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Περίληψη 

 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει ως αντικείμενο της τη διερεύνηση 

του θέματος της κοινωνικής στήριξης που παρέχεται στα άτομα με νομική τύφλωση στην 

Ελλάδα. Το συγκεκριμένο ζήτημα της κοινωνικής στήριξης των ατόμων αυτών αποτελεί 

καταλυτικής σημασίας παράγοντα για την επίτευξη της πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσης 

τους, ο οποίος φαίνεται να πλήττεται από τα αρνητικά συναισθήματα που συνεπάγεται 

κάθε αναπηρία και πιο συγκεκριμένα η απώλεια της όρασης.  

Στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής αυτής Εργασίας: α) εξετάστηκε η ύπαρξη 

του δικτύου υποστήριξης και το μέγεθος του κοινωνικού δικτύου των ατόμων με νομική 

τύφλωση, τόσο των συμμετεχόντων από την πόλη του Ηρακλείου, Κρήτης, όσο και από 

την πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, β) διερευνήθηκε ο ρόλος των σημαντικών άλλων 

στη ζωή και καθημερινή εμπειρία των συμμετεχόντων και εξετάστηκε, επίσης, ο ρόλος 

τους στην εκπλήρωση των βασικών τους αναγκών σε καθημερινό επίπεδο. Παράλληλα, γ) 

διευκρινίστηκε το είδος της στήριξης που τους παρέχεται από το κοινωνικό  περιβάλλον 

των συμμετεχόντων και υπογραμμίζεται το ποιος παρέχει κάθε φορά τη συγκεκριμένη 

μορφή στήριξης και από ποια κατηγορία ατόμων προέρχεται (π.χ. οικογένεια, φίλος, 

άλλοι). Στην Μεταπτυχιακή αυτή Διπλωματική Εργασία, εξετάστηκε, τέλος ο βαθμός 

ικανοποίησης που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες από την παρεχόμενη κοινωνική στήριξη, 

που προσλαμβάνουν μέσα από το κοινωνικό δίκτυο το οποίο έχουν διαμορφώσει.  

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω διερευνητικών ερωτημάτων, προέκυψαν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα: 1) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και καθ’ 

όλη την διάρκεια των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν, όσον αφορά στη θετική 

στήριξη που παρέχεται στους συμμετέχοντες στα πρακτικά ζητήματα, οι γονείς, οι σύζυγοι 

και τα παιδιά τους και οι φίλοι τους ήταν εκείνοι που αναφέρθηκαν τις περισσότερες 

φορές. 2) Τα άτομα αυτά επισήμαναν ότι έχουν περισσότερο ανάγκη να βρίσκονται στην 

ζωή τους για την παροχή της θετικής συναισθηματικής στήριξης, τους φίλους τους, πρώτα 

και ύστερα τους γονείς τους με βάση το ίδιο κριτήριο.  

Από την άλλη πλευρά προέκυψαν, ακόμα, συμπεράσματα όχι μόνο για τα άτομα που τους 

παρέχουν θετική πρακτική και συναισθηματική στήριξη αλλά και για εκείνα που οι 

πράξεις τους έχουν αρνητικό αντίκτυπο, είτε όσον αφορά στα πρακτικά ζητήματα είτε και 
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στα ζητήματα συναισθηματική φύσης όπως ήταν το γεγονός ότι: 3) παρά τη θετική 

κοινωνική στήριξη που προσφέρουν οι γονείς και οι «άλλοι», μερικές φορές αυτή 

καταλήγει να μετατρέπεται σε αρνητική. 5) Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν υψηλά ποσοστά 

ικανοποίησης από την προσλαμβάνουσα κοινωνική στήριξη που τους παρέχεται και 6) 

παρουσιάζονται ικανοποιημένοι από τα άτομα που αποτελούν το δίκτυο της υποστήριξής 

τους.  

 

Λέξεις κλειδιά 

Κοινωνική στήριξη, Κοινωνικές Σχέσεις, Κοινωνικά Δίκτυα, Τύφλωση, Νομική Τύφλωση, 

Οπτική Αναπηρία. 
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Abstract 

 

This master’s thesis aims to examine the social support provided to individuals diagnosed 

with legal blindness in Greece. The issue of social support constitutes a crucial factor for 

these individuals in helping them achieve full social integration, while it seems to be 

heavily influenced by negative emotions caused by a disability and, more specifically, by 

vision loss. 

The thesis addressed the following issues: a) The existence of support networks and the 

size of social networks of participants diagnosed with legal blindness and residing in the 

city of Heraklion, Crete, and Thessaloniki, Macedonia. b) The role of significant others in 

the participants’ lives and everyday experience as well as their role in fulfilling the 

participants’ basic needs at everyday level. c) The kind of support the participants receive 

from their social environment as well as the specific individuals who provide a particular 

type of support and their relationship to the participant (e.g. family members, friends, 

others). d) Last but not least, the extent to which the participants are satisfied with the 

support they receive from their social network. 

The results of this research lead us to the following conclusions: 1) During the interviews, 

the people most frequently mentioned to provide positive support on practical matters 

involved parents, spouses and children as well as friends. 2) The individuals most often 

reported to be more important for their positive emotional support are primarily friends 

with parents coming second.   

Apart from the people providing positive practical and emotional support, conclusions 

were also drawn for individuals whose actions have a negative impact either on practical 

issues or on emotional ones, as was the fact that: 3) the positive social support offered by 

parents and “others” may sometimes turn out to be negative. Finally, it was showed that: 4) 

participants are highly satisfied with the social support available to them and 5) are pleased 

with the individuals constituting their support network. 
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Πρόλογος 

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική 

Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» που διοργάνωσε το Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκπονήθηκε η συγκεκριμένη 

Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Κοινωνική Στήριξη σε Ενήλικες με Νομική Τύφλωση», 

στο διάστημα του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.  

Η κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν ή παρέχουν οι άνθρωποι ποικίλλει και σε 

κάθε περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετική. Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη την παρουσία 

των άλλων δίπλα του και την στήριξή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άτομα με 

αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες. Η συγκεκριμένη έρευνα ασχολείται με το κατά πόσο 

λαμβάνουν από το περιβάλλον τους οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής στήριξης και πως 

αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα των ενηλίκων με νομική τύφλωση στην Ελλάδα, την 

ευημερία τους και μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα που προκύπτουν ως απόρροια από 

την απώλεια της όρασης, μέσα από την υψηλή ικανοποίηση που λαμβάνουν μέσα από το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Η έρευνα αυτή, είναι μία προσπάθεια να καταγραφούν τα 

θετικά και αρνητικά περιστατικά από την καθημερινότητα των ατόμων με νομική 

τύφλωση και να τους δοθεί η ευκαιρία να συμβάλλουν στην βελτίωση της 

καθημερινότητας τους δίνοντας μέσα από την εργασία αυτή τροφή για επιπλέον 

διερεύνηση τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πληροφοριακό και τεχνολογικό επίπεδο, 

προκειμένου να γίνει η ζωή τους ευκολότερη.   

Η επαφή με τους συμμετέχοντες, ενήλικες με νομική τύφλωση και η διαδικασία 

των ελεύθερων συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Αυγούστου- Οκτωβρίου 

και το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η ελεύθερη συζήτηση αυτή ήταν η κοινωνική 

στήριξη. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στους βασικούς άξονες των συνεντεύξεων της έρευνας 

αυτής ήταν η διερεύνηση του ρόλου της κοινωνικής στήριξης στην ζωή των ενηλίκων με 

νομική τύφλωση στην Ελλάδα, οι τρόποι που παρέχεται και από ποιους και το αν και κατά 

πόσο είναι ικανοποιημένοι από τη στήριξη αυτή που προσλαμβάνουν σε καθημερινή βάση. 

Μέσα από την διαδικασία αυτή διαφαίνονται και τα άτομα που παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη ζωή των συμμετεχόντων και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.  

Η παρούσα εργασία είναι μία προσωπική προσπάθεια να έρθω ακόμα πιο κοντά 

στα άτομα με αναπηρίες, ιδιαίτερα, όμως, στα άτομα με οπτική αναπηρία, νομική 
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τύφλωση. Είναι καλό να φροντίζουμε τον πλησίον μας αρκεί να γνωρίζουμε με ποιον 

τρόπο μπορεί να δεχτεί εκείνος την βοήθειά μας με ευχαρίστηση. Η διαφορετικότητα 

μερικές φορές μπορεί να φαίνεται στον κόσμο σαν κάτι απρόσιτο όμως μέσα από την 

έρευνα αυτή προέκυψε το συμπέρασμα ότι όλοι μας μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας αλλά 

είναι πολύ καλύτερα και πιο γεμάτα όταν έχουμε και τους άλλους ανθρώπους μέσα στην 

ζωή μας. 

Η ενασχόληση με την συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και η διερεύνηση του 

παραπάνω θέματος είναι αποτέλεσμα του αυξημένου ενδιαφέροντος μου να διερευνήσω 

πτυχές της κοινωνικής στήριξης στον ειδικό αυτό πληθυσμό που δεν έχουν πρόσφατα 

εξεταστεί. Η επαφή μου με την συγκεκριμένη ομάδα μου, στα πλαίσια της υποχρεωτικής 

πρακτικής άσκησης, στα πλαίσια του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

δημιούργησε πολλές απορίες. Συνάμα η εξακρίβωση της ανεπάρκειας ως προς τη 

σύγχρονη πραγμάτωση του θέματος στο ελληνικό περιβάλλον και της ύπαρξης 

ερευνητικού κενού ήταν καθοριστικά στοιχεία που συνέβαλλαν στην διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας.  

Καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας, η συμβολή ορισμένων ατόμων υπήρξε πολύ 

χρήσιμη, γι’ αυτό τον λόγο οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον καθηγητή 

μου Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, που διατελεί ως Καθηγητής στο Τμήμα «Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής», με γνωστικό αντικείμενο την «Εκπαίδευση των ατόμων με 

προβλήματα όρασης» και κατέχει επίσης τη θέση του Αναπληρωτή Πρύτανη τους 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Χωρίς την αρωγή, την καθοδήγηση και τη συνεχή υλική και 

συναισθηματική υποστήριξη του οποίου, δε θα μπορούσα να πραγματοποιήσω την έρευνα 

αυτή. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω, επίσης, στην κυρία Παπακωνσταντίνου Κ. Δόξα, 

Καθηγήτρια, μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού- Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις 

πολύτιμες συμβουλές και παρατηρήσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της 

έρευνας και συγγραφής της εργασίας. 

Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ηρακλείου 

Κρήτης, στο Παράρτημα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 

(ΚΕΑΤ), της Αθήνα, στο Ηράκλειο και της Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος 
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«Λουδοβίκος Μπράιγ» καθώς χωρίς την βοήθειά των προέδρων τους αρχικά και των 

μελών στην συνέχεια, δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή. 

Η εργασία αυτή αφιερώνεται στα άτομα που με στήριξαν σε κάθε μου επιλογή και 

προσπάθεια και ήταν πάντα δίπλα μου, στην μητέρα μου και την αδερφή μου, αλλά και σε 

κάποιον εκεί ψηλά που είμαι σίγουρη ότι με βλέπει…  

 

Σας ευχαριστώ πολύ για όλα… 

 

 

 

 

Στον μπαμπά μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Εισαγωγή  

 

Στην ζωή κάθε ανθρώπου υπάρχουν δυσκολίες που καλείται να τις αντιμετωπίσει. 

Έχει την ανάγκη να έρχεται σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους και η σχέση του αυτή 

είναι ζωτικής σημασίας καθώς αυτό βοηθά στο να βιώσει συναισθήματα ολοκλήρωσης  

(Christakis & Fowler, 2009). Καθημερινά δημιουργούνται κοινωνικές συναναστροφές και 

δεσμοί ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι δεσμοί αυτοί συνάπτονται έτσι ώστε ο καθένας να 

μπορεί να μοιράζεται με τον άλλο στοιχεία του χαρακτήρα του και της προσωπικότητάς 

του (Christakis & Fowler, 2009). Παράλληλα, οι σχέσεις αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή 

στα κοινωνικά δίκτυα και προσπάθεια για συνεργασία και διάλογο (Christakis & Fowler, 

2009). Η σύναψη σχέσεων αποτελεί, επίσης, μία πράξη σύνδεσης με τον άλλο και αυτή η 

σύνδεση εμπεριέχει την πράξη της φυσικής επιλογής (Christakis & Fowler, 2009). Ο 

άνθρωπος επιλέγει να αλληλεπιδρά με τους άλλους καθώς δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Η 

ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση δημιούργησε και την ανάγκη για οργάνωση σε ομάδες  

(Christakis & Fowler, 2009). Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι για παράδειγμα είτε με 

άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον, είτε με φίλους αλλά και με άτομα από άλλες 

ομάδες του κοινωνικού του περιβάλλοντος (Christakis & Fowler, 2009).  

 Τα άτομα με προβλήματα όρασης έχουν τις ίδιες ανάγκες για κοινωνικοποίηση και 

σύναψη σχέσεων με τους άλλους, αντιμετωπίζουν, ωστόσο, πολλές δυσκολίες στο να 

διαχειρίζονται τις καταστάσεις της καθημερινότητας τους (Wahl, Schilling, Oswald & 

Heyl, 1999). Παραταύτα, μπορούν μερικές φορές να καταφέρνουν μόνοι τους να 

διεκπεραιώσουν διάφορες εργασίες και άλλες πάλι φορές χρειάζονται την βοήθεια των 

άλλων στην ζωή τους (Wahl, Schilling, Oswald & Heyl, 1999). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της σχετικής έρευνας των Wahl, Schilling, Oswald και Heyl (1999) αυτό 

οφείλεται στο κατά πόσο το κάθε άτομο διαθέτει την κατάλληλη ψυχολογική 
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ανθεκτικότητα προκειμένου να λειτουργήσει ως εργαλείο για την ενίσχυση της ικανότητας 

δράσης (Wahl, Schilling, Oswald & Heyl, 1999). Η κοινωνική στήριξη μέσα από τις 

κοινωνικές συναναστροφές και την δημιουργία κοινωνικών σχέσεων  μπορούν να 

βοηθήσουν στην ευκολότερη προσαρμογή των ατόμων με οπτική αναπηρία ή απώλεια 

όρασης (Wahl, Schilling, Oswald & Heyl, 1999). Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβάλει 

δραστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, στην μείωση των αρνητικών 

συναισθημάτων ανικανότητας και στα συναισθήματα απαισιοδοξίας που πολλές φορές 

δημιουργούνται (Wahl, Oswald & Zimprich, 1999).  

Τα άτομα με οπτική αναπηρία εξαρτώνται πολλές φορές από άλλα άτομα και οι 

σχέσεις που δημιουργούνται, είτε είναι θετικές, είτε αρνητικές και έχουν σοβαρό 

αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεσή τους (Kef, Hox & Habekothe, 2000). Είναι σημαντικό να 

δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις και να γίνονται δέκτες της 

υποστήριξης των άλλων όχι μόνο με τα μέλη της οικογενείας τους αλλά και με φίλους και 

άλλους ενήλικες από το κοινωνικό τους περιβάλλον (Kef, Hox & Habekothe, 2000). Η 

στήριξη μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να περιορίσει τα συναισθήματα άγχους και 

να βελτιώσει τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πράγματα καθημερινά σε πολλά επίπεδα 

της ζωής τους (Kef, Hox & Habekothe, 2000).  

Η βοήθεια που παρέχουν οι σημαντικοί άλλοι στα άτομα με αναπηρία μπορεί να 

είναι είτε σε πρακτικά ζητήματά που προκύπτουν μέσα από την κάλυψη των βασικών 

αναγκών (Dunst, Trivette & Deal, 1994). Οι ανάγκες αυτές έχουν να κάνουν είτε με την 

διαβίωση τους, είτε με συναισθηματικά ζητήματα όπως είναι δηλαδή οι σκέψεις και οι 

προβληματισμοί που προκύπτουν από τη φύση της αναπηρίας και έχουν να κάνουν με την 

ψυχολογία του ατόμου (Dunst, Trivette & Deal, 1994). Η έννοια της βοήθειας σε κάθε 

περίπτωση έχει δύο πλευρές, μία θετική και μία αρνητική. Η θετική είναι όταν την βοήθεια 

την έχει ανάγκη το άτομο που του προσφέρεται και είναι αποτελεσματική (Dunst, Trivette 
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& Deal, 1994). Σε αντίθετη περίπτωση όταν δεν γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο παίρνει 

την έννοια της καταπίεσης, της δέσμευσης και της υπερπροστασίας στοιχείο που έχει 

αρνητική επίδραση (Dunst, Trivette & Deal, 1994). Η ποιότητα της στήριξης, θετική ή 

αρνητική, των ατόμων με αναπηρία μπορεί να επηρεάζεται και από την ψυχολογική 

κατάσταση των οικογενειών τους που στηρίζουν τα άτομα με αναπηρία (Seligman & 

Darling, 2009). Για να μειωθεί το άγχος των οικογενειών ώστε να προσφέρουν 

λειτουργικά και αποτελεσματικά την βοήθειά τους απευθύνονται σε διάφορες μορφές 

στήριξης σύμφωνα με τους Seligman και Darling (2009), όπως είναι η κοινωνική στήριξη 

από το οικογενειακό και οικείο τους περιβάλλον, η πνευματική στήριξη μέσα από την 

Θρησκεία και η στήριξη μέσα από επίσημες δομές της κοινωνίας με την βοήθεια ειδικών 

της κοινότητας  (Seligman & Darling, 2009). 

Όπως έχει αποδειχθεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ένα άτομο με αναπηρία 

μπορεί να έχει επίδραση και στα προβλήματα που θα αντιμετωπίζει και στην ενήλικη ζωή 

του (Gruber, 2009). Επομένως, η κοινωνική επαφή με τους σημαντικούς άλλους δίνει στα 

άτομα με αναπηρία την ικανότητα την ασφάλεια της συνέχειας της σχέσης τους μέσα στον 

χρόνο, στοιχείο που συμβάλλει στην ένταξή τους σε ομάδες (Gruber, 2009). Τα άτομα με 

αναπηρία γίνονται πιο δεκτικά στο να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα προκειμένου να 

βιώσουν την κοινωνική αποδοχή (Oliver & Barnes, 1998). Κάνουν  να αναλάβουν ρόλους 

στην ζωή τους μιμούμενοι το παράδειγμα των ατόμων του περιβάλλοντός τους (Oliver & 

Barnes, 1998).  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία διάφορων ερευνών σχεδιάστηκε και η παρούσα 

έρευνα η οποία ξεκινά, αρχικά, με μία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας πάνω στα 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής στήριξης και στις θεμελιώδεις απόψεις σχετικά με αυτήν 

που αφορούν στο γενικό πληθυσμό. Η ενασχόληση με την συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων 

και η διερεύνηση του παραπάνω θέματος είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς ερευνητικού 
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υλικού, στοιχείο που συνέβαλλε στην ανάγκη για διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

ερευνητικής εργασίας.  

