υπουργός, Νομάρχης, Δήμαρχος, Υπεύθυνος, και
πότε, θα με ενημερώσει για το τι θα γίνει μετά;;;
Έχω γνωρίσει πολλά παιδιά ΑΜΕΑ. Είναι φίλοι μου και τα
αγαπώ. Εσείς δεν νοιάζεστε για τίποτα και για κανέναν μας; Αν
ένα δικό σας παιδί βρεθεί στην ίδια θέση με μας τι θα κάνετε;;;
Καιρός δεν είναι να εφαρμόσετε πρώτοι εσείς το Ελληνικό
Σύνταγμα και τους Νόμους που έχουν θεσπισθεί για την
προστασία μας και την προσβασιμότητα μας, σε μια αξιοπρεπή
ζωή τόσο στο σήμερα όσο και στο αύριο που κανείς δεν ξέρει
πόσο μακρυά ή πόσο κοντά είναι για τον καθένα από μας;
Μαρία Βασιλείου
[Για τη μεταφορά, η μητέρα της]» (Β’ κ.5)

ταξινομούνται κείμενα
στα οποία αναφέρεται ότι
10.1
Κράτος
πρόνοιας/δημόσιος
τομέας

οι συγγραφείς/πομποί
αναζητούν τρόπους
περίθαλψης και
φροντίδας μέσα από τις
υπηρεσίες πρόνοιας του
δημόσιου τομέα

«…Είναι ανάγκη η Πολιτεία. η εκκλησία και οι οργανώσεις των
πολυτέκνων να δουν θετικά το δίκαιο αίτημά μας…» (Β’ κ.5)
«…Παρακαλούμε κυριολεκτικά το κράτος για επιχορήγηση την
οποία λαμβάνουμε με χίλιους κόπους, και πολύ φειδώ…» (Β’ κ.5)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
φροντίδα και η περίθαλψη που
δικαιούνται τα ανάπηρα άτομα
-είναι αρμοδιότητα των
κρατικών υπηρεσιών πρόνοιας
και γενικότερα, του δημόσιου
τομέα
-για την αναζήτηση περίθαλψης
και φροντίδας απευθύνονται ή
πρέπει να απευθύνονται σε
δημόσιες υπηρεσίες,
ανεξάρτητα από το αν
αναφέρεται ότι είναι

«…Η φιλανθρωπία όμως δεν είναι αυτή που θα λύσει το σοβαρό
αυτό πρόβλημα.. Υποχρέωση της πολιτείας και ΜΟΝΟ είναι η δια
βίου στήριξη των Ελλήνων πολιτών με ιδιαιτερότητες. Τέτοιες
ομολογουμένως αξιέπαινες ενέργειες, σε τελική ανάλυση
συντηρούν το σύστημα…»(Β’ κ.5)

ανεπαρκείς οι υπηρεσίες αυτές.
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«…Σήμερα που έχω φορτιστεί από αυτά που αντιμετωπίζω εδώ
και μέρες είπα να γράψω τα πρώτα μου παράπονα για το
Ελληνικο σύστημα Υγείας και όχι μόνο! Έτσι θα σας πώ πως με
έκανε το σύστημα να παρανοήσω!!! Πριν 3 μήνες μας είπαν ότι
θα ήθελαν να ξαναδούνε τον Νεκτάριο στο Παίδων Πεντέλης η
παιδονευρολόγος, (για πιo λόγο δεν κατάλαβα!) και έπρεπε
oπωσδήποτε να κλείσουμε ραντεβού για τον Οκτώβριο.
Βγαίνοντας έξω από το ιατρείο της και απευθυνόμενοι στην
γραμματεία για ραντεβού πρωινό η απάντηση ήταν η συνήθης ότι
ΔΕΝ υπάρχει πρωινό ραντεβού αυτό τον χρόνο αλλά από τον
Φεβρουάριο του 2007! Ετσι κλείσαμε απογευματινό και πάλι με
πληρωμή 75 ευρώ!!! [Εγώ σε ιδιώτη ιατρό ΠΟΤΕ ΔΕΝ πλήρωσα
75 ευρώ]. Άλλωστε τότε ακόμη δεν γνωρίζαμε ότι για τις
θεραπειες του παιδιού θα χρειαζόμασταν 500 ευρώ τουλάχιστον
τον κάθε μήνα! Βλέπετε ήμασταν στην αρχή! Έρχεται η μέρα να
πάμε 3 μήνες μετά και ΔΕΝ έχω τα χρήματα, τί να κάνω; Να
δανειστώ; Να κλέψω; Να ζητιανέψω; Τέλος πάντων αποφασίσαμε
να το ακυρώσουμε άλλωστε δεν καταλάβαμε για πιό λόγο θα
πηγαίναμε! Παίρνω τηλέφωνο από την Δευτέρα το πρωί μέχρι το
μεσημέρι για να ειδοποιήσω ότι δε θα μπορέσουμε να πάμε και να
κλείσω ένα πρωινό ραντεβού για όπωτε τελως πάντων υπάρχει και
όλη μέρα είμαι με ένα τηλέφωνο στο χέρι και αυτό να βουίζει!
Τίποτα για τη Δευτέρα, το ίδιο και την Τρίτη που ήταν η μέρα του
ραντεβού μας και εκεί μου έρχεται η ιδέα να πάρω το 1535 που
είναι για τα ραντεβού των νοσοκομείων αλλά δεν είναι για το
συγκεκριμένο μου απάντούν! Περνάει και η Τρίτη και ερχόμαστε
σήμερα ξανα μανα τα ίδια! Ένα έχω να πώ ΑΙΣΧΟΣ! Τελικά θα
αναγκαστώ αύριο το πρωί να πάρω το παιδί και να πάω με το
αυτοκίνητο για να κλείσω ένα ραντεβού για ποιος ξέρει πότε...!
Οταν είχαμε κάνει την μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου μας
έστειλαν με ασθενοφόρο από το Παίδων που νοσηλευόμασταν σε
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κέντρο ιδιωτικό με το οποίο συνεργαζόταν το Παίδων Πεντέλης,
πληρώσαμε γύρω στα 450,00 ευρώ και μας είπαν ότι φυσικά και
τα καλύπτει το ΙΚΑ και κάθε μέρα τόσους στέλνουμε εκεί!
Τόσους στέλνουν γενικώς...! Γιατί όταν πήγαμε στο ΙΚΑ της
περιοχής μας τον Ιούλιο για να πληρωθουμε μας έδωσαν κάτι
λιγότερο από τα μισά, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το ποσό, και
αφού τους διαμαρτυρηθήκαμε και κάναμε ένσταση ακόμη μέχρι
σήμερα που έχουμε τέλος Οκτωβρίου περιμένουμε να συσταθεί
επιτροπή στο ΙΚΑ της περιοχής μας για να περάσουμε επιτροπή
μπας και μας το εγκρίνουν όλο το ποσό! Άλλο ΑΙΣΧΟΣ! Όταν
πήγαμε στον Παιδοψυχίατρο στην Αραχώβης την προηγούμενη
Τετάρτη που σας είπα σε προηγούμενο βιολόγιο, ο καλός αυτός
άνθρωπος μας σύστησε να κάνουμε μια αίτηση στο "Περιβολάκι"
και μας έδωσε και τα τηλέφωνα και μας είπε ότι συνήθως αυτό το
ειδικό σχολείο συστήνουν, έτσι; Ξέχασε όμως να μας πει ότι το
σχολείο ναι μεν το συστήνει το ΙΚΑ και το δημόσιο, αλλά ότι
είναι ιδιωτικό και πανάκριβο!!! Και αυτό το έμαθα σήμερα το
πρωί και μου κόπηκε η χαρά! Άλλο ΑΙΣΧΟΣ και αυτό! Αυτά
προς το παρόν γιατί είμαι σίγουρη όταν θα έρθουν και άλλες
κατραπακιές από το Ελληνικό μας δημόσιο, και μέχρι τότε σας
χαιρετώ!..» (Β’ κ.12)
«…Θυμάμαι τον εαυτό μου γυρνώντας τότε από το σχολείο, να
ακούω τη μητέρα και τις αδελφές μου να παρακαλάνε στο
τηλέφωνο τους γιατρούς να δεχτούν το Νίκο για θεραπεία στο
Παιδοψυχιατρικό τμήμα _ _ _ _ _ _.Τελικά χάρη σε κάποιους
ευαίσθητους γιατρούς ο Νίκος έγινε δεκτός στο τμήμα βραχείας
νοσηλείας όπου και παρουσιάζει βελτίωση. Και ενώ όπως
αποδείχθηκε αργότερα χρήζει περαιτέρω νοσηλείας και
περίθαλψης ασκούνται συνεχώς πιέσεις προς τη οικογένεια να
βγει ο Νίκος από το νοσοκομείο διότι δεν υπάρχουν θέσεις,
περιμένουν πολλά παιδιά για νοσηλεία και τα γνωστά!
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Εδώ εντάσσονται
κείμενα που οι
συγγραφείς τους,
10.2
Ιδιωτικός τομέας

αναζητώντας περίθαλψη
ή φροντίδα,
απευθύνονται σε
ιδιωτικές υπηρεσίες

Δοκιμάσαμε την παραμονή του Νίκου σε τρεις διαφορετικούς
χώρους. Άλλωστε, από τη λίστα των χώρων που πήραμε από
την ΠΕΓΚΑΠ, το 95% δεν είχε θέσεις. Ωστόσο και στις τρεις
περιπτώσεις η κατάσταση του παιδιού οδηγούσε στο να μη
γίνεται πια δεκτός. Αν ήταν κατάκοιτος θα ήταν πιο εύκολο
γιατί δεν θα απαιτούνταν ούτε πολλά άτομα για την φροντίδα
του , ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, όπως όλοι μας έλεγαν…
Είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκος πρέπει να νοσηλευτεί. Στρεφόμαστε
προς τα δημόσια νοσοκομεία και ψυχιατρεία.
- Δρομοκαϊτειο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία: ΟΧΙ
- Αιγινήτειο, πηγαίνουμε εκεί με το Νίκο: κατηγορηματικά
ΟΧΙ
- Νοσοκομείο Αγία Όλγα, πηγαίνουμε με ασθενοφόρο: εγγράφως
ΟΧΙ…» (Β’ κ.14)
«…Απο το "βιολόγιο" της Dimitra, έφτασα στην απάντηση του
Ιγνάτιου Καφαντάρη-Ζεϊμπέγλου. Μια πραγματικά πολύ
αισίοδοξη απάντηση για τον τόπο μας. Με ξύνισε βέβαια η
πρόταση ότι το Κέντρο που σκέφτεται να συστήσει θα έχει στόχο
τις πιο εύπορες οικογενειακές μονάδες. Δε στέκομαι όμως σε
αυτό διότι κάθε οικογένεια που ασχολείται με τέτοιου είδους
θέματα, προσφέρει ήδη ανα μήνα το ποσό των 1.000 με 1.500
ευρώ.
Θα ήθελα να πω στον κ. Ιγνάτιο, ότι εδώ και 3 χρόνια με
απασχολεί το ίδιο θέμα. Στον τόπο μου (Κρήτη) έχουν γίνει
πολλές προσπάθειες σύστασης Κέντρων Αξιολόγησης και
Αποκατάστασης, όμως δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να
συσταθούν. Και αυτό συμβαίνει μάλλον, διότι πρόκειται για
κρατικά συμφέροντα. Κάτι που τείνει να γίνει σε μία άλλη
περιοχή της Ελλάδος, εφαρμόστηκε η τακτικής της σύμπραξης
ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Αυτό βοήθησε πολύ στο να
γίνουν οι πρώτες εγκρίσεις, όμως πολλά εμπόδια ακολουθούν.
Υποστηρίζω την ενέργεια σας και θα προσπαθησω να είμαι δίπλα

Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
φροντίδα και η περίθαλψη που
δικαιούνται τα ανάπηρα άτομα
-είναι αρμοδιότητα και του
ιδιωτικού τομέα
-για την αναζήτηση περίθαλψης
και φροντίδας απευθύνονται σε
ιδιωτικές υπηρεσίες, όταν οι
κρατικές αποδεικνύονται
ανεπαρκείς.
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σας, με νύχια και με δόντια, όπου και αν με χρειαστείτε…» (Β’
κ.1)
«…Παράλληλα να σας ενημερώσω οτι αποφάσισα να γράψω την
Μαρία σε "κανονικό νηπειο" όπως μου είπε το ΚΔΑΥ. Αλλα θα
την πάω σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Τελικά η Μαρία είναι μια
πολύ ακριβή γυναίκα! :) Της αξίζει όμως διότι δίνει μια άνιση
μάχη για να κατακτήσει την ζωή. Άνιση διότι την ταλαιπωρεί
ακόμα το θέμα της επιληψίας της και άνιση διότι δεν υπάρχουν οι
κρατικές υποδομές των παιδιών που ανήκων στο φάσμα σε σχέση
με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης…» (Β’ κ.1)
«…Το ερωτημα μου ειναι κατα ποσο η διαγνωση σε ενα δημοσιο
φορεα μπορει να ειναι σωστη... δεν ξερω αν καταλαβαινετε τι
εννοω, απλως μερικες φορες φοβαμαι μηπως εγω γινομαι
υπερβολικη και τζαμπα ταλαιπωρουμαστε και κατα δευτερον που
μπορω να αποτανθω για μια δευτερη αξιολογη προς αποφυγη
καθε αμφιβολιας…» (Β’ κ.3)
«…Τι να πρωτοθυμηθώ φίλες Angela και Kari όταν πήγα σε
ηλικία 5 χρονών να απευθυνθώ σε δημόσιο Ειδικό Σχολείο, ως
Ελληνίδα φορολογούμενη και μου είπε, μία κοινωνική
λειτουργός ότι "αστο καλύτερα, ψάξε κάπου αλλού για πιο καλά"
- και ξέρουμε τι εννοεί... Το ιδιωτικό και το χέρι στη τσέπη!...»
(Β’ κ.4)
«…Εξάλου, σε συνέχεια του βιολογίου της Αμαλίας (elvira)
σχετικά με την μέθοδο Padovan, θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι:
πρόσφατα είχα συναντήση με μία ειδική θεραπεύτρια της
μεθόδου Padovan, τη δίδα Τάνια Δρακουλάκου - Κορυδαλός,
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(στοιχεία έχω στη διάθεσή μου) η οποία με κατατόπισε πλήρως
σχετικά. Το κόστος της μεθόδου είναι 30 ευρώ το 45 λεπτο και
καλύπτεται από τα ταμεία (εκδίδουν αποδείξεις οι
θεραπευτές)….» (Β’ κ.4)
«…Είμαστε προς το παρόν πέντε γονείς που ζητάμε
εξειδικευμένους θεραπευτές για τα παιδιά μας. Κάνω λοιπόν
έκκληση, αν γνωρίζετε κάποιο φυσιοθεραπευτή της BOBATH, με
εμπειρία στα παιδιά με νευρολογικά προβλήματα, που ενδιαφέρεται
να κινηθεί επαγγελματικά στη Σύρο να έρθει σε επαφή μαζί μου.
Επίσης ενδιαφέρομαι να συνεργαστούμε με εργοθεραπευτή και
λογοθεραπευτή με εμπειρία στα παιδιά με νευρολογικές
διαταραχές…»(Β’ κ.8)

Στα κείμενα αυτά η
10.3
Προσωπικές σχέσεις

περίθαλψη/ φροντίδα
αναζητείται μέσα από
προσωπικές σχέσεις

«…Μένω στη Βάρη και θα ήθελα μόνο όμως αν έχετε ιδία πείρα,
να μου υποδείξετε ένα ιδιωτικό κέντρο (για να κάνουμε εκεί τα
απογεύματα τις λογοθεραπείες και εργοθεραπείες του), σχετικά
σε λογική απόσταση, (που σημαίνει στα νότια ή ανατολικά
προάστια της Αττικής), πολύ καλό, εξειδικευμένο στον αυτισμό,
με θεραπευτές λογοθεραπείας και εργοθεραπείας με πολύχρονη
πείρα στον αυτισμό πάντα, που να έχουν δουλέψει με τα παιδιά
σας και να έχετε δει αποτελέσματα και οι συνεδρίες να είναι
τουλάχιστον 45/50λεπτες, αν όχι 60λεπτες, όπως θα έπρεπε να
ήταν όλες και παντού το ίδιο!!! …» (Β’ κ.12)
«…Έχει ωριμάσει στην συνείδησή μου η πεποίθηση οτι η
σύσταση ενός σχήματος που θα φιάξουμε εμείς οι γονείς που τα
αγαπάμε, θα μάς επιτρέψει την δημιουργία ενός περιβάλλοντος
όπου τα παιδιά μας θα διαβιούν με αξιοπρέπεια, προστασία και
με την διακριτική βοήθεια των ειδικών,θα δημιουργούν
συνειδητά,θα εισπράτουν την χαρά της δημουργίας με συνέπεια

Να αναφέρεται ότι η
περίθαλψη/ φροντίδα
-μπορεί ή/και πρέπει να
παρέχεται μέσα από
υποστηρικτικά δίκτυα του
οικογενειακού ή/και του
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(συγγενείς, φίλοι)

Η φροντίδα/περίθαλψη
10.4
Εθελοντισμός

αναζητείται στον
εθελοντισμό

την προαγωγή της ψυχικής τους ισοροπίας και προσωπικής τους
ανάπτυξης.
Είμαι βεβαία οτι οι περισσότεροι από εσάς που βρίσκεσθε σε
παρόμοια θέση με μένα, αντιμετωπίζετε τους ίδιους
προβληματισμούς. Ο καθένας μόνος του είναι δύσκολο να
προχωρήσει. Όλοι μαζί όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε
ουσιαστικά βήματα…» (Β’ κ.5)
«…Ο Νίκος επιστρέφει στο σπίτι με φαρμακευτική αγωγή και
έκτοτε το ρόλο της νοσηλείας καλείται να αναλάβει η
οικογένεια…» (Β’ κ.14)
«…Εμείς οι γονείς ιδρύομε διαφόρους συλλόγους, μη
κερδοσκοπικούς - φτιάχνομε στέγες, ειδικά σχολεία και
προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις παιδείας,
προσαρμογής, κοινωνικοποίησης, ψυχιατρικής και ψυχολογικής
υποστήριξης. Αυτές οι μονάδες όμως, είναι ελάχιστες, σε σχέση
με τις πραγματικές ανάγκες μας. Έχουν φοβερές ελλείψεις, οι
δαπάνες είναι τεράστιες και τα έσοδα που προέρχονται από τους
ασφαλιστικούς μας φορείς, από δωρεές φιλανθρώπων και τις
εισφορές των γονέων δεν επαρκούν…» (Β’ κ.5)
«…Κάνουμε επίσης και θεραπευτική ιππασία χάρη στην
εθελοντική οργάνωση "Ερμής" και στη συνεργασία ενός
καταπληκτικού ζευγαριού που παραχωρούν τα άλογά τους και
προσφέρουν και οι ίδιοι πολύ δουλειά για τα παιδιά….»(Β’ κ.8)
«…Το πιο ουσιαστικό μας πρόβλημα είναι ότι ο κάθε ένας από
εμάς τρέχει με το παιδί του τουλάχιστο δύο φορές την ημέρα σε
θεραπείες, τόσο εντός της Πάφου όπου ζούμε όσο και εκτός,
πληρώνοντας ένα κάρο λεφτά ο κάθε ένας και με όλες τις
συνέπειες που ακολουθούν αυτά. Αφού το σκεφτήκαμε καλά

φιλικού περιβάλλοντος της
οικογένειας
-αναζητείται στις προσωπικές
αυτές σχέσεις.
-Για την ταξινόμηση ενός
κειμένου στη κατηγορία αυτή,
δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση των
προσωπικών σχέσεων ως
τρόπου φροντίδας/περίθαλψης.

-Θα πρέπει να αναφέρεται ότι
απευθύνονται στις εθελοντικές
οργανώσεις (ΜΚΟ κ.λ.π.) για
παροχή φροντίδας/περίθαλψης.
-Δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση του
εθελοντισμού ως τρόπου
φροντίδας/περίθαλψης.
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μελετώντας τις πιθανότητες αποτυχίας της κίνησης να φτιάξουμε
εμείς ένα κέντρο θεραπειών και αποκατάστασης, αποφασίσαμε
να μιλήσουμε με ένα κέντρο που ήδη λειτουργεί στη Λεμεσό και
να ζητήσουμε τη βοήθεια τους. Το κέντρο αυτό είναι σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ Κύπρου
(Μ.Κ.Ο.) και η ανταπόκριση τους ήταν θετική στο να μας
βοηθήσουν και να μας κατευθύνουν στα όσα έπρεπε να κάνουμε.
Έτσι λοιπόν βρήκαμε νομικό σύμβουλο, δημιουργήσαμε Ίδρυμα
για να έχουμε νομική υπόσταση και ονομάστηκε Ίδρυμα
«Κιβωτός»...» (Β’ κ.9)
«…Αξιοθαύμαστο βέβαια το κουράγιο και η αληθινή αγάπη
των κοριτσιών / εθελοντριών που με αφήσαν άφωνη, ειδικά με
την περίπτωση του επιληπτικού Α. * απόκρυψη ονόματος *
...! Μακάρι να υπάρχουν πάντα τέτοιοι ειλικρινείς στην αγάπη
τους άνθρωποι, δίπλα στα παιδιά μας!...» (Β’ κ.12)

Η φροντίδα/περίθαλψη
θεωρείται από τους
10.5
Φιλανθρωπία

συγραφείς/πομπούς ως
υπόθεση των
φιλανθρωπικών
οργανώσεων.