 Στην συνέχεια, δίνεται έμφαση στην συμβολή της κοινωνικής στήριξης στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων και στη συμβολή της στην ζωή των ατόμων με αναπηρία. Η 

βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση συνεχίζει με την παράθεση σχετικών με το θέμα της 

κοινωνικής στήριξης ερευνών και πιο συγκεκριμένα στην κοινωνική στήριξη που 

λαμβάνουν τα άτομα με οπτική αναπηρία. 

Στην πορεία της ερευνητικής αυτής διαδικασίας η συγγραφέας εστιάζει στο θέμα 

που θέλει να ερευνήσει παρουσιάζοντας την ομάδα των ατόμων που θα συμμετέχουν στην 

διαδικασία, τον ειδικό αυτό πληθυσμό και εκθέτει, ακολούθως, τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν και εξυπηρετούν στην κάλυψη συγκεκριμένων στόχων. Το βασικό 

εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι η ελεύθερη συνέντευξη και οι άξονες που την διέπουν 

έχουν να κάνουν με τον τύπο της στήριξης που λαμβάνουν τα άτομα με νομική τύφλωση 

όσον αφορά στα πρακτικά και συναισθηματικά ζητήματα που καλούνται καθημερινά να 

αντιμετωπίζουν.   

Οι στόχοι και οι σκοποί της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση του ρόλου των 

σημαντικών άλλων στην ζωή και καθημερινή εμπειρία των ενηλίκων με νομική τύφλωση  

στην Ελλάδα. Αυτό φανερώνεται μέσα από μία ελεύθερη συζήτηση πάνω στον τρόπο που 

δέχονται βοήθεια από το περιβάλλον τους και η συζήτηση αυτή εστιάζει στο είδος της 

στήριξης και από ποιον προσφέρεται η κάθε μορφή της.  

Στο τέλος της διαδικασίας, τα άτομα καλούνται, να δηλώσουν απαντώντας, σε ένα 

συμπληρωματικό σε σχέση με τη συνέντευξη, ερωτηματολόγιο για την κοινωνική στήριξη 

στους ενήλικες βασισμένο σ’ αυτό των Sarason, Levine, Basham και Sarason (1983), σε 

μετάφραση του καθηγητή Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου, τον κύκλο των ατόμων που 
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έχουν σημαντικό ρόλο στην ζωή τους και το κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από την 

στήριξη που τους παρέχουν τα άτομα αυτά.  Μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων 

και μέσα από το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποδεικνύεται και η ύπαρξη δικτύου 

υποστήριξης και ποια από τα άτομα που αναφέρθηκαν έχουν κυρίαρχο ρόλο στην ζωή των 

συμμετεχόντων που πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα. 
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Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας - Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

 

Κοινωνικές σχέσεις και κοινωνική στήριξη   

 

Σύμφωνα με τον Βέμπερ (Weber, 1968) οι κοινωνικές σχέσεις έχουν να κάνουν με 

τη συμπεριφορά του ενός μέλους προς το άλλο όπως εξηγείται μέσα από τη δράση και την 

αντίδραση (Weber, 1968). Την ίδια άποψη υποστηρίζει ο Durkheim (Durkheim, 2014), ο 

οποίος συνδέει, επίσης, τις κοινωνικές σχέσεις με την συμπεριφορά και τη δράση 

(Durkheim, 2014). Πέρα, όμως, από την συμπεριφορά, οι κοινωνικές σχέσεις έχουν να 

κάνουν και με την αμοιβαιότητα. Για παράδειγμα, ο Schutz (Schutz, 1970) τόνισε πως μία 

σχέση δεν νοείται εφόσον δεν συγκροτείται μέσα στα πλαίσια κοινών εμπειριών. Κάθε 

μέλος μπορεί να αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο που θα αντιλαμβανόταν 

και ο άλλος αν ήταν στη θέση του (Schutz, 1970). Επομένως, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, 

καταλήγει στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει σχέση χωρίς ανταπόκριση είτε θετική είτε 

αρνητική αντίστοιχα από το κάθε μέλος (Schutz, 1970).   

Ένα ακόμα στοιχείο που έχει να κάνει με τις κοινωνικές σχέσεις είναι οι επιλογές  

(Τσιβάκου, 2000). Κάθε άτομο στην επικοινωνία του «εγώ» του με τον άλλο χρησιμοποιεί 

πληθώρα επικοινωνιακών συμβάντων τα οποία βοηθούν στην παρατήρησή (Τσιβάκου, 

2000). Στην διαδικασία αυτή το άτομο προσπαθεί να ερμηνεύσει τον άλλο, να εντοπίσει 

ομοιότητες της συμπεριφοράς του ίδιου με τους άλλους και των αξιολογικών και ηθικών 

τους κριτηρίων (Τσιβάκου, 2006). Ορισμένες φορές η ισορροπία της επικοινωνίας ή της 

δράσης σε μία σχέση κλονίζεται όταν υπερισχύει το υποκειμενικό κριτήριο για την 

ισοτιμία της στοιχείο που οδηγεί σε επανακαθορισμό των δρώντων υποκειμένων 

(Τσιβάκου, 2006).  Η αμοιβαιότητα, η ανταπόκριση στον άλλο και η κατανόηση του ενός 

για τη θέση του άλλου, σχετίζεται με την ύπαρξη ή μη εκμετάλλευσης, καθώς δεν είναι 
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συγκεκριμένος ο βαθμός της δράσης που επηρεάζει τον βαθμό αμοιβαιότητας (Weber, 

1978). 

Ένα μεγάλο μέρος της ζωής του ατόμου αφορά σε ενέργειες στις οποίες προβαίνει 

μαζί με άλλα πρόσωπα, αναπτύσσει συλλογικές ενέργειες στις οποίες το άτομο έχει 

διαμορφώσει αμοιβαία μοντέλα δραστηριοποίησης (Miell & Dallos, 2007).  Επιπρόσθετα,  

συμμερίζεται κοινούς τρόπους σκέψης και συναισθήματα, αποκτά μία αίσθηση κοινής 

ταυτότητας μέσα από τη συνεχή ροή των καθημερινών αλληλεπιδράσεων, των 

συζητήσεων, της προσωπικής και εργασιακής ρουτίνας (Miell & Dallos, 2007). Μέσα από 

τα άτομα που αποτελούν τις επαφές του προκύπτουν δεσμοί και διαφορετικοί τύποι 

σχέσεων όπως οι φίλοι, τα αδέρφια και οι συνάδερφοι (Miell & Dallos, 2007). Η επαφή με 

τους άλλους δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να μπορεί να διαμορφώνει συνειδήσεις και να 

ανταλλάσσει στοιχεία του πολιτισμού, να ανταλλάσσει πληροφορίες και να μιμείται 

μοντέλα συμπεριφορών μέσα από τις σχέσεις με  άτομα από άλλες ηλικιακές ομάδες, 

εθνικότητα, θρησκεία και κοινωνική τάξη (Traag & Bruggeman, 2009). Όλοι έχουν 

διαφορές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρουσιάζουν και ομοιότητες. Η ανάγκη του 

ατόμου να ενσωματώνεται σε ομάδες υποστήριξης και να αλληλεπιδρά με ανόμοια άτομα 

με διαφορετικές στάσεις, αξίες και συμπεριφορές από εκείνον, τον κάνει αυτομάτως πιο 

πλούσιο και πλήρη (Lakey & Lutz, 1996). Οι άνθρωποι για να αντιμετωπίζουν τις 

δυσκολίες έχουν μάθει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μοιράζονται τα  

συναισθήματά τους με τους άλλους δείχνοντας μερικές φορές την απαραίτητη ανοχή 

(Lakey & Lutz, 1996).  
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Ο ρόλος της κοινωνικής στήριξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων και η  

κοινωνική στήριξη στα δύο φύλα 

 

Η κοινωνική στήριξη, μπορεί να προσδιοριστεί με πολλούς τρόπους. Ένας από 

αυτούς είναι ότι σχετίζεται με την βοήθεια που λαμβάνει ή αντίστοιχα προσδοκά ένα 

άτομο από το κοινωνικό του δίκτυο (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009· 

Papakonstantinou & Papadopoulos, 2010). Στο κοινωνικό δίκτυο συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα άτομα του περιβάλλοντος του κάθε ατόμου, με τα οποία αλληλεπιδρά στην καθημερινή 

του ζωή και είναι για παράδειγμα τα άτομα της οικογένειάς του, οι φίλοι, οι γείτονες και οι 

άλλοι (Kef, Hox & Habekothe, 2000). Η παροχή κοινωνικής στήριξης μπορεί φέρει 

ψυχολογικές συνέπειες  στα άτομα καθώς επηρεάζεται θετικά η ποιότητα της ζωής τους, η 

αυτοπεποίθησή τους, η μοναξιά που νιώθουν. Παράλληλα, η ψυχοκοινωνική τους 

ανάπτυξη επηρεάζεται σε σχέση με την αναπηρία τους και την κοινωνική στήριξη που 

τους παρέχεται μέσα από τις κοινωνικές τους σχέσεις (Huure, 2000· Kef, Hox & 

Habekothe, 2000).  

Η σχέση ανάμεσα στην προσλαμβάνουσα κοινωνική στήριξη και την υγεία 

σώματος και νου είναι μία από τις πιο ευρέως τεκμηριωμένες επιδράσεις στην 

εφαρμοσμένη ψυχολογία (Lakey & Lutz, 1996). Πιο αναλυτικά η πρόσληψη κοινωνικής 

στήριξης μπορεί να είναι σύμφωνα με έρευνες ένας σημαντικός παράγοντας 

αντιμετώπισης κρίσεων (Joseph, Williams & Yule, 1992). Ενήλικες που έχουν βιώσει 

παιδική κακοποίηση είναι πιο επιρρεπείς στο να αποκτήσουν τάσεις αυτοκτονίας ή να 

αυτοτραυματιστούν, στοιχείο που φαίνεται να μειώθηκε στα άτομα που τους προσφέρθηκε 

κάποιου είδους κοινωνική στήριξη  (Nock, Joiner, Gordon, Lloyd-Richardson & Prinstein, 

2006).  

Το άτομο έχει ανάγκη να νιώσει αγαπητό, ότι τον νοιάζονται και τον φροντίζουν τα 

άτομα του κοινωνικού του συνόλου, ότι τον υπολογίζουν, το εκτιμούν και τον αποδέχονται 
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(Porritt, 1979). Η συναισθηματική σταθερότητα που δημιουργείται όταν ένα άτομο 

προσπαθεί να λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητάς είναι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει θετικά την ψυχολογική κατάσταση ατόμων που έχουν υποστεί τραυματικές 

εμπειρίες, διακατέχονται από ψυχολογική αστάθεια και αυτοκτονικές τάσεις (Kwok, 

Yeung, Low, Lo & Tam, 2015). Η έλλειψη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, σύμφωνα με 

έρευνες που έχουν γίνει σε ενήλικες, τους κάνει πιο επιρρεπείς στο να αποκτήσουν 

αρνητικές αυτοκτονικές σκέψεις ή ακόμα και συμπεριφορές (Speckens & Hawton, 2005· 

Thompson, Mazza, Herting, Randell & Eggert, 2005· Hirsch, Chang,& Jeglic, 2012). 

Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών των Brown, Harris, Hepworth και Robinson, (1994), 

των Penninx, Tilburg, Boeke, Deeg, Kriegsman & Eijk (1998), των Johnson, Winett, 

Meyer, Greenhouse, και Miller (1999) και των Schroevers, Ranchor & Sanderman 2003 

έχει αποδειχθεί ότι το ποσοστό της προσλαμβάνουσας κοινωνικής στήριξης μπορεί να 

προβλέψει την εμφάνιση της κατάθλιψης (Brown, Harris, Hepworth, & Robinson, 1994· 

Penninx, van Tilburg, Boeke, Deeg, Kriegsman & van Eijk, 1998· Johnson, Winett, Meyer, 

Greenhouse, & Miller, 1999· Schroevers, Ranchor & Sanderman, 2003) όπως επίσης 

μπορεί να προλαμβάνει και την εκδήλωση θυμού και εχθρικών πράξεων (Heponiemi, 

Elovainio, Kivimäki, Pulkki, Puttonen & Keltikangas-Järvinen, 2006).  

Η θετική αντιμετώπιση της ζωής προλαμβάνει το άτομο να αναπτύξει παθολογικές 

συμπεριφορές όταν θεωρεί πως η ζωή του δεν έχει νόημα και του δίνει δύναμη να μπορεί 

να αντιμετωπίζει δυσκολίες, όπως το διαζύγιο των γονέων, ο θάνατος ενός αγαπημένου 

προσώπου και η σωματική και λεκτική κακοποίηση (Seligman, & Csikszentmihalyi, 

2014). Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του στοιχεία που μπορούν να τον προστατέψουν από το 

να αποκτήσει ασθένειες του μυαλού, όπως είναι: το κουράγιο, οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες, η πίστη, ηθική, ελπίδα, η επιμονή (Seligman, & Csikszentmihalyi, 2014). Τα 

άτομα για να βιώσουν την «καλή ζωή», αυτή που αξίζει να την ζει κανείς, είναι εκείνα που 
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έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να συμβάλλεις στην ευημερία των άλλων 

με την προσφορά σου και να σέβεσαι τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους 

(Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 2006).  

Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα γεγονότα της ζωής τους τα δύο φύλα και τις 

σχέσεις τους μεταξύ τους έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες όπως είναι 

ψυχοκοινωνικοί, βιολογικοί και πολιτισμικοί κατά κύριο λόγο, όπως επίσης και κοινωνικοί 

και κοινωνικο-οικονομικοί (Bekker & Μens-Verhulst, 2007). Προσωπικοί και σχεσιακοί 

παράγοντες όχι μόνο δρουν αναλγητικά στην ψυχοσύνθεση των ενηλίκων αλλά 

συμβάλλουν και στην λήψη αποφάσεων καθοριστικών για την ζωή τους όπως είναι η  

επιλογή του επαγγέλματος (Sica, Crocetti, Ragozini, Sestito & Serafini, 2016). Η 

λαμβάνουσα κοινωνική στήριξη από τους γονείς, τους φίλους και η κοινωνικοποίησή του 

στην ομάδα των συνομηλίκων μπορεί να επιδράσει θετικά ή και αρνητικά στον τρόπο με 

τον οποίο το άτομο θα αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που δημιουργούνται στο περιβάλλον 

του (Zimmermann & Becker-Stoll, 2002· Gayman, Turner, Cislo & Eliassen, 2010).  

Η κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν τα παιδιά από τους γονείς τους επηρεάζει, 

σύμφωνα με έρευνες, θετικά περισσότερο τις κόρες και όχι τόσο τους γιους, γι’ αυτό το 

λόγο η κακή επικοινωνία του ζευγαριού μπορεί να επηρεάσει εξίσου την ψυχοσύνθεση 

τους όσον αφορά στην ανάπτυξη του συναισθημάτων κατάθλιψης (Landman-Peeters, 

Hartman, Pompe, Boer, Minderaa & Ormel, 2005). Ωστόσο δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο 

σε σχέση με το άγχος (Landman-Peeters, και συν, 2005). Η κοινωνική στήριξη που 

παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους έχει να κάνει με το αν θα αποκτήσουν συναισθηματικά 

προβλήματα κατά την ενήλικη ζωή τους (Helsen, Vollebergh & Meeus, 2003). Η ύπαρξη 

ενός δικτύου υποστήριξης και η παροχή κοινωνικής στήριξης βοηθούν στην αντιμετώπιση 

αγχωτικών συνθηκών της καθημερινότητας και των κρίσιμων καταστάσεων που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα στη ζωή τους (Seeman & Syme, 1987· Hemingway & Marmot, 



21 
 

1999· Salunke, 2013). Παράλληλα υπάρχει σχέση ανάμεσα στην κοινωνική στήριξη και 

στην ποιότητα της ζωής και την κατάθλιψη όπως προαναφέρθηκε (Irwin, LaGory, Ritchey 

& Fitzpatrick, 2008), στην κοινωνική στήριξη και το κοινωνικό άγχος και τις διατροφικές 

διαταραχές (Wonderlich-Tierney & Wal, 2010). Υπάρχει, επίσης, σχέση ανάμεσα στην 

κοινωνική στήριξη σχετικά με τη λειτουργική σχέση της οικογένειας με το άτομο και την 

υγεία του νου και την αποφυγή συναισθημάτων άγχους και κατάθλιψης (Leung, Chen, Lue 

& Hsu, 2007).  

Σχετική έρευνα των Hewitt, Caelian, Flett, Sherry, Collins & Flynn (2002) που 

πραγματοποιήθηκε σε 426 φοιτητές Κολλεγίων έδειξε ότι πέρα από την κοινωνική στήριξη 

που επηρεάζει την κατάθλιψη και το άγχος ένας ακόμη παράγοντας είναι η τελειομανία. 

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ληφθείσα κοινωνική στήριξη μπορεί να 

προστατέψει τους τελειομανείς από το να αναπτύσσουν τέτοιου είδους ψυχοπαθολογία 

(Hewitt, Caelian, Flett, Sherry, Collins & Flynn, 2002· Zhou, Zhu, Zhang & Cai, 2013). 

 Μερικές φορές οι προσδοκίες μας σε σχέση με την στήριξη που θέλουμε να 

λαμβάνουμε από τους άλλους μπορεί να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα γεγονός 

που δημιουργεί μπερδεμένα συναισθήματα απαισιοδοξίας άγχους και κατάθλιψης 

(Kempke, Van Houdenhove, Luyten, Goossens, Bekaert & Van Wambeke, 2011). Η στάση 

αυτή προέρχεται από την στάση των γονέων και την επιβολή υψηλών στάνταρ στις 

κοινωνικές σχέσεις των παιδιών τους (Zhang & Cai, 2012). Η τελειότητα των σχέσεων 

μπορεί να επιδιώκεται αλλά δύσκολα επιτυγχάνεται με αποτέλεσμα οι υψηλές απαιτήσεις 

των ατόμων να παίρνουν την τέλεια βοήθεια από τους άλλους να καταλήγει συχνά σε 

αποτυχία (Zhang & Cai, 2012). Η προσαρμοστική τελειομανία των Dour και Theran 

(2011) μπορεί να οδηγήσει σε φόβο της αποτυχίας και ανάπτυξη αρνητικών και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση του ίδιου του ατόμου παρά επιδίωξη για το κυνήγι της πραγματικής 

τελειότητας (Dour & Theran, 2011). 
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Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ηλικία είναι συνήθως η απώλεια 

σταδιακά των δυνάμεων με αποτέλεσμα τα άτομα να χάνουν την δυναμικότητα και την 

ενεργητικότητα που είχα στο παρελθόν και να γεμίζουν με αρνητικά συναισθήματα (Wahl, 

Schilling, Oswald & Heyl, 1999). Όταν το γήρας δε έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση 

διάφορων επιπρόσθετων αναπηριών, όπως είναι η απώλεια όρασης, στην συγκεκριμένη 

περίπτωψση, η ψυχολογική κατάσταση των ατόμων επιδεινώνεται και κατακλύζεται από 

αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα (Wahl, Schilling, Oswald & Heyl, 1999). Ένας 

τρόπος να αποκτήσουν την διάθεση να υπερνικήσουν τη φθορά του σώματος είναι μέσα 

από τις κοινωνικές σχέσεις κ την κοινωνική στήριξη, μέσα από την οποία τα άτομα 

μπορούν να αποκτήσουν ψυχολογικής ελαστικότητα ως εργαλείο για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων τους για δράση  (Wahl, Schilling, Oswald & Heyl, 1999). Γι’ αυτό το λόγο 

είναι σημαντική η κοινωνική επαφή με τους άλλους και η σύναψη κοινωνικών σχέσεων 

(Wahl, Schilling, Oswald & Heyl, 1999). 

Θετική επιρροή έχει η κοινωνική στήριξη στην βελτίωση της ψυχολογικής 

κατάστασης ασθενών με καρκίνο στην Τουρκία, σύμφωνα με αποτελέσματα σχετικής 

έρευνας των Yildirim και Kocabiyik (2010). Η μείωση των συναισθημάτων της μοναξιάς 

έγινε ύστερα από κάλυψη της ανάγκης τους για συντροφικότητα και κοινωνικές επαφές  

(Yildirim & Kocabiyik, 2010). Τα ποσοστά δεν επηρεάστηκαν από άλλους κοινωνικούς 

παράγοντες αλλά ούτε και τα ποικίλα δημογραφικά στοιχεία έπαιξαν κάποιο ρόλο στην 

αλλοίωση των αποτελεσμάτων (Yildirim & Kocabiyik, 2010). Για την ακρίβεια η ανάγκη 

για στήριξη όπως αποδείχθηκε των πασχόντων δεν εξαρτάται ούτε από την ηλικία, το 

φύλο, το πνευματικό τους επίπεδο, το εισόδημα, το στέλεχος του καρκίνου, το στάδιο του 

καρκίνου και την ύπαρξη ή μη πόνου (Yildirim & Kocabiyik, 2010 ﮲Hipkins, Whitworth, 

Tarrier & Jayson, 2004). 
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Ακόμα και στα άτομα με χρόνιο Σύνδρομο Κόπωσης θετικά υπήρξαν μόνο τα 

αποτελέσματα της βοήθειας των σημαντικών άλλων στην ζωή τους και πιο συγκεκριμένα 

όσον αφορά στην μείωση του άγχους, της κατάθλιψης (Ray, 1992). Περιστατικά που 

βίωναν την αρνητική πλευρά της βοήθειας αυτής είχαν να σημειώσουν αύξηση των 

επιπέδων του άγχους που βίωσαν και της κατάθλιψης αντίστοιχα (Ray, 1992). Όσον 

αφορά στην κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν στον εργασιακό τομέα τα άτομα σε σχέση 

με τη μείωση των συναισθημάτων της κατάθλιψης και άγχους σχετική έρευνα των Plaisier, 

Bruijn, Graaf, Have, Beekman και Penninx (2007) έδειξε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν 

χαμηλότερα ποσοστά μείωσης, ενώ αντίθετα οι άνδρες έδειξαν μεγαλύτερη βελτίωση στην 

ψυχολογία τους (Plaisier, Bruijn, Graaf, Have, Beekman & Penninx, 2007). 

Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο την κοινωνική στήριξη και 

τεράστια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα (Lakey & Lutz, 1996). Πιο 

συγκεκριμένα οι άντρες όταν πρόκειται για  κοινωνική στήριξη είναι πρόθυμοι να δώσουν 

την συμβουλή τους σε όποιον την χρειάζεται. Από την άλλη μεριά και σύμφωνα με τα 

ευρήματα της ίδιας σχετικής έρευνας των Lakey και Lutz (1996) οι γυναίκες όταν 

προσφέρουν την βοήθειά τους είναι κυρίως συναισθηματικής φύσεως υποστήριξη (Lakey 

& Lutz, 1996). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες όπως, η απουσία κοινωνικής στήριξης μπορεί 

να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία του ατόμου και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με 

έρευνα των André-Petersson, Engström, Hedblad, Janzon και Rosvall (2007) και των 

Hemingway, Malik και Marmot, (2001), έχει αποδειχθεί ότι γυναίκες που αντιμετώπιζαν 

μεγάλη πίεση στον εργασιακό τομέα ήταν πιο επιρρεπείς στο να παρουσιάσουν καρδιακά 

προβλήματα (André-Petersson, Engström, Hedblad, Janzon & Rosvall, 2007· Hemingway, 

Malik & Marmot, 2001). Το κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να επηρεάζει τα κορίτσια σε 

μεγαλύτερο βαθμό καθώς επηρεάζονται περισσότερο σε σύγκριση με τα αγόρια όσον 

αφορά στο άγχος για ό,τι αφορά στο σπίτι, το άγχος της αποδοχής από την ομάδα των 
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συνομηλίκων τους, της καλής απόδοσης στο σχολικό περιβάλλον και όσον αφορά στην 

υπευθυνότητα που πρέπει να δείχνουν απέναντι στους ενηλίκους (Moksnes, Moljord, 

Espnes & Byrne, 2010). Το κοινωνικό δίκτυο είναι κάτι το οποίο επιδρά περισσότερο στην 

ψυχοσύνθεση των κοριτσιών όπως διαφαίνεται με βάση επιστημονικά ευρήματα των 

McMahon, Grant, Compas, Thurm και Ey (2003) που επισημαίνουν διαφορές ανάμεσα 

στα δύο φύλα σε σχέση με το άγχος και την αυτοεκτίμηση (McMahon, Grant, Compas, 

Thurm & Ey, 2003).  

Σε έρευνα των Matud, Ibañez, Bethencourt, Marrero και Carballeira (2003) που 

έγινε σε άνδρες και γυναίκες για την προσδοκώμενη κοινωνική στήριξη που έχουν να 

λαμβάνουν σε περίπτωση ανάγκης οι γυναίκες επισήμαναν την συναισθηματική (π.χ. 

συμπόνια, φροντίδα, εξύψωση της αυτοπεποίθησης, κοινωνικοποίηση). Οι άνδρες, από την 

άλλη πλευρά υπογράμμισαν την πρακτική κοινωνική στήριξη (π.χ. την πρακτική βοήθεια 

και την οικονομική ενίσχυση). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα δύο φύλα 

προσανατολίζονται διαφορετικά όσον αφορά στον τύπο στήριξης που θα είχαν ανάγκη να 

τους προσφέρουν (Matud, Ibañez, Bethencourt, Marrero & Carballeira, 2003).  

Το να γνωρίζει κανείς ότι οι άλλοι είναι διαθέσιμοι να του προσφέρουν την βοήθειά 

τους σε περίπτωση που αυτή κριθεί απαραίτητη είναι ένας παράγοντας που κάνει τα άτομα 

να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά σύμφωνα με σχετική έρευνα των Sarason, Pierce, 

Shearin, Sarason, Waltz και Pope (1991). Η σιγουριά αυτή έχει να κάνει με τον βαθμό που 

τους επιτρέπει η προσωπικότητά τους να επηρεάζονται από το γεγονός αυτό (Sarason, 

Pierce, Shearin, Sarason, Waltz & Pope, 1991﮲ Lakey & Cassady, 1990· Procidano & 

Heller, 1983· Sarason, Shearin, Pierce & Sarason, 1987).   
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Κατηγορίες της κοινωνικής στήριξης  

 

 

Σύμφωνα με την ψυχολογία του ανθρώπου η ανάγκη για δημιουργία κοινωνικών 

συναναστροφών είναι επιτακτική και θεμελιώδης (Reis, Collins, & Berscheid, 2000), 

καθώς από εκεί εξαρτάται η προσωπική του ευημερία (Berkman, Glass, Brissette, & 

Seeman, 2000· Stroebe & Stroebe, 1996). Η ποιότητα των σχέσεων του δημιουργούν ένα 

εύπορο περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να υπάρξει ισορροπία, ψυχική και σωματική 

ηρεμία, στοιχεία ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου που επιδιώκει την ευτυχία (Berkman, 

Glass, Brissette, & Seeman, 2000· Stroebe & Stroebe, 1996). Μέσα από τη δημιουργία των 

σχέσεων αυτών δημιουργούνται και σχέσεις αλληλοβοήθειας που άλλοτε καταλήγουν να 

είναι αποτελεσματικές και άλλοτε έχουν απογοητευτικά αποτελέσματα (Matire, Stephens, 

Druley & Wojno, 2002· Abraido-Lanza, 2004).  

Η κοινωνική στήριξη σύμφωνα με έρευνα των Pierce, Lakey, Sarason, Sarason και 

Joseph (1997) επιδέχεται πολλών κατηγοριοποιήσεων (Pierce, Lakey, Sarason, Sarason, & 

Joseph, 1997), για το λόγο ότι είναι μία πολυδιάστατη έννοια. Για παράδειγμα, μία 

κατηγοριοποίηση διαχωρίζει την συναισθηματική στήριξη, τη στήριξη που έχει να κάνει 

με την πληροφόρηση (π.χ. η στήριξη που έχει να κάνει με το να δίνει κανείς οδηγίες και να 

παίρνει πληροφορίες για ένα θέμα που το ενδιαφέρει), τη στήριξη που έχει να κάνει με 

χειρονακτικές εργασίες (π.χ. υλική υποστήριξη, πρακτική υποστήριξη) και τη θετική 

κοινωνική στήριξη (π.χ. κοινωνική ένταξη, συντροφικότητα) σύμφωνα με τους Sherbourne 

και Stewart, (1991). Μεταξύ άλλων σύμφωνα με έρευνες των Brough και Pears (2004) και 

των Kahn και Antonucci (1980) και της Kef (2002) διαφαίνεται να γίνεται μία ακόμη 

κατηγοριοποίηση. Η κατηγοριοποίηση είναι αυτή που περιλαμβάνει μόνο την πρακτική 

(practical) και συναισθηματική (emotional) χωρίς να αποκλείονται και περισσότερες 

κατηγοριοποιήσεις (Brough & Pears, 2004· Kahn & Antonucci, 1980· Kef, 2002).   
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Σε κάθε περίπτωση τα είδη της κοινωνικής στήριξης σύμφωνα με τους Bolger και 

Amarel (2007) μπορεί να είναι εμφανή, δηλαδή να γίνονται κατανοητά αλλά και αφανή, 

πράγμα που συνιστά ακόμα μία κατηγοριοποίηση της κοινωνικής στήριξης που παρέχεται 

από τους ανθρώπους (Bolger & Amarel, 2007). Μία εξήγηση αυτής της κατηγοριοποίησης 

είναι το γεγονός ότι η στήριξη που παρέχεται πολλές φορές από τους φίλους, τους 

συναδέλφους ακόμα και από τους συγγενείς (Bolger, Zuckerman & Kessler, 2000). Γίνεται 

μέσα στα καθημερινά, φυσιολογικά πλαίσια της σχέσης τους με αποτέλεσμα να μην 

μετριέται σαν εμφανής κοινωνική στήριξη  (Bolger, Zuckerman & Kessler, 2000). Η 

καθημερινή απόδειξη της αγάπης και της φροντίδας δεν είναι κάτι μετρήσιμο όταν αυτό 

έχει μεγάλη συχνότητα επομένως κάθε πράξη μπορεί να μένει στην αφάνεια (Bolger, 

Zuckerman & Kessler, 2000). Σε κάθε περίπτωση όμως η πράξεις των ατόμων είναι 

ευπρόσδεκτες και συμβάλλουν στην βελτίωση της ψυχολογική τους κατάστασης και από 

την πλευρά αυτού που την παρέχει την στήριξη και από την πλευρά εκείνου που την 

δέχεται (Bolger, Zuckerman & Kessler, 2000).  

Μερικές φορές η κοινωνική στήριξη επικοινωνείται έμμεσα και υπάρχει το 

ερώτημα αν αυτό καταλήγει να είναι πιο αποτελεσματικό (Bolger & Amarel, 2007). 

Πάντως, το να γνωρίζει κάποιος ότι οποιαδήποτε στιγμή που θα χρειαστεί βοήθεια θα τους 

είναι και διαθέσιμη από τους άλλους σίγουρα είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει 

δραστικά στην μείωση των αρνητικών συναισθημάτων δυστυχίας (Bolger & Amarel, 

2007) όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως.    

Μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει ασχοληθεί με τον προσδιορισμό των 

κατηγοριοποιήσεων της κοινωνικής στήριξης (Paulsen & Berg, 2016). Πιο συγκεκριμένα 

μερικές από αυτές τις προσπάθειες προσδιορισμού έγιναν σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. 

Μία από αυτές ασχολείται με την μετάβαση από την εφηβική ηλικία στην ενήλικη ζωή 

(Paulsen & Berg, 2016). Η διαδικασία αυτή χρειάζεται να γίνει ομαλά και για να γίνει 
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αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα λειτουργικό υποστηρικτικό δίκτυο μελών της 

οικογένειας και φίλων που να παρέχουν στα άτομα θετική πρακτική και συνάμα 

συναισθηματική υποστήριξη (Paulsen & Berg, 2016). Λέγοντας  θετική πρακτική 

υποστήριξη, στην συγκεκριμένη περίπτωση, εννοείται η παροχή οικονομικής υποστήριξης 

και παροχής στέγης και η κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών (Paulsen & Berg, 2016). 

Με τον όρο συναισθηματική υποστήριξη εννοείται η ύπαρξη ατόμων που να δείχνουν 

έμπρακτα την αγάπη και το ενδιαφέρον τους όποτε και αν χρειάζεται (Paulsen & Berg, 

2016).   

Σύμφωνα με τη Πολυδιάστατη Κλίμακα Προσλαμβάνουσας Κοινωνικής Στήριξης- 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) η οικογένεια, οι φίλοι και οι 

σημαντικοί άλλοι είναι οι τρεις πηγές προσλαμβάνουσας κοινωνικής στήριξης στους 

ενήλικες (Canty- Mitchell & Zimet, 2000· Eker, Arkar & Yaldiz, 2000). Η κατηγορία των 

σημαντικών άλλων είναι πιο γενική και απροσδιόριστη σε σχέση με τις άλλες δύο που 

είναι συγκεκριμένες (Cheng & Chan, 2004). Παρόλα αυτά, σχετική έρευνα των Cheng και 

Chan (2004) που πραγματοποιήθηκε στον πληθυσμό του Χονγκ Κονγκ έδειξε ότι υπάρχει 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στην κοινωνική στήριξη που παρέχεται από την οικογένεια 

και κυρίως από τους γονείς στους νέους και στους ενήλικες πράγμα που ίσως αιτιολογεί 

γιατί οι ενήλικες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στη ζωή τους (Cheng & Chan, 

2004).  

Σύμφωνα με έρευνα των Cimarolli και Wang (2006) που πραγματοποιήθηκε σε 

άτομα με προβλήματα όρασης τα εργαζόμενα άτομα που σημείωναν αυξημένες κοινωνικές 

συναναστροφές και συνδιαλλαγές με τους συναδέλφους τους έδειξαν να προσλαμβάνουν 

λιγότερη υπερπροστασία από το κοινωνικό τους δίκτυο σε σχέση με άτομα που δεν 

εργάζονται καθόλου (Cimarolli & Wang, 2006). Τα κοινωνικά, οικονομικά και 

ψυχολογικά προνόμια που τους προσφέρει η εργασία είναι τρεις από τους παράγοντες που 
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φαίνεται να συμβάλλουν στην μείωση της αρνητικής στήριξης και στην αύξηση της 

θετικής κοινωνικής στήριξης από τους φίλους λόγω της αύξηση των μελών του 

κοινωνικού δικτύου (Cimarolli & Wang, 2006). Θετικά αποτελέσματα της στήριξης αυτής 

μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία του ατόμου (Reinhardt, 2001) όπως επίσης και τον 

τομέα της εκπαίδευσης αφού η επιτυχία αυτή ωθεί το άτομο σε αναζήτηση για περαιτέρω 

διεύρυνση των οριζόντων του και εμπλοκή με περισσότερα αντικείμενα προκειμένου να 

εδραιωθεί στον εργασιακό τομέα (Leonard & D'Allura, 2000). 

Η κοινωνική στήριξη ποικίλλει ανάλογα με τις εμπειρίες που έχουν βιώσει τα 

άτομα (Sarason, Shearin, Pierce & Sarason, 1987). Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που 

βρίσκονται κάτω από υψηλή πίεση και άγχος έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συναισθηματικής 

υποστήριξης από άλλα που μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις με 

μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα (Sarason, Shearin, Pierce & Sarason, 1987). Οι μορφές 

της στήριξης επηρεάζουν τα άτομα στον τρόπο που δέχονται την αγάπη των άλλων και 

ξεκινούν σχέσεις μέσα στις οποίες υπάρχει ανοιχτός διάλογος  (Sarason, Shearin, Pierce & 

Sarason, 1987). Για παράδειγμα, η προσλαμβάνουσα αρνητική κοινωνική στήριξη έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεση των ατόμων με οπτική αναπηρία ακόμα και σε 

περιπτώσεις που έχουν μάθει να προσαρμόζονται στην σοβαρότητα του προβλήματος που 

αντιμετωπίζουν και έχουν υψηλής λειτουργικότητας αναπηρία  (Cimarolli, 2006).  

Όσο περισσότερη είναι η πρόσληψη θετικής κοινωνικής στήριξης, τόσο 

περισσότερο απομακρύνεται από το να βιώνει συναισθηματική δυστυχία και 

ανικανοποίηση (Kaul & Lakey, 2003). Το ίδιο ισχύει και για τα συναισθήματα 

ψυχολογικής δυστυχίας (Kaul & Lakey, 2003). Η πρωταρχική γενετική σχέση που μπορεί 

να έχουν τα άτομα μεταξύ τους μπορεί να επηρεάζει την μορφή της στήριξης που 

αναζητούν και έχουν ανάγκη καθώς επίσης διαμορφώνουν και εκείνη που είναι 

διατεθειμένοι να προσφέρουν στους άλλους (Kaul & Lakey, 2003). Η οικειότητα ανήκει 
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στα χαρακτηριστικά μιας ποιοτικής κοινωνικής σχέσης που προκύπτει ανάμεσα σε δύο 

άτομα (Kaul & Lakey, 2003). Η ποιότητα της κοινωνικής στήριξης επηρεάζει, επομένως, 

και την ανάγκη για συντροφιά, αναζήτηση σχέσεων που προσφέρουν χαρά, διασκέδαση 

και χαλάρωση, στοιχεία που συνδέονται με την ευημερία και την καλή ζωή ενός 

ευτυχισμένου ατόμου (Kaul & Lakey, 2003). Οι περισσότερες έρευνες πάνω στην 

κοινωνικής στήριξη που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν να κάνουν με την 

στήριξη που έχει να κάνει με την διεκπεραίωση πρακτικών θεμάτων (Cohen, Gordon, & 

Gotlieb, 2000). 

Οι κατηγορίες πληθαίνουν ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστωτε έρευνας, όπως 

στην περίπτωση των Okun και Keith (1998) που εξέτασαν την επίδραση θετικών και 

αρνητικών συναναστροφών σε δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (Okun & Keith, 1998). 