«…Προς όλη την κοινότητα του Νόηση: Πλησιάζουν τα
Χριστούγεννα, προτείνω ότι έχει ο καθένας μας, ρούχα, τρόφιμα,
παιχνίδια, χρήματα, να συγεντρωθούν, με κάποιο τρόπο, και να
μοιραστούν σε κάποιο ίδρυμα ΑμεΕΑ….» (Β’ κ.4)

-Να αναφέρεται ότι

«…Τον περασμένο μήνα διοργανώθηκε ένας ακόμα
ραδιομαραθώνιος αγάπης για παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες.
Κάποιος (ή κάποια) ευαισθητοποιημένος έστειλε ένα e-mail
στους διοργανωτές, οι οποίοι το δημοσίευσαν. Σήμερα λοιπόν,
έπεσε στα χέρια μου αυτό το δημοσίευμα, το οποίο ως
καλαίσθητο βιβλιαράκι με τίτλο "Μόνο η αγάπη μπορεί" ...το
παραθέτω στο Νόηση [ιδανικός τόπος φιλοξενίας του!]…» (Β’
κ.4)

(εκκλησία, κ.λ.π.) για παροχή

«…Είναι ανάγκη η Πολιτεία. η εκκλησία και οι οργανώσεις των

απευθύνονται σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις
φροντίδας/περίθαλψης.
-Δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση της
φιλανθρωπίας ως τρόπος
φροντίδας/περίθαλψης.

- 145 -

πολυτέκνων να δουν θετικά το δίκαιο αίτημά μας…» (Β’ κ.5)
«…Εμείς οι γονείς ιδρύομε διαφόρους συλλόγους, μη
κερδοσκοπικούς - φτιάχνομε στέγες, ειδικά σχολεία και
προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις παιδείας,
προσαρμογής, κοινωνικοποίησης, ψυχιατρικής και ψυχολογικής
υποστήριξης. Αυτές οι μονάδες όμως, είναι ελάχιστες, σε σχέση
με τις πραγματικές ανάγκες μας. Έχουν φοβερές ελλείψεις, οι
δαπάνες είναι τεράστιες και τα έσοδα που προέρχονται από τους
ασφαλιστικούς μας φορείς, από δωρεές φιλανθρώπων και τις
εισφορές των γονέων δεν επαρκούν…» (Β’ κ.5)
«…Στην επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε, έπαιξε ο
τηλεμαραθώνιος της MARFIN EGNATIA BANK. Θεάρεστη
φιλάνθρωπος δραστηριότητα, κατά κύριο λόγο αρωγός στους
συλλόγους γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες…» (Β’ κ.5)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 11.0 Αναπηρία και τρέχουσα πολιτική/πολιτικοί
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

11.1
Ως μέσο για επίλυση
προβλημάτων

Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται κείμενα
που αναφέρονται
στην τρέχουσα
πολιτική ως μέσο για
την επίλυση
προβλημάτων που
σχετίζονται με την
αναπηρία.

Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται κείμενα
που μιλούν για την
11.2
Ως εμπόδιο στην
επίλυση προβλημάτων

τρέχουσα πολιτική
ως εμπόδιο στην
επίλυση
προβλημάτων
σχετικών με την
αναπηρία.

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Το άρθρο είναι ωραίο, καλογραμμένο και δείχνει την
ελληνική
πραγματικότητα έναντι της ευρωπαικής με απλά και κατανοητά
λογια, ομως δεν είναι τόσο τρανταχτό κατά την γνώμη μου, ώστε
να του δώσει την πρέπουσα σημασία ο πολιτικός κόσμος και να
"ντραπεί" και επιτέλους ώστε να κάνει κάτι σωστό για τα παιδιά
μας, με βάση τα ευρωπαικά πάντα προτυπα…» (Β’ κ.12)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Να αναγνωρίζεται ότι
-η πολιτική και οι πολιτικοί έχουν
αρμοδιότητα στην επίλυση των
προβλημάτων σχετικά με την
αναπηρία,
-να αναγνωρίζεται η δυνατότητα
ή/και η υποχρέωση της τρέχουσας
πολιτικής και των πολιτικών να
δώσουν λύση στα σχετικά με την
αναπηρία προβλήματα.
Να αναγνωρίζεται ότι
-η πολιτική και οι πολιτικοί έχουν
αρμοδιότητα στην επίλυση των
προβλημάτων σχετικά με την
αναπηρία,
-να γίνεται λόγος για την τρέχουσα
πολιτική ή/και τους πολιτικούς με
τρόπο που να δείχνει ότι το είδος
της πολιτικής που εφαρμόζεται
συνιστά εμπόδιο στη λύση των
προβλημάτων που σχετίζονται με
την αναπηρία.
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Εδώ ταξινομούνται
11.3
Απαξίωση της
πολιτικής και των
πολιτικών

κείμενα που
απαξιώνουν την
πολιτική γενικά.

«Πολιτεία μ' ακούς;
Πολιτεία μ' ακούς; Θέλω να φωνάξω. Σειρήνα η φωνή μου να σε
βγάλει από την Νιρβάνα σου. Να σε αφυπνίσει από τον ύπνο του
δικαίου σου. Να διεγείρει την πολιτική σου βούληση αν υπάρχει.
Εξουσία, μπλε ,πράσινη, κόκκινη, ντύσε την γύμνια σου με
όποιο χρώμα της ίριδος προτιμάς κι έβγα στο βήμα να μου το
πεις δυνατά. Να το ακούσει το 10% των αναπήρων του
Ελληνικού πληθυσμού.
Τι έχεις κάνει; Τι κάνεις σήμερα; Τι έχεις κατά νου να κάνεις
την επόμενη μέρα; Όταν ο φυσικός προστάτης του ΑμεΑ θα
φύγει για πάντα;
Ποια είναι η υποδομή σου; Ο σχεδιασμός σου Ευρωπαία
Ελληνική Πολιτεία;» (Β’ κ.5)

Τα κείμενα θα πρέπει
-να αναφέρονται με απαξιωτικό
τρόπο ή εκφράσεις στην πολιτική
ή/και τους πολιτικούς,
-να μην αναγνωρίζουν στην
πολιτική ή/και στους πολιτικούς
την ευθύνη, τη διάθεση ή την
αρμοδιότητα να απαντήσουν σε
προβλήματα που σχετίζονται με την
αναπηρία.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 12.0 Αναπηρία και επιστήμη/επιστήμονες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ταξινομούνται κείμενα
στα οποία αναγνωρίζεται
12.1
Ως μέσο για επίλυση
προβλημάτων

η συμβολή της επιστήμης
και των επιστημόνων
στην επίλυση
προβλημάτων σχετικών
με την αναπηρία.

12.2

Εντάσσονται κείμενα στα

ΚΕΙΜΕΝΑ
«Νέος παιδονευρολόγος στην Ελλάδα
Σήμερα πραγματοποίησα την επίσκεψη - γνωριμία με ένα
καινούργιο στην Ελλάδα παιδονευρολόγο, με τον οποίο μιλούσα
ηλεκτρονικά αφού ήταν στην Αμερική. Σε κάποιους φίλους του
"Νόηση" έχω μιλήσει για αυτόν. Η αποψινή μου επίσκεψη στο
ιατρείο του μας άνοιξε νέους δρόμους αναζήτησης της διάγνωσης
της Δαμασκηνής μου η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αδιάγνωστη
(ΨΚΚ). Έτσι μετά το ιστορικό και την κλινική εικόνα της μικρής,
μας υπέδειξε και κάποιες άλλες εξετάσεις, όπως κάποιες
εξειδικευμένες εξετάσεις χρωμοσωμάτων (παρόλο που έχουμε
κάνει τον καρυότυπο )όπως και κάποια άλλη εξέταση που αν
βρεθεί κάτι θετικό μπορεί να παρέμβουμε και θεραπευτικά… Οι
εντυπώσεις μου άριστες και από την πλευρά επιστήμονας και
άνθρωπος (με είχε βοηθήσει πολύ από την Αμερική). Το ευχάριστο
είναι ότι σε λίγο καιρό θα είναι στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο και
ετοιμάζει να οργανώσει την Παιδονευρολογική κλινική.. Στην
Αμερική διεύθυνε την Νευρογενετική Κλινική όπου η
παρακολούθηση των παιδιών ήταν πλήρης (από την διάγνωση
μέχρι την διατροφή αυτών των παιδιών)…» (Β’ κ.8)
«…Δυομιση μακρια χρονια γιατροι, εξετασεις, φαρμακα,
εγχειρησεις, ενεσεις και καθε μηνα η απογοητευση του
αρνητικου... κοντεψα να χασω το μυαλο μου εκεινα τα δυο χρονια.
Το μονο που ηθελα ολη μου την ζωη, απο παιδακι ακομα ηταν να
γινω μαμα, και ηταν (ειναι) το μονο που δεν θα μπορουσε να γινει
πραγματικοτητα χωρις την εμπλοκη της επιστημης... βλεπετε "ετσι"
γεννηθηκα.…» (Β’ κ.17)
«…θεωρω οτι τα τεστ ευφυιας ειναι αναξιοπιστα, δεν

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν τη
δυνατότητα και την
αρμοδιότητα της
επιστήμης (κυρίως
της ιατρικής και
σχετικών
ειδικοτήτων) να
αντιμετωπίσει τα
προβλήματα σχετικά
με την αναπηρία
-να αναφέρεται η
επιστήμη με τρόπο
που να δείχνει ότι
συμβάλλει στην
επίλυση αυτών των
προβλημάτων.
Θα πρέπει να
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Ως εμπόδιο στην
επίλυση προβλημάτων

οποία θεωρείται ότι η
αποκλειστική επίκληση
της επιστήμης
δυσχεραίνει ή συσκοτίζει
τα σχετικά με την
αναπηρία προβλήματα.

προδιαγραφουν τιποτα και δεν εχουν καμμια σημασια για την
εξελιξη καποιου. Νομιζω πως οσοι μπαινουμε σε αυτο την σελιδα
εχουμε πολυ σοβαροτερα προβληματα να σκεφτουμε απο το ποσο
εξυπνοι ειμαστε και επιπλεον οι ανθρωποι που αντιμετωπιζουν
προβληματα νοητικης υστερησης με τα παιδια τους βρισκονται για
αλλη μια φορα μπροστα σε ενα μοντελο ΑΙΝΣΤΑΙΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ στο οποιο πολλα παιδια δεν θα μπορουν να
ανταποκριθουν. …» (Β’ κ.16)

φαίνεται από τα

«…Την Τριτη ειχα συναντηση με την παιδοψυχιατρο του γιου μου.
Τα νεα μαλλον ευχαριστα. Το παιδι εχει πολυ καλες προοπτικες να
μιλησει και παρουσιαζει εξελιξη σε ολους τους τομεις. Οπως
μιλουσαμε ψυχανεμιστηκα οτι η ιδια ειχε οραματιστει το μελλον του
Οδυσσεα απο τα λεγομενα της. Αυτο δεν μου αρεσε γιατι θελω να με
εμπνεουν για πραγματα που αξιζει να προσπαθω, να με εμψυχωνουν
οχι να μου βαζουν πλαισια. Κατι αλλο που δεν μου αρεσε ηταν η
ατακα οτι επειδη οι γονεις εχουν πονο και θυμο μεσα τους που δεν
τον εξωτερικευουν και δικαιολογημενα τον εχουν και ψαχνουν τα
γιατι πολλες φορες μπλεκουν ο ενας τον αλλο και δεν μπορουν να
αποφασισουν καποια πραγματα. Προσωπικα εχω περασει καποια
σταδια που πιθανολογω πως ειναι κοινα σε τετοιες περιπτωσεις αλλα
εχω καταφερει και εχω εκλογικευσει καποια πραγματα, εχω
ανασυνταξει την ζωη μου, εχω επαναπροσδιορισει στοχους και εχω
τραβηξει μπροστα. Γιατι πρεπει να ποναω και να θυμωνω που η ζωη
μου εδωσε ενα παιδι που διαψευδει τα ΄΄ονειρα΄΄του τυπικου γονιου;
Πως ξερεις εσυ τι αισθανομαι εγω και ποιες σπουδες σε κανουν να
βγαζεις συμπερασματα ;Εσυ που πρεπει να στηριζεις τους γονεις και
να τους μαθαινεις πως να αποδεχονται το διαφορετικο στο παιδι τους
για να ειναι και αυτο καλυτερα με ποιο δικαιωμα τους κανεις να
αιθανθουν οτι το φυσιολογικο ειναι να πονανε και να θυμωνουν;
Εγω παντως θυμωσα μαζι σου γιατι καταλαβα πως πρωτα ειμαι ενα
πελατης που εσυ ισως πρεπει να κανεις να γατζωνεται απο εσενα και

μπορεί να απαντήσει

κείμενα ότι η
επιστήμη (κυρίως η
ιατρική και οι
παρεμφερείς
ειδικότητες) δε
επαρκώς στα
ζητήματα αναπηρίας,
αλλά αντίθετα τα
συσκοτίζει.
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Εδώ εντάσσονται κείμενα
στα οποία απαξιώνεται ο
12.3
Απαξίωση της
επιστήμης και των
επιστημόνων

ρόλος της επιστήμης και
των φορέων της, εξαιτίας
της διάψευσης των
προσδοκιών που είχαν οι
συγγραφείς/πομποί..

να σε θεωρει απαραιτητο και μετα μανα που παλευει να "αναστησει"
το παιδι της και το αγαπαει χωρις προυποθεσεις και χωρις ιχνος
οικτου στα ματια της.» (Β’ κ.16)
«…Συνεχίζω και φτάνω στα ΑΚΡΑ. Αληθεια κυριοι ειδικοι όλων
των ειδικοτήτων, μήπως σας συμφέρει να μας αφήνετε στο χάος των
ιατρικών ορολογιών; Τα εισοδήματα σας ανεβαίνουν βεβαια οταν
συντηρείται μια κατάσταση - και έχετε τον τρόπο να το κάνετε αυτό.
Και εγώ θα μπορούσα να το κάνω, ειναι απλό όπως με παρακίνησε
μια εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής: "Τι φοβάσαι, οτι δεν θα παρεις
επίδομα απο την πρόνοια; - Τσίγκλισε λίγο το παιδί πριν πάτε για
εκτίμηση"
Σας λέει τίποτα αυτο;
ΕΓΩ ΤΏΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΝΑ ΒΡΙΣΩ: Ή ΝΑ ΣΤΑΘΩ
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ;
ΕΠΙΡΡΙΠΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΕΣ! ΝΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ - ΙΚΑΝΟΥΣ / ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΜΙΛΑΩ. ΕΝ ΓΝΩΣΗ
ΜΟΥ, ΠΛΕΟΝ…» (Β’ κ.1)
«…Αμφισβήτηση
Καλησπέρα φίλοι μου, τον τελευταίο καιρό, με απασχολεί
ιδιαίτερα το θέμα κατά πόσο η επιστήμη της ιατρικής έχει φτάσει
στο σημείο να οριοθετήσει την διαταραχή που ονομάζεται
αυτισμός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Επίσης, άλλο ένα
θέμα που προκύπτει είναι κατά πόσο οι παιδοψυχολόγοι αλλά και
οι παιδονευρολόγοι είναι γνώστες του αντικειμένου. Κατά την δική
μου άποψη κάθε διάγνωση στηρίζεται σε μία υπόθεση που τείνει
στα χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος. Εξού και η νέα
ορολογία "Διαχυτη αναπτυξιακή διαταρραχή". Μέσα σε αυτήν την
πρόταση των τριών λέξεων κατάφεραν οι "ειδικοί" να
συγχωνευσουν κάθε περίπτωση, για να είναι όλοι
ικανοποιημένοι.Όσον αφορά όλους τους παιδό-, έχω να πω ότι
ορισμένοι ενδιαφέρονται ...για να μάθουν όχι όμως όλοι…» (Β’

Οι συγγραφείς των
κειμένων θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν ότι
ο ρόλος της
επιστήμης (κυρίως
της ιατρικής αλλά όχι
αποκλειστικά) στη
λύση των
προβλημάτων σχετικά
με την αναπηρία θα
έπρεπε να είναι
θετικός και
συγχρόνως
-να αναφέρονται με
απαξιωτικό τρόπο ή
εκφράσεις στην
επιστήμη (κυρίως
αλλά όχι
αποκλειστικά την
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κ.1)
«…Πιθανόν, ίσως, αν, θα
Η περίπτωση μας τελικά θα γραφεί στην ιστορία της ιατρικής , μιά
και όλα ειναι υπο δοκιμή και υπό συζήτηση. Το 2008 φαίνεται η
προοδος της ιατρικής στα θέματα που μας απασχολούν να ειναι
διχασμένη. Πειράματα σε ανθρώπους για το μέλλον των επόμενων
γενεών... σε τούτο το αποτέλεσμα καταλήγω. Ειναι η στιμή ετούτη
που μοιάζει τόσο "σκοτεινή" .... ένα σταυροδρόμι χωρίς τέλος.
Δοκιμάζουμε και δοκιμαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Γνώση και
αγνωσία, ατέρμονες συζητήσεις και ευχές. Ευχές (όμως)για την
πίστη... σε ένα κόσμο που αμφισβητεί και μάχεται. Μάχη απο εμάς
προς εμάς! Τούτος ειναι ο στόχος τούτος και ο σκοπός. Αγγλία,
Αθήνα, Κρήτη - επιστήμονες, καθηγητές, και όλα τα στελέχη της
ιατρικής επιστήμης ελάλησαν . " Φαρμακευτικό πειραματισμό με
απότερο σκοπό ένα 2ο χειρουργείο". Ποσοστά επιτυχίας 50-70%΄.
Όσον αφορά την συμπεριφορά και της γνωστικές ικανότητες
κανείς δεν μπορεί να επωμισθεί το βάρος ενός χειρουργείου που
αφορά τον κροταφικό λοβό. Φανερά πλέον και απροκάλυπτα
ΕΙΠΑΝ : Το ιατρικό πρόβλημα φέρει όλα τα αυτιστικά
χαρακτηριστικά. Αν δεν σταματήσουν οι κρίσεις δεν θα δούμε
καλυτερευση. "Φοβερή διάγνωση εκ μέρους τους"
Δεν μας είπαν ότι όμως τα αντιεπιληπτικά φάρμακα έχουν
αυτιστικά χαρακτηριστικά! Συγκεκριμένα το Keppra ευθύνεται για
κόπωση και υπνηλία, υπερκινητικότητα, μείωση συντονισμού
κινήσεων, κενά μνήμης, διαταραχή ισορροπίας, μείωση
συγκέντρωσης , λήθη κ.α. Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν και
άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα.
Αλήθεια πόσο άριστα συμπεριφορικά και γνωστικά μπορεί να ειναι
ένα παιδί όταν λαμβάνει 3 διαφορετικα αντιεπιληπτικά φάρμακα?
Κανείς δεν μιλάει για αυτό.......άπαντες σιωπούν.
Τι σχέση μπορεί να έχει η φαρμακευτική αγωγή με την εκδήλωση

ιατρική) ή/και τους
φορείς της εξαιτίας
της διάψευσης των
προσδοκιών που
είχαν από αυτήν.
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αυτιστικών χαρακτηριστικών ?.....Η απάντηση ποτέ δεν δόθηκε.
Παιδονευρολόγοι συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον στο ιατρικό
πρόβλημα παραμερίζοντα όλα τα άλλα και μας ενθαρρύνουν να
στρώσουμε μια πράσινη τσόχα στο τραπέζι του χειρουργείου.
ΜΙΑ ΖΑΡΙΑ ! ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΟΜΩΣ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ !..» (Β’ κ.1)
«…Φωνη βωοντος εν τη ερημω... τετοιο κρατος ειμαστε τελικα...
το πηρα αποφαση. Αν ειναι δυνατον για να παρεις μια διαγνωση
πρεπει να περασεις απο σαραντα κυμματα... Θυμαστε ολοι εσεις
που σας ειπα πως οταν πηγα στο ιπποκρατειο με ειπαν πως εγω
ειμαι υπερβολικη και το συζυγο μου αδιαφορο; Ε! Τωρα στην
επανεξεταση μου ειπαν πως εγω υποστηριξα πως το παιδι μου εχει
νοητικη στερηση (πραγμα που δεν υφισταται διοτι η μικρη ειναι
πανεξυπνη) και οταν τους προτινα να κοιταξουν την συνεντευξη
που μου πειραν με ολο το ιστορικο που τους ειχα δωσει δεν την
βρισκαν, καπου ειχαν βαλει το φακελο αλλα δεν θυμουνται...
Mε λιγα λογια φιλοι μου ειχαν ραντεβου με ενα παιδι χωρις να
ξερουν τι να εξετασουν και ποιες ηταν οι ανησυχιες μου ως μητερα...
δημοσια υγεια σου λεει μετα, και οταν τους ρωτησα για πιο λογο εχει
αυτη τη συμπεριφορα το παιδι μου μου απαντησαν πως μονη μου
πρεπει να βρω την λυση διοτι τωρα επρεπε να φυγουμε γιατι ειχαν να
εξετασουν αλλα δυο παιδακια...
Συμπερασμα εσεις γονεις που εχετε παιδια χωρις νοητικη στερηση
και προβλημα λογου να πατε να πνιγειτε, σε αυτους τους μεγαλους
επιστημονες με τα πολλα πτυχια οι οροι οπως δυσπραξια και
αισθητηριακα προβληματα δεν τους τα διδαξαν ή και αν τους τα
διδαξαν τα περασαν με σκονακια αρα που να τα ξερουν... Δεν
ξερω τι αλλο να συμπερανω, ειμαι απογοητευμενη!!!
Α! και το κυριοτερο για την παρορμητικη συμπεριφορα του
παιδιου μου στον δρομο αψηφοντας τον κινδυνο ειναι πως απλως
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πρεπει να του κρατω το χερι... Αυτες ειναι οι συμβουλες τους λες
και εμεις εχουμε ορεξη να κυνηγαμε ενα παιδακι μεσα στα δρομο
σαν τους τρελλους... Λες και αυτους περιμεναν να μας το πουν...
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ειναι αυτοι επιστημονες; Ειναι ανθρωποι; Τι ειναι
τελικα; Μηπως καλοπληρωμενοι καλοφαγαδες σε μεγαλες
θεσεις με πολλα φακελακια;;;…» (Β’ κ.3)
«…Όποτε διαβάζοντας όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε με έκαναν
να θυμώσω ακόμα παραπάνω διότι όχι μόνο περάσαμε μια
ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση αλλά και γιατί αυτοί οι άνθρωποι
όχι μόνο είναι παραβάτες του νόμου αλλά και καθώς επίσης δεν
αξίζει να λέγονται δια-παιδαγωγοί και να διοικούν τέτοιες
θέσεις…»(Β’ κ.3)
«…"πότε θα σταματήσουν τα λόγια των ειδικών, των γιατρών, κι
όλων των ..υπευθύνων προς όλους εμάς τους εν δυνάμει δυστυχείς
γονείς"; Περίπου 10 χρόνια, έχω ξοδέψει μία ζωή και μια
περιουσία!... Από την πατρίδα μου συνέλλεξα μόνο δυστυχία και
από τους ειδικούς μόνο μπέρδεμα και ερωτηματικά…» (Β’ κ.4)
«…Τι ρόλο μπορεί να παίξει η οικογένεια; Αναρωτιέμαι, οι
"ειδικοι" που τους εμπιστευόμαστε το παιδάκι μας, κάνουν
σωστά τη δουλειά τους; Kαι αν κάνουν λάθη ποιος τα διορθώνει;
Πόσο μόνοι μας είμαστε σ'αυτό τον αγώνα χωρίς τέλος;…» (Β’
κ.6)
«…Επειδή ήταν το πρώτο μου παιδί, άργησα να καταλάβω ότι το
παιδί μου αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα, δεν είχα καμμία
υποστήριξη από τον παιδίατρό μας εδώ, ο οποίος μου τόνιζε πως
"έίμαι αγχωτική" και πως δε συμβαίνει τίποτε. Η μικρή όμως
έφτασε 8 μηνών και δεν είχε ακόμη "καθίσει", δεν μπορούσε να
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στηρίξει την πλατούλα της και δεν είχε καλή βλεμματική
επαφή…» (Β’ κ.8)
«…Θα ήθελα σε αυτόν τον χώρο να γράφουμε ότι κατα καιρούς
βρίσκουμε από τον έντυπο τύπο, από βιβλία αλλά και από το
διαδίκτυο σχετικά με τα αίτια του αυτισμού! Ξέρω ότι αυτό το
θέμα μας καίει και αν και δεν θα βοηθήσει σε τίποτα την τωρινή
κατάσταση των παιδιών μας τουλάχιστον θα έχουμε μια ιδέα για
τις πιθανές αιτίες και θα μπορούμε να αποφύγουμε κάποια
πράγματα σε κάποια δεύτερη εγκυμοσύνη αλλά και να
ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας σε αυτή την ερώτηση, μιας και οι
γιατροί το μόνο που ξερουν να πουν είναι να το "χωνέψουμε" και
ότι "δεν ξέρουν", πράγμα που έμένα προσωπικά δεν με
ικανοποιεί!...» (Β’ κ.12)
«…Θελω πολυ να τον παω πισω και τον "δειξω" σε εκεινους τους
γιατρους που μας ελεγαν οτι θα πεθανει... και σε εκεινη την γιατρο
που τον ξεγραψε ως Σ.Α. και μας εστειλε αλλου. Και φυσικα στον
παιδιατρο του, που οταν ειδε το χαρτι μας ειπε "Ε ενταξει βρε
παιδια, δεν θα γινει και καθηγητης πανεπιστημιου"...» (Β’ κ.17)
«…Εμεινα ευχαριστημενη απο την Κοϊδου και απο τον Κοκκοτα
και περιμενα οτι και ο κ. Ζ. θα ηταν ειδικος σε παιδια σαν τον
δικο μου. ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ!!
Παμε λοιπον και μας βαζει στο ιατρειο. Καμια επαφη με το παιδι...
οχι οτι δεν του μιλησε, αλλα ηταν πολυ επιφανειακη. Δεν του
εξηγησε τιποτα, δεν με ρωτησε τιποτα εκτος απο τα στοιχεια μου
και εγω δεν του ειπα κατι παραπανω. Στην αρχη ο Γιαννης
συνεργαστηκε... μετα ομως του εριξε τις σταγονες που παραλυουν
τον φακο για να κανει την βυθοσκοπηση. Εκει λιγακι
δυσκολευτηκαμε και φανηκε οτι ο γιατρος ηταν μη εμπειρος στον
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χειρισμο μικροτερων παιδιων γιατι προσπαθουσε με την λογικη να
πεισει τον γιο μου. Τελος παντων μας ειπε να περιμενουμε εξω
μεχρι να ενεργησουν οι σταγονες.
Οσο περιμεναμε ηρθε μια οικογενεια με δυο παιδακια που τα
πηρε μεσα αμεσως. Επι μια ολοκληρη ωρα ειχε μεσα το αλλο
ραντεβου (το επομενο απο εμας δηλαδη) και εγω ειχα ενα
κουρασμενο, μισο-τυφλωμενο και εξαλλο παιδακι στα χερια
μου... Προσπαθησα να μιλησω στην γραμματεα να της εξηγησω
οτι ο Γιαννης δεν αντεχει αλλο, οτι εχει καποιες αλλες αναγκες
που θα επρεπε να του δινουν προτεραιοτητα και πρωτα απο ολα η
ηλικια του. Δεν μπορεις να περιμενεις απο ενα σχεδον τριχρονο
να περιμενει μια ωρα στο γραφειο ενος γιατρου οσο εκεινος μεσα
μιλαει με την αλλη μαμα... Τι θα ηθελα να κανει? Να περιμενει
τα 20 λεπτα ή να εξετασει ενα ενα τα παιδακια... (Που ηταν και
πιο μεγαλα αρκετα και ΝΤ)
Τελος παντων ο Γιαννης κοντεψε να παθει νευρικο κλονισμο εκει
μεσα συν οτι το γραφειο το μοιραζεται ο γιατρος με εναν
καρδιολογο και η αιθουσα αναμονης ηταν γεματη γεροντακια που
δεν ειχαν το κουραγιο να ακουν τον μικρο μου να κλαιει.νΚαι δεν
μπορουσα και εγω να τον κανω καλα με τιποτα, ουτε να τον
κρατησω με αφηνε, ουτε να εφαρμοσω πιεση να ηρεμησει...
τιποτα. Ηταν θεριο ανημερο και με το δικιο του.
Οταν λοιπον ξαναμπηκαμε μεσα με τον Γιαννη σε αυτην την
κατασταση, φυσικα η εξεταση δεν πηγε καλα. Ο γιατρος αρχισε να
τον καλοπιανει και τον απειλει κλμακωτα. Μεχρι οτι θα του κανει
ενεση αναισθησιας μας απειλησε!!! :-Ο Μετα του ελεγε οτι θα του
δωσει σοκολατακι... μετα παλι οτι θα του κανει ενεση. Το παιδι τα
ειχει δει ολα μιλαμε.
Ξεκινησα και εγω να του πω στο αυτι παραμυθια γιατι στον γιο
μου ειναι το ΜΟΝΟ που δουλευει να τον ηρεμησει και ο γιατρος
με πολυ αυστηρο υφος με εκοψε και μου λεει οτι αυτο δεν θα
βοηθησει. Σοβαρα κ. Γιατρε? Και πως το συμπερανατε αυτο
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εχοντας δει τον γιο μου 15 λεπτα?! Εγινα εξαλλη αλλα
συγκρατηθηκα...
Γυριζει και μου λεει "Δυσκολος ειναι ε?" Και απανταω "Νομιζα οτι
ειχατε εμπειρια με τετοια παιδια!" Γιατρος: "Μα εχω" Εγω: "Ο
Γιαννης εχει εγκεφαλικη βλαβη και αυτιστικες τασεις" Γιατρος: .....
Μετα μαζευτηκε αρκετα θα ελεγα… Μπορει να ειναι ο πιο
διαβασμενος επιστημονας... δεν ειναι ομως ο καταλληλος για τον
γιο μου. Για μενα καλος γιατρος Κυριε μου δεν εισαι οτι οταν
κανεις τα ευκολα.. αλλα οταν βρισκεις τροπο να καταφερεις τα
δυσκολα με τον καλο τροπο…» (Β’ κ.17)
«…Οι θεραπείες που δίδονται από τους περισσότερους Έλληνες
γιατρούς εστιάζονται σε συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας
ή και σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικής αγωγής. Η συχνότητα
καθώς και το υλικό εκπαίδευσης δεν αποτελούν αντικείμενο των
γιατρών αλλά των εκπαιδευτικών. Δηλαδή ο κάθε εκπαιδευτικός
καθορίζει τη συχνότητα εκπαίδευσης του κάθε παιδιού. Άραγε
ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού ή τις διαθέσιμες δικές του
ώρες; Επίσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό και οι μέθοδοι
εκπαίδευσης είναι αυτά που χρειάζεται το κάθε παιδί ή είναι τα
υλικά που έτυχε κατέχει ο κάθε εκπαιδευτικός; …» (Β’ κ.20)
«…Μετά τις πρώτες εξετάσεις της στο "Παίδων", μπήκαμε και
στην διαδικασία σπάνιων συνδρόμων. Το DNA της λοιπόν που
έπρεπε να σταλεί στην Aμερική. Εστάλη και το αποτέλεσμα που
λάβαμε από την εξέταση της για το σύνδρομο Rett ήταν αρνητικό.
«...Άρα δεν έχει σύνδρομο Rett άρα έχει αυτισμό». Έτσι τόσο απλά
από διακεκριμένους γιατρούς, παιδο-νευρολόγους και γενετιστές
εδώ στην Ελλάδα. Χωρίς καμία άλλη πληροφόρηση. Απλά «...καλά
βαδίζετε μέχρι τώρα, με λογοθεραπεία και εργοθεραπεία και όλα
θα πάνε καλά»… Πάντα ψάχνοντας βρέθηκε στην Αθήνα κάποιος
γιατρός μικροβιολόγος από την Γαλλία όπου έκανε αυτές τις
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ειδικές εξετάσεις του αυτισμού όπως τις ονόμασε. Δυστυχώς όλες
οι εξετάσεις ήταν αναξιόπιστες και έπρεπε να ξαναγινούν στο
εξωτερικό…» (Β’ κ.21)
«…Πέρασε ένας χρόνος που πρωτοέγραψα στο "Νόηση" για το
πρόβλημα της Ρηνούλας και θυμάμαι πολύ έντονα ότι το
αποφάσισα καθώς ήμουν πολύ απογοητευμένη και θυμωμένη με
όλους τους γιατρούς μας εδώ στην Ελλάδα που το μόνο που
ήξεραν ή που τους συνέφερε ήταν να βάζουν μία ταμπέλα στο κάθε
παιδί με τα ίδια ή παρόμοια συμπτώματα, να δίνουν την ίδια
συνταγή και ξαναπεράστε σε ένα τρίμηνο…» (Β’ κ.21)
«…Πέρασαν κι όλας δυόμισυ χρόνια που μπήκε όλη η οικογένειά
μας στο φάσμα του αυτισμού. Άλλες φορές με σκούρες έως μαύρες
αποχρώσεις αφού επιφανείς καθηγητές με περγαμηνές
πανεπιστημιακές αλλά όχι ανθρώπινες μας προέτρεπαν να
περάσουμε στη διαδικασία απόκτησης τρίτου παιδιού γιατί ο
μικρούλης μας μας έλεγαν επί λέξει ότι θα συνέλθει μόνο αν
ανοίξουν οι ουρανοί κάνοντας μία πρόβλεψη-μείγμα ιατρικής και
μεταφυσικού…» (Β’ κ.22)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 13.0 Αναπηρία και μεταφυσική
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

«…Πριν από 9 1/2 χρόνια επιλέχτηκα από το Θεούλη να φέρω στον
κόσμο τον Δημητράκη, ένα γλυκύτατο αγοράκι, υπομονετικό, καλωσυνάτο
με ένα βασικό μειονέκτημα... την ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ…» (Β’ κ.4)
«…Σε όλους τους γονείς παιδιών με αναπηρίες ,που έχετε ήδη ξεκινήσει
με αγωνία έναν δρόμο δύσβατο κι ανηφορικό, θέλω να στείλω ένα
μήνυμα: Δεν είμαστε τυχαίοι. Μας επέλεξε ο Θεός για τα δύσκολα…» (Β’
κ.5)
Εδώ εντάσσονται
κείμενα που αναφέρουν
13.1
Η αναπηρία ως
σταλμένη από το θεό

την αναπηρία ως φορτίο
ή ευλογία που στάλθηκε
από το θεό σε
επιλεγμένα άτομα.

«…Αγγελική, Κατερίνα, Μαρία, Λυγερή κ.λπ.. Μάνες υψηλών
προδιαγραφών. Επιλεγμένες, Ευλογημένες. Αγίες Παναγίες πώς να σας
ξεχωρίσω;…» (Β’ κ.5)
«…Όλοι εμείς οι "Νοήμονες" που ο Θεός μας εμπιστεύτηκε αυτούς τους
ιδιαίτερους ανθρώπους, συναντηθήκαμε στον ιστότοπο της NOESI.gr
(άραγε τυχαία;)…» (Β’ κ.5)
«…Ο Θεός όμως μου έδωσε και την άλλη εμπειρία.: μαζί με την επίσης
προερχόμενη από πολύτεκνη οικογένεια σύζυγό μου ,να φέρουμε στον
κόσμο το πρώτο μας παιδί με βαριά Νοητική Υστέρηση και άλλα
προβλήματα…»(Β’ κ.5)
«…εγώ η ΓΥΝΑΙΚΑ ανήκω στην κατηγορία εκείνων των γυναικών που
επιλέγηκαν από τον Θεό για να γνωρίσουν την άλλη όψη της ζωής όπως
εσείς πολύ πετυχημένα περιγράφετε…» (Β’ κ.5)

-Να αναγνωρίζεται
ότι η αναπηρία
συνδέεται με
δυνάμεις έξω από την
υλική
πραγματικότητα
-Να φαίνεται ότι τα
ανάπηρα άτομα ή οι
οικογένειές τους
επιλέχθηκαν από το
θεό επειδή είχαν τις
αντοχές ή κάποιες
ειδικές ικανότητες να
αντεπεξέλθουν σε
δύσκολες συνθήκες,
ως θείο δώρο ή θεία
δίκη

«…Σου εύχομαι από καρδιάς, μη χάσεις ούτε στιγμή πολύτιμη, από αυτή την
μοναδική διαδρομή , για την οποία δεν επιλέχθηκες τυχαία, χέρι-χέρι με τον
ΟΔΥΣΣΕΑ σου…» (Β’ κ.5)
«…Η ιδέα να καταγράψω αυθεντικές ιστορίες ανθρώπων που επελέγησαν
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από τον Θεό να φέρουν στον κόσμο, να μεγαλώσουν, να αγαπήσουν, να
στηρίξουν παιδιά με Ειδικές Ανάγκες, ωρίμασε στο μυαλό μου, σαν τον
καρπό που δεν τον βαστάει πια το δέντρο και πέφτει στο έδαφος, με ότι
αυτό σηματοδοτεί...» (Β’ κ.5)

«…Ως παθούσα, με εκνευρίζει αφάνταστα να ακούω ότι δεν ανήκω στο
σύνολο. Ο θέος σε όλους δίνει διαφορές, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να μη τις
θεωρούν φυσιολογικές;…» (Β’ κ.7)
«…Κανένας γονιός δε φταίει αν γεννήσει παιδί με ιδιαιτερότητα. Ο Θεός
τα δίνει αυτά και τα δίνει για καλό…» (Β’ κ.7)
«…Το παιδί του Ουρανού το εκλεκτό!
Έγινε μια συνάντηση αρκετά μακριά από τη γη.
Είναι η ώρα για μια ακόμα γέννηση.
Είπαν οι άγγελοι γύρω από τον Κύριο:
«Αυτό το εξαιρετικό παιδί θα χρειαστεί πολλή αγάπη.
Η ανάπτυξη του πιθανόν θα είναι πολύ αργή.
Μπορεί να μην δείξει τις χάρες του.
Θα έχει επίσης ανάγκη από επιπλέον φροντίδα από τα άτομα που θα
συναντήσει εκεί κάτω.
Μπορεί ποτέ να μην τρέξει ή να γελάσει ή να παίξει.
Η σκέψη του μπορεί να δείχνει πως είναι πολύ μακριά.
Με πολλούς τρόπους δεν θα ανταποκρίνεται και θα είναι γνωστό σαν...
Παιδί με Ειδικές Ανάγκες.»
«Γι’αυτό ας προσέξουμε Κύριε που θα το στείλουμε. Θέλουμε η ζωή του
να είναι ευτυχισμένη.
Σε παρακαλούμε Κύριε, βρες αυτούς που θα κάνουν αυτή την εξαιρετική
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δουλεία για σένα.
Μπορεί να μην αναγνωρίσουν από την αρχή το ιερό διακόνημα που τους
ανατέθηκε αλλά με αυτό το παιδί που τους στάλθηκε από Ψηλά θα γίνει η
πίστη τους δυνατότερη και η αγάπη τους πλουσιότερη και πολύ σύντομα
θα ξέρουν το προνόμιο που τους δόθηκε...
Το εξαιρετικό παιδί τους είναι,
Του Ουρανού Το Εκλεκτό Παιδί.»
Προς όλους τους εκλεκτούς του ουρανού...»
(Β’ κ.9)
«…Ετσι σας εισπράτω εγώ μια συνοδοιπόρος στον αγώνα της δύσκολης
ζωής που μας επιφύλαξε ο Θεός…» (Β’ κ.12)
«…Και μη ξεχνάτε πως στο δύσκολο δρόμο που μας έβαλε ο Θεός δεν
είμαστε μόνοι, είμαστε όλοι μαζί και ο ένας θα βοηθάει τον άλλον! Και
αυτό δεν είναι μόνο λόγια!...» (Β’ κ.12)
«…Σε ευχαριστω Θεε μου που με επελεξες για μανουλα τους, γιατι
χρειαζεται ενα ειδικο ειδος γονιου για να αναθρεψει αυτα τα σπεσιαλ
παιδια... και Εσυ που μου εστειλες μου ειπες "Εισαι Σπεσιαλ"...» (Β’ κ.17)
«…Ειμαι τοσο περηφανη για τα αντρακια μου και ευχαριστω τον Θεο
καθε μερα γιατι δεν θα μπορουσε να ειχε διαλεξει καλυτερα παιδακια για
μενα...» (Β’ κ.17)
13.2
Η αναπηρία ως κακή
τύχη

Εντάσσονται κείμενα
που αναφέρονται στην

«…ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟ
ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ. ΤΡΑΒΗΞΑΜΕ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ…» (Β’ κ.2)

-Να αναγνωρίζεται
ότι η αναπηρία
συνδέεται με
δυνάμεις έξω από την
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αναπηρία ως
αποτέλεσμα κακοτυχίας.