Η κοινωνική στήριξη ποικίλλει ανάλογα με ποιον την παρέχει (Adams & Blieszner, 1995). 

Οι  θετικές κοινωνικές συναναστροφές με τα παιδιά και τους κοντινούς φίλους όπως 

επίσης και με τον/την σύζυγο, μπορούν να παρέχουν ένα υγιές και ήρεμο περιβάλλον για 

τα άτομα (Adams & Blieszner, 1995). Τέτοιου είδους σχέσεις και συναναστροφές μπορούν 

να προλαμβάνουν τα άτομα από την ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων κατάθλιψης είτε 

βρίσκονται σε νεαρή ηλικία είτε στην τρίτη ηλικία (Okun & Keith, 1998). Όταν μία από 

τις καθημερινές συναναστροφές αποβεί αρνητική η συναναστροφή με ποιες κοινωνικές 

ομάδες μπορεί να καλυτερέψει την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου και με ποιες όχι  

(Okun & Keith, 1998). Στην περίπτωση, των ατόμων τις τρίτης ηλικίας που βιώνουν 

αρνητική συναναστροφή με την σύζυγο ή με τους φίλους ή συγγενείς, η θετική επαφή με 

τα παιδιά και γενικότερα με φίλους και συγγενείς είναι πιο βοηθητική (Okun & Keith, 

1998). Οι κοινωνικές σχέσεις πρέπει να διαμορφώνονται ανάλογα με το αν προκαλούν 

θετική επίδραση στα άτομα, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να επιλέγει κανείς τα άτομα 

που τον πλαισιώνουν με μεγάλη προσοχή (Okun & Keith, 1998).  
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Η Κοινωνική στήριξη στα άτομα με αναπηρίες  

 

Τα άτομα με εμφανείς σωματικές αναπηρίες εξαρτώνται πολλές φορές από την 

βοήθεια των άλλων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε καθημερινή βάση (Braithwaite 

& Eckstein, 2003). Επειδή οι κατηγορίες των σωματικών αναπηριών, είναι πολλές, πολλοί 

είναι και οι τύποι της υποστήριξης που χρειάζονται ανά περίπτωση (Braithwaite & 

Eckstein, 2003). Διαφορετική είναι η ποιότητα της αναγκαίας στήριξης και η ποσότητά της 

μερικές φορές ποικίλλει (Braithwaite & Eckstein, 2003). Όταν η ποσότητα, η διάρκεια και 

ο τύπος της στήριξης δεν γίνεται με τον τρόπο που είναι αρκετός, μπορεί να έχει αρνητικά 

αποτελέσματα (Braithwaite & Eckstein, 2003). Αυτό γίνεται καθώς ξεφεύγει από το 

φάσμα της θετικής βοήθειας και παίρνει αρνητική χροιά όπως είναι η υπερπροστατευτική 

συμπεριφορά που προσλαμβάνεται ως αρνητική κοινωνική στήριξη (Braithwaite & 

Eckstein, 2003). 

Η κοινωνική στήριξη παρέχεται με την βοήθεια που προσφέρει η οικογένεια 

πρωταρχικά των ατόμων με αναπηρία (Leung, Chen, Lue & Hsu, 2007). Πολλές φορές 

πέρα από τα προφανή αποτελέσματα που είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών τους, έχει 

επίδραση και στην ψυχολογική κατάσταση των ατόμων με διανοητικά προβλήματα και 

χρόνιες ασθένειες σύμφωνα με σχετική έρευνα (Leung, Chen, Lue & Hsu, 2007). Η 

οικογένεια είναι  ένας θεσμός, μία σημαντική πηγή στήριξης των ενηλίκων και 

στυλοβάτης πολλών πολιτισμών (Leung, Chen, Lue & Hsu, 2007). Τα άτομα που συνήθως 

προσφέρουν την βοήθειά τους και δεν είναι μέλη της οικογενείας των ατόμων με 

αναπηρία, βρίσκονται κυρίως στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και τους χαρακτηρίζει 

συμπόνια (Van Kleef, Oveis, Löwe, LuoKogan, Goetz & Keltner, 2008). Είναι ικανοί να 

κατανοήσουν τις δυσκολίες που βιώνουν οι άλλοι και είναι πρόθυμοι και ενδιαφέρονται να 

βοηθήσουν με κάθε τρόπο τον πλησίον τους να νιώσει καλύτερα εφόσον φυσικά μπορούν 
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(Van Kleef, Oveis, Löwe, LuoKogan, Goetz & Keltner, 2008). Όταν δεν είναι μέλη της 

οικογένειας των ατόμων με αναπηρία η βοήθεια που προσφέρουν μπορεί αν είναι επί 

πληρωμή γι’ αυτό είναι δύσκολο να αναπτυχθούν εύκολα κοινωνικές σχέσεις (Braithwaite 

& Eckstein, 2003). Αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι είναι ξένοι μεταξύ τους και η 

δημιουργία σχέσεων δημιουργεί άγχος (Braithwaite & Eckstein, 2003). Αυτό το άγχος για 

να ξεπεραστεί πρέπει και οι δύο πλευρές να δείξουν την απαραίτητη υπομονετικότητα και 

να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο για να γνωριστούν και να υπάρξει εξοικείωση 

ανάμεσά τους, πράγμα που δεν υπάρχει στις σχέσεις που έχουν με τα άτομα της 

οικογένειάς τους, ειδικότερα με τους γονείς τους (Braithwaite & Eckstein, 2003).  

Χρόνια προβλήματα υγείας που έχουν δημιουργήσει αναπηρίες, σύμφωνα με 

σχετική έρευνα των Burmedi, Becker, Heyl, Wahl και Himmelsbach (2002) που έγινε σε 

ενήλικες με απώλεια όρασης λόγω γήρατος, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα 

ως προς την κινητικότητα και να επηρεάσουν ακόμα και την πρόσβαση των ατόμων στις 

κοινωνικές συναναστροφές (Burmedi, Becker, Heyl, Wahl & Himmelsbach, 2002). Η 

μείωση στην κοινωνική στήριξη έχει να κάνει με την μορφή, τον τύπο της αναπηρίας, την 

διάρκειά και την σοβαρότητά της. Για παράδειγμα οι ενήλικες με χρόνια απώλεια όρασης 

εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής στήριξης σε σχέση με ενήλικες που την έχασαν 

λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους (Burmedi, Becker, Heyl, Wahl & Himmelsbach, 

2002). Άλλη μία έρευνα των Burmedi, Becker, Heyl, Wahl και Himmelsbach (2002) 

επισημαίνει την υψηλή εξάρτηση των ατόμων με απώλεια όρασης λόγω ηλικίας από τα 

άτομα του κοινωνικού τους δικτύου όσον αφορά στις καθημερινές τους δραστηριότητες 

και ρουτίνες σε σχέση με τους ενήλικες που βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία χωρίς 

κανένα πρόβλημα υγείας (Burmedi, Becker, Heyl, Wahl & Himmelsbach, 2002). Οι ίδιοι 

χρησιμοποιώντας συγκρίσεις μέσα από εικοσαετή παρατήρηση υπογραμμίζουν ότι στην 

κορυφή βρίσκονται ενήλικες με πολλαπλές αναπηρίες, όπως για παράδειγμα προβλήματα 
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ακοής, οι οποίοι εξαρτώνται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τους άλλους όσον αφορά στην 

κάλυψη των προσωπικών καθημερινών αναγκών τους (Burmedi, Becker, Heyl, Wahl & 

Himmelsbach, 2002). Παιδιά που ήταν στο φάσμα του αυτισμού έδειξαν ότι η κοινωνική 

στήριξη συνέβαλε θετικά στην δημιουργία φιλικών σχέσεων, στην ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων και στην αποδοχή τους από τον κοινωνικό τους περιβάλλον, στοιχείο που 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι συνέβαλε επίσης θετικά στην μείωση την μοναξιάς τους 

(Bauminger & Kasari 2001· Orsmond, Krauss & Seltzer, 2004· Lasgaard, Nielsen, Eriksen 

& Goossens, 2010) 

Με την συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εύκολη πρόσβαση των ατόμων 

με αναπηρίες στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook, twitter κ.ά.) τα άτομα 

με αναπηρίες έχουν την ικανότητα να νιώθουν μέσα από αυτό περισσότερο ανεξάρτητοι 

(Brady, Zhong, Morris & Bigham, 2013). Ο κόσμος της πληροφόρησης μπορεί να τους 

παρέχει σημαντική βοήθεια χωρίς να νιώθουν ότι εξαρτώνται εξολοκλήρου από την 

βοήθεια της οικογένειας ή των φίλων τους για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους, ή να 

πάρουν απαντήσεις σχετικά με ζητήματα της καθημερινότητας (Brady, Zhong, Morris & 

Bigham, 2013). Μπορούν να γράφουν σε ιστολόγια και σε δημόσια κοινωνικά  

διαδικτυακά φόρουμ και να συνομιλούν σε πραγματικό χρόνο με άλλα άτομα με 

αναπηρίες ή χωρίς (Brady, Zhong, Morris & Bigham, 2013). Άτομα με χρόνια 

προβλήματα συγκρίνουν τις διαγνώσεις των γιατρών τους και γίνονται πομποί και δέκτες 

κοινωνικής συναισθηματικής στήριξης, καθώς υπάρχει αμοιβαία κατανόηση των 

προβλημάτων και συναισθημάτων που προκύπτουν μέσα από τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους  (Brady, Zhong, Morris & Bigham, 2013). 

Αυτός ο τρόπος κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει την δυνατότητα και στους ενήλικες με 

αυτισμό και στους ανθρώπους που τους βοηθούν να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για την επικοινωνία με τους άλλους (Burke, Kraut & Williams, 2010). Αυτό 
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μπορεί να επιτευχθεί με το να πραγματοποιούν πρόσωπο κατά πρόσωπο συζητήσεις, όχι 

μόνο για να μαθαίνουν να υιοθετούν τις κατάλληλες αντιδράσεις αλλά και για να τις 

ενσωματώνουν στην επικοινωνία τους με τους άλλους, να τις εξασκήσουν και να 

μαθαίνουν πιο εύκολα να υπακούν στους κοινωνικούς κανόνες και να μην αποκλείουν τις 

κοινωνικές επαφές (Burke, Kraut & Williams, 2010).  

Τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν προβλήματα οικειότητας και τους είναι 

δύσκολο να επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους στους άλλους. Δεν μπορούν εύκολα 

να κατανοήσουν την έννοια του να μοιράζονται και την έννοια της συναδέλφωσης γι’ αυτό 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να δημιουργήσουν φιλίες  (Bauminger, Shulman & 

Agam, 2004). Η δημιουργία φιλίας σύμφωνα με σχετική έρευνα των Bauminger, Shulman 

και Agam (2004) σε παιδιά με αυτισμό έδειξε ότι επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των 

γνωστικών τους ικανοτήτων και της αυτοεκτίμησης και αρνητικά τη μοναξιά (Bauminger, 

Shulman & Agam, 2004). Παιδιά με αυτισμό, σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα των 

Bauminger, Shulman και Agam (2003), παρουσιάζουν αυξημένη μιμητική διάθεση και 

αλληλεπιδρούν καλύτερα με συνομήλικα παιδιά τυπικής ανάπτυξης απ’ ότι με άλλα παιδιά 

στην ηλικία τους με αυτισμό (Bauminger, Shulman, & Agam, 2003). Η δημιουργία 

τέτοιου είδους συναναστροφών επιφέρει στα παιδιά θετικά αποτελέσματα όπως η 

εκδήλωση θετικών κοινωνικών συμπεριφορών (Bauminger, Shulman, & Agam, 2003). 

Ακόμα και τα παιδιά με υψηλά λειτουργικό αυτισμό δεν αντιλαμβάνονται την έννοια της 

φιλίας όπως τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Bauminger & Kasari, 2000). Οι κοινωνικο- 

συναισθηματικές τους ελλείψεις επηρεάζουν την ποιότητα των φιλικών τους σχέσεων από 

την άποψη της συντροφικότητας και αυξάνουν τα ποσοστά την μοναξιάς  (Bauminger & 

Kasari, 2000). 

Τα συναισθήματα των ατόμων που φροντίζουν τα άτομα με αναπηρίες είναι επίσης 

σημαντικά καθώς αυτό αντανακλάται στην κοινωνική στήριξη που τους προσφέρουν 
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(Drory & Florian, 1990). Για να είναι, όμως, ψυχικά υγιείς, χρειάζονται και εκείνοι, την 

κατάλληλη κοινωνική στήριξη. Σύμφωνα με σχετική έρευνα των Drory και Florian (1990) 

που αφορά στην συμβολή της στήριξης στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των μητέρων 

που μεγαλώνουν ενήλικα παιδιά με νοητική καθυστέρηση ή παιδιά με χρόνιες 

αναπτυξιακά προβλήματα, παρατήρησαν ότι με το να τα τοποθετούν σε μία κοινότητα, τα 

επίπεδα τους άγχους που βιώνουν μειώθηκαν και επιπλέον αυξήθηκαν τα επίπεδα της 

ψυχικής τους υγείας, της κοινωνικής στήριξης και της ανθεκτικότητας (Drory & Florian, 

1990). Τα αντίθετα αποτελέσματα συγκέντρωσαν περιπτώσεις που κρατάνε για να 

φροντίζουν στο σπίτι τα ενήλικα παιδιά τους με νοητική καθυστέρηση (Ben-Zur, 

Duvdevany & Lury, 2005). Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες που σχετίζονται με 

τα επίπεδα της ψυχικής υγείας και το άγχος των μητέρων αυτών είναι οι εξής: τα 

κοινωνικά δίκτυα (εξωτερικός παράγοντας κοινωνικής στήριξης) και έλεγχος του εαυτού 

και η δέσμευση (εσωτερικός παράγοντας κοινωνικής στήριξης) (Hunter, Ferholt & 

Hoffnung, 1991). Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν την αίσθηση των ανθρώπων πάνω στην 

προσωπική τους ευημερία και την ποιότητα της ζωής (Hunter, Ferholt & Hoffnung, 1991).  

Η ποιότητα της ζωής, η ευημερία και η ψυχική υγεία έχουν αντίκτυπο και στα 

άτομα που στηρίζονται από εκείνες, δηλαδή τα παιδιά τους (Hunter, Ferholt & Hoffnung, 

1991· Moos & Schaefer, 1993· Rimmerman, Treves & Duvdevany , 1999). Η ψυχολογία 

των γονέων που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρία μπορεί να βελτιωθεί εφόσον 

συνειδητοποιήσουν ότι έχουν τον έλεγχο της κατάστασης και ότι είναι ικανοί να 

αντιμετωπίζουν την κατάσταση και μόνοι τους (Ben-Zur, Duvdevany & Lury, 2005). 

Οπωσδήποτε, σημαντική θέση στην αυτοπεποίθησή τους έχει να κάνει το αν διαθέτουν την 

οικονομική ευχέρεια να τα φέρουν σε πέρας, όπως επίσης σημαντική είναι και η 

πνευματική τους κατάσταση και η εκπαίδευση που έχουν λάβει (Ben-Zur, Duvdevany & 

Lury, 2005). 
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Στην περίπτωση των τυφλοκωφών υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα των 

Rönnberg και Borg (2001) που δείχνουν ότι η επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί παρά την 

απώλεια των αισθήσεων (Rönnberg & Borg, 2001). Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορες 

μέθοδοι με την χρήση απτικών σημάτων (Rönnberg & Borg, 2001). Τυφλοκωφά άτομα 

χωρίς να έχουν προηγουμένως έρθει σε επαφή με σχήματα-γραμμάτων, ήρθαν σε επαφή 

με το Tcode και φανέρωσαν ότι ο κώδικας αυτός πέρα από το ότι μπορεί να διδαχθεί 

εύκολα και γρήγορα (Rönnberg & Borg, 2001). Αυτός είναι επίσης ένας αποτελεσματικός 

τρόπος να μάθουν να επικοινωνούν με τους άλλους (Rönnberg & Borg, 2001). Τέλος, 

παιδιά και έφηβοι με διάφορους τύπους αναπηρίας, όπως η νοητική αναπηρία και η 

εγκεφαλική παράλυση πέτυχαν την προσαρμογή τους στη ζωή, παρά τις αντιξοότητες που 

αντιμετώπιζαν (King, Chaters, Miller Polgar, MacKinnon & Havens, 2000).  
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Η κοινωνική στήριξη στους ενήλικες με οπτική αναπηρία  

 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία ή τύφλωση καθημερινά αντιμετωπίζουν πληθώρα 

προκλήσεων λόγω των κωδικοποιημένων χρήσιμων μηνυμάτων που ενέχονται μέσα στα 

αντικείμενα γύρω τους (Bigham, Jayant, Miller, White & Yeh, 2010). Το γραπτό κείμενο 

βλεπόντων στις ετικέτες των ρούχων, για παράδειγμα και τα διαφορετικά χρώματα είναι 

μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και 

χρειάζονται την βοήθεια των άλλων (Bigham, Jayant, Miller, White & Yeh, 2010). 

Μερικές φορές ακόμα και στον διάλογο αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας των 

κινήσεων που δεν μπορούν να αντιληφθούν μέσα των αισθήσεων τους που μπορεί να 

κάνει ο βλέποντας συνομιλητής τους (McDaniel, Krishna, Balasubramanian, Colbry & 

Panchanathan, 2008). Οι εκφράσεις του προσώπου και γενικότερα οι κινήσεις, η μη 

λεκτική επικοινωνία, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην επαφή τους με τους 

άλλους γι’ αυτό μερικές φορές δημιουργείται χάσμα στην επικοινωνία τους (McDaniel, 

Krishna, Balasubramanian, Colbry & Panchanathan, 2008). Το γεγονός αυτό μπορεί να 

επηρεάζει ακόμα και τις σχέσεις τους και τις κοινωνικές τους επαφές καθώς επίσης και την 

κοινωνική στήριξη που προσδοκούν από τους άλλους ότι θα τους παρέχουν ανά πάσα 

στιγμή τη χρειαστούν (McDaniel, Krishna, Balasubramanian, Colbry & Panchanathan, 

2008).  

   Τα άτομα με οπτική αναπηρία εξαρτώνται πολλές φορές από την βοήθεια των 

μελών της οικογενείας τους για να ολοκληρώσουν κάποια πρακτικά ζητήματα της  

καθημερινότητάς τους που έχουν κυρίως να κάνουν με την κίνηση και κατ’ επέκταση με 

την ανεξαρτησία και την αυτόνομη διαβίωση (D'Atri,  Medaglia, Serbanati, Ceipidor, 

Panizzi & D'Atri, 2007). Η κάλυψη της ανάγκης για προσβασιμότητα εγγυάται την ενεργό 

συμμετοχή και συμπερίληψη του σε άλλου τύπου δραστηριότητες και ομάδες (D'Atri,  
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Medaglia, Serbanati, Ceipidor, Panizzi & D'Atri, 2007). Σημαντική θέση στην στήριξη που 

παρέχεται από την οικογένεια, καταλαμβάνει η σύζυγος των ανδρών με οπτική αναπηρία, 

σύμφωνα με ευρήματα ερευνών (Reinhardt & Blieszner, 2000). Ωστόσο, οι επαφές με τους 

κοντινούς φίλους μειώνονται καθώς εκείνη καταφέρνει να παρέχει αποτελεσματικά και 

ποιοτικά θετική πρακτική υποστήριξη (Reinhardt & Blieszner, 2000). Το ίδιο δεν έχει 

αποδειχθεί να ισχύει και για τις γυναίκες με οπτική αναπηρία (Reinhardt & Blieszner, 

2000).   Όσο μεγαλύτερα είναι σε ηλικία τα άτομα με οπτική αναπηρία, τόσο περισσότερο 

προτιμούν να απολαμβάνουν την βοήθεια των μελών της οικογενείας τους όταν αυτή είναι 

διαθέσιμη (Travis, 1995). 