«…Όταν πρωτοπήραμε την διάγνωση σοκαριστήκαμε και κλάψαμε για
την κακή μας μοίρα,…» (Β’ κ.12)

υλική
πραγματικότητα και
είναι συνέπεια
κάποιας κακοτυχίας.

«…Εύχομαι να γίνει ένα θαύμα, και αυτο το σκυθρωπό προσωπάκι της
να γίνει φωτεινό για να χαμογελάσει επιτέλους και η δική μου ψυχή…»
(Β’ κ.3)

Εδώ ταξινομούνται
κείμενα που συνδέουν
την απάντηση στα
13.3
Ελπίδα και μεταφυσική

προβλήματα που
προέρχονται από την
αναπηρία με δυνάμεις
έξω από την υλική
πραγματικότητα

«…Αν περνούσε από το χέρι μου, θα έβαζα πρωτοσέλιδο κάθε μέρα στη
NOESI.gr, το δημοσίευμά σας, να το διαβάζουμε οι γονείς να το
εμπεδώνομε, να ρίχνουμε μια ματιά στον ουρανό και να λέμε: Καλή μέρα,
Ελπίδα……» (Β’ κ.5)
«Θεέ μου
Δεν είναι η πρώτη φορά. Ανταμώσαμε κάποτε όταν δευτερόλεπτα
ανοξαιμίας λάβωσαν τα παιδιά μου ανεπανόρθωτα και μου κατάφεραν
πισώπλατα, μαχαιριά στην ζωή μου. Κοιταχτήκαμε στα μάτια και μου
ψιθύρισες τότε στο αυτί «Μη απελπίζεσαι, ο Θεός είναι μεγάλος». Εγώ
είπα ΝΑΙ θα το παλέψω.
Σε βρήκα πάλι μπροστά μου όταν ήλθα στα χέρια με τον θάνατο και απ'
αυτήν την μάχη βγήκα νικημένη κι έμεινα μισή. Μου φώναξες τότε
δυνατά. Κρατήσου όρθια δεν έχεις άλλη επιλογή. Εγώ είπα ΝΑΙ θα
προσπαθήσω.
Πρόσφατα σε ένοιωσα πλάι μου, όταν έφευγε η ζωή του παιδιού μου
μέσα απ΄τα χέρια μου, να γονατίζεις δίπλα μου και να μου ψιθυρίζεις:
«Εδώ είμαι κοντά σου, δεν τέλειωσαν όλα». Και έμεινες εκεί μέχρι που
άνοιξαν τα μάτια της ακριβής μου Μαρίας. Και γώ είπα μόνο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ κι ακόμη δεν έχω κλάψει… Και τώρα, σήμερα, χτες – τι
σημασία έχει πότε και για πόσο; Σε ανακαλύπτω μέσα στα λόγια, την
ματιά, τα χτυποκάρδια μανάδων – πατεράδων της NOESI.gr. Αυτό κι αν
είναι παρουσία παρήγορη, υποσχετική, ελπιδοφόρα, ανθρώπινη και Θεϊκή
μαζί. Τελικά δεν είσαι ξένος. Κάνε να συναντηθούμε - κι aς είναι η

Θα πρέπει να
αναφέρεται ότι οι
συγγραφείς ελπίζουν
σε μεταφυσικές
δυνάμεις να «άρουν»
την κατάσταση της
αναπηρίας, με
ανορθολογικό τρόπο.
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τελευταία μου φορά - μέσα σ' ένα θαύμα. Το θαύμα της δικής σου
σύμπραξης με την επιστήμη του ανθρώπου που θα βρεί το ελιξίριο της
υγείας των ΑΜΕΑ.
Μέχρι τότε σε παρακαλώ, φύλαγε όλου του κόσμου τα παιδιά και έχε το
νου σου, λίγο περισσότερο στα δικά μας παιδιά. Είναι και δικά σου παιδιά
ΘΕΕ ΜΟΥ.» (Β’ κ.5)
«…Ο Λαός μας λέει: Έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι μεγάλος, δεν αφήνει
κανέναν. Αυτό είναι αλήθεια. Η πίστη είναι αυτή που μας κρατάει
μάχιμους και ζωντανούς…» (Β’ κ.5)
«…Προσωπικά θα έκανα - όπως και το κάνω — ό,τι περνάει από το χέρι
μου για να συμβάλλω στην ποιότητα και την ασφάλεια ζωής του παιδιού
μου σήμερα αλλά και στο αύριο. Θα έβαζα σε δεύτερη μοίρα το πάθος μου,
την μεγάλη αδυναμία που της έχω, την ηρεμία της ψυχής μου, ακόμη και
την ψυχοσωματική μου ισορροπία, την υγεία μου, την ζωή μου, όταν ο
θεός μου σηματοδοτούσε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει το παιδί
μου για να ζήσει με αξιοπρέπεια, ασφάλεια χαρά που δικαιούται, όπως όλοι
οι άνθρωποι...» (Β’ κ.5)
«…Ο λόγος που σας γράφω αυτά σήμερα είναι γιατί θέλω να σας
ευχαριστήσω όλους και ειδικά τις φίλες μου και να ευχηθώ για όλους στο
Θεό να μας δώσει υγεία και δύναμη να μεγαλώσουμε τους "αγγέλους" μας
και να τους δούμε όπως εμείς ονειρευόμαστε…» (Β’ κ.9)
«…Σήμερα που είναι η μέρα της ονομαστικής μου γιορτής ο Θεός
αποφάσισε να μου κάνει μια μεγάλη έκπληξη να μου υπενθυμίσει να μην
χάνω την ελπίδα μου και ότι όλα θα φτιάξουν!...» (Β’ κ.12)
«…Δεν φάνηκε να καταλαβαίνει και πολλά και έτσι ένοιωθα ή ότι τσάμπα
η δική μου η αγωνία και χαρά ή που θα γινόταν ένα θαύμα, σαν αυτές τις
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ευχάριστες εκπλήξεις που μας χαρίζει τόσο συχνά τώρα τελευταία....» (Β’
κ.12)
«Ένα θαύμα στο σπίτι μου
...Ένα μικρό θαύμα έγινε και σε κάποιες "άσωτες" ψυχές βασίλευσε η
αγάπη… Το πνεύμα των Χριστουγέννων για αγάπη και συγχώρεση έκανε
το θαύμα του και ένοιωσα και εγώ την γαλήνη αυτή!... Μακάρι κάθε μέρα
να γίνονται τέτοια μικρά ή μεγάλα θαύματα και να είναι όλος ο κόσμος μια
ζεστή αγκαλιά για όλα τα παιδιά του κόσμου!…» (Β’ κ.12)
«…Πρόσφατα διάβασα τα τελευταία τεύχη των περιοδικών "Τρίτο Μάτι"
και "Hellenic Nexus", όπου υπάρχουν δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα
σχετικά με το βιοσυντονισμό και τον τρόπο θεραπείας μέσω ειδικών
συσκευών. Οι συσκευές αυτές βοηθούν στην διάγνωση και θεραπεία
παθογόνων παραγόντων και δίνουν απαντήσεις σχετικά με τα βαρέα
μέταλλα, τα εμβόλια και τη διατροφή. Η Κατερίνα Ζαρίφη στο βιολόγιο
της με τίτλο: "Ειρήνη και Βαρέα μέταλλα" αναφέρεται σε μια γιατρό, η
οποία πραγματικά είναι αξιόλογη, που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη
συσκευή. Στο άρθρο του περιοδικού "Τρίτο Μάτι" του τεύχους 149
(Φεβρουάριος 2007) με τίτλο: "Βιοσυντονισμός: Η Μυστική Ιατρική" ο
ένας εκ των δύο συγγραφέων είναι ιατρός ο οποίος βοήθησε το γιο μου να
θεραπευτεί από τις συχνές ωτίτιδες που είχε…» (Β’ κ. 20)
«…Τέλος θέλω να πω ότι η πίστη – και αυτό είναι κάτι που πίστευα πάντα
– είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που παίρνεις για να τα βγάλεις πέρα. Πάντα
ήμουν ένα άτομο που δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα κοντά στην εκκλησία, ούτε
τώρα είμαι. Όμως είμαι σίγουρη ότι αυτή η καινούργια Ειρήνη που έχουμε
κοντά μας είναι ένα θαύμα όλων των αγίων που έχουμε ζητήσει την
βοήθειά τους και μας την έχουν δώσει…» (Β’ κ. 21)
«…Σε όλους και σε όλες μας το θαύμα του υπερανθρώπου να γίνει θαύμα
του ανθρώπου μας…» (Β’ κ. 22)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 14.0 Διεκδικήσεις
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται σε
διεκδικήσεις των
αναπήρων ή των
οικογενειών τους που
14.1
Με στόχο το άτομο

ξεκινούν έξω από

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Η γνώμη μου, πάντως, είναι ότι όλη δουλειά γίνεται από την
συνοδό. Το λέω και το ξαναλέω. Αντί να πληρώνετε ιδιωτικά
σχολεία - που στην περίπτωσή μας αυτά που προσφέρουν δεν
μας λένε και τίποτα, εννοώ δραστηριότητες και Η/Υ και εκδομές
κ.λπ., αναζητήστε συνοδό. Δεν είναι και τόσο οικονομικό, αλλά
ποιό είναι το ζητούμενο;…» (Β’ κ.2)
«…Ολα αυτα ομως δεν με λυγιζουν αντιθετως με θυμωνουν
και με εξοργιζουν. Θελω να παω εναντιον του ελληνικου
κατεστημενου και θα δωσω το δικο μου προσωπικο αγωνα για το
καλο της κορης μου αλλα και της οικογενειας μου. Θα ψαξω να
βρω τροπους και λυσεις για να αλλαξει κατι σε αυτη την
κοινωνια και ισως η ιδρυση μιας ομαδας υποστηριξης ειναι μια
καλη αρχη…» (Β’ κ.3)

συλλογικές διαδικασίες
και διατυπώνουν αιτήματα
που αφορούν είτε
μεμονωμένα άτομα είτε
πολύ περιορισμένες
ομάδες ατόμων.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι διεκδικήσεις θα πρέπει
-να ξεκινούν από την
αναγνώριση του
προβλήματος ως ατομική
υπόθεση,
-να αναφέρονται σε ατομικές
προσπάθειες και αναζητήσεις
λύσεων,
-να προβάλλουν αιτήματα
που να αφορούν μόνο το
άτομο που διεκδικεί ή έναν

«…Αποφάσισα λοιπόν όχι μόνο να συνεχίσω το παιδί μου στο
ίδιο σχολείο αλλά και να κάνω ότι περνά από το χέρι μου να
φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτές τις θέσεις διότι μπορεί και
άλλο παιδάκι να περάσει από την ίδια κατάσταση και να μην
γνωρίζουν οι γονείς του τα δικαιώματα τους διότι έχουν και το
θράσος να είναι και ψεύτες διαβάζοντας τα κομμάτια του νόμου
που βολεύουν μόνο αυτούς...δεν ξέρω βέβαια το αποτέλεσμα
όλως αυτών των πράξεων... αλλά αν κάθε γονιός καταθέτει τα
όπλα και αφήνει τέτοιους ανθρώπους να μην επωμίζονται τις
συνέπειες των πράξεων τους είναι σαν οι ίδιοι οι γονείς να
βοηθάμε να διαιωνίζεται αυτο το χάος και να μην μπορούμε
τελικά ποτέ να βάλουμε ένα λιθαράκι στην ευδόκιμα αυτού του

πολύ στενό κύκλο ατόμων με
παρόμοια χαρακτηριστικά,
-οι τρόποι διεκδίκησης να
μην έχουν κινηματικό
χαρακτήρα.
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τόπου…» (Β’ κ.3)
«…Και ερχόμαστε στο σήμερα και με ρωτούν όλοι τι έκανα
και άλλαξε τόσο πολύ η μικρή; Και εγώ απλώς χαμογελώ αλλά
από μέσα απαντώ πως απλά βρήκα τον σωστό δρόμο και έκανα
αυτο που πρέπει να κάνουμε όλοι οι γονείς όταν βλέπουμε τα
παιδιά μας να έχουν δυσκολίες δηλ να μην υποκύψουμε στις
δυσκολίες αλλά να αγωνιστούμε όσο χρειάζεται μέχρι να
νοιώσουμε πως είμαστε στον σωστό δρόμο…» (Β’ κ.3)
«…Τη δύναμη για να ζήσουμε και να προσπαθούμε για την ζωή
που μας έδωσε ο Θεός αλλά και αυτές των παιδιών μας που μας
εμπιστεύτηκε, την κρύβουμε όλοι μέσα μας, μακάρι ένα σύμπαν
να αντιστρατεύεται εναντίον μας!...» (Β’ κ.4)
«…Ας κάνουμε το πρώτο βήμα προσέγγισης, επώνυμα, σοβαρά,
συνειδητά. Αποφασισμένοι να δράσουμε σαν ενεργοί πολίτες με
μοναδικό αντικείμενο το σήμερα και το αύριο των παιδιών μας.
Με δυναμικό κίνητρο την αγάπη μας, τη ευθύνη μας και τον
σεβασμό που οφείλουμε στα παιδιά μας αλλά και στους εαυτούς
μας. Όλοι μπορούμε. Όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο χώρο
και αν δραστηριοποιούμαστε να συμβάλλουμε σε αυτήν την
προσπάθεια. Όλοι είμαστε ικανοί στο βαθμό που μας αναλογεί να
κάνουμε αυτήν την Ιδέα πράξη. Ένα «κλικ» μόνο χρειάζεται να
ανάψει το flash στο νου και στην ψυχή του κάθε ενός από μας,
για να κάνουμε, συλλογικά ένα ακόμη βήμα μπροστά…»(Β’ κ.5)
«…Στην κατ’ιδίαν συνάντηση που είχα με τον νομάρχη, κράτησα
αυτό που μου είπε και είχε τόσο δίκιο «..τώρα είναι δύσκολο να
δώσουμε λύση..» (Β’ κ.8)
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«…Σύντομα θα έρθω Ελλάδα να δω μια γιατρό και θα συνεχίσω
να αγωνίζομαι για το καλό του μωρού μου αλλά και όλων των
μωρών του κόσμου που έχουν τη τύχη να ζουν σε μια
"ΠΛΟΎΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ" ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΧΩΡΑ...όπως η Κύπρος…» (Β’ κ.9)
«…Λοιπόν, πριν 3 περίπου μήνες συζητώντας τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε στη πόλη μας με δύο ακόμη γονείς και
φυσικά κατακρίνοντας το κράτος για την απουσία του,
αποφασίσαμε ότι έπρεπε να δράσουμε εμείς, οι γονείς, για
εμάς…» (Β’ κ.9)
«..Ευχαριστώ τα μέλη του NOESI.gr, και φυσικά πάνω από
όλους τον εκδότη 'Αγγελο, που μου έδωσε την δυνατότητα μέσα
από την ιστοσελίδα να βοηθηθώ και να βοηθήσω, με κρατάει σε
εγρήγορση και μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω το έργο μου το
οποίο είναι: Να φτιάξω ένα καλύτερο μέλλον για τον Νεκτάριό
μου!...» (Β’ κ.12)
«…Η επιστολή αυτή εστάλη πριν δυο χρόνια προς υψηλά
υστάμενα πρόσωπα ως ύστατη προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί
κάποιος και να βοηθήσει να ανοίξει κάποια πόρτα για το Νικόλα.
Ήμασταν αποφασισμένοι να φτάσουμε ακόμα και στα κανάλια
για να βρούμε δικαίωση…» (Β’ κ.14)
«…Ας οπλιστούμε με πολλή υπομονή και κουράγιο αγαπητοί
φίλοι γονείς....διότι μακρύς είναι ο δρόμος μας. Πρέπει να
είμαστε έτοιμοι για τις μάχες που μας περιμένουν. Η βοήθεια
προς τα παιδιά μας θα έρθει μόνο από εμάς…» (Β’ κ.19)
14.2
Με στόχο την ομάδα

Εντάσσονται κείμενα που

«…1. Τα βιολόγια πλέον μου φαίνονται σαν επανάληψη των
ίδιων καταστάσεων, συναισθημάτων, ανησυχιών, προβλημάτων

Στα κείμενα
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των αναπήρων

αναφέρονται σε
διεκδικήσεις των
αναπήρων ή των
οικογενειών τους και
αφορούν αποκλειστικά την
ομάδα των αναπήρων.

αλλά με διαφορετικά πρόσωπα. Αυτό για μένα σημαίνει ότι
αποτελούμε όλοι μαζί μια μάζα, μια δύναμη, για να
διεκδικήσουμε όσα πρέπει και επιβάλλεται να μας παρέχει το
ελληνικό κράτος.
1η-Ερώτηση: "Είναι ή δεν είναι η Ελλάδα μέλος της
Ευρωπαικής ένωση;"
2η-Ερωτηση: "Τα θέματα των παιδιών μας (ΑΜΕΑ), αφορούν
ή όχι το Ευρωπαικό Δικαστήριο;"
2. Λογοθεραπείες, Εργοθεραπείες, Ειδική αγωγή κ.τ.λ.
αποτελούν σημαντική πληγή για τις οικογένειες μας. Το κράτος
προινοιας, κράτος μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης που ειναι; Αν έχουμε το ποσό αυτο, μπραβο μας ,το παιδί μας θα
καταφέρει πολλά αν όχι... τι γίνεται; [Μαλλον σε αυτήν την
περίπτωση συμφέρει όλους να λέμε ότι είμαστε πολίτες του
κράτους ζούγκλα. Και αποσιωπούμε...]
3. Φίλοι μου, τόσοι και τόσοι εξεγέρθηκαν ανα τους αιώνες,
μήπως πρέπει και εμείς να κανουμε το ίδιο;
Τα παρακάτω θέματα αφορούν όχι το "κράτος-κρόνος", αλλά
εμάς τους ίδιους. Εμπειρικά αναφέρω :
Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας πρέπει:
1. Να κατανοήσουμε από όλες τις οπτικές γωνίες την
δυσλειτουργία του παιδιού μας.
2. Για να συμβεί αυτό πρέπει η ψυχολογία μας να είναι άριστη.
3. Να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας με βάση την πνευματική
τους ηλικία και όχι την σωματική τους.
4. Να τους παρέχουμε όσον τον δυνατόν περισσότερα
ερεθίσματα και εμπειρίες απο το περιβάλλον.
5. Να είμαστε επιλεκτικοί και κριτικοί με τους διδασκάλους
των παιδιών μας και τυπικοί στις ώρες των μαθημάτων τους.6.
Να συγκεντρωθούμε στο θέμα του παιδιού μας, χωρίς να μας
απασχολούν τα σχόλια του περίγυρου μας. Να θυμάστε ότι αν
εμείς νιώθουμε άσχημα για το πρόβλημά μας, γιατί οι άλλοι να

-θα πρέπει να αναφέρονται
διεκδικήσεις των αναπήρων ή
των οικογενειών τους που
διατυπώνουν αιτήματα που
αφορούν αποκλειστικά την
ομάδα των αναπήρων,
-οι συλλογικότητες μέσα από
τις οποίες εκφράζονται οι
διεκδικήσεις θα πρέπει να
αποτελούνται μόνο από
ανάπηρα άτομα ή τις
οικογένειές τους,
-οι τρόποι διεκδίκησης να
μην έχουν κινηματικό
χαρακτήρα.
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μην νιώθουν το ίδιο;
7. Φτάνει πια η μοιρολατρία, κάποτε πρέπει να σηκώσουμε το
ανάστημα μας και να δούμε την καθαρή αλήθεια.
8. Οι αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται ανα εξάμηνο για να
είμαστε σίγουροι ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.