Όταν αυτή τη βοήθεια δεν την προσφέρει η οικογένεια παρέχεται και από τους 

φίλους (Cimarolli & Boerner, 2005). Το ίδιο συμβαίνει και όσον αφορά στην θετική 

συναισθηματική στήριξη (Cimarolli & Boerner, 2005). Πολλές φορές, όμως, παρέχεται 

υπερπροστασία από τις ομάδες στήριξης καθώς δεν κατανοείται ότι τα άτομα με οπτική 

αναπηρία μπορούν να διεκπεραιώνουν δραστηριότητες που απαιτούν την όραση, με 

αποτέλεσμα αντί για βοήθεια να επιβαρύνουν ψυχολογικά τα άτομα (Cimarolli & Boerner, 

2005). Η ψυχολογική αυτή επιβάρυνση εκδηλώνεται μέσα από τα αυξημένα επίπεδα 

κατάθλιψης σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Cimarolli & Boerner, 2005). Αυτού του είδους 

η αρνητική στήριξη που παρέχεται έχει τις ίδιες συνέπειες με την απουσία κοινωνικής 

στήριξης στα άτομα με απώλεια όρασης, όσον αφορά στην αρμονική διαβίωσή τους, 

(ευημερία) (Cimarolli & Boerner, 2005). Παράλληλα, αρνητική κοινωνική στήριξη μπορεί 

να υπάρξει στην περίπτωση που η παρεχόμενη αντιληπτή κοινωνική στήριξη υπογραμμίζει 

την αδυναμία εκπλήρωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων της καθημερινότητας των 

ατόμων με απώλεια όρασης (Reinhardt, Boerner & Horowitz, 2006). Η παροχή πρακτικής 

στήριξης μπορεί να έχει είτε θετικά είτε αρνητικά αποτελέσματα στο άτομο, καθώς 

επηρεάζει την προσπάθειά του για προσαρμογή στις καταστάσεις (Reinhardt, Boerner & 
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Horowitz, 2006). Αντίθετα, τον εφησυχάζει και  αδρανοποιείται περιμένοντας τους άλλους 

να του δώσουν λύσεις στα καθημερινά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στην ζωή του 

(Reinhardt, Boerner & Horowitz, 2006).  

Για να αποφευχθεί η εξάρτηση από τους άλλους από πολύ νωρίς τα άτομα με 

μειωμένη όραση και με τύφλωση μπορούν να μάθουν πώς να είναι ανεξάρτητοι (Wolffe, 

1996). Αυτό μπορεί να γίνει, μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση και μόρφωση από 

μικρή, κιόλας, ηλικία για μελλοντική προσφορά εργασίας και συμμετοχή στην κοινότητα, 

σύμφωνα με όπως τονίζεται μέσα στο επαγγελματικό μοντέλο εκπαίδευσης του Wolffe, 

(1996). Η από νωρίς ενασχόληση με την διεκπεραίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων 

της ζωής των ατόμων αυτών θέτει ισχυρά τις βάσεις για μελλοντική υπεύθυνη δράση τόσο 

στον εργασιακό όσο και στον κοινωνικό τομέα και πολύ σημαντική στην διαδικασία αυτή 

της ωρίμανσης είναι η συμβολή της γονεϊκής βοήθειας και καθοδήγησης  (Shaw, Gold & 

Wolffe, 2007).  

Η απώλεια της όρασης είναι στενά συνδεδεμένη με αλλαγές στην κοινωνική 

στήριξη, στον τρόπο ζωής ακόμα και στην ψυχική υγεία των ατόμων (Sarason, Levine 

Basham & Sarason, 1983). Άτομα που έχασαν την όρασή τους λόγω γήρατος σύμφωνα με 

έρευνες διαπιστώθηκε ότι άρχισαν να βιώνουν έντονα συναισθήματα κατάθλιψης, άγχους 

και οι κοινωνικές τους συναναστροφές άρχισαν να γίνονται μη αποτελεσματικές 

(Burmedi, Becker, Heyl, Wahl & Himmelsbach, 2002). Σταμάτησαν να ικανοποιούνται 

επαρκώς από την επαφή αυτή τους με τους άλλους πράγμα που συμβάλει στην κοινωνική 

απομόνωσή τους (Burmedi, Becker, Heyl, Wahl & Himmelsbach, 2002). Παρατηρείται, 

επίσης, παραίτηση των ατόμων από κάθε τύπου κοινωνική αλληλεπίδραση και 

δραστηριότητα, όπως και αποποίηση κάθε κοινωνικού ρόλου και προσπάθεια για 

κοινωνική προσαρμογή και ενσωμάτωση. (Burmedi, Becker, Heyl, Wahl & Himmelsbach, 

2002).  
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Τα υψηλά επίπεδα υπερπροστασίας συσχετίστηκαν με τα χαμηλά ποσοστά 

προσαρμογής στις νέες καταστάσεις της καθημερινότητας και στην γνώση του 

περιβάλλοντος η οποία και αυτή ήταν χαμηλή (Diehl & Willis, 2003; Thompson, 

Galbraith, Thomas, Swan, & Vrungos, 2002). Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν το πόσο 

σημαντικό είναι τα άτομα που προσφέρουν την βοήθειά τους να είναι ενημερωμένοι για τα 

όρια της βοήθειας που παρέχουν (Diehl & Willis, 2003; Thompson, Galbraith, Thomas, 

Swan, & Vrungos, 2002). Αντίθετα πρέπει να μάθουν να τους κινητοποιούν και να μην 

παρέχουν παρά πάνω βοήθεια από αυτή που χρειάζεται κανείς (Cimarolli, Reinhardt & 

Horowitz, 2006· Sarason,  Levine, Basham & Sarason, 1983 ). 

Η διαδικασία του αυτοπροσδιορισμού και της διαχείρισης του εαυτού ενός ενήλικα 

με τύφλωση οδηγεί στην συνειδητοποίηση της ανάγκης για την απόκτηση μιας ποιοτικής 

ζωής με ευημερία (Carver και Scheier, 2000). Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό είναι πολύ 

σημαντικό να αντιμετωπίζει την αναπηρία του με αισιοδοξία (Carver και Scheier, 2000). 

Με την αλλαγή στην συμπεριφορά και την αυτοαντίληψη ανοίγονται νέες προοπτικές για 

αυτοέλεγχο και βελτίωση του εαυτού (Ben-Zur & Debi, 2005). Η αισιόδοξη αντιμετώπιση 

της ζωής σε συνδυασμό με θετικές κοινωνικές συγκρίσεις, σύμφωνα με σχετικές έρευνες 

των Carver και Scheier (2000) και των Ben-Zur και Debi (2005), μπορούν να παίξουν 

σημαντικό ρόλο στην τόνωση των κινήτρων για προσαρμοστικότητα και αποκατάσταση 

των ατόμων με νομική τύφλωση και στη καταπολέμηση της μοναξιάς και των 

συναισθημάτων της κατάθλιψης που είναι απόρροια της συγκεκριμένης αναπηρίας (Evans, 

1983). 

Η αυτο-αντίληψη έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση του ατόμου με την κοινωνία 

και αυτό συμβάλλει στην δημιουργία της αυτό-εικόνας. Αυτό-εικόνα είναι η αντίληψη των 

χαρακτηριστικών του, των αξιών που το διέπουν και των διαπροσωπικών του σχέσεων  

(Beaty, 1992· Lopez-Justicia, Pichardo, Amezcua & Fernandez, 2001).  
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Μερικές φορές τα άτομα με οπτική αναπηρία διαμορφώνουν μία λανθασμένη 

εικόνα για τον εαυτό τους με βάση την έλλειψη κοινωνικής στήριξης και κοινωνικής 

αποδοχής, ακαδημαϊκών επιδόσεων με βάση την σωματική τους αναπηρία  κατακλύζονται 

από συναισθήματα ανεπάρκειας και κατωτερότητας (Beaty, 1992· Lopez-Justicia, 

Pichardo, Amezcua & Fernandez, 2001). Αποτελέσματα ερευνών των Gronmo και 

Augestad (2000) και Huurre, Komulainen και Aro (1999) εστιάζουν στην σημασία της 

ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών και εφήβων που έχασαν την όρασή τους από μικρή 

ηλικία (Gronmo & Augestad, 2000· Huurre, Komulainen & Aro, 1999). Αυτά μπορεί να 

είναι δημιουργούν προβλήματα συμπεριφορικά, προβλήματα κινήτρων, γνωσιακά αλλά 

και συναισθηματικά (Dodds, Ferguson, Ng, Flannigan, Hawes & Yates, 1994).  

Η τυφλότητα και η αποδοχή της αναπηρίας επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση και τον 

αυτοέλεγχο του ατόμου με οπτική αναπηρία (Kef, 2002· Sacks & Wolffe, 1998). Η φιλία 

είναι μία σχέση η οποία είναι μόνιμη και όχι προσωρινή και μέσα από αυτή τα άτομα 

βιώνουν συναισθήματα σταθερότητας και ασφάλεια για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να 

καταπολεμηθούν τα συναισθήματα κοινωνικής απομόνωσης λόγω του περιορισμένου 

αριθμού των κοινωνικών επαφών και το άτομο να πάψει να εφησυχάζεται μέσα από την 

παθητική επικοινωνία που μπορεί να έχει μέσα από το τηλέφωνο (Kef, 2002· Sacks & 

Wolffe, 1998). Η αποδοχή του εαυτού έχει να κάνει με την αποδοχή της μονιμότητας της 

αναπηρίας γι’ αυτό προβάλλεται η ανάγκη για αλλαγές και προσαρμοστικότητα από 

πλευράς των ατόμων με απώλεια όρασης τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο (Kroksmark & Nordell, 2001· Rosenblum, 2000). Η μονιμότητα των 

προβλημάτων (Kroksmark & Nordell, 2001· Rosenblum, 2000) επηρεάζει τον 

επαγγελματικό τομέα, όπως επίσης και οικογενειακό περιβάλλον καθώς διέπονται αλλαγές 

σε προσωπικό επίπεδο όσον αφορά στο μέλλον των ατόμων που αντιμετωπίζουν μία 

τέτοιου είδους αναπηρία (Lifshitz, Hen & Weisse, 2007).  



41 
 

Καταλήγοντας προκύπτει η απόρροια ότι με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 

σημαντικά τεχνολογικά μέσα είναι πλέον προσβάσιμα και στα άτομα με οπτική αναπηρία.. 

Με την χρήση των διάφορων συσκευών έχουν την ικανότητα να βρίσκουν τρόπους να 

διαβάσουν κάτι σκανάροντάς το χωρίς να ζητήσουν από τους άλλους να το κάνουν και 

εκείνους (Kane, Bigham & Wobbrock, 2008, October· Bigham, Jayant, Miller, White & 

Yeh, 2010). Ζητήματα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα, το να αγοράσουν 

ρούχα από κάποιο μαγαζί στις μέρες μας έχουν πλέον λυθεί μέσα από την εύκολη χρήση 

των έξυπνων τηλεφώνων (Lanigan, Paulos, Williams, Rossi & Narasimhan, 2006, 

October). Παλιότερα τα άτομα με οπτική αναπηρία ήταν περιορισμένα στο να κάνουν τις 

αγορές τους ακόμα και στο σούπερ μάρκετ αφού ήταν δύσκολο να  καταφέρουν μόνοι 

τους να επιλέξουν το κατάλληλο για αυτούς προϊόν, να εξετάσουν την τιμή, τη μάρκα και 

την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης (Lanigan, Paulos, Williams, Rossi & Narasimhan, 

2006, October). Η διαδικασία των αγορών σχεδόν πάντα ήταν υποβοηθούμενη και τα 

άτομα εμφάνιζαν ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά εξάρτησης από τα άτομα της οικογενείας 

τους και άτομα από το στενό τους φιλικό κυρίως περιβάλλον για να τους συνοδεύσουν και 

να τους περιγράφουν τα προϊόντα (Lanigan, Paulos, Williams, Rossi & Narasimhan, 2006, 

October). Σήμερα μέσα στα πολλά οφέλη της τεχνολογίας είναι και οι ειδικά 

διαμορφωμένες πλατφόρμες για εύκολες αγορές όλων των ειδών μέσα από το διαδίκτυο. 

Οι περισσότερες από αυτές τις πλατφόρμες είναι προσβάσιμες στα άτομα με διάφορες 

αναπηρίες όπως είναι, για παράδειγμα, των ατόμων με τύφλωση ή κώφωση και 

επιλέγοντας τα αντικείμενα μπορεί κανείς εύκολα και γρήγορα να γεμίζει το διαδικτυακό 

του καλάθι (Kulyukin & Kutiyanawala, 2010). Τέτοιου είδους εφαρμογές εγγυώνται τα 

ίδια αποτελέσματα με την χρήση μόνο μίας απλής κάμερας, αυτή που έχουν πλέον όλες οι 

συσκευές κινητής τηλεφωνίας με την οποία μπορεί κανείς να αναγνωρίζει και να  

αποφασίζει με βάση την περιγραφή της σκαναρισμένης εικόνας αν το αντικείμενο 
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καλύπτει τις προσδοκίες του (López-de-Ipiña, Lorido & López, 2011, June). Η κάμερα 

αυτή μπορεί να έχει και άλλες χρησιμότητες όπως για παράδειγμα το να δίνει λύσεις σε 

προβλήματα καθοδήγησης και να περιγράφει ξένους χώρους (López-de-Ipiña, Lorido & 

López, 2011, June). Ως προς την διευκόλυνση της καθοδήγησης πέρα από την 

χρησιμότητα των κινητών τηλεφώνων ειδικά για τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν 

εφευρεθεί και ρομπότ που τους βοηθούν να μην χάνονται μέσα σε θηριώδη καταστήματα 

του εξωτερικού με ενσωματωμένο λογισμικό πλοήγησης (Kulyukin, Gharpure & 

Nicholson, 2005, August).   

Η Τεχνολογία δεν πρέπει να «να υψώνει τοίχους ανάμεσα στους ανθρώπους» 

αντίθετα πρέπει να τους φέρνει πιο κοντά και να τους παρέχει την ευκολία να έρχονται 

κοντά παρά τις διαφορές τους (Erickson & Kellogg, 2000). Μέσω της συζήτησης και της 

επικοινωνίας με τους άλλους μπορεί κανείς όχι μόνο να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του 

αλλά και να εμπνευστεί, να δημιουργήσει και να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του με βάση 

υψηλά πρότυπα, καθώς επίσης και να μοιραστεί τους προβληματισμούς του με τους 

άλλους σαν κοινωνικό ον (Erickson & Kellogg, 2000). Η έκφραση των σκέψεων και 

διάθεση για ανταλλαγή απόψεων κάνει έναν διάλογο παραγωγικό για αυτούς που  

συμμετέχουν σ’ αυτό, γι’ αυτό είναι σημαντική η παρουσία των άλλων στην ζωή του 

ανθρώπου (Erickson & Kellogg, 2000). 

Πριν τις συσκευές αυτές η φιλία για τους ενήλικες με οπτική αναπηρία και οι 

οικογενειακές σχέσεις ήταν τόσο απαραίτητες στα άτομα αυτά που εξαρτιόταν όλη τους η 

καθημερινότητα από τους άλλους (Lifshitz, Hen & Weisse, 2007). Αντίθετα, τώρα 

τονώνεται η ανεξαρτησία, τα άτομα αποκτούν αυτοπεποίθηση και αλλάζει η ποιότητα στις 

κοινωνικές τους σχέσεις μέσω της τεχνολογίας (Lifshitz, Hen & Weisse, 2007). Τα άτομα 

αυτά συνεχίζουν να έρχονται σε επαφή με τους άλλους και να παρέχουν και να δέχονται 

κοινωνική στήριξη (Lifshitz, Hen & Weisse, 2007). Η συμβολή της στήριξης που δέχονται 
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τα άτομα με οπτική αναπηρία έχει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνική προσαρμογή τους 

γεγονός που επηρεάζει θετικά και την ψυχοσύνθεσή τους (Lifshitz, Hen & Weisse, 2007).  
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Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Συμμετέχοντες 

 

Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους συμμετέχοντες, καταρτίστηκε ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε με βάση τις απαντήσεις των ίδιων των  

συμμετεχόντων. Οι ερωτήσεις που αναγράφονταν στο ερωτηματολόγιο διαρθρώνονταν με 

βάση το φύλο, τον τόπο κατοικίας και την πάθηση/αίτιο του οπτικού προβλήματος, όπως 

επίσης και με βάση την ηλικία, την ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης αλλά και 

την ηλικία απώλειας της όρασης. Παράλληλα οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν στο βαθμό 

της αναπηρίας (με απαντήσεις προς επιλογή: ολική τύφλωση, βαριά οπτική αναπηρία, 

μέτρια οπτική αναπηρία), στα μέσα ανάγνωσης που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση 

(απαντήσεις προς επιλογή: μπράιγ ή ηχητική ανάγνωση, μεγεθυμένα κείμενα βλεπόντων 

με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης, και τα δύο), στην οπτική οξύτητα στο 

αριστερό μάτι (με απαντήσεις προς επιλογή: ολική τύφλωση χωρίς αντίληψη του φωτός, 

μόνο αντίληψη του φωτός, μικρότερη του 1/20, καλύτερη του 1/20 και χειρότερη του 1/10, 

καλύτερη του 1/10), στην οπτική οξύτητα στο δεξί μάτι (με απαντήσεις προς επιλογή: 

ολική τύφλωση χωρίς αντίληψη του φωτός, μόνο αντίληψη του φωτός, μικρότερη του 

1/20, καλύτερη του 1/20 και χειρότερη του 1/10, καλύτερη του 1/10) και στο οπτικό πεδίο 

(με απαντήσεις προς επιλογή: πλήρες οπτικό πεδίο, απώλεια κεντρικής όρασης, απώλεια 

περιφερειακής όρασης). Επιπρόσθετα, ήταν σχετικές με την ικανότητα αυτόνομης κίνησης 

(απαντήσεις προς επιλογή: μόνος, κάποιες φορές μόνος και κάποιες φορές με τη βοήθεια 

συνοδού, με τη βοήθεια συνοδού), τη συχνότητα αυτόνομης κίνησης (απαντήσεις προς 

επιλογή: ποτέ, λίγες φορές, μερικές φορές, τις περισσότερες φορές, πάντα)  και το 

μορφωτικό επίπεδο του συμμετέχοντα (απαντήσεις προς επιλογή: καμία εκπαίδευση, 

απόφοιτος δημοτικού, μαθητής γυμνασίου, απόφοιτος γυμνασίου, μαθητής λυκείου, 
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απόφοιτος λυκείου, φοιτητής, απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοχος 

μεταπτυχιακού), αν και εστίαζαν ακόμα και στην οικονομική κατάσταση (απαντήσεις προς 

επιλογή: κακή, μέτρια, καλή), την οικογενειακή κατάσταση (απαντήσεις προς επιλογή: 

ανύπαντρος, παντρεμένος, διαζευγμένος, χήρος) και επεκτείνονταν στον αριθμό των 

αδερφών, το φύλο και την ηλικία τους (χωρίς προτεινόμενες απαντήσεις). Όσον αφορά 

στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με την 

εργασία υπήρχε η δυνατότητα επιλογής περισσότερων από μία απαντήσεων (με 

απαντήσεις προς επιλογή: εργαζόμενος, άνεργος, φοιτητής/μαθητής, συνταξιούχος). 

Επιπλέον σχετικές ερωτήσεις αφορούσαν στον τομέας της εργασίας των εν ενεργία 

συμμετεχόντων καθώς εφόσον δούλευε κάποιος από αυτούς όφειλε να το συμπληρώσει  

συμπληρώνεται) (απαντήσεις προς επιλογή: δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, ευρύτερος 

δημόσιος τομέας) και στα καθήκοντα εργασίας  (εφόσον δουλεύει συμπληρώνεται) (χωρίς 

προτεινόμενες απαντήσεις), όπως επίσης και στο χρονικό διάστημα εργασίας στην 

συγκεκριμένη θέση (εφόσον δουλεύει συμπληρώνεται) (χωρίς προτεινόμενες απαντήσεις). 

Συμπεριλαμβάνονταν επίσης ερωτήσεις σχετικές με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

(απαντήσεις προς επιλογή: καμία εκπαίδευση, απόφοιτος δημοτικού, μαθητής γυμνασίου, 

απόφοιτος γυμνασίου, μαθητής λυκείου, απόφοιτος λυκείου, φοιτητής, απόφοιτος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού), το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

(απαντήσεις προς επιλογή: καμία εκπαίδευση, απόφοιτος δημοτικού, μαθητής γυμνασίου, 

απόφοιτος γυμνασίου, μαθητής λυκείου, απόφοιτος λυκείου, φοιτητής, απόφοιτος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού) και το σχολείο φοίτησης (απαντήσεις 

προς επιλογή: γενικό, ειδικό, και τα δύο). 

Οι συμμετέχοντες ήταν 20 άτομα με νομική τύφλωση, εκ των οποίων τα  13 άτομα 

(65%) ήταν άνδρες και τα 7 γυναίκες (35%), 11 από τα άτομα που συμμετείχαν ήταν 

κάτοικοι της Θεσσαλονίκης (55%) και 9 ήταν κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης (45%). Η 
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Ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 24 έως 63 χρονών (με μέσο όρο 40,3 και 

τυπική απόκλιση 11,9).  

Στο δείγμα υπήρχε ομοιογένεια και οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν προσεκτικά από 

τα μέλη της Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Λουδοβίκος Μπράιγ» με έδρα την 

Θεσσαλονίκη και από την  Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ηρακλείου Κρήτης, το 

Παράρτημα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), της Αθήνας 

λαμβάνοντας υπόψη το ιατρικό ιστορικό των εγγεγραμμένων ενηλίκων.  

Το πρόβλημα όρασης των 20 συμμετεχόντων ήταν σταθερό και είχε διαφορετικές 

αιτίες. Για παράδειγμα οι συμμετέχοντες ανέφεραν στα αίτια τα εξής: γλαύκωμα και λάθη 

γιατρών,  αμφιβληστροειδοπάθεια,  νέκρωση του οπτικού νεύρου από περιγεννητικά αίτια,  

μελαχρωστική ή αλλιώς μελαχρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια,  νευροϊνωμάτωση,  

οπισθοφακική ινοπλασία, νυσταγμός, συγγενής καταρράκτης, αποκόλληση 

αμφιβληστροειδούς λόγω ατυχήματος, μικροφθαλμία, κληρονομική δυστροφία κονίαν και 

ραβδίων, το Σύνδρομο Στίβεν Τζόνσον και ο συγγενής νυσταγμός που συνοδεύεται από 

retinities pigmenta (μετάλλαξη του DNA). Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν πληροφορίες 

για την συχνότητα των παραπάνω παθήσεων στα 20 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα 

και το αίτιο της οπτικής αναπηρίας τους όπως επίσης και το ποσοστό % στον Πίνακα 1 

που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 1. Πάθηση, αίτιο οπτικής αναπηρίας 

 

Πάθηση Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Καταρράκτης 2 10 

Αποκόλληση 2 10 

Γλαύκωμα  3 15 
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Συγγενής νυσταγμός  2 10 

Σύνδρομο Στίβεν Τζόνσον 1 5 

Κρανιοστένωση  1 5 

Αποχρωματισμός οπτικών 

θηλών 

1 5 

Δυστροφία κονίαν και 

ραβδίων 

1 5 

Οπισθοφακική ινοπλασία 2 10 

Νευροινομάτωση 1 5 

Νέκρωση οπτικού νεύρου 1 5 

Μελαχρωστική 

αμφιβληστροειδοπάθεια 

3 15 

 

 

Ωστόσο, δεν υπήρξαν περισσότερες ομοιότητες ανάμεσα στους συμμετέχοντες, οι 

παραπάνω παθήσεις συνοδεύονται από συνδυασμό παθήσεων, είτε όσον αφορά στο δεξί 

είτε όσον αφορά στον αριστερό οφθαλμό, στοιχείο που επισήμανε την μοναδικότητα των 

παθήσεων των συμμετεχόντων. 

Τα σχετικά με την ηλικία εμφάνισης και απώλειας της όρασης αναφέρονται στον 

Πίνακα 2 που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ηλικία εμφάνισης και 

απώλειας της όρασης από την γέννηση, αυτό υποδηλώνεται στο ακόλουθο Πίνακα 2 με 

τον αριθμό 0. Με τον αριθμό 0 υποδηλώθηκε επίσης και μία περίπτωση ενός 

συμμετέχοντα που ανέφερε ότι τα προβλήματά του ξεκίνησαν από όταν ήταν μηνών, χωρίς 

όμως να έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος της ηλικίας του.  

Επιπλέον πληροφορίες για τα άτομα που πήραν μέρος στη έρευνα σχετικά με την εργασία 

τους  δίνονται στον Πίνακα 1 και 2 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 2. Ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης (μονάδα μέτρησης: έτος).  
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Ηλικία Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

0 10 50 

4 1 5 

10 2 10 

15 1 5 

16 2 10 

20 2 10 

23 1 5 

30 1 5 

 

 

Πίνακας 3. Ηλικία απώλειας της όρασης (μονάδα μέτρησης: έτος). 

Ηλικία Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

0 6 30.0 

9 1 5.0 

10 1 5.0 

14 1 5.0 

16 1 5.0 

18 1 5.0 

20 1 5.0 

21 1 5.0 

23 2 10.0 

25 1 5.0 

28 1 5.0 

30 1 5.0 

40 1 5.0 

46 1 5.0 
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Το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν άτομα με νομική τύφλωση (άνω του 85%). Σχετικά 

με τον βαθμό αναπηρίας τους 13 άτομα (65%) δήλωσαν ότι έχουν ολική τύφλωση, 5 

άτομα (25%) ότι έχουν βαριά οπτική αναπηρία και 2 (10%) ότι έχουν μέτρια οπτική 

αναπηρία.  Όσον αφορά στο μέσο ανάγνωσης που χρησιμοποιούν 12 άτομα (60%) 

επισήμαναν ότι χρησιμοποιούν ως μέσο ανάγνωσης την Μπράιγ ή την ηχητική ανάγνωση 

και 6 άτομα (30%) ότι χρησιμοποιούν μεγεθυμένα κείμενα των βλεπόντων με τη χρήση 

βοηθημάτων χαμηλής όρασης και 2 άτομα (10%) ότι χρησιμοποιούν και τους δύο τρόπους 

ανάγνωσης κειμένων. Σχετικά με την οπτική οξύτητα στο αριστερό μάτι, 9 από τους 

συμμετέχοντες (45%) απάντησαν ότι έχουν ολική τύφλωση χωρίς αντίληψη του φωτός, 3 

από τους συμμετέχοντες (15%) ότι έχουν μόνο αντίληψη του φωτός, 2 συμμετέχοντες 

(10%) δήλωσαν ότι η όρασή τους είναι μικρότερη του ενός δεκάτου και 6 από τους 

συμμετέχοντες (30%) ότι η όρασή τους είναι καλύτερη του ενός εικοστού και χειρότερη 

του ενός δεκάτου. Κανένας, και σε αυτή την περίπτωση από τους συμμετέχοντες δεν 

δήλωσε ότι η όρασή τους είναι καλύτερη του ενός δεκάτου. Σχετικά με την οπτική 

οξύτητα στο δεξί μάτι,  9 από τους συμμετέχοντες (45%) απάντησαν ότι έχουν ολική 

τύφλωση χωρίς αντίληψη του φωτός, 3 από τους συμμετέχοντες (15%) ότι έχουν μόνο 

αντίληψη του φωτός, επίσης 3 (15%) δήλωσαν ότι η όρασή τους είναι μικρότερη του ενός 

δεκάτου και 5 από τους συμμετέχοντες (25%) ότι η όρασή τους είναι καλύτερη του ενός 

εικοστού και χειρότερη του ενός δεκάτου. Κανένας, ωστόσο, από τους συμμετέχοντες δεν 

δήλωσε ότι η όρασή τους είναι καλύτερη του ενός δεκάτου. Σχετικά με το οπτικό πεδίο 

των 20 συμμετεχόντων της έρευνας, 16 άτομα (80%) δήλωσαν ότι διαθέτουν πλήρες 

οπτικό πεδίο, 2 άτομα (10%) ότι έχουν απώλεια κεντρικής όρασης και 2 άτομα (10%) ότι 

έχουν απώλεια περιφερειακής όρασης. 
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Σχετικά με την ικανότητα αυτόνομης κίνησης 8 από τους συμμετέχοντες (40%) 

επισήμαναν ότι κινούνται μόνοι τους, 9  (45%) από αυτούς ότι κινούνται κάποιες φορές 

μόνοι και κάποιες φορές με τη βοήθεια συνοδού και 3 από τους συμμετέχοντες (15%) 

ανέφεραν ότι κινούνται μόνο με τη βοήθεια συνοδού. Πιο συγκεκριμένα υπογράμμισαν 

σχετικά με τη συχνότητα της αυτόνομης κίνησής τους: 1 άτομο (5%) ότι δεν κινείται 

μόνος, 2 άτομα (10%) ότι κινούνται λίγες φορές, 3 άτομα (15%) δήλωσαν ότι μερικές 

φορές κινούνται  και μόνοι τους, 8 άτομα (40%) επισήμαναν ότι κινούνται μόνοι τους τις 

περισσότερες φορές και τέλος 6 άτομα (40%) από τους 20 συμμετέχοντες που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα αυτή σημείωσαν ότι πάντα κινούνται μόνοι τους χωρίς τη βοήθεια των 

άλλων. 

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ίδιων των συμμετεχόντων σύμφωνα με το 

ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων που συμπληρώθηκε κανένας από τους 

συμμετέχοντες δεν είχε καμία εκπαίδευση ούτε η εκπαίδευσή τους σταμάτησε στην 

αποφοίτησή του από το Δημοτικό σχολείο. Στην συνέχεια 1 (5%) από τους συμμετέχοντες 

διευκρίνισε ότι υπήρξε μαθητής Γυμνασίου και 3 από αυτούς (15%) ότι υπήρξαν απόφοιτη 

Γυμνασίου. Στην συνέχεια κανένας από τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα δεν 

δήλωσε ότι υπήρξε μαθητής Λυκείου, όμως 3 από αυτούς (15%) ανέφεραν ότι υπήρξαν 

απόφοιτοι Λυκείου. Παράλληλα κανένας δεν δήλωσε φοιτητής, όμως 13 από αυτούς 

(65%) δήλωσαν ότι είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος σχετικά με την 

εκπαίδευση των συμμετεχόντων κανένας δεν ανέφερε να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης.   

Σχετικά με την οικονομική κατάσταση αναφέρθηκε ότι κανείς δεν βρίσκεται σε δυσμενή 

οικονομική κατάσταση. Αντίθετα 13 άτομα (65%) υπογράμμισαν ότι βρίσκονται σε μία 

μέτρια οικονομικά κατάσταση και 7 (35%) ότι η οικονομική κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται είναι καλή. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων 10 



51 
 

άτομα (50%) δήλωσαν ότι είναι ανύπαντροι, 10 (50%) επίσης ότι είναι παντρεμένοι και 

κανένας εκ των οποίων δεν δήλωσε να είναι διαζευγμένος ή χήρος.  

Στην ερώτηση 17 που αφορά στον αριθμό των αδερφιών των συμμετεχόντων, το φύλο και 

της ηλικία σχετικά με τα αδέρφια, 4 άτομα (20%) δήλωσαν ότι δεν έχουν καθόλου 

αδέρφια, 7 άτομα (35%) δήλωσαν ότι έχουν έναν αδερφό, 3 άτομα (15%) ότι έχουν μία 

αδερφή και έναν αδερφό, 1 άτομο (5%) ότι έχει τρεις αδερφές, 1 άτομο (5%) ότι έχει έναν 

αδερφό και δύο αδερφές, 3 άτομα (15%) ότι έχουν μία αδερφή και τέλος 1 άτομο (5%) ότι 

έχει δύο αδερφούς και μία αδερφή. Ο μέσος όρος των ηλικιών των παραπάνω αδερφιών 

που δήλωσαν ότι έχουν οι συμμετέχοντες είναι 43.04.  

Όσον αφορά στην ερώτηση 18 σχετικά με την εργασία οι συμμετέχοντες είχαν το 

δικαίωμα να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις. Σε πρώτη φάση οι συμμετέχον 

τες εφόσον δήλωναν ότι είναι εργαζόμενοι προχωρούσα στην ερώτηση 19, 20 και 21 που 

αφορά στον τομέα εργασίας, τα καθήκοντα και στο χρονικό διάστημα που εργάζονται 

στην συγκεκριμένη θέση. Εφόσον δήλωναν ότι είναι είτε άνεργοι, είτε φοιτητές/μαθητές 

είτε συνταξιούχοι και ερωτήσεις αυτές δεν χρειάζονταν απάντηση. Πιο συγκεκριμένα με 

βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο σημείο αυτό σχετικά με τον τύπο της εργασίας 5 

από τους συμμετέχοντες (25%) δήλωσαν ότι είναι εργαζόμενοι, 4 (20%) ότι είναι άνεργοι 

και 11 (65%) ότι είναι συνταξιούχοι. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν φοιτητής ή 

μαθητής. Ο τύπος της εργασίας των 5 ατόμων που απάντησαν σ’ αυτή την ερώτηση ότι 

είναι εργαζόμενοι είναι κατά βάση τηλεφωνητές/τηλεφωνήτριες (4 άτομα 20%) και 

υπάλληλος στο λογιστικό τμήμα ενός ταξιδιωτικού γραφείου (1 άτομο 5%). 

Όσον αφορά στον μορφωτικό επίπεδο της μητέρας των ατόμων που πήραν μέρος στην 

έρευνα αυτή σχετικά με την κοινωνική στήριξη, 3 άτομα (15%) δήλωσαν ότι οι μητέρες 

τους δεν έλαβαν καμία εκπαίδευση, 10 από αυτά τα άτομα (50%) δήλωσαν ότι οι μητέρες 

τους υπήρξαν απόφοιτες Δημοτικού Σχολείου, 2 από τους συμμετέχοντες (10%) 
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απάντησαν ότι ήταν απόφοιτες Γυμνασίου και επίσης 2 από αυτούς (10%) ότι ήταν 

απόφοιτες Λυκείου. Κανένας ωστόσο από τα άτομα που ανήκαν στους συμμετέχοντες δεν 

δήλωσε ότι οι μητέρα του ήταν φοιτήτρια. Τέλος, 3 άτομα (15%) επισήμαναν ότι οι 

μητέρες τους ήταν απόφοιτες Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα των ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα 

αυτή που διενεργήθηκε με βάση την κοινωνική στήριξη των ενηλίκων με Νομική 

Τύφλωση, 1 άτομο (5%) απάντησε ότι ο πατέρας του δεν έλαβε καμία εκπαίδευση, 14 

άτομα (70%) δήλωσαν ότι ήταν απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου, 3 άτομα (15%) δήλωσαν 

ότι ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου και επίσης 1 άτομα (5%) ότι ήταν απόφοιτοι Λυκείου. 

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν σημείωσε ότι ο πατέρας τους ήταν φοιτητής και 

τέλος 1 από αυτούς (5%) υπογράμμισαν ότι ο πατέρας τους ήταν απόφοιτος Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 Τέλος στην ερώτηση 24 του ερωτηματολογίου δημογραφικών στοιχείων που κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες με την βοήθεια της ερευνήτριας απάντησαν σχετικά με 

το είδος/ τύπο του Σχολείου που φοίτησαν ή φοιτούν την προκειμένη στιγμή. Επομένως οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων που δόθηκαν και αφορούν στην συγκεκριμένη ερώτηση 

είναι η εξής: 14 άτομα (70%) δήλωσαν ότι φοίτησαν σε Γενικό Σχολείο, 2 από αυτούς 

(10%) δήλωσαν ότι φοίτησαν σε Ειδικό Σχολείο και 4 από τα 20 άτομα (20%) απάντησαν 

όλα τα παραπάνω, δηλαδή ότι φοίτησαν και σε Γενικό αλλά και σε Ειδικό Σχολείο.   
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Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

 

  
Η προσέγγιση των υποκειμένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσω επαφών με 

διάφορους συλλόγους τυφλών σε δύο μεγάλες αστικές πόλεις της Ελλάδας,  τη 

Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι συνεντεύξεις ξεκίνησαν από το Ηράκλειο 

Κρήτης με επαφή που έγινε με τον πρόεδρο του παραρτήματος του Πανελληνίου 

Συνδέσμου Τυφλών της Αθήνας (ΚΕΑΤ), την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ηρακλείου. 

Αρχικά ύστερα από συνάντηση που πραγματοποίησε η ερευνήτρια με τον Πρόεδρο της 

Ένωσης κατάφερε να τον ενημερώσει σχετικά με τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, 

το θέμα με το οποίο ασχολείται, τους σκοπούς και τους στόχους της. Πρωταρχικός στόχος 

ήταν η λήψη σχετικής άδειας για λήψη προσωπικών στοιχείων και προσωπικών 

τηλεφώνων των εγγεγραμμένων τυφλών που είναι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης. Τα 

στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνουν οι πρώτες επαφές έτσι ώστε να 

ενημερωθούν και να επιλέξουν αν θα λάβουν μέρος στην έρευνα.  