9. Να μην εμπιστευόμαστε τον οποιοδήποτε "ειδικό" που
θα βρεθεί στο δρόμο μας. Επίσης να έχουμε στο μυαλό
μας ότι κάθε ειδικός παιδαγωγός έχει μια αρχή και ένα
τέλος. Το ίδιο το παιδί είναι ο μόνος που ορίζει την αρχή
και το τέλος της συνεργασίας με τον εκπαιδευτή του. Γι'
αυτό, τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτα!
10. Τέλος, κάθε παιδί, είτε είναι ΑΜΕΑ είτε όχι, θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται όπως ένα σύνηθες παιδί, της ίδιας
πνευματικής ηλικίας. Ολα όσα δίνουμε στα παιδιά μας
είναι πολύ καλά, όμως ξεχνάμε το σημαντικότερο: Το
όριο…» (Β’ κ.1)
«…Η NOESI.gr είναι ένας ιστότοπος, καινοτόμος
πρωτοποριακός μοναδικός, ξύπνιος που μας δίνει την ευκαιρία
να αφυπνισθούμε, να συναντηθούμε, να συνδεθούμε, να
συναποφασίσουμε, και από αυτό το ξεχωριστό μετερίζι της
ΝOESI.gr να αγωνιστούμε και να δράσουμε - γιατί όχι; - και
συλλογικά ακόμη…» (Β’ κ.5)
«…Πιστεύω πως μια κοινή εμφάνιση ολων των συλλόγων και
των γονέων με αυτιστικά παιδιά, είτε έξω απο την Βουλή, είτε
έξω απο το υπουργείο παιδειας με όλες τις κάμερες στραμμένες
πάνω μας και με μεγάλη ή καθολική συμμετοχή θα κάνει την
διαφορά. Δυστυχώς τα άρθρα δεν κανουν κανένα αφτί σε αυτό το
κράτος να ιδρώσει ακόμη και αν το άρθρο βρίσκεται σε μια πιο
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ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα...Δυστυχώς!!! Αν θέλουμε να
γίνει πράγματι επιτέλους κάτι, θα πρεπει να δείξουμε την δύναμή
μας με πράξεις και οχι μόνο με λογια. Αν βάλουμε τις τυχόν
προσωπικές διαφορές στην άκρη και να κοιτάξουμε το κοινό
καλο, που είναι μόνο ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ, το
παρών και το μέλλον τους, δείξουμε και ποσοι πολλοί είμαστε σε
αριθμο (επειδή δεν το πιστεύουν οτι είμαστε τοοοσσοιιι πολλοί
σε αριθμό γιαυτό δεν μας υπολογίζουν) και τότε μπορούμε να
συντάξουμε ένα κείμενο με ξεκάθαρα ποια είναι τα αιτήματά μας,
να το παραδοσουμε αυτοπροσωπως στην Βουλή, στον υπουργό
παιδείας ή και στον πρωθυπουργό και απο κάτω να έχουμε
υπογράψει ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, τότε και μόνο τότε έχουμε
ελπίδα να μας υπολογίσουν σαν ολοτητα με ισα δικαιώματα με
τις υπόλοιπες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ικανότητες, όπως τα
κατάφεραν και οι κωφοί, τυφλοί, κλπ και καταφέρουμε επιτέλους
και παρουμε τα αυτονόητα!!! Γιατί για τα αυτονόητα παλεύουμε
ο καθε σύλλογος μόνος του!!! Να συμπληρώσω εδώ πως, αν δεν
καταφέρουμε τελικά να συσπειρωθούμε,να συντάξουμε ένα
κείμενο απο κοινού,για να το κοινοποιήσουμε, να διαδηλώσουμε
έξω απο κοινοβούλιο κλπ, μετά απο 10 χρόνια ακόμη εδώ στα
ίδια θα είμαστε και θα αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια , με την
διαφορά οτι τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα τότε μιας και
τα παιδιά μας θα έχουν μεγαλώσει σε λάθος κοινωνικό και
εκπαιδευτικό περιβάλλον, θα ειναι άνεργα και αβοήθητα και
εμείς στον "εικονικό φανταστικό θαυμαστό μας κόσμο" θα
προσπαθούμε ακόμα να λύσουμε προσωπικές διαφορές άνευφ
ουσίας, γιατί;;;; για να ικανοποιήσουμε τον νευροτυπικό εγωίσμό
μας;;; εις βάρος των αθώων παιδιών μας!!! Για σκεφτείτε το
ΟΛΟΙ σας παρακαλώ.....!!! Με "αγωνιστικούς χαιρετισμούς",…»
(Β’ κ.12)
«Η φωνή μας έχει δύναμη
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Εγώ χαίρομαι ειλικρινά που βρίσκομαι ανάμεσά σας! Αυτός ο
τόπος είναι μια όαση για εμάς και ετσι θα μείνει. Φωνάξτε,
γκρινιάξετε, βρίστε, χαρείτε, γελάστε αλλά προπάντων να
επιμένετε. Μην μένετε βουβοί, μην αφήνεστε, μη σκύβετε το
κεφάλι. Η φωνή μας έχει δύναμη. Και για να παραφράσω ένα
σύνθημα των ΠΑΟΚτζήδων: "Ναί ρε, αυτιστικός"…» (Β’ κ.15)
«…Με τη μικρή συνδικαλιστική πείρα που έχω νομίζω ότι αυτά
που υπάρχουν σήμερα δεν φτάνουν. Χρειάζεται οργάνωση
τουλάχιστον σε επίπεδο Νομού για να φτάσουμε σε αυτούς που
έχουν ανάγκη από βοήθεια και υποστήριξη. Αν ένας στους 166
Ελληνες είναι σήμερα στο φάσμα του Αυτισμού μιλάμε για
τουλάχιστον 67.000 άτομα σήμερα. Είναι λοιπόν στη σημερινή
εποχή τόσο δύσκολο να συντονιστούμε; ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ
ΧΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΧΡΟΝΙΑ!!!…» (Β’ κ.15)
«…Το καλοκαίρι είχα συζητήσει με τη νηπιαγωγό του τμήματος
ένταξης ότι την επόμενη σχολική χρονιά θα έπρεπε να υπάρχει ως
ενεργό μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του
νηπιαγωγείου ένας γονέας παιδιού από το τμήμα ένταξης. Η
νηπιαγωγός γνωρίζοντας τους γονείς των παιδιών του
συγκεκριμένου τμήματος θεώρησε ότι ήμουν το καταλληλότερο
άτομο για να ασχοληθώ με τα κοινά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν
θεωρούσα απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή μου στο
συγκεκριμένο σύλλογο και εκ φύσεως δεν είμαι άτομο που
ενδιαφέρεται για τίτλους και διακρίσεις. Οι εκλογές για την
ανάδειξη του προεδρείου έγιναν τον Νοέμβριο και μετά τη
ψηφοφορία αναδείχθηκα πρόεδρος του συγκεκριμένου συλλόγου.
Το γεγονός αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό για την αποδοχή των
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο συγκεκριμένο
σχολείο, εάν λάβουμε υπόψιν μας ότι υφίστανται ένα είδος
ρατσισμού το οποίο περιλαμβάνει τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο
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τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς…» (Β’ κ.20)
«…Και για να μην μένουμε στα απλά ευχολόγια, για κινήσεις
προς τον Συνήγορο Υγείας είμαι στη διάθση όλων μας για τη
σύνταξη ενός εγγράφου, εμπεριστατωμένου, απαιτητικού και
ουσιαστικού…» (Β’ κ.22)
Στα κείμενα αυτής της
Εδώ ταξινομούνται
κείμενα στα οποία
διατυπώνονται
διεκδικήσεις που συνδέουν
τα προβλήματα των
14.3
Με κοινωνικό/
χειραφετικό στόχο

αναπήρων με τα
γενικότερα κοινωνικά
προβλήματα και
αναζητούνται συλλογικές
λύσεις με
κοινωνικό/χειραφετικό
προσανατολισμό.

κατηγορίας θα πρέπει
-να αναγνωρίζεται η σύνδεση
των προβλημάτων των
αναπήρων με τα
συνολικότερα κοινωνικά
προβλήματα,
-οι διεκδικήσεις να μην
περιορίζονται αποκλειστικά
σε ζητήματα αναπηρίας αλλά
να προεκτείνονται και σε
άλλα κοινωνικά ζητήματα,
-ο τρόπος διεκδίκησης που
προτείνεται να έχει
κινηματικό χαρακτήρα
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 15.0 Το διαδίκτυο και η τεχνολογία
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

15.1
Ως μέσο δημοσιοποίησης

Στα κείμενα αυτά το διαδίκτυο
αντιμετωπίζεται ως βήμα για τη
δημοσιοποίηση ζητημάτων που
απασχολούν τους
συγγραφείς/πομπούς.

Στα κείμενα αυτά φαίνεται ότι το
διαδίκτυο παρέχει έναν
κοινωνικό χώρο μέσα από τον
οποίο δίνεται η δυνατότητα
15.2
Ως μέσο συγκρότησης
ομάδας

συνεύρεσης, επικοινωνίας,
ανάπτυξης σχέσεων και
ανταλλαγής απόψεων και
πληροφοριών μεταξύ ατόμων
που συγκροτούν κοινότητα στη
βάση κοινών ενδιαφερόντων ή
προβλημάτων.

ΚΕΙΜΕΝΑ

«…Πρωτα απο ολα θα ηθελα να ευχαρηστισω πολλα
απο τα μελη του "Νόηση" καθως και τον "agkou" για
την συμπαρασταση. Πραγματικα δεν περιμενα τοσα
ατομα να ενδιαφερθουν για το δικο μου προβλημα και
να μου στειλουν πληροφοριες που μπορει να με
βοηθησουν μεσω του e mail. Για μενα αυτη η πραξη
ειναι πολυ σημαντικη γιατι πραγματικα βρισκομαι σε
μια κατασταση πολυ δυσκολη…» (Β’ κ.3)
«…Αυτο που μπορω να πω με σιγουρια ειναι πως
χαιρομαι που βρεθηκα στην παρεα του "Νόηση"
και υπαρχει αυτη η αλληλοστηριξη…» (Β’ κ.3)
«…Ο βασικός λόγος που μπήκα στο ΝΟΗΣΗ είναι
διπλός. Πρώτον σιγά-σιγά το πέρνω απόφαση και με
ευχαριστεί η συναναστροφή ομοιοπαθών γονέων και
δεύτερον η αναζήτηση κάτι νέου, κάποιου γιατρού που
να κάνει κάτι για τον Δημήτρη… Λίγους καιρό πριν,
όταν πρωτάνοιξα την ιστοσελίδα του "ΝΟΗΣΗ" και
έγραψα το πρώτο βιολόγιό μου, ειλικρινά δεν πίστευα
ότι θα έβρισκα ανταπόκριση στο πρόβλημά μου από

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να φαίνεται ότι το
διαδίκτυο αξιοποιείται ως
μέσο για τη δημοσιοποίηση
και προώθηση των απόψεων
που εκφράζουν οι συγγραφείς
των κειμένων.

Θα πρέπει να αναγνωρίζεται
στα κείμενα η συνεισφορά
του διαδικτύου στη
συγκρότηση κοινότητας
μεταξύ ατόμων που
μοιράζονται τις ίδιες
ανησυχίες.
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ανθρώπους που καλά-καλά δεν ξέρω αλλά όμως
έχουμε κάτι κοινό... τα παιδιά μας και την αγωνία μας
γι' αυτά. Βρήκα απαντήσεις σε θέματα που με
απασχολούσαν και... απόκτησα ένα καινούργιο φίλο,
το "ΝΟΗΣΗ", αλλά το πιο σημαντικό ήτα που μπόρεσα
και έβγαλα προς τα έξω χωρίς ντροπή, ίση προς ίσους,
το πρόβλημά μου…» (Β’ κ.4)
«…Δεν είστε απλά αξιαγάπητοι. Δεν είστε μόνο Νέοι
και Ωραίοι, και τα παιδιά σας πανέμορφα.. Δεν είστε
μόνο γονείς άξιοι συγχαρητηρίων, θαυμασμού,
σεβασμού και εκτίμησης.. Είστε κάτι σπανιότερο για
μένα. Είστε Δικοί μου Άνθρωποι. Πού βρέθηκε τόσος
χώρος στην καρδιά μου; Ίσως αυτή είναι μια δικαίωση
που μου την φύλαγε ο Θεός κι ας μην το αναλύσουμε
περισσότερο... Ό,τι εύχομαι, παρακαλώ κι ελπίζω για τα
παιδιά μου, εύχομαι και για τον καθένα από σας που
γνώριζα πριν να τον ανταμώσω στις 17 Δεκέμβρη 2006.
Εσείς μου κάνατε ένα πολύ μεγάλο δώρο, την
Αισιοδοξία σας.
Για όλη αυτή την μαγική, τρυφερή, περιρρέουσα
ατμόσφαιρα που ζήσαμε και παραπέμπει στην εποχή
της αθωότητας, ηθικός, τουλάχιστον αυτουργός και
όχι μόνο, είναι ο ΄Αγγελος, ο εκδότης της
NOESI.gr…» (Β’ κ.5)
«…Όσο περισσότερο καλοστημένες, επιμελημένες,
απαιτητικές, ελκυστικά γραμμένες, ενημερωμένες,
πλούσιες σε ύλη και χρήσιμο περιεχόμενο θα
...εξακολουθήσουν να είναι οι σελίδες του NOESI.gr
τόσο ασφαλέστερος θα αποδεικνύεται για όλους...
εμάς , αυτός ο ιστότοπος που τον θεωρούμε και είναι
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το ..."περιβάλλον μας"…» (Β’ κ.5)
«…Μπαίνοντας χθες στον συγκεκριμένο ιστοχώρο
και βλέποντας πως υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις
με τη δική μου ένιωσα πως πράγματι, μπορούμε να
βγούμε από την "απομόνωση" που οι περισσότεροι
γονείς βιώνουμε μεγαλώνοντας παιδιά με κάποια
αναπηρία. Και δεν είναι μόνω η απομόνωση από την
έλλειψη συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης
από το κράτος μέσω εξειδικευμένων δομών, αλλά το
μεγαλύτερο βάρος έχει ο "ψυχολογικός εγκλωβισμός"
που δημιουργείται όταν βρίσκεσαι ΜΟΝΟΣ χωρίς
υποστήριξη και ενθάρρυνση να αντιμετωπίσεις κάτι
για το οποίο δεν ήσουν προετοιμασμένος…» (Β’ κ.8)
«…είχα τη τιμή να γνωρίσω κάποια από τα μέλη του
"Νόηση" και πρέπει να σας πω ότι ήταν η πιο όμορφη
εμπειρία της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ από
ανθρώπους που γνώρισα ελάχιστα μέσα από το
internet να με δεχθούν στο σπίτι τους, να
αγκαλιάσουν το μωρό μου και όχι τυπικά αλλά με
αγάπη, πολλή αγάπη…» (Β’ κ.9)
«…Πιστεύω αλλωστε ότι τις φιλίες που έχω ήδη
κάνει εδώ στο noesi μέσα στους 4 μήνες δεν τις έχω
κάνει στα 38 χρόνια της ζωής μου. Και αν βάλω και
τους φίλους και συγγενείς που έχασα μόλις έμαθαν την
αλήθεια για τον γιο μου, τότε ....ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΜΕΙΝΑΤΕ!...» (Β’ κ.12)
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«…Βέβαια για να αποδεχτούμε το πρόβλημα
χρειαζόμαστε πρώτα πρώτα χρόνο και σωστή
ενημέρωση για να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα,
κατόπιν ομαδική βοήθεια και συμπαράσταση, την
οποία νομίζω ότι βρίσκουμε σε αυτό το site του
NOESI.gr, απλόχερα!...» (Β’ κ.12)
Να αναγνωρίζεται η συμβολή

15.3
Ως ακύρωση των
προβλημάτων
προσβασιμότητας

Εδώ εντάσσονται κείμενα που

του διαδικτύου και της

αναφέρονται στο διαδίκτυο και

τεχνολογίας στην προσπάθεια

την τεχνολογία γενικότερα, ως

των ανάπηρων ατόμων για

μέσο για την άρση προβλημάτων
προσβασιμότητας.

πρόσβαση και συμμετοχή σε
διάφορες όψεις της
κοινωνικής ζωής
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Ταξινόμηση της Γ’ ομάδας κειμένων
(Προσωπική ιστοσελίδα)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10 Μοντέλο αναπηρίας
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

11
Ατομικό/ιατρικό

Στο μοντέλο αυτό εντάσσονται τα
κείμενα που αναφέρονται
ξεκάθαρα στην αναπηρία ως
προσωπική τραγωδία με ατομικές
διεξόδους και ως ατομική
υπόθεση που μπορεί να
αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια της
ιατρικής.
Εδώ εντάσσονται κείμενα που
αντιμετωπίζουν την αναπηρία ως

12
Κοινωνικό

κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή η
αναπηρία επιβάλλεται στους
ανάπηρους εξαιτίας των φραγμών
που τους θέτει η κοινωνία

4

ΚΕΙΜΕΝΑ 4

«…Το πρόβλημα είναι
περισσότερο Κοινωνικό και
Οικονομικό παρά λειτουργικό…»
(Γ’κ.1)
«…Κάθε άνθρωπος, γιατί για
ανθρώπους μιλάμε και όχι για
«περιστατικά», αντιδρά
διαφορετικά και χρειάζεται
κατανόηση και όχι
καταδυνάστευση…» ( γ’ κ.8)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα κείμενα που ανήκουν σε αυτή
την κατηγορία πρέπει να
αναφέρονται στην αναπηρία με
ιατρικούς ή επιστημονικούς
όρους, να αντιμετωπίζουν την
αναπηρία ως προσωπική τραγωδία
και να αναζητούν ατομικές λύσεις
κυρίως μέσα από θεραπευτικές
παρεμβάσεις.
Στα κείμενα αυτής της κατηγορίας
θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
αναπηρία σχετίζεται με την
πολιτική και οικονομική
οργάνωση της κοινωνίας ή και με
τα υπάρχοντα πολιτισμικά πλαίσια
και να αναζητούνται λύσεις που
θα άρουν τους κοινωνικούς,
πολιτισμικούς και οικονομικούς
φραγμούς. Επίσης δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιείται
ιατρική/επιστημονική ορολογία.

Στα κείμενα έχει κρατηθεί η ορθογραφία, η σύνταξη και οι υπογραμμίσεις των συγγραφέων τους.
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Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα στα οποία η
13
Άλλο

αναπηρία δε συσχετίζεται ούτε με
ατομικά/ιατρικά, ούτε με
κοινωνικά πλαίσια, αλλά υπάρχει
αυτοτελώς

«…Η αναπηρία δεν είναι
αρρώστια για να γίνουμε η όχι
καλά, είναι μία σταθερή
κατάσταση η οποία δεν
βελτιώνεται αλλά ούτε και
χειροτερεύει (μένει στάσιμη). Με
λίγα λόγια χρειάζεται μεγάλος
αγώνας για να ξεπεραστούν τα
προβλήματα που μας δημιουργεί
η αναπηρία…» (Γ’ κ.9)

Στα κείμενα αυτής της κατηγορίας
η αναπηρία δε θα πρέπει να
αναφέρεται σε σχέση με
ιατρικές/ατομικές ή κοινωνικές
παραμέτρους, αλλά ως μια
συγκυριακή κατάσταση της οποίας
η ύπαρξη δεν ερμηνεύεται.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 30 Κοινωνική ταυτότητα
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Στα κείμενα αυτά η κύρια
ιδιότητα της ομάδας που
υπονοείται ότι ανήκει ο
συγγραφέας (ή το άτομο για το
οποίο μιλάει) είναι αυτή του
21
Συγκροτείται στη βάση της
ιδιότητας του πολίτη

πολίτη. Η αναπηρία
αντιμετωπίζεται θετικά.
Απορρίπτονται οι αρνητικές
προεκτάσεις του ιατρικού
μοντέλου και υπερισχύει η
επικέντρωση στον αποκλεισμό
και την ανισότητα που
χαρακτηρίζει την αναπηρία.

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Μπορεί να έχω μια σοβαρή κινητική
αναπηρία που με δυσκολεύει στης
μετακινήσεις μου, αφού δεν μπορώ να
περπατήσω και να τσουλήσω μόνος μου το
αναπηρικό μου καροτσάκι, αλλά ουδέποτε
ένιωσα ΑΜΕΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω την
διαφορά (τις ανάγκες που είχα πριν την
αναπηρία με τις ειδικές ανάγκες που
απέκτησα μετά). Είναι μια φράση που
χρησιμοποιείτε από όλους ακόμα και από
εμάς αφού έχει καθιερωθεί. Προσωπικά με
θυμώνει και με προσβάλει γιατί ούτε νιώθω,
ούτε είμαι ΑΜΕΑ, η διαφορά είναι μετά την
απόκτηση της αναπηρίας δεν είμαι αυτάρκης
και χρειάζομαι την βοήθεια των γονιών μου
ή κάποιου βοηθού…» (Γ’ κ.5)
«…Aρα τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι
ανίκανα να εργαστούν και να δημιουργήσουν
αλλά η πολιτεία που είναι ανίκανη να τους
εντάξει. Η διαφορά έχω αναπηρία με το είμαι
ανάπηρος, είναι στο ότι εγώ έχω τετραπληγία
δεν με έχει εκείνη, συνεπώς ο
χαρακτηρισμός «ανάπηρος» δεν
υφίσταται…» (Γ’ κ.5)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι συγγραφείς θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν στον
εαυτό τους ή στο άτομο για
το οποίο μιλούν ως κύρια
την ιδιότητα του πολίτη,
ανεξάρτητα από αναπηρίες,
-να μην εστιάζουν στη
βλάβη αλλά στην ανισότητα
και τον αποκλεισμό που
χαρακτηρίζει την αναπηρία.
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22
Συγκροτείται στη βάση της
αναπηρίας (βλάβης)

23
Συγκροτείται στη βάση
άλλων συνθηκών

Η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως
αρνητική ταυτότητα. Η βλάβη
είναι η μοναδική εστία
ανάλυσης. Η θλίψη και η
απώλεια εσωτερικεύονται και η
δοκιμασία εστιάζεται στον
εαυτό. Ως μια εξατομικευμένη
εμπειρία, τα δομικά και
πολιτισμικά συμφραζόμενα δεν
αμφισβητούνται και πιθανές
εναλλακτικές προοπτικές στο
κυρίαρχο βιοϊατρικό
παράδειγμα δε γίνονται ορατές.