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων έλαβε χώρα είτε σε κενές αίθουσες της Ένωσης 

που δεν χρησιμοποιούνταν είτε στο σπίτι των ατόμων. Σε περιπτώσεις που η κινητικότητα 

των ατόμων και η μετακίνησή τους υπήρξε δύσκολη οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στο 

σπίτι των ατόμων έπειτα από συνεννόηση με τους ίδιους.  

Η επαφή με τα υποψήφια άτομα πραγματοποιήθηκε είτε μέσω τηλεφώνου, είτε δια 

ζώσης, για τους σκοπούς της έρευνας και την διαδικασία και έπειτα έδωσαν την 

συγκατάθεσή τους έτσι ώστε να συμμετέχουν στην έρευνα. Ήταν πλήρως ενημερωμένοι 

για τη διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων εξ’ αρχής και για το γεγονός ότι τα 

στοιχεία της έρευνας θα παραμείνουν ανώνυμα και απόρρητα. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν  

για την τήρηση των ηθικών κανόνων και οι αρχών δεοντολογίας της διακήρυξης του 

Ελσίνκι.  
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Στην Θεσσαλονίκη η προσέγγιση των συμμετεχόντων έγινε μέσω της Ένωσης 

Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Λουδοβίκος Μπράιγ» όπου έγινε και σε αυτή την περίπτωση 

ενημερωτική συνάντηση με τον Πρόεδρο προκειμένου να έρθει σε επαφή ο ερευνητής με 

τα μέλη του Συλλόγου. Και σε αυτή την περίπτωση όποτε ήταν δυνατό οι συνεντεύξεις 

έλαβαν χώρα στο χώρο του Συλλόγου, διαφορετικά στο προσωπικό χώρο των ατόμων 

έπειτα από συνεννόηση ή και σε εξωτερικούς χώρους όπως ο χώρος εργασίας των 

συμμετεχόντων.    

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες, προκειμένου να υπάρξει 

ομοιογένεια ανάμεσα στο δείγμα, παρόλο που είχαν επιλεχθεί από τις προαναφερθείσες 

Ενώσεις Τυφλών, κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο με 

δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε με την βοήθεια 

της ερευνήτριας η οποία διάβαζε το ήδη εκτυπωμένο ερωτηματολόγιο δημογραφικών 

στοιχείων σε κάθε άτομο ξεχωριστά και εκείνο απαντούσε στις ερωτήσεις εκείνη σημείωνε 

τις απαντήσεις του στο χαρτί. Το ερωτηματολόγιο αυτό όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενη ενότητα, περιείχε  24 ερωτήσεις, κλειστού και ανοιχτού τύπου, πολλαπλής 

επιλογής που αφορούσαν διάφορα στοιχεία της προσωπικότητας του.  

Πιο αναλυτικά υπήρξαν οι ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, τον τόπο κατοικίας, την 

πάθηση και το αίτιο της οπτικής αναπηρίας, το έτος γέννησης και το έτος εμφάνισης των 

προβλημάτων της όρασης και το έτος απώλειας της όρασης. Οι ερωτήσεις συνέχιζαν με 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για το βαθμό αναπηρίας, το μέσο με το οποίο διαβάζουν, 

την οπτική οξύτητα στο αριστερό και στο δεξί μάτι ξεχωριστά, το οπτικό πεδίο, τον τρόπο 

με τον οποίο κινούνται, το μορφωτικό επίπεδο του ίδιου και των γονέων του ξεχωριστά, 

την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση. Τέλος ο αριθμός των αδερφιών, το φύλο και 

η ηλικία του ήταν επίσης μία ερώτηση που συμπεριλαμβανόταν στο συγκεκριμένο 
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ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων όπως επίσης και ο τύπος εργασίας και ο τύπος 

του σχολείου που φοίτησαν.  

Όπως ο χώρος των συνεντεύξεων ήταν καθορισμένος έτσι ήταν και ο χρόνος. 

Επιδίωξη του ερευνητή ήταν να αποφευχθεί η οποιαδήποτε διακοπή της διαδικασίας και 

να μην υπάρχει η παρουσία άλλων προσώπων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της 

έρευνας αυτής γι’ αυτό το λόγο προσπάθησε κάθε φορά να απομονώνεται με τους 

συνεντευξιαζόμενους σε μέρη στα οποία να διασφαλίζεται ένα ήσυχο περιβάλλον.  Με 

αυτό είχε στόχο του να γνωρίσει καλύτερα τους συμμετέχοντες και να δημιουργήσει ένα 

εύπορο και δημιουργικό κλίμα μέσα στο οποίο να νιώσουν την ασφάλεια. Σκοπός της 

έρευνας είναι μεταξύ άλλων να οι συμμετέχοντες να καταφέρουν να εμπιστευτούν 

προσωπικά στοιχεία και εμπειρίες τους με τα πρόσωπα με τα οποία έρχονται καθημερινά 

σε επαφή και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής του εμπειρίας. 

Ξεκινώντας την διαδικασία των συνεντεύξεων η ερευνήτρια φρόντιζε να κάνει 

ελεύθερες ερωτήσεις προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα κάθε φορά τα άτομα που είχε 

απέναντί της αναφέροντας ακόμα και ασήμαντα καθημερινά πράγματα όπως ο καιρός, ή οι 

γειτονίες της πόλης, ή το κατά πόσο εύκολα κατάφερε να εντοπίσει το σπίτι με σκοπό να 

σπάσει την αμηχανία της πρώτης αυτής επαφής ανάμεσα σε δύο τελείως άγνωστα 

πρόσωπα με σκοπό γρήγορα να εισαχθούν ομαλά στο θέμα χωρίς να υπάρξουν 

προβλήματα εμπιστοσύνης, πίεσης ή και κατανόησης. Πολλές φορές προκειμένου να γίνει 

πιο συμπαθής και κατανοητή ανέφερε και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και 

εμπειρία της πάνω στην κοινωνική στήριξη με σκοπό να παραδειγματιστούν οι 

συμμετέχοντες και να κάνουν το ίδιο, επισημαίνοντας στοιχεία που να αφορούν σε θετικά 

και αρνητικά παραδείγματα πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης που 

διαδραματίζονται στην καθημερινότητά τους.  
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Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην ανάγνωσή τους από τους 

συμμετέχοντες καθώς μερικοί μπορεί να μην γνώριζαν μπράιγ, η ερευνήτρια διάβαζε 

εκείνη τις ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες απαντούσαν καθώς εκείνη συμπλήρωνε τις 

απαντήσεις τους σε ερωτηματολόγια που είχαν έντυπη μορφή. Σε περίπτωση που υπήρχαν 

απορίες πάνω στις ερωτήσεις η ερευνήτρια έδινε οδηγίες προκειμένου να συμπληρωθούν 

σωστά. 

Στην συνέχεια προκειμένου να γίνει εισαγωγή στο θέμα της ελεύθερης συζήτησης 

που ακολούθησε η ερευνήτρια διάβασε ένα κείμενο με σκοπό να ενημερωθεί κάθε ένας 

συμμετέχοντας ξεχωριστά για το τι είναι η θετική και τι η αρνητική πρακτική και 

συναισθηματική στήριξη. Το κείμενο αυτό περιείχε παραδείγματα σχετικά με διάφορα 

θέματα της καθημερινότητας και με τον τρόπο που καλύπτουν τις καθημερινές τους 

ανάγκες τα άτομα με νομική τύφλωση. Στην συζήτηση που ακολούθησε κλήθηκαν να 

ανακαλέσουν από τη μνήμη τους παραδείγματα από την καθημερινή τους εμπειρία που να 

φανερώνουν τις μορφές της κοινωνικής στήριξης που δέχονται στο παρόν που συζητάμε 

και να αναφέρουν τα άτομα από τα οποία την δέχονται είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. Η 

συζήτηση ξεκινούσε πάντα με την αναφορά στα θετικά παραδείγματα πρακτικής και 

συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης και στην συνέχεια αναφέρονταν και τα αντίστοιχα 

αρνητικά.   

Μετά το τέλος της συνέντευξης που είχε τη μορφή ελεύθερης συζήτησης, καθώς  

δεν υπήρχαν συγκεκριμένες ερωτήσεις και χρονικοί περιορισμοί, οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικής στήριξης κατάλληλο για 

ενήλικες βασισμένο σε αυτό των Sarason, Levine, Basham & Sarason, B. R. (1983), που 

μεταφράστηκε από τον καθηγητή Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο. Στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου η ερευνήτρια διάβαζε τις ερωτήσεις και συμπλήρωνε τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων πάνω στο χαρτί.  
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Σχετικά με το Ερωτηματολόγιο κοινωνικής στήριξης: Τo ερωτηματολόγιο 

κοινωνικής στήριξης που έχει σειρά μετά την συνέντευξη έχει να επιβεβαιώσει σε 

ορισμένες περιπτώσεις την στήριξη που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες, ενήλικες με νομική 

τύφλωση, από τα άτομα που προηγουμένως ανέφεραν ότι τους προσφέρουν θετική 

υποστήριξη. Επαναλαμβάνονται άτομα που παρέχουν σημαντική στήριξη στην 

καθημερινότητα τους και διαφαίνεται ξανά ο κύκλος και το μέγεθος του δικτύου τους.  

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 6 διπλές προσωπικές ερωτήσεις όπου 

αρχικά οι συμμετέχοντες καλούνται να ονομάσουν τα άτομα που τους παρέχουν στήριξη ή 

βοήθεια από το κοινωνικό τους περιβάλλον σε σειρά από το 0: σε κανέναν και να 

συμπληρώσουν εφόσον έχουν έως 9 άτομα. Προκειμένου να μην συγχέονται τα πρόσωπα  

και να μην υπάρχει περίπτωση να μπερδεύονται τα άτομα και για να αποφευχθεί η 

πιθανότητα της επανάληψης του ίδιου ατόμου στην δύο φορές στην ίδια ερώτηση οι 

συμμετέχοντες από την αρχή καλούνται να  αναφέρουν τα αρχικά των ονομάτων των 

ατόμων που τους βοηθούν και η σχέση τους με αυτά, από ποια κατηγορία ατόμων είναι. 

Για παράδειγμα πρέπει να αναφέρουν κάθε φορά αν ανήκουν στα μέλη της οικογενείας 

τους και σε ποιο, αν είναι φίλος ή έχει κάποια άλλη ιδιότητα  Τα αρχικά του 

ονοματεπώνυμου τους διασφαλίζονται εξαρχής με την επισήμανση της ανωνυμίας των 

συμμετεχόντων και των στοιχείων που κατέθεσαν στην συγκεκριμένη έρευνα.  

 Στην συνέχεια για κάθε ερώτηση καλούνται να διευκρινίσουν σε κλίμακα από το 1: 

πολύ δυσαρεστημένος/η  έως το 5: πολύ ικανοποιημένος, τον βαθμό ικανοποίησης που 

λαμβάνουν από τα άτομα από εκείνα που ανέφεραν ως απάντηση σε κάθε ερώτηση από 

την στήριξη που τους προσφέρουν. Ένα παράδειγμα ερωτήσεων που δίνεται αρχικά είναι 

το εξής. 
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Παράδειγμα ερώτησης και απάντησης 

 

Σε ποια άτομα μπορείτε να εμπιστευθείτε απόρρητες ή πολύ σημαντικές για εσάς 

πληροφορίες; 

 

0: σε κανένας 

1: Κ.Π. (αδερφός) 

2: Κ.Λ. (φίλος) 

3: Κ.Μ. (φίλος) 

4: Α.Β. (ξάδερφος) 

5: Μ.Ν. (συνάδελφος) 

6: 

7: 

8: 

9: 

 

Πόσο ικανοποιημένος/η νιώθετε από την στήριξη που λαμβάνετε;  

 

1 πολύ δυσαρεστημένος 

2 αρκετά δυσαρεστημένος 

3 λίγο δυσαρεστημένος 

4 λίγο ικανοποιημένος 

5 αρκετά ικανοποιημένος Ν 
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6 πολύ ικανοποιημένος 

 

Στο δεύτερο μέρος της ερώτησης απαντήθηκε συνολικά το μέγεθος της 

ικανοποίησης που έλαβαν από την συνολική υποστήριξη που δέχονται,  γράφοντας το 

γράμμα Ν  δίπλα από την απάντηση που επιλέγουν. Αν σε κάποια ερώτηση δεν δέχονταν 

υποστήριξη τότε έπρεπε να επιλέξουν «σε κανέναν», γράφοντας το γράμμα Ν δίπλα σε 

αυτή την απάντηση. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να απαντήσουν στην 

ερώτηση πόσο ικανοποιημένος είστε με την υποστήριξη.  

Οι παραπάνω διευκρινίσεις δόθηκαν στους συμμετέχοντες για τον τρόπο 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τον ερευνητή από την αρχή και εκείνος 

διαβάζοντας στην συνέχεια συμπλήρωνε με αυτόν τον τρόπο όσα απαντούσαν οι 

συμμετέχοντες. 
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Αποτελέσματα- απαντήσεις συνεντεύξεων ενηλίκων με νομική τύφλωση  

 

Προσεχώς ακολουθούν οι Πίνακες που απεικονίζουν τις αναφορές που έγιναν από 

τους συμμετέχοντες όσον αφορά στο είδος και στις μορφές της προσλαμβάνουσας 

κοινωνικής στήριξης  που τους παρέχεται (θετική και αρνητική πρακτική στήριξη και 

θετική και αρνητική συναισθηματική κοινωνική στήριξη). 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Μορφές Κοινωνικής Στήριξης 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 1 

Θετική Πρακτική 

Κοινωνική Στήριξη 

2 

Θετική 

Συναισθηματική 

Κοινωνική Στήριξη  

3 

Αρνητική Πρακτική 

Κοινωνική Στήριξη  

4 

Αρνητική 

Συναισθηματική 

Κοινωνική Στήριξη 

ΣΥΧ. 

% 

342 

44,9% 

225 

29,5% 

70 

9,1% 

124 

16,2% 

Α Βοήθεια στην κίνησή Δείχνει έμπρακτα το 
ενδιαφέρον του 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις 
ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των 

δυνατοτήτων σας 

Συγκρούονται-θυμώνουν 
μαζί σας κάποιες φορές 

Β Προετοιμασία φαγητού 

 

Επικοινωνεί και 

συνομιλεί μαζί του, 

ακούει τις σκέψεις 

του ή τα προβλήματά 

του 

Παρέχουν υπερπροστασία 

σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 

Παρέχουν υπερβολικό 

έπαινο για τα επιτεύγματά 

σας 

Γ Βοήθεια στην περιγραφή 
αντικειμένων και χώρου 

Κάνει το άτομο να 
νιώθει ασφάλεια η 

οποία πηγάζει από μία 

σταθερή και συνεχή 

σχέση 

Αμελούν να σας 
ενημερώσουν για διάφορα 

θέματα που σας αφορούν 

Δεν ενδιαφέρονται 
πραγματικά για εσάς, να 

μην επικοινωνούν μαζί 

σας 

Δ Βοήθεια σε αγορές για 

την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 

Ενσωματώνουν το 

άτομο σε κοινές 

δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, 

διασκέδαση), 

Καθυστερούν ή να 

αναβάλλουν εργασίες που 

τους έχετε αναθέσει 

Αποφεύγουν να 

ακούσουν τις σκέψεις 

σας ή τα προβλήματά 

σας 
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Ε Φροντίδα για την τάξη 

του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι 

μικροτραυματισμοί (π.χ. 
δεν αφήνουν πράγματα 

στη μέση) 

Κάνει το άτομο να 

νιώθει ότι το 

αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο 
μέλος του κόσμου 

τους 

Επιδεικνύουν κατανόηση 

σε περίπτωση που 

χρειασθεί να 

καθυστερήσετε λίγη ώρα 

Σας κάνουν να νιώθετε 

ανασφάλεια 

Ζ Φροντίδα για την 

προσβασιμότητα του 

χώρου 

 Βοηθούν στην κίνησή σας 

και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το 

χρειάζεστε 

Νιώθετε ότι δεν σας 

αποδέχονται ως ισότιμο 

και αξιόλογο μέλος του 

κόσμου τους 

Η Ελαστικότητα και 

κατανόηση στην 

περίπτωση που χρειασθεί 

να καθυστερήσουν στο 
μάθημα ή στην εργασία 

λίγη ώρα 

 Να μην είναι 

ενημερωμένοι για την 

ύπαρξη υποστηρικτικού 

εξοπλισμού 

Δεν σας ενσωματώνουν 

σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, 

διασκέδαση), 

Θ Βοήθεια στην ανάγνωση 
ανακοινώσεων και 

εγγράφων 

 Χρηματική ή άλλου τύπου 
εκμετάλλευση 

Είναι δύσπιστοί και 
επιφυλακτικοί απέναντί 

σας, 

Ι Βοήθεια στην εύρεση 

διάφορων πληροφοριών, 
υπηρεσιών και 

αντικειμένων 

  Αντιμετωπίζεστε με 

αμηχανία από μέρους 
τους, να μην γνωρίζουν 

με ποιον τρόπο να σας 

προσεγγίσουν και πώς να 

σας συμπεριφερθούν 

Κ Παροχή κατάλληλου 

υποστηρικτικού 

εξοπλισμού, ανάγνωση 

ανακοινώσεων ή 

εγγράφων, όταν είναι 

απαραίτητο κτλ. 