Οι συγγραφείς πρέπει
-να αναγνωρίζουν τον εαυτό
τους ή τα άτομα για τα οποία
μιλούν ως φέροντα κάποια
σωματική ή διανοητική
βλάβη η οποία να αποτελεί
και το βασικό
χαρακτηριστικό τους,
-να βιώνουν την αναπηρία
ως εξατομικευμένη εμπειρία,
-να αναφέρονται σε ιατρική
τραγωδία.

Η ταυτότητα προσδιορίζεται
σύμφωνα με διάφορες πτυχές
της εμπειρίας των συγγραφέων,
όπως για παράδειγμα, το φύλο,
η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη,
ο σεξουαλικός
προσανατολισμός, η
οικογενειακή κατάσταση, ή κάτι
άλλο.

Να φαίνεται ότι πτυχές της
εμπειρίας των συγγραφέων ή
των ατόμων στα οποία
αναφέρονται, όπως το φύλο,
η εθνικότητα, η κοινωνική
τάξη, η οικογενειακή
κατάσταση κ.λ.π. μπορεί να
αποτελούν βασικότερα
χαρακτηριστικά της
ταυτότητάς τους από ότι η
αναπηρία..
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 13.0 Γλώσσα του συγγραφέα/πομπού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

31
Κοινωνικός/πολιτικός
λόγος

32
Επιστημονικός
λόγος/ορολογία

ΟΡΙΣΜΟΣ
Στην κατηγορία αυτή
ταξινομούνται κείμενα
των οποίων οι συγγραφείς
χρησιμοποιούν γλώσσα με
πολιτικό και κοινωνικό
περιεχόμενο

Εντάσσονται κείμενα που
χρησιμοποιούν ορολογία η
οποία συνήθως
χρησιμοποιείται από την
επιστημονική κοινότητα.

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει στα κείμενα
να γίνεται ευθεία
αναφορά στις κοινωνικές
συνθήκες. Οι συγγραφείς
να εντάσσουν την
αναπηρία στο πλαίσιο
των κοινωνικών σχέσεων
που την προκαλούν.
Οι συγγραφείς αυτών
των κειμένων θα πρέπει
-να αναφέρονται στην
αναπηρία με βιολογικούς
όρους,
-να χρησιμοποιούν
εξειδικευμένη γλώσσα
και ορολογία που γίνεται
κατανοητή κυρίως από
την επιστημονική
κοινότητα και πιθανόν
και από άτομα που έχουν
ασχοληθεί συστηματικά
με την αναπηρία ως
ιατρικό/βιολογικό
ζήτημα.
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Κείμενα που
χρησιμοποιούν απλό,
33
Καθημερινός/
συναισθηματικός
λόγος

καθημερινό λόγο και
εκφράζουν τη
συναισθηματική
κατάσταση του
συγγραφέα/πομπού.

«…ΜΟΝΑΞΙΑ (τίτλος) Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν
μιλάμε για στιγμές μοναξιάς αλλά για περιόδους που μπορεί
να κρατήσουν για χρόνια. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος
οδηγός που να μας βοηθήσει να μην νιώθουμε μόνοι. Δεν
περνάει αρκετός καιρός που η μοναξιά μετατρέπετε σε
κατάθλιψη. Τότε δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο τα
πράγματα γιατί δεν βρίσκεις λύση, η κατάθλιψη γίνετε
απόγνωση και φτάνεις σε σημείο να μην θες την ζωή σου.
Οι φίλοι δυστυχώς δεν μπορούν να σε βοηθήσουν για πολύ,
γιατί παραπάνω από την φιλία σου λίπη ο έρωτας. Όταν
όμως δεν έχεις και φίλους να μοιραστείς τον πόνο σου η
κατάθλιψη έρχεται αστραπιαία χωρίς να σε λυπηθεί. Δεν
νιώθεις καθόλου ελκυστικός, πιστεύεις ότι κανένας δεν
πρόκειται να σε προσέξει γιατί νιώθεις τέρας λόγο της
αναπηρίας σου. Πολλές φορές η κοινωνία και η περιέργεια
του κόσμου συμβάλει στο να νιώθουμε ακόμα πιο πολύ
μόνοι. Για ένα διάστημα προσπαθούμε κάποιοι από εμάς να
ζήσουν ένα εικονικό έρωτα ολόκληρος φτιαγμένος μέσα
στο μυαλό μας, πολλές φορές το κάνω και εγώ αλλά επειδή
βασίζετε στο ψέμα δεν κρατάει και πολύ…» (Γ’ κ.2)

Η γλώσσα των κειμένων
αυτών θα πρέπει
-να είναι αυτή που
χρησιμοποιείται στην
καθημερινή επικοινωνία,
χωρίς χρήση
εξειδικευμένης
ορολογίας
-να εκφράζει τη
συναισθηματική
κατάσταση του
συγγραφέα/πομπού.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 40 Το σώμα και ο πόνος στην αναπηρία
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Εντάσσονται κείμενα
στα οποία
41
Έχει κεντρικό ρόλο
στη ζωή του
ανάπηρου ατόμου

αναγνωρίζεται ότι το
σώμα και ο σωματικός
πόνος έχουν
καθοριστική σημασία
ζωή των αναπήρων.

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Θα ξεκινήσω όμως από την αρχή. Εγώ, σαν άνθρωπος ήμουν
ιδιαίτερα ευδιάθετος, χαμογελαστός και θα έλεγα αρκετά
«ελκυστικός» σαν χαρακτήρας, ένιωθα και ήμουν δυνατός στο
σώμα, αλλά, και στη ψυχή. Ότι στόχο και να έβαζα, σχετικά
εύκολα τον κατάφερνα, και αυτό μου τόνωνε συνέχεια την
αυτοπεποίθησή μου…Όλα αυτά που σας περιέγραψα, έχουν να
κάνουν με τον χαρακτήρα μου πριν το τροχαίο ατύχημα. Μετά
όμως το ατύχημα η ζωή μου άλλαξε δραματικά, μαζί της άλλαξα
και εγώ. Λένε πως μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ο
άνθρωπος αλλάζει συμπεριφορά και προσαρμόζετε, στα νέα
δεδομένα ενώ «βλέπει» τη ζωή με άλλο «μάτι». Αυτό συνέβη και
σ' εμένα με την διαφορά, ότι η σκέψη του θανάτου δεν με φόβισε
ποτέ, και ας μου 'χε «χτυπήσει» αρκετές φορές την «πόρτα». Η
αυτοπεποίθησή μου είχε μεταλλαχθεί όμως και στη θέση της μπήκε
ο θυμός και ο υπέρμετρος εγωισμός μου. Το τελευταίο ήταν που με
«κράτησε» στη ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Ο έντονος σωματικός
πόνος συχνά με οδηγούσε σε εντάσεις και ξεσπάσματα στους
ανθρώπους που με λατρεύουν, τους γονείς μου. Είναι πέρα ως πέρα
άδικο αν το δεις από την «έξω» πλευρά και με γνώμονα τη λογική.
Αν το ζήσεις όμως από την πλευρά του ανθρώπου που βρίσκετε σε
απόγνωση, που γνωρίζει ότι «μαγικές λύσεις» δεν υπάρχουν,... τότε
μόνο θα καταλάβεις πως η παραμικρή απροσεξία, ή ακόμη και μια
άτυχη στιγμή μπορεί να σε φέρει στα όρια ανοχής σου και να
εκραγείς. Η συμπεριφορά μου κάποιες φορές ήταν αχαρακτήριστη,
αντιδρούσα σαν άγριο ζώο, έτοιμο να σε ξεσκίσει. Σταμάτησα να

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θα πρέπει να
αναφέρεται η
σωματική κατάσταση
και ο πόνος ως
σημαντικό μέρος της
ζωής των αναπήρων.
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Κείμενα στα οποία το
σώμα και ο πόνος
42
Δεν έχει σημαντική
θέση στην αναπηρία

αντιμετωπίζονται ως
περιφερειακά
ζητήματα στη ζωή των
αναπήρων.

πιστεύω ακόμα και στο Θεό, θεωρούσα πολύ άδικο όλο αυτό που
μου συνέβαινε. Ήθελα να πεθάνω, δεν άντεχα άλλο αυτό που μου
συνέβαινε. Αλλά αυτός δεν είναι ο Χρήστος!!! Ο χρόνιος πόνος και
η απελπισία σε κάνει αυτές τις στιγμές να θες να προκαλέσεις
ακόμα μεγαλύτερο πόνο από αυτό που νιώθεις εσύ… Τους τρεις
όμως τελευταίους μήνες είχα αφόρητους πόνους που με άλλαξαν
πολύ, αλλά αυτή την φορά μάλλον προς το καλύτερο…» (Γ’ κ.14)
«…Από μικρός θαύμαζα όλους τους σούπερ ήρωες του
κινηματογράφου με τους φουσκωτούς μυείς. Ήθελα και εγώ να
τους μοιάσω, να γίνω δυνατός σαν αυτούς για να «υπηρετώ τους
αδυνάτους». Από το δημοτικό πάντα υπερασπιζόμουν τους φίλους
μου όταν τους κτυπούσαν μεγαλύτερα στην ηλικία παιδία. Ήμουν
αρκετά τυχερός γιατί δεν έτυχε ποτέ να τις αρπάξω γερά, αν και
ήμουν γερό παιδί γιατί γυμναζόμουν καθημερινά. Μεγαλώνοντας
εκτός από την γυμναστική άρχισα να μαθαίνω διάφορες πολεμικές
τέχνες, αλλά κυρίως Καράτε (sotokan). Σαν να μην έφτανε αυτό,
μετέτρεψα και ένα δωμάτιο της ταράτσας μας σε γυμναστήριο με
βάρη. Γυμναζόμουν κάπου δυόμισι ώρες την ημέρα με βάρη, εκτός
από το καράτε που πήγαινα τρεις φορές την εβδομάδα. Η αλήθεια
είναι ότι εκτός από ψώνιο άρχισε να μου αρέσει πολύ η
γυμναστική με βάρη και πάντα ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω.
Ευτυχώς που μέσα σε όλη την τότε τρέλα μου είχα καθαρό μυαλό
και έμεινα μακριά από αναβολικά και παρεμφερή σκευάσματα.
Σήμερα έτυχε να δω στην τηλεόραση μια ταινία από αυτές που με
ώθησαν να ασχοληθώ περισσότερο με την γυμναστική και τα
βάρη. Ίσως φανεί περίεργο το ότι δεν μελαγχόλησα καθόλου για
τους φουσκωτούς μύες που έχω χάσει, αλλά χάρηκα για το ότι
ωρίμασα και δεν σκέφτομαι όπως τότε. Τότε επηρεασμένος από
αυτά που μου «σερβίρανε» στην TV πόνταρα περισσότερο στο

Στα κείμενα αυτής
της κατηγορίας η
σωματική κατάσταση
και ο πόνος δεν θα
πρέπει να
αναφέρονται ως
πρωταρχικά ζητήματα
σε σχέση με την
αναπηρία.
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φαίνεστε παρά στο είναι. Τώρα γνωρίζω καλά ότι όσο «φουσκωτό»
σώμα και όση μυϊκή δύναμη και αν έχεις, δεν σημαίνει ότι είσαι
και δυνατός. Δυνατός είναι αυτός που τα έχει καλά με τον εαυτό
του, ότι «στραβό» και να του παρουσιαστεί στην ζωή. Το δύσκολο
δεν είναι να νιώθεις δυνατός όταν καθαρά υποκειμενικά είσαι, το
δύσκολο είναι όταν οι περισσότεροι σε θεωρούν ανάπηρο, ανίκανο
και ασθενή εσύ να νιώθεις δυνατός. Για να καταφέρεις να νιώσεις
δυνατός έχοντας κάποια αναπηρία, χρειάζεται πρώτα να δουλέψεις
πολύ με τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να αναπολείς παλιά
μεγαλεία…» (Γ’ κ.4)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 50 Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Σε αυτή την
κατηγορία
εντάσσονται
κείμενα που
αναφέρονται σε
51
Προσπελασιμότητα

προβλήματα
προσπελασιμότητας
του δομημένου
περιβάλλοντος και
των μέσων μαζικής
μεταφοράς

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Ήθελα πολύ να είμαι και εγώ σε αυτή την μοναδική
γιορτή, που ίσος ποτέ ξανά δεν θα έχω την ευκαιρία να
ξαναζήσω στην χώρα μου. Δυστυχώς για εμένα παρότι
κατοικώ στον Πειραιά και ενώ έχω και δικό μου
αυτοκίνητο, ήταν αδύνατο να δοκιμάσω τις αντοχές μου
γιατί;
α) Δεν θα μπορούσα να προσεγγίσω το Ολυμπιακό στάδιο.
Δεν υπήρχαν θέσεις στάθμευσης ούτε για τα αναπηρικά
αυτοκίνητα, για του VIP φυσικά και υπήρχαν.
β) Θα έπρεπε από ένα σημείο και μετά να χρησιμοποιήσω
τις 100% προσπελάσιμες συγκοινωνίες μας. Τα μόνα που
μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι το μετρό αν δεν έχουν
χαλάσει οι ανελκυστήρες για τα καροτσάκια, και το τραμ
που παρότι μπορείς να μπεις με ευκολία και είναι το μόνο
100% προσπελάσιμα μέσο μεταφοράς, όταν γεμίσει από
κόσμο τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα…
δ) Πες ότι είσαι τόσο «τυχερός» που βρίσκεις μέσο για να
πας και να γυρίσεις από τις «υπερσύγχρονες» ολυμπιακές
εγκατάστασης, θα βρεις εξέδρες που να μπορείς να κάτσεις
με το αναπηρικό σου αμαξιδιο η θα την βγάλεις σε κάποιο
διάδρομο έχοντας πληρώσει θέση για να μπεις μέσα. Ακόμα
και το Καραϊσκάκη που πολλοί το επαινούν ως το πλέων
σύγχρονο γήπεδο επειδή είναι το νεότερο, δεν έχει θέσεις
για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Βλέπεις για τους
περισσότερους Έλληνες οι θέσεις των αναπήρων είναι πίσω

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
αναφέρονται στοιχεία του
δομημένου αστικού
περιβάλλοντος και των
μέσων μεταφοράς που
συνιστούν εμπόδια στην
κοινωνική συμμετοχή των
αναπήρων.
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από τις διαφημιστικές πινακίδες, κοντά στον πάγκο τον
αθλητών...» (Γ’ κ.12)

52
Εκπαίδευση

Ταξινομούνται
κείμενα όπου
αναφέρεται η
εκπαίδευση των
αναπήρων ως
ελλειμματική και
συμβάλλουσα στον
κοινωνικό τους
αποκλεισμό.

53
Υγεία

Εντάσσονται
κείμενα που κάνουν
λόγο για ζητήματα
επάρκειας του
συστήματος υγείας
και των δομών
αποκατάστασης.

54
Εργασία

Κείμενα που
συζητούν τα
προβλήματα των
αναπήρων σε σχέση

Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει να
αναφέρονται προβλήματα
του εκπαιδευτικού
συστήματος που
οφείλονται
-είτε στη δομή του
συστήματος
-είτε στην άγνοια, τις
αντιλήψεις και τις στάσεις
των φορέων του
εκπαιδευτικού συστήματος
και οδηγούν τα ανάπηρα
άτομα σε αποκλεισμό.
Θα πρέπει να αναφέρονται
προβλήματα πρόσβασης
στο δημόσιο σύστημα
υγείας και στις υπηρεσίες
αποκατάστασης καθώς και
προβλήματα επάρκειας του
συστήματος και των δομών
του.
Πρέπει να αναφέρονται
προβλήματα
-στην εύρεση εργασίας
-στη διατήρησή της

- 187 -

με την εύρεση και
διατήρηση
εργασίας που να
ανταποκρίνεται
στις ανάγκες και τα
εργασιακά τους
προσόντα.

55
Θεσμικός ρατσισμός

56
Θέση του ανάπηρου ατόμου
στην κοινωνική
διαστρωμάτωση/
πολιτικοοικονομικό
σύστημα
57
Ο κοινωνικός αποκλεισμός
ως εγκλεισμός

Κείμενα που
αναφέρουν
θεσμοθετημένα
μέτρα ή
παραλήψεις της
πολιτείας σε βάρος
των αναπήρων
Κείμενα που
συσχετίζουν τον
κοινωνικό
αποκλεισμό των
αναπήρων με την
ταξική τους θέση
ή/και με το
πολιτικοοικονομικό
σύστημα
Κείμενα που
συσχετίζουν τον
κοινωνικό

-στην αντιστοιχία της
εργασίας με τα
επαγγελματικά προσόντα
των ατόμων και τις
ανάγκες τους, που
συνεπάγονται
περιθωριοποίηση και
φτώχεια.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΛΗΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΦΤΙΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ.
(τίτλος) Απόψε θα τελειώσουν και οι παραολυμπιακοι
αγώνες της Αθήνας με ένα μεγάλο παράπονο από εμένα.
Αυτή οι Ολυμπιακοί δεν φτιάχτηκαν για άτομα με
τετραπληγια. …Τελικά δεν προσπάθησα να πάω σε αυτούς
τους ολυμπιακούς γιατί δεν έγιναν για εμένα. Ίσος στους
επόμενους του Πεκίνου να είμαι εκεί.» (Γ’ κ.12)

Να αναφέρονται μέτρα ή
παραλείψεις από την
πλευρά του κράτους, των
υπηρεσιών του ή φορέων
που συνιστούν διάκριση σε
βάρος των αναπήρων.
Πρέπει να αναγνωρίζεται η
ταξική διαστρωμάτωση της
κοινωνίας και να
συσχετίζεται η
κοινωνική/ταξική θέση των
αναπήρων με τον
κοινωνικό αποκλεισμό.
Θα πρέπει να αναφέρεται
-αποκλεισμός των
αναπήρων από την
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αποκλεισμό των
αναπήρων με τη
στέρηση ή την
παρεμπόδιση της
πρόσβασής τους
στην αγορά
εργασίας, στην
κατανάλωση και
αλλού μέσω του
εγκλεισμού τους σε
ιδρύματα.

κοινωνική ζωή ή
-παρεμπόδιση άσκησης
των ατομικών τους
δικαιωμάτων μέσω του
εγκλεισμού τους σε
ιδρύματα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 60 Η αναπηρία ως ανικανότητα/70 Η αναπηρία ως δυνατότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας η αναπηρία

60
Η αναπηρία ως
ανικανότητα ή/και
φορτίο

παρουσιάζεται ως ανασταλτικός
παράγοντας στην ανάπτυξη του
ατόμου ή/και ως φορτίο για το
ίδιο το άτομο και την οικογένειά

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Δύστυχος είναι στοιχείο της ανθρώπινη φύσης
(όπου σχεδόν πάντα) ο ισχυρός καταπιέζει άμεσα η
έμμεσα τον λιγότερο η μη-ισχυρό. Φτάνοντας κάποτε,
στα όρια αντοχής του ή ανοχής του, ο λαός
επαναστατεί διεκδικώντας τα νόμιμα δικαιώματα του.
Λίγοι όμως θα σκεφτούν κάποιους που πρακτικά δεν
μπορούν να αντιδράσουν- επαναστατήσουν στις
πιέσεις, λόγο βαριάς αναπηρίας. Θεωρούνται ακόμη
και σήμερα, οι άνθρωποι με αναπηρίες «δούλοι» της
σύγχρονης εποχής…» (Γ’ κ.8)

του.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να
παρουσιάζεται η αναπηρία
ως εμπόδιο στην ανάπτυξη
του ατόμου ή του
οικογενειακού του
περιβάλλοντος ή ως
ανυπέρβλητος φυσικός
περιορισμός ή/και ως
φορτίο.

Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται κείμενα που
70
Η αναπηρία ως
δυνατότητα

αναφέρονται στην αναπηρία ως
δυνατότητα που παρέχεται στο
ανάπηρο άτομο ή στην οικογένειά
του για να αναπτύξει τις
δυνατότητές του και να ωριμάσει.

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ» (τίτλος. Γ’
κ,4)

Στα κείμενα αυτής της

«…θέλω να τονίσω ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν
πολύ έντονο το αίσθημα της δημιουργικότητας και
προσφοράς, άρα είναι στο χέρι της πολιτείας να
εντάξει αυτή τη κοινωνική ομάδα προς όφελος της.»
(Γ’ κ.5)

εκφράζεται η άποψη ότι η

«…Θέλω να κερδίσω το χρόνο που έχω χάσει τόσα
χρόνια ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου. Μα δυστυχώς

διαφόρων πλευρών της

κατηγορίας θα πρέπει να
αναπηρία μπορεί να
λειτουργήσει και ως
μοχλός ανάπτυξης
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δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Νιώθω ότι πρέπει να
«τρέξω» και να ζήσω όσα δεν έζησα. Αυτό όμως
κρύβει αρκετούς κινδύνους και αρκετές
απογοητεύσεις που ίσως να με «κάμψουν».
Αισθάνομαι τρόμο, όταν σκέφτομαι ότι ίσος αύριο να
είμαι μόνος. Ότι δεν θα μπορώ ούτε ν'
αυτοεξυπηρετηθώ. Σκέψεις, φοβίες τρόμος για ένα
άγνωστο μέλλον που μπορεί όμως ν' αλλάξει μόνο αν
δουλέψω αρκετά στο παρόν. Κάθε ημέρα, κάθε ώρα,
κάθε κίνηση του λεπτοδείκτη και προσπάθεια. Η
αναπηρία δεν είναι ένα άσχημο όνειρο, που όταν
ξυπνήσω, ίσος έχει ξεχαστεί. Θέλει κόπο, αν θέλω να
μείνω ζωντανός.» (Γ’ κ.7)

προσωπικότητας είτε του
ανάπηρου ατόμου, είτε του
οικογενειακού του
περιβάλλοντος.

«…Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αναπηρία είναι
αγώνας για ζωή και όχι για θάνατο. Η αναπηρίας σε
μαθαίνει να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες με πολύ
μεγαλύτερο θάρρος. Ας σταματήσουμε να βλέπουμε
πάντα αρνητικά το θέμα της αναπηρίας.
Ζεις/αναπνέεις/αγαπάς και τα πρωινά παρακολουθείς
τον ήλιο να ανατέλλει.. Λοιπόν μην τα παρατάς.» (Γ’
κ.9)
«…Τους τρεις όμως τελευταίους μήνες είχα
αφόρητους πόνους που με άλλαξαν πολύ, αλλά αυτή
την φορά μάλλον προς το καλύτερο. Θυμώνω πολύ
σπάνια, και καταφέρνω εύκολα να κρατήσω τον εαυτό
μου ήρεμο να αντιμετωπίσει αυτό που δυστυχώς δεν
«αντιμετωπίζουν» πια τα φάρμακα. Δεν διστάζω πια
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και λέω συχνά λέξεις που σπάνια έλεγα. Παίρνω
δύναμη λέγοντας την λέξη "σ' αγαπώ" στους
ανθρώπους που νοιώθω για εκείνους, αυτό το
συναίσθημα, ενώ τις στιγμές της απελπισίας ζητώ
ακόμα την αγκαλιά των «δικών» μου ανθρώπων. Είναι
ίσως το πιο γλυκό μα και το πιο δραστικό «φάρμακο»
αλλά δυστυχώς «κρατά» για πολύ λίγο. Διψάω πια για
ζωή. Δεν αφήνω πια να περνούν οι μέρες μου άσκοπα.
Γυμνάζομαι, διαβάζω και ασχολούμαι με πράγματα
που μπορώ και μόνος μου να κάνω. Χαίρομαι τη
ζωή... Και νιώθω το πόσο σημαντικό είναι που
υπάρχουμε-ζούμε, ακόμα και αν περνάμε δύσκολα…»
(Γ’ κ.14)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 80 Εμπορευματοποίηση της αναπηρίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

80
Εμπορευματοποίηση της
αναπηρίας

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

Εδώ ανήκουν κείμενα που

«…Δεν θα μιλήσω για τα
υπέρογκα ποσά που καταλήγουν
στις τσέπες τρίτων, γιατί δεν
μπορώ να το αποδείξω, μπορώ
όμως να σας μιλήσω για την
απάνθρωπη συμπεριφορά
κάποιων, που δήθεν «υπηρετούν»
τον συνάνθρωπο…» (Γ’ κ.8)

αναφέρονται σε διάφορες όψεις
της ζωής των αναπήρων
διαμεσολαβημένες από το κέρδος
και το εμπόριο.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να γίνεται λόγος για
διάφορες βασικές ανάγκες των
ανάπηρων ατόμων που έχουν
καταστεί αντικείμενο εμπορικής
εκμετάλλευσης από ιδιώτες ή μη.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 90 Αντιμετώπιση από το κοινωνικό περιβάλλον
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

91
Ρατσισμός από τον
κοινωνικό
περίγυρο/αρνητική
αντιμετώπιση

ΟΡΙΣΜΟΣ

Κείμενα που αναφέρονται
σε αντιλήψεις, στάσεις και
συμπεριφορές που
εξαναγκάζουν τα ανάπηρα
άτομα σε υποτελή διαβίωση
επειδή ανήκουν σε μια
διακριτή κατηγορία
ανθρώπων ή/και κείμενα
στα οποία αναφέρεται ότι η
αντιμετώπιση από το
περιβάλλον προκαλεί
αρνητικά συναισθήματα στο
ανάπηρο άτομο ή στους
οικείους του.
Κείμενα στα οποία

92
Θετική αντιμετώπιση

αναφέρεται ότι η
αντιμετώπιση από το
περιβάλλον προκαλεί θετικά

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…γ) Χαχα-κλαπς να πάρω ταξί!!! Aλλο ανέκδοτο και
αυτό, εκεί καταλαβαίνεις την απέραντη φιλοξενία των
Ελλήνων, ακόμα και αν τους τάξεις πουρμπουάρ δεν
σε πάνε πουθενά, βλέπεις δεν είναι χαμάληδες όπως
έχω ακούσει από πολλούς, είναι επαγγελματίες
οδηγοί…» (Γ’ κ.12)

«…Πριν από 10 ημέρες πήρα ένα μήνυμα από μια
κοπέλα που λίγο - πολύ με ρώτησε ποιος θα ήταν ο
«καταλληλότερος» τρόπος προσέγγισης ενός ατόμου
με αναπηρία που γνώρισε στο msn (ΑΜΕΑ=Aτομο
Με Ειδικές Ανάγκες). Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι
έπρεπε να απαντήσει μια φίλη μου, την οποία και

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Να διατυπώνονται
αντιλήψεις, στάσεις ή
συμπεριφορές του
κοινωνικού περίγυρου που
εκφράζουν ρατσισμό
απέναντι στα ανάπηρα
άτομα
Επίσης, τα κείμενα θα
πρέπει να περιλαμβάνουν
φράσεις που να δείχνουν
ότι η συμπεριφορά των
γύρω (π.χ. οίκτος,
περιέργεια, αδιαφορία,
εχθρότητα, κ.λ.π.)
προκαλεί αρνητικά
συναισθήματα στο
ανάπηρο άτομο ή στους
οικείους του.
Τα κείμενα θα πρέπει να
περιλαμβάνουν φράσεις
που να δείχνουν ότι η
συμπεριφορά των γύρω
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συναισθήματα στο ανάπηρο
άτομο ή στους οικείους του.

γνώρισα μέσο της ιστοσελίδας…: “ Δεν χρειάζεται να
κάνεις τίποτα διαφορετικό, από αυτά που κάνεις με
όλους τους φίλους σου. Όπως συμπεριφέρεσαι με τον
οποιονδήποτε δικό σου άνθρωπο, θα κάνεις και με τον
******. Γιατί σκέφτηκες ότι χρήζει διαφορετικής
αντιμετώπισης ? Δεν ξέρω πια είναι η αναπηρία του,
αλλά δεν πρέπει να σταθείς σ' αυτήν. Κατ' αρχήν
ξεκαθάρισε με τον εαυτό σου, για ποιο λόγο θέλεις να
γνωρίσεις τον ******? Σ' έχει κερδίσει σαν
άνθρωπος? Νοιώθεις ότι μπορείς να γίνεις φίλη μαζί
του? Να κάνετε παρέα? Ή απλά πιστεύεις ότι θα τον
«σώσεις» και είσαι αυτή που περίμενε να τον βγάλει
από την «απελπισία της αναπηρίας του»?
(Χρησιμοποιώ σκόπιμα τα εισαγωγικά στις
συγκεκριμένες λέξεις). Δεν ξέρω αν έχεις στον κύκλο
σου ανθρώπους που έχουν κάποια αναπηρία και τι
γνώμη έχεις γενικότερα για ανθρώπους που
αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Όμως δεν
διαφέρουν σε τίποτα απολύτως απ' όλους εμάς που δεν
αντιμετωπίζουμε. Εσύ χρησιμοποιείς τα πόδια σου για
να περπατάς και κάποιος άλλος ένα αμαξίδιο? (αν η
αναπηρία του είναι κινητική). Ποια είναι η διαφορά?
Προσπαθώ να σου πω, ότι τις διαχωριστικές γραμμές
τις θέτουμε μόνοι μας. Δεν θα πρέπει να έχεις
«διαφορετική» αντιμετώπιση στον συγκεκριμένο
άνθρωπο. Χαλαρή, άνετη, χαμογελαστή και πάνω απ'
όλα με καθαρά αισθήματα. Προς Θεού, άσε τον οίκτο
έξω από την πόρτα του, όταν θα συναντηθείτε. Μην
ξεκινήσεις με την εικόνα, την εντύπωση, ότι πας να

(π.χ. αμεσότητα,
ειλικρίνεια, κ.λ.π.)
προκαλεί θετικά
συναισθήματα στο
ανάπηρο άτομο ή στους
οικείους του.
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του παράσχεις κάτι. Σ' έχει ανάγκη, όσο ακριβώς τον
έχεις κι εσύ. Μπορεί να σου δώσει, ότι μπορείς να του
δώσεις κι εσύ. Το γεγονός ότι εκτελεί με διαφορετικό
τρόπο κάποιες λειτουργίες, δεν τον κάνουν ανίκανο να
έχει αισθήματα και να χρήζει διαφορετικής
αντιμετώπισης. Σκέψου ότι κι εκείνος μπορεί να έχει
τους ίδιους ή και μεγαλύτερους φόβους και αναστολές
μ' εσένα. Να έχει αγωνία, πως θα φανεί στα μάτια σου
και αν θα τον δεχτείς, θα τον απορρίψεις ή θα τον
λυπηθείς και θα τον δεις «λίγο». Μην τον κάνεις να
φανεί ούτε «ανίκανος», ούτε αδύναμος στα μάτια σου,
ακόμη κι αν είναι ελάχιστα αυτά που μπορεί να κάνει,
μην του το δείξεις και μην προσπαθήσεις να τα κάνεις
εσύ γι' αυτόν, εκτός κι αν σου το ζητήσει. Μην του
προβάλεις όσα δεν μπορεί να κάνει, απλά δείξτου ότι
δεν έχεις κανένα πρόβλημα (αρκεί όντως να μην έχεις,
γιατί αν προσποιηθείς, θα φανεί) να τον βοηθήσεις να
τα κάνετε μαζί. Aφησέ του χώρο για πρωτοβουλίες σε
ότι αφορά την «κατάστασή του», αποκλείεται να
νοιώσει άνετα από την πρώτη στιγμή κι εκείνος. Έχει
ανάγκη να του δείξεις ότι δεν τον ξεχωρίζεις, ότι η
αναπηρία του δεν είναι πρόβλημα. Aφησέ του χώρο
και χρόνο να καταλάβει ότι είσαι ειλικρινής μαζί του.
Μη φοβηθείς να τον αγγίξεις, να τον φιλήσεις, να του
χαμογελάσεις, δεν θα σπάσει στ' ορκίζομαι. Πολλές
φορές ένα άγγιγμα, ένα καθαρό βλέμμα κι ένα
χαμόγελο είναι το πιο ισχυρό διαβατήριο για την
καλύτερη σχέση. Σκέψου τι σ' αρέσει να κάνεις εσύ με
τους φίλους σου, βάλε τον εαυτό σου στη θέση του.
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Μην τρομάζεις, είναι πολύ εύκολο να συμβεί στον
καθένα μας. Δες τον εαυτό σου, από την θέση του και
προσπάθησε να τον καταλάβεις. Ο ****** είναι αυτός
που είναι και μπορεί να είναι το ίδιο «καλός» ή
«κακός» άσχετα με την αναπηρία του, το ίδιο κι εσύ.
Η αναπηρία συμβάλλει στην διαμόρφωση του
χαρακτήρα μέσα από τον πόνο προσαρμογής που έχει
προκαλέσει σ' αυτόν που την φέρει, δεν είναι όμως
αυτή που θα κάνει κάποιον καλό χαρακτήρα ή όχι,
ίσως απλά να τον κάνει ακόμη πιο ευαίσθητο απ' ότι
ήταν”…» (Γ’ κ.6)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 10.0 Τρόποι περίθαλψης-φροντίδας (care)
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

10.1
Κράτος
πρόνοιας/δημόσιος
τομέας

Στην υποκατηγορία
αυτή ταξινομούνται
κείμενα στα οποία
αναφέρεται ότι οι
συγγραφείς/πομποί
αναζητούν τρόπους
περίθαλψης και
φροντίδας μέσα από
τις υπηρεσίες
πρόνοιας του
δημόσιου τομέα

10.2
Ιδιωτικός τομέας

Εδώ εντάσσονται
κείμενα που οι
συγγραφείς τους,
αναζητώντας
περίθαλψη ή
φροντίδα,
απευθύνονται σε
ιδιωτικές υπηρεσίες

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
φροντίδα και η περίθαλψη που
δικαιούνται τα ανάπηρα άτομα
-είναι αρμοδιότητα των
κρατικών υπηρεσιών πρόνοιας
και γενικότερα, του δημόσιου
τομέα
-για την αναζήτηση
περίθαλψης και φροντίδας
απευθύνονται ή πρέπει να
απευθύνονται σε δημόσιες
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το
αν αναφέρεται ότι είναι
ανεπαρκείς οι υπηρεσίες
αυτές.
Θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
φροντίδα και η περίθαλψη που
δικαιούνται τα ανάπηρα άτομα
-είναι αρμοδιότητα και του
ιδιωτικού τομέα
-για την αναζήτηση
περίθαλψης και φροντίδας
απευθύνονται σε ιδιωτικές
υπηρεσίες, όταν οι κρατικές
αποδεικνύονται ανεπαρκείς.
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Στα κείμενα αυτά η
περίθαλψη/ φροντίδα
10.3
Προσωπικές σχέσεις

αναζητείται μέσα
από προσωπικές
σχέσεις (συγγενείς,
φίλοι)

Η
10.4
Εθελοντισμός

φροντίδα/περίθαλψη
αναζητείται στον
εθελοντισμό

«…Ο πρώτος σύμμαχος σου είναι οι καλοί φίλοι, που σε
νοιάζονται και σε αγαπούν γι αυτό που είσαι. Εάν τους έχεις
χάσει όλους, άνοιξε την καρδιά σου και θα βρεις νέους
φίλους γύρω σου που θα σε αποδέχονται και θα σε αγαπούν.
Ο δεύτερος σύμμαχος σου είναι οι γονείς και τα αδέρφια
σου (αν έχεις). Αυτοί είναι οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι
που πάντοτε θα σε στηρίζουν. Τέλος μια καλή συντροφιά
είναι βέβαιο ότι θα σου δώσει ώθηση προς τα μπρος….» (Γ’
κ.4)
«…οι γονείς μου αναγκαστικά αντικατέστησαν τους
νοσοκόμους μαθαίνοντας σχεδόν τα πάντα…» (Γ’ κ.8)
«…Τι γίνετε όμως όταν ο νέος έχει μια σοβαρή αναπηρία
και χρειάζεται την βοήθεια κάποιου «βοηθού»;;; Τι κάνει
όταν δεν μπορεί μόνος του να αυτοεξυπηρετηθεί και δεν
έχει χρήματα να προσλάβει «βοηθό»;;; Αναγκαστικά θα
μείνει μαζί με τους γονείς του για να τον φροντίζουν, που
δυστυχώς αυτό είναι λάθος…» (Γ’ κ.11)

Να αναφέρεται ότι η
περίθαλψη/ φροντίδα
-μπορεί ή/και πρέπει να
παρέχεται μέσα από
υποστηρικτικά δίκτυα του
οικογενειακού ή/και του
φιλικού περιβάλλοντος της
οικογένειας
-αναζητείται στις προσωπικές
αυτές σχέσεις.
-Για την ταξινόμηση ενός
κειμένου στη κατηγορία αυτή,
δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση των
προσωπικών σχέσεων ως
τρόπου φροντίδας/περίθαλψης.
-Θα πρέπει να αναφέρεται ότι
απευθύνονται στις εθελοντικές
οργανώσεις (ΜΚΟ κ.λ.π.) για
παροχή
φροντίδας/περίθαλψης.
-Δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση του
εθελοντισμού ως τρόπου
φροντίδας/περίθαλψης.
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10.5
Φιλανθρωπία

Η
φροντίδα/περίθαλψη
θεωρείται από τους
συγραφείς/πομπούς
ως υπόθεση των
φιλανθρωπικών
οργανώσεων.

-Να αναφέρεται ότι
απευθύνονται σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις
(εκκλησία, κ.λ.π.) για παροχή
φροντίδας/περίθαλψης.
-Δεν είναι απαραίτητη η
αποκλειστική αναγνώριση της
φιλανθρωπίας ως τρόπος
φροντίδας/περίθαλψης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 11.0 Αναπηρία και τρέχουσα πολιτική/πολιτικοί
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

11.1
Ως μέσο για επίλυση
προβλημάτων

Στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται
κείμενα που
αναφέρονται
στην τρέχουσα
πολιτική ως μέσο
για την επίλυση
προβλημάτων
που σχετίζονται
με την αναπηρία.

11.2
Ως εμπόδιο στην
επίλυση
προβλημάτων

Στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται
κείμενα που
μιλούν για την
τρέχουσα
πολιτική ως
εμπόδιο στην
επίλυση
προβλημάτων
σχετικών με την
αναπηρία.

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Να αναγνωρίζεται ότι
-η πολιτική και οι
πολιτικοί έχουν
αρμοδιότητα στην επίλυση
των προβλημάτων σχετικά
με την αναπηρία,
-να αναγνωρίζεται η
δυνατότητα ή/και η
υποχρέωση της τρέχουσας
πολιτικής και των
πολιτικών να δώσουν λύση
στα σχετικά με την
αναπηρία προβλήματα.
Να αναγνωρίζεται ότι
-η πολιτική και οι
πολιτικοί έχουν
αρμοδιότητα στην επίλυση
των προβλημάτων σχετικά
με την αναπηρία,
-να γίνεται λόγος για την
τρέχουσα πολιτική ή/και
τους πολιτικούς με τρόπο
που να δείχνει ότι το είδος
της πολιτικής που
εφαρμόζεται συνιστά
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εμπόδιο στη λύση των
προβλημάτων που
σχετίζονται με την
αναπηρία.

Εδώ
11.3
Απαξίωση της
πολιτικής και των
πολιτικών

ταξινομούνται
κείμενα που
απαξιώνουν την
πολιτική γενικά.

«…Σίγουρα δεν πρέπει να ανήκουμε σε κανένα από τα δύο
«μεγάλα» κόμματα που έχουν πάρει και παίρνουν συνέχεια την
εξουσία, γιατί σαν εξουσία κανένα δεν νοιάστηκε ποτέ για τα
προβλήματά μας. Τι περιμένεις άλλωστε από ανθρώπους που
θέλουν να πάρουν όπως λένε την εξουσία, φυσικά και την θέλουν
για δικό τους και μόνο όφελος. Ιστορικά κανείς δεν πήρε την
εξουσία για όφελος των πολλών, πόσο μάλλον των ασθενέστερων
όπως τα άτομα με αναπηρίες. Κανείς τους δεν νοιάστηκε για εμάς,
γι' αυτό δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα στην χώρα μας τόσα χρόνια.
Θα μου πείτε και τότε γιατί να μην ανήκουμε στην αριστερά; Εάν
ασχοληθείτε λίγο θα δείτε ότι τα κομμουνιστικά καθεστώτα ποτέ
δεν ασχολήθηκαν με το άτομο ως μονάδα, αλλά ως το κοινωνικό
σύνολο ομαδοποιημένο ταξικά. Φανταστείτε ότι κι εμείς που
έχουμε αναπηρίες ήμαστε γι' αυτούς μια ξεχωριστή ταξική ομάδα,
απρόσωπη, πράγμα που θα είναι μεγάλο λάθος, αφού κάθε άτομο
με αναπηρία έχει διαφορετικές ανάγκες…. Στα τα φασιστικά
καθεστώτα βρισκόμασταν πάντα σε ακόμη χαμηλότερη -χειρότερη
θέση, αφού είμαστε γι' αυτά το κατακάθι της κοινωνίας, γιατί ζούμε
εις βάρος των πολλών. Μην ξεχνάμε ότι ο Χίτλερ για να αυξήσει τα
έσοδα του κράτους του για την παραγωγή όπλων, κατάσφαξε όλους
τους ανάπηρου σχεδόν που ζούσαν στα ιδρύματα της τότε
Γερμανίας. Ένα ακόμα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που
κανένας σχεδόν δεν γνωρίζει. Τελικά η ουσία είναι ότι για όλες τις
δημοκρατίες και για όλα τα καθεστώτα αποτελούμε την
ασθενέστερη τάξη που κανένας τους δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά.

Τα κείμενα θα πρέπει
-να αναφέρονται με
απαξιωτικό τρόπο ή
εκφράσεις στην πολιτική
ή/και τους πολιτικούς,
-να μην αναγνωρίζουν
στην πολιτική ή/και στους
πολιτικούς την ευθύνη, τη
διάθεση ή την αρμοδιότητα
να απαντήσουν σε
προβλήματα που
σχετίζονται με την
αναπηρία.
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Aλλώστε η αναπηρία με την εξουσία θα έλεγα ότι είναι δύο τελείως
διαφορετικές, αντίρροπες έννοιες, που ποτέ δε συμπίπτουν…
Πουθενά και σε κανέναν δεν ανήκουμε, θα έλεγα ότι είμαστε το
πραγματικά αναρχικό κομμάτι κάθε κοινωνίας, αφού επιζητάμε την
ανατροπή της (τα πάνω κάτω δηλαδή). Μια κοινωνία που η κορυφή
της πυραμίδας της δεν θα είναι οι πλούσιοι και οι δυνατοί, αλλά οι
ασθενέστεροι, αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γνωρίζετε
καμία κοινωνία όπου οι προνομιούχοι να είναι αυτοί που έχουν
αναπηρίες; Εάν δεν γίνει η ανατροπή των τάξεων πως θα υπάρξει
ισότητα των πολιτών; πως οι ασθενέστεροι θα αποκτήσουν δύναμη
και οι δυνατοί θα παραχωρήσουν ένα μέρος της. Aραγε έχουμε
πραγματική Δημοκρατία και ισότητα; δεν θα το έλεγα. Δυστυχώς
όλα αυτά είναι μέρος της φαντασίας μου και μόνο. Πάντα θα
υπάρχουν οι αφέντες και οι δούλοι, πλούσιοι και φτωχοί. Νιώθω
ξένος «αναρχικός» αλλά όχι σαν και αυτούς που τα σπάνε στο
Πολυτεχνείο, αλλά κάποιος που διεκδικεί, που αγωνίζεται σε όλη
του τη ζωή. Δεν θα ήθελα να επηρεάσω κανέναν από εσάς με τα
λόγια μου αυτά, ίσως κάνω λάθος, γιατί οι περισσότεροι, σχεδόν
όλοι, ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα, πιστεύουν σε κάποια
ιδεολογία και ψηφίζουν κάποιο από τα γνωστά «μεγάλα» κόμματα.
Ίσως να είμαι αντιεξουσιαστής, γιατί βαρέθηκα να βλέπω μια ζωή
τους πολιτικούς μας κάθε τέσσερα χρόνια να νοιάζονται μόνο για
την καρέκλα της εξουσίας, τάζοντας μας λαγούς με πετραχήλια.»
(Γ’κ.13)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 12.0 Αναπηρία και επιστήμη/επιστήμονες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

12.1
Ως μέσο για επίλυση
προβλημάτων

Ταξινομούνται κείμενα
στα οποία αναγνωρίζεται
η συμβολή της επιστήμης
και των επιστημόνων στην
επίλυση προβλημάτων
σχετικών με την
αναπηρία.

12.2
Ως εμπόδιο στην
επίλυση προβλημάτων

Εντάσσονται κείμενα στα
οποία θεωρείται ότι η
αποκλειστική επίκληση
της επιστήμης δυσχεραίνει
ή συσκοτίζει τα σχετικά
με την αναπηρία
προβλήματα.

12.3
Απαξίωση της

Εδώ εντάσσονται κείμενα

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…Με λίγα λόγια όλοι είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι;
ΟΧΙ δεν συμφωνώ καθόλου όλοι μας είμαστε εν
δυνάμει αρτιμελείς, απλά η ιατρική (η) η επιστήμη
γενικότερα δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να μας
βοηθήσει όλους…» (Χονδροματίδης Χρήστος,
«Αναπηρία χωρείς “ιδιαιτερότητες”», ημερ.
ανάρτησης 27/2/08 _1)

«…Από τότε καθηλώθηκα στο κρεβάτι με τρομερούς
πόνους, απόρροια της βλάβης και των λανθασμένων

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν τη
δυνατότητα και την
αρμοδιότητα της επιστήμης
(κυρίως της ιατρικής και
σχετικών ειδικοτήτων) να
αντιμετωπίσει τα
προβλήματα σχετικά με την
αναπηρία
-να αναφέρεται η επιστήμη
με τρόπο που να δείχνει ότι
συμβάλλει στην επίλυση
αυτών των προβλημάτων.
Θα πρέπει να φαίνεται από
τα κείμενα ότι η επιστήμη
(κυρίως η ιατρική και οι
παρεμφερείς ειδικότητες)
δε μπορεί να απαντήσει
επαρκώς στα ζητήματα
αναπηρίας, αλλά αντίθετα
τα συσκοτίζει.
Οι συγγραφείς των
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επιστήμης και των
επιστημόνων

στα οποία απαξιώνεται ο
ρόλος της επιστήμης και
των φορέων της, εξαιτίας
της διάψευσης των
προσδοκιών που είχαν οι
συγγραφείς/πομποί..

διαγνώσεων των γιατρών…» (Γ’ κ.1)
«…Έχω ζήσει συνολικά 4 περίπου χρόνια σε
νοσοκομεία και σε ιδρύματα. Δυστυχώς από την
πρώτη στιγμή το προσωπικό (Νοσηλευτές και
Νοσοκόμες) σου δείχνει με πράξεις ποιος έχει το
«πάνω χέρι», λες και πρόκειται να ακολουθήσει μάχη.
Εάν έχεις κάποιο συνοδό, συχνά τον βγάζουν έξω για
να κάνουν πιο «σωστά και γρηγορότερα» την δουλεία
τους (όπως λένε), δυστυχώς όμως συχνά γινόντουσαν
πολύ σκληροί και απότομοι στις κινήσεις τους. Μου
έδιναν την εντύπωση ότι βρήκαν το τέλειο θύμα
δούλο, όπου μπορούν να ξεσπάσουν πάνω του χωρίς
να υποστούν τις συνέπειες. Θεωρούν ότι το σώμα ενός
τετραπληγικου είναι μια άψυχη μάζα, δηλαδή ένα
ζωντανό μυαλό σε ένα νεκρό κορμί. Ίσος τα λόγια μου
να «ακούγονται» σκληρά για κάποιους, που ευτυχώς
δεν έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις όπως εγώ.
Δυστυχώς όμως αρκετοί από το προσωπικό
«αδειάζουν» τα νεύρα, την κούραση και το άγχος της
δουλειάς, σε ανθρώπους που θεωρούν «κατώτερους»
ή «αδύναμους» στο να αντιδράσουν δυναμικά. Την
πρώτη φορά που μου συνέβη αυτό, διαμαρτυρήθηκα
άμεσα και με κόσμιο τρόπο στις νοσοκόμες, παρότι
πονούσα πολύ. Η απάντηση που πήρα ήταν
αφοπλιστική. Μου είπαν ότι ήξεραν καλά την δουλειά
τους και ότι έπρεπε να σταματήσω. Φυσικά δεν
κάθισα με «σταυρωμένα τα χέρια» και
διαμαρτυρήθηκα στην προϊσταμένη και στον

κειμένων θα πρέπει
-να αναγνωρίζουν ότι ο
ρόλος της επιστήμης
(κυρίως της ιατρικής αλλά
όχι αποκλειστικά) στη
λύση των προβλημάτων
σχετικά με την αναπηρία
θα έπρεπε να είναι θετικός
και συγχρόνως
-να αναφέρονται με
απαξιωτικό τρόπο ή
εκφράσεις στην επιστήμη
(κυρίως αλλά όχι
αποκλειστικά την ιατρική)
ή/και τους φορείς της
εξαιτίας της διάψευσης των
προσδοκιών που είχαν από
αυτήν.
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διευθυντή που ήταν και ο γιατρός που με
«παρακολουθούσε». Δυστυχώς πουθενά δεν βρήκα το
δίκιο μου. Μάλιστα ο γιατρός με «συμβούλεψε» ότι ο
πόνος που ένιωθα ήταν μόνο ψυχολογικός και έπρεπε
να σταματήσω…» (Γ’ κ.8)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 70 Αναπηρία και μεταφυσική
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

13.1
Η αναπηρία ως
σταλμένη από το θεό

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

-Να αναγνωρίζεται ότι η αναπηρία
συνδέεται με δυνάμεις έξω από την
υλική πραγματικότητα
-Να φαίνεται ότι τα ανάπηρα άτομα
ή οι οικογένειές τους επιλέχθηκαν
από το θεό επειδή είχαν τις αντοχές
ή κάποιες ειδικές ικανότητες να
αντεπεξέλθουν σε δύσκολες
συνθήκες,
ως θείο δώρο ή θεία δίκη

Εδώ εντάσσονται κείμενα που
αναφέρουν την αναπηρία ως
φορτίο ή ευλογία που στάλθηκε
από το θεό σε επιλεγμένα άτομα.

13.2
Η αναπηρία ως κακή
τύχη

Εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται στην αναπηρία ως
αποτέλεσμα κακοτυχίας

13.3
Ελπίδα και
μεταφυσική

Εδώ ταξινομούνται κείμενα που
συνδέουν την απάντηση στα
προβλήματα που προέρχονται από
την αναπηρία με δυνάμεις έξω από
την υλική πραγματικότητα

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

«…Αν έχουμε την τύχη να γεννηθούμε
αρτιμελείς, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να
βιώσουμε ένα σοβαρό ατύχημα που θα μας
δημιουργήσει αναπηρία, είτε από τροχαίο είτε
από οποιοδήποτε άλλο ατύχημα μας. Εάν
καταφέρουμε και την «γλιτώσουμε» από τα
παραπάνω έχουμε πολλές πιθανότητες να
αρρωστήσουμε και να πέσουμε στο κρεβάτι
για πολύ καιρό…» (Γ’ κ.10)

-Να αναγνωρίζεται ότι η
αναπηρία συνδέεται με δυνάμεις
έξω από την υλική
πραγματικότητα και είναι
συνέπεια κάποιας κακοτυχίας.
Θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι
συγγραφείς ελπίζουν σε
μεταφυσικές δυνάμεις να
«άρουν» την κατάσταση της
αναπηρίας, με ανορθολογικό
τρόπο.

- 206 -

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 14.0 Διεκδικήσεις
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται σε
διεκδικήσεις των αναπήρων
ή των οικογενειών τους που
14.1
Με στόχο το άτομο

ξεκινούν έξω από
συλλογικές διαδικασίες και
διατυπώνουν αιτήματα που
αφορούν είτε μεμονωμένα
άτομα είτε πολύ
περιορισμένες ομάδες
ατόμων.

ΚΕΙΜΕΝΑ
«…ΝΑΙ αναπηρία τέλος σταματά να μιλάς για αυτήν,
κοίτα μπροστά σου προσπάθησε να καλυτερεύσεις την
ζωή σου, να βρείς φίλους να σε στηρίξουν. Σταματά
να κλαίς και να ζητάς ένα θαύμα χωρίς εσύ να κάνεις
τίποτα. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις με ανθρώπους
οι οποίοι έχουν ίδιο ή παρόμοιο πρόβλημα με το δικό
σου. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα και άνετα γιατί
βλέπεις ότι δεν είσαι ο μοναδικός με αναπηρία, ενώ
δεν χρειάζεται να ανακριθείς γιατί ξέρουν περίπου τι
έχεις, αφού και αυτοί τον ίδιο πόνο έχουν.
Προσπάθησε να επικοινωνείς όσο μπορείς, μην μείνεις
ποτέ για αρκετό χρόνο μόνος, θα δημιουργηθούν και
άλλα προβλήματα εκτός της αναπηρίας-μοναξιάς. Να
βγαίνεις έξω, να χρησιμοποιείς τα μέσα συγκοινωνίας
αν μπορείς, να απαιτήσεις βελτίωση της
καθημερινότητας σου, όταν δεν έχεις πρόσβαση σε
κάποια υπηρεσία. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι μας να
βγαίναμε έξω αναγκάζοντας κάποιους
καλοπερασάκηδες πολιτικούς να ασχοληθούν πιο
ενεργά με εμάς που μας θεωρούν πολίτες Β`
κατηγορίας. Πάλεψε, ποτέ στη ζωή δεν μας έρχονται
όλα έτοιμα. Ξεχνά την αναπηρία σου, φώναξε και εσύ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΛΟΣ!!!» (Γ’ κ.3)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι διεκδικήσεις θα πρέπει
-να ξεκινούν από την
αναγνώριση του
προβλήματος ως ατομική
υπόθεση,
-να αναφέρονται σε ατομικές
προσπάθειες και
αναζητήσεις λύσεων,
-να προβάλλουν αιτήματα
που να αφορούν μόνο το
άτομο που διεκδικεί ή έναν
πολύ στενό κύκλο ατόμων
με παρόμοια
χαρακτηριστικά,
-οι τρόποι διεκδίκησης να
μην έχουν κινηματικό

«…Μην σταματάς να παλεύεις και να ονειρεύεσαι ένα
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αύριο καλύτερο για εσένα. Κανείς και τίποτα δεν
μπορεί να σε κρατάει «στάσιμο», ή να σε πηγαίνει
«πίσω», αν εσύ κοιτάζεις μπροστά..» (Γ’ κ.4)

χαρακτήρα.

«…εγώ θα ήθελα να ζούσα σε μια κοινωνία που όλοι
μας θα είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες, είτε είχαμε αναπηρία
είτε όχι. Σε μια κοινωνία που ο κάθε «αρτιμελείς»
πολίτης να έχει την παιδεία να μην καταπατά τα
δικαιώματα τον αναπήρων. Να σταματήσουμε να
μιλάμε με λύπηση για κάποιων που έχει αναπηρία.
Να μην θεωρούμε ότι το άτομο με αναπηρία είναι μια
τελειωμένη υπόθεση, που ούτε και η επιστήμη δεν
μπορεί να βοηθήσει σε τίποτα. Μήπως αυτά που
γράφω είναι άπιαστο Όνειρο και μόνο σε μια κοινωνία
αγγελικά πλασμένη θα συνέβαιναν τα παραπάνω; ΟΧΙ
βέβαια ας αγωνιστούμε, ας ματώσουμε αν χρειαστεί
περιορίζοντας κάποια συμφέροντα μας για μια
κοινωνία ίσων πωλητών χωρείς “ιδιαιτερότητες”.» (Γ’
κ.10)

14.2
Με στόχο την ομάδα
των αναπήρων

Εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται σε
διεκδικήσεις των αναπήρων
ή των οικογενειών τους και
αφορούν αποκλειστικά την
ομάδα των αναπήρων.

Στα κείμενα
-θα πρέπει να αναφέρονται
διεκδικήσεις των αναπήρων
ή των οικογενειών τους που
διατυπώνουν αιτήματα που
αφορούν αποκλειστικά την
ομάδα των αναπήρων,
-οι συλλογικότητες μέσα από
τις οποίες εκφράζονται οι
διεκδικήσεις θα πρέπει να
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14.3
Με
κοινωνικό/χειραφετικό
στόχο

Εδώ ταξινομούνται κείμενα
στα οποία διατυπώνονται
διεκδικήσεις που συνδέουν
τα προβλήματα των
αναπήρων με τα γενικότερα
κοινωνικά προβλήματα και
αναζητούνται συλλογικές
λύσεις με
κοινωνικό/χειραφετικό
προσανατολισμό.

αποτελούνται μόνο από
ανάπηρα άτομα ή τις
οικογένειές τους,
-οι τρόποι διεκδίκησης να
μην έχουν κινηματικό
χαρακτήρα.
Στα κείμενα αυτής της
κατηγορίας θα πρέπει
-να αναγνωρίζεται η
σύνδεση των προβλημάτων
των αναπήρων με τα
συνολικότερα κοινωνικά
προβλήματα,
-οι διεκδικήσεις να μην
περιορίζονται αποκλειστικά
σε ζητήματα αναπηρίας αλλά
να προεκτείνονται και σε
άλλα κοινωνικά ζητήματα,
-ο τρόπος διεκδίκησης που
προτείνεται να έχει
κινηματικό χαρακτήρα
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 15.0 Το διαδίκτυο και η τεχνολογία
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Στα κείμενα αυτά το διαδίκτυο
αντιμετωπίζεται ως βήμα για τη

15.1
Ως μέσο δημοσιοποίησης

δημοσιοποίηση ζητημάτων που
απασχολούν τους
συγγραφείς/πομπούς.

15.2
Ως μέσο συγκρότησης
ομάδας

15.3
Ως ακύρωση των
προβλημάτων

Στα κείμενα αυτά φαίνεται ότι
το διαδίκτυο παρέχει έναν
κοινωνικό χώρο μέσα από τον
οποίο δίνεται η δυνατότητα
συνεύρεσης, επικοινωνίας,
ανάπτυξης σχέσεων και
ανταλλαγής απόψεων και
πληροφοριών μεταξύ ατόμων
που συγκροτούν κοινότητα στη
βάση κοινών ενδιαφερόντων ή
προβλημάτων.
Εδώ εντάσσονται κείμενα που
αναφέρονται στο διαδίκτυο και

ΚΕΙΜΕΝΑ
« Γι' αυτό και δημιούργησα αυτή την
ερασιτεχνική ιστοσελίδα, πρώτον να
ενημερώσω με της ταπεινές μου γνώσεις
άτομα που δεν έχουν καμιά σχέση με την
αναπηρία και δεύτερον να βοηθήσω όσο
μπορώ με απλές και φθηνές λύσεις στα
πρακτικά προβλήματα των ατόμων με
αναπηρία , αφού η τεχνολογία στο χώρο των
αναπηρικών συσκευών είναι πολύ ακριβή…»
(Γ’ κ.1)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θα πρέπει να φαίνεται ότι το
διαδίκτυο αξιοποιείται ως
μέσο για τη δημοσιοποίηση
και προώθηση των απόψεων
που εκφράζουν οι συγγραφείς
των κειμένων.

Θα πρέπει να αναγνωρίζεται
στα κείμενα η συνεισφορά του
διαδικτύου στη συγκρότηση
κοινότητας μεταξύ ατόμων
που μοιράζονται τις ίδιες
ανησυχίες.

«…Πριν από δυο χρόνια με την βοήθεια του
εργοθεραπευτή μου, βρήκαμε το τρόπο να
χειρίζομαι τον υπολογιστή μου. Αυτό με

Να αναγνωρίζεται η συμβολή
του διαδικτύου και της
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προσβασιμότητας

την τεχνολογία γενικότερα, ως
μέσο για την άρση
προβλημάτων
προσβασιμότητας.

βοήθησε πολύ, γιατί μετά το ατύχημα έχασα
όλους σχεδόν τους φίλους μου ενώ
αδυνατούσα να γνωρίσω νέους, αφού
κλείστηκα στο σπίτι. Ο υπολογιστής και το
ιντερνετ με βοήθησαν να επικοινωνήσω με
τον έξω κόσμο. Αμέσως κατάλαβα ότι η
τεχνολογία μπορεί να σε αποκαταστήσει
ακόμα και λειτουργικά, αφού πίσω από τον
υπολογιστή όλοι ήμαστε ίσοι…» (Γ’ κ.1)

τεχνολογίας στην προσπάθεια
των ανάπηρων ατόμων για
πρόσβαση και συμμετοχή σε
διάφορες όψεις της κοινωνικής
ζωής

«…Θα μου πείτε καλά μας τα λες, αλλά για
να το κάνουμε και εμείς αυτό χρειαζόμαστε
αυτοπεποίθηση για να νιώσουμε άνετα, η
οποία και λείπει. Και εμένα μου έλειπε αυτή
η «αυτοπεποίθηση» να κοιτάζω τους
ανθρώπους στα μάτια χωρίς να τους αφήνω
να δουν το πρόβλημα μου (που είναι
τετραπληγία αδύνατο να κρυφτείς). Την
δύναμη την πήρα από τους φίλους που
γνώρισα στο Ίντερνέτ…» (Γ’ κ.3)
«…Ακόμα και ένας βαριά τετραπληγικός
που δεν τον βοηθούν τα άκρα του, μπορεί να
κάνει σχεδόν τα πάντα (εκτός των
χειρονακτικών εργασιών) με την βοήθεια της
τεχνολογίας, δουλεύοντας άνετα έναν
υπολογιστή και μέσα από αυτόν πληθώρα
συσκευών…» (Γ’ κ.5)
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