  Σας βλέπουν ως περίεργο 

και διαφορετικό, να 

νοιώθετε 

Λ    Σας υποβάλλουν σε τεστ 

δεξιοτήτων, 

Μ    Σας υποτιμούν σε θέματα 
γνώσεων, να σας 

μειώνουν και να 

προσβάλουν 

Ν    Δεν ενδιαφέρονται να 

μάθουν περισσότερα για 

τις ικανότητές σας 
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Ξ    Χρηματική ή άλλου 

τύπου εκμετάλλευση  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Ν=761 

 

 

Πίνακας 1: Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 
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Βοήθεια στην κίνησή 

10 7 8 5 16 5 6 0 2 4 

Προετοιμασία φαγητού 

 
9 0 8 0 0 0 1 0 0 0 

Βοήθεια στην περιγραφή 

αντικειμένων και χώρου 

9 3 7 2 11 4 

 

9 

 

0 1 1 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη 

προσωπικών αναγκών 

8 2 

 

8 

 

1 15 0 9 0 0 0 
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Φροντίδα για την τάξη του χώρου, 

ώστε να αποφευχθούν διάφοροι 

μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 
8 

 

3 

 
10 

 

2 

 

2 1 5 0 0 0 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα 

του χώρου 6 2 9 1 3 4 2 0 0 0 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην 

περίπτωση που χρειασθεί να 

καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 
2 0 2 0 

 

5 
 

1 1 2 0 0 

Βοήθεια στην ανάγνωση 

ανακοινώσεων και εγγράφων 

7 4 6 3 7 2 4 0 4 8 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων 

πληροφοριών, υπηρεσιών και 

αντικειμένων 7 2 5 0 3 

 

2 

 

 

9 

 

0 3 0 

Παροχή κατάλληλου 

υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή 

εγγράφων, όταν είναι απαραίτητο 

κτλ. 
3 1 5 0 2 1 10 0 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ:                                                    342                                                    44,9% 
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Πίνακας 2: Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη 

 

                              

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 
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Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 
7 7 7 6 13 0 3 0 0 0 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει 

τις σκέψεις του ή τα προβλήματά του 
 

 

12 

 

 

7 8 7 
 

18 

 

3 3 1 3 0 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία 

πηγάζει από μία σταθερή και συνεχή σχέση 

8 6 

 

7 

 

3 11 2 1 0 0 0 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές 

δραστηριότητες (φαγητό, ψώνια, 

διασκέδαση), 4 6 5 6 16 4 1 0 2 0 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το 

αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο μέλος 

του κόσμου τους 4 6 6 3 13 3 2 0 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ:                                                    225                                                    29,5% 
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Πίνακας 3: Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 
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Υποτιμούν/υπερτιμούν τις 

ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των 

δυνατοτήτων σας 1 0 0 1 3 0 7 0 2 3 0 

Παρέχουν υπερπροστασία σε 

διάφορα πρακτικά θέματα 

7 0 2 1 1 2 2 0 1 1 0 

Αμελούν να σας ενημερώσουν 

για διάφορα θέματα που σας 

αφορούν 
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Καθυστερούν ή να 

αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 

0 0 0 1 0 0 3 0 5 0 0 
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Επιδεικνύουν κατανόηση σε 

περίπτωση που χρειασθεί να 

καθυστερήσετε λίγη ώρα 
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Να μην βοηθούν στην κίνησή 

σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το 

χρειάζεστε 

0 0 0 0 3 0 1 0 1 3 0 

Να μην είναι ενημερωμένοι 
για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 

1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου 

εκμετάλλευση 

0 0 0 0 3 0 1 0 

 

1 

 

0 0 

ΣΥΝΟΛΟ:                                                    70                                                   9,1% 
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Πίνακας 4: Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 
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Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας 
κάποιες φορές 

5 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για 

τα επιτεύγματά σας 

2 0 0 1 4 1 1 0 3 1 0 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά 

για εσάς, να μην επικοινωνούν 

μαζί σας 0 1 0 0 1 0 0 2 

 

4 
 

1 2 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις 

σκέψεις σας ή τα προβλήματά 

σας 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 

Σας κάνουν να νιώθετε 

ανασφάλεια 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται 

ως ισότιμο και αξιόλογο μέλος 

του κόσμου τους 
0 2 0 0 

 

 

0 

 

 

0 0 1 2 5 2 

Δεν σας ενσωματώνουν σε 

κοινές δραστηριότητες (φαγητό, 

ψώνια, διασκέδαση), 
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 

Είναι δύσπιστοί και 

επιφυλακτικοί απέναντί σας, 

0 1 0 2 3 1 0 1 4 5 0 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία 

από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας 

προσεγγίσουν και πώς να σας 

συμπεριφερθούν 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 

 

7 
 

1 

Σας βλέπουν ως περίεργο και 

διαφορετικό, να νοιώθετε 

0 0 0 0 0 0 1 0 

 

1 

 
4 1 

Σας υποβάλλουν σε τεστ 

δεξιοτήτων, 
2 1 1 0 1 1 0 0 1 

 

2 
 

0 

Σας υποτιμούν σε θέματα 

γνώσεων, να σας μειώνουν και να 

προσβάλουν 0 1 0 3 1 0 0 0 5 2 1 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν 

περισσότερα για τις ικανότητές 

σας 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου 

εκμετάλλευση  
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ:                                                 125                                                   16,1% 
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Ανάλυση συγκεντρωτικών Πινάκων που προκύπτουν από τις 

συνεντεύξεις 

 

Όσον αφορά στην θετική και αρνητική στήριξη οι συμμετέχοντες ανέφεραν  

παραδείγματα από την καθημερινή τους εμπειρία σε σχέση με την αλληλεπίδραση με τα 

άτομα τους περιβάλλοντός τους, την οικογένεια και τους σημαντικούς άλλους. Μέσα από 

τις συνεντεύξεις προέκυψαν αποτελέσματα για την συχνότητα, τον τύπο και τα πρόσωπα 

από τα οποία προέρχεται η κάθε τύπου στήριξη που προσλαμβάνουν οι ενήλικες με νομική 

τύφλωση που πήραν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα.  

Οι Πίνακες παραπάνω δείχνουν τα κυρίαρχα πρόσωπα στην ζωή των ατόμων με 

νομική τύφλωση και το είδος της στήριξης που παρέχουν. Στην επάνω, πρώτη γραμμή του 

πίνακα φαίνονται οι κατηγορίες των ατόμων που παρέχουν την στήριξη και η από 

αριστερά κάθετη στήλη περιλαμβάνει τον τύπο της στήριξη. Οι πίνακες, παράλληλα,  είναι 

χωρισμένοι ανά κατηγορία ξεκινώντας από την θετική κοινωνική στήριξη και στην 

συνέχεια ακολουθεί η αρνητική κοινωνική στήριξη. Πιο συγκεκριμένα ο πρώτος πίνακας 

περιλαμβάνει την θετική πρακτική στήριξη (Πίνακας 1), ο δεύτερος περιλαμβάνει την 

θετική συναισθηματική στήριξη (Πίνακας 2) και τέλος ακολουθούν ο πίνακας με την 

αρνητική πρακτική (Πίνακας 3) και συναισθηματική αντίστοιχα στήριξη (Πίνακας 4).  

Οι κατηγορίες των ατόμων που προσφέρουν την βοήθειά τους στα άτομα με νομική 

τύφλωση που συμμετείχαν στην έρευνα περιλαμβάνονται στην πρώτη γραμμή και 

ξεκινούν από τα μέλη της οικογένειας με τις εξής κατηγορίες: γονείς, αδέρφια, σύζυγος 

και παιδιά,  συγγενείς, φίλοι, γείτονες, υπάλληλοι, γιατροί, γνωστοί και άγνωστοι. Η 

παραπάνω κατηγορίες ξεκινούν από αριστερά προς τα δεξιά όπως φαίνονται στον Πίνακα 

1 και 2 που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της θετικής προσλαμβάνουσας πρακτικής και 

συναισθηματικής στήριξης. Στους Πίνακες 3 και 4, που απεικονίζονται παραπάνω, της 

αρνητικής πρακτικής και συναισθηματικής αντίστοιχα προσλαμβάνουσας κοινωνικής 
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στήριξης έχει προστεθεί ακόμα μία στήλη και αφορά στους πιθανούς συντρόφους και στην 

αρνητική τους στάση απέναντι στους συμμετέχοντες. Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί 

το γεγονός ότι στην κατηγορία των υπαλλήλων, που αντιστοιχεί στον αριθμό 6, και στους 

τέσσερις πίνακες περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι από υπηρεσίες, εργαζόμενοι σε 

καταστήματα ή συλλόγους που συναντούν καθημερινά στην ζωή τους τα άτομα αυτά και 

έρχονται σε επαφή. 

Στην κάθετη στήλη αναφέρονται οι κατηγορίες της στήριξης που τους παρέχεται 

και πιο συγκεκριμένα στον Πίνακα 1 της θετική πρακτικής υποστήριξης αναφέρονται οι 

εξής κατηγορίες:   βοήθεια στην κίνησή, προετοιμασία φαγητού, βοήθεια στην περιγραφή 

αντικειμένων και χώρου, βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών, 

φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί 

(π.χ. δεν αφήνουν πράγματα στη μέση), φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου, 

ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που χρειασθεί να καθυστερήσουν στο 

μάθημα ή στην εργασία λίγη ώρα, βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων, 

βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, υπηρεσιών και αντικειμένων, παροχή 

κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού και τέλος ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, 

όταν είναι απαραίτητο. Στον Πίνακα 2 της θετικής συναισθηματικής στήριξης οι 

κατηγορίες διαμορφώθηκαν ως εξής: δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του, επικοινωνεί και 

συνομιλεί μαζί του, ακούει τις σκέψεις του ή τα προβλήματά του, κάνει το άτομο να 

νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει από μία σταθερή και συνεχή σχέση, ενσωματώνει το 

άτομο σε κοινές δραστηριότητες (φαγητό, ψώνια, διασκέδαση) και τέλος το κάνει να 

νιώθει ότι το αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους. 

Στον Πίνακα 3 της αρνητικής πρακτικής στήριξης οι μορφές προέκυψαν μέσα από 

την διαδικασία των συνεντεύξεων ήταν οι εξής ακόλουθοι σε παράθεση: να 

υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων 
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σας, να σας παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά θέματα, να αμελούν να σας 

ενημερώσουν για διάφορα θέματα που σας αφορούν, να σας αναθέτουν εργασίες που σας  

εξέθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική σας ακεραιότητα, να μην επιδεικνύουν κατανόηση σε 

περίπτωση που χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα, να μην σας βοηθούν στην κίνησή 

σας και να μην σας συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε , να μην είναι ενημερωμένοι για την 

ύπαρξη υποστηρικτικού εξοπλισμού και να σας εκμεταλλεύονται χρηματικά. Στον Πίνακα 

4, ακολουθούν οι μορφές αρνητικής συναισθηματικής στήριξης. Πιο συγκεκριμένα οι 

κατηγορίες των μορφών που περιλαμβάνονται στην περίπτωση αυτή είναι: να 

συγκρούονται, να θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές, παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα 

επιτεύγματά σας, να μην ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην επικοινωνούν μαζί 

σας, να αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα προβλήματά σας, να σας κάνουν να 

νιώθετε ανασφάλεια, νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο μέλος του 

κόσμου τους, να μην σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες (φαγητό, ψώνια, 

διασκέδαση). Ακολουθούν, επίσης, οι εξής κατηγορίες μορφών, επιπρόσθετα με τις 

παραπάνω: να είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, να αντιμετωπίζετε μια 

αμηχανία από μέρους τους, να μην γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και 

πώς να σας συμπεριφερθούν, να σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νιώθετε ότι 

σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, να σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας 

μειώνουν και να προσβάλουν, να μην ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας και να σας εκμεταλλεύονται συναισθηματικά. 

Στον Πίνακα 3 και 4 έχει προστεθεί στο τέλος της κάθετης στήλης των κατηγοριών 

των τύπων- μορφών της στήριξης άλλο ένα στοιχείο, το στοιχείο της εκμετάλλευσης από 

τα άτομα που δήλωσαν ότι τους παρέχουν αρνητική στήριξη. Η εκμετάλλευση αυτή 

μπορεί να είναι είτε χρηματική είτε άλλου τύπου (π.χ. χρήματα, υλικά αγαθά, προνόμια 

τυφλών, όπως προτεραιότητα σε υπηρεσίες, ή προνόμια σε μετακίνηση, εισιτήρια θεάτρων 
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κ.ά.), είτε συναισθηματική (π.χ. να απατούν την ψυχολογική στήριξή τους ως άτομα με 

μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα εφόσον αντιμετωπίζουν θετικά την αναπηρία τους).  

Οι υπόλοιποι αριθμοί που βρίσκονται στα κελιά υποδηλώνουν τη συχνότητα των 

απαντήσεων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με τη στήριξη που τους 

παρέχεται στον παρόντα χρόνο που συντελείται η συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, 

σημειώνεται το πόσες φορές, δηλαδή ανέφεραν μία κάθε μία από τις μορφές ανά 

κατηγορία στήριξης και υπογραμμίζεται η προέλευσής της. Η ιδιότητα των ατόμων που 

παρέχουν την στήριξη και το είδος της στήριξης που ο καθένας τους προσφέρει στην 

καθημερινότητά τους είναι εμφανή στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία της 

συνέντευξης αυτής.  

Σε κάθε έναν από τους τέσσερις παραπάνω Πίνακες φανερώνονται τα άτομα που 

κατέχουν σημαντική θέση στην καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων που πήραν μέρος 

στην έρευνα από το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα στον Πίνακα 1, στην 

δεύτερη γραμμή του Πίνακα για την θετική πρακτική στήριξη, στην κατηγορία της 

«βοήθειας στην κίνηση», τα άτομα που αναφέρθηκαν από τους περισσότερους 

συμμετέχοντες ήταν στην πρώτη θέση οι φίλοι και το αμέσως επόμενο που ανέφεραν οι 

περισσότεροι ήταν οι γονείς. Στον Πίνακα 1 τα πρόσωπα που κυριάρχησαν και 

αναφέρθηκαν περισσότερο για την θετική στήριξη σε πρακτικά ζητήματα ήταν κυριότερα: 

οι γονείς, οι σύζυγοι και τα παιδιά και οι φίλοι.  

Στον επόμενο Πίνακα 2 της θετικής συναισθηματικής στήριξης τα πρόσωπα που 

κυριάρχησαν με βάση το ίδιο κριτήριο με παραπάνω ήταν οι φίλοι, καθώς εκείνοι ήταν 

που αναφέρθηκαν σχεδόν από το σύνολο των συμμετεχόντων. Σημαντική ήταν και η 

συμβολή των γονέων σύμφωνα με την συχνότητα που αναφέρθηκαν από τους 

συμμετέχοντες όσον αφορά στην θετική συναισθηματική στήριξη που τους παρέχουν σε 

διάφορα ζητήματα. 
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Στον Πίνακα 3, πιο συχνά αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες όσον αφορά στην 

αρνητική στήριξη σε πρακτικά ζητήματα οι υπάλληλοι των διάφορων καταστημάτων ή 

υπηρεσιών που τους εξυπηρετούν στην καθημερινή τους εμπειρία. Σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι εργαζόμενοι σε συλλόγους ή ενώσεις τυφλών, με τους 

οποίους έρχονται σε επαφή για να λύσουν ορισμένα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν 

μέσα από τη φύση της αναπηρίας τους. Οι υπάλληλοι αυτοί, πιο αναλυτικά, όπως 

επισήμαναν οι συμμετέχοντες μέσα από τα παραδείγματα που ανέφεραν από την ζωή τους  

είτε υποτίμησαν, είτε υπερτίμησαν τις ικανότητές τους, είτε απέτυχαν να κατανοήσουν τα 

όρια των δυνατοτήτων τους. Σε άλλη περίπτωση αμέλησαν να τους ενημερώσουν για 

διάφορα θέματα που τους αφορούσαν είτε καθυστερούσαν ή ανέβαλλαν εργασίες που τους 

είχαν αναθέσει. 

Στον Πίνακα 4 οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην αρνητική στήριξη σε 

συναισθηματικά ζητήματα ανέφεραν άτομα κυρίως από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Για παράδειγμα 5 άτομα αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι συγκρούονται και θυμώνουν με τους 

γονείς τους και 3 άτομα ανέφεραν το ίδιο για τα αδέρφια τους. Στην κατηγορία της στήριξης που 

αφορά στην παροχή υπερβολικού έπαινο για τα επιτεύγματά τους, 4 άτομα απάντησαν ότι 

τους συμβαίνει αυτό από φίλους και 3 άτομα ότι τους συμβαίνει από γνωστούς τους.  

Στην κατηγορία «να μην ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην επικοινωνούν 

μαζί σας», ο μέγιστος αριθμός ατόμων που απάντησαν ήταν 4 άτομα τα οποία υπέδειξαν 

τους γνωστούς τους ως απάντηση στην συγκεκριμένη ερώτηση. Στην συνέχεια 5 άτομα 

δήλωσαν ότι νιώθουν ότι δεν τους αποδέχονται ως ισότιμα και αξιόλογα μέλη του κόσμου 

τους άγνωστοι, (συνήθως περαστικοί στους δρόμους) και ότι είναι δύσπιστοί και 

επιφυλακτικοί απέναντί τους. Για τους αγνώστους σημειώθηκε επίσης από 7 

συμμετέχοντες το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται από αμηχανία από μέρους τους και ότι 

συνήθως φαίνεται από την συμπεριφορά τους ότι δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο να τους 
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προσεγγίσουν και πώς να τους συμπεριφερθούν. Όσον αφορά στους αγνώστους τονίστηκε 

επίσης από 4 άτομα ότι νιώθουν ότι τους βλέπουν ως κάτι το περίεργο και διαφορετικό. 

Στο σημείο αυτό οι ενήλικες με νομική τύφλωση που έλαβαν μέρος στην 

συγκεκριμένη έρευνα τόνισαν την μη αποδοχή τους από πιθανούς συντρόφους 

υπογραμμίζοντας ότι δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά για εκείνους, επιλέγουν να μην 

επικοινωνούν μαζί τους και αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις τους ή τα προβλήματά 

τους. Παράλληλα υπογράμμισαν ότι νιώθουν ότι δεν τους αποδέχονται ως ισότιμα και 

αξιόλογα μέλη του κόσμου τους καθώς δεν τους ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

όπως το να βγουν μαζί για φαγητό ή διασκέδαση. Δήλωσαν, επίσης, ότι όταν έρχονται σε 

επαφή μαζί τους τους αντιμετωπίζουν με αμηχανία, και αναγνωρίζουν ότι αυτό συμβαίνει 

επειδή δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο να τους προσεγγίσουν και πώς να τους  

συμπεριφερθούν καθώς τους βλέπουν ως κάτι το περίεργο και διαφορετικό. Τέλος, οι 

συμμετέχοντες όσον αφορά στους πιθανούς συντρόφους, σημείωσαν ότι νιώθουν ότι τους 

υποτιμούν σε θέματα γνώσεων και ότι γενικότερα τους μειώνουν με την στάση τους και 

τους προσβάλουν.  

Την γενικότερη, όμως, υποτίμηση όσον αφορά στα θέματα γνώσεων την 

εκλαμβάνουν από γνωστούς κυριών καθώς 5 από τους συμμετέχοντες είχαν να 

σημειώσουν παρόμοια παραδείγματα μέσα από την καθημερινή τους εμπειρία.  
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Αποτελέσματα ερωτηματολογίου κοινωνικής στήριξης 

 

Περιγραφική στατιστική 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την περιγραφική στατιστική που 

εφαρμόστηκε για το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε μετά το τέλος των ελεύθερων 

συνεντεύξεων, με βάση αυτό της Sarason και σχολιάζονται τα αποτελέσματα.  

Οι αναλύσεις του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου διενεργήθηκαν με το 

πρόγραμμα SPSS (Superior Performance Software System), για τη στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις τους ερωτηματολογίου για την 

κοινωνική στήριξη των ενηλίκων με νομική τύφλωση που κατοικούν σε δύο πόλεις της 

Ελλάδας, την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο της Κρήτης. Η στατιστική επεξεργασία όλων 

των αποτελεσμάτων έγινε συγκεκριμένα με το πρόγραμμα SPSS-20 για τα Windows. 

Λόγω του μικρού αριθμού του αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα 

(20 άτομα), έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση. Πιο αναλυτικά, σε αυτή την μελέτη, 

τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 20 ενήλικες (13 άνδρες και 7 γυναίκες) που 

ανήκουν σε ειδικό πληθυσμό, προκειμένου να εξετασθεί το μέγεθος του δικτύου τους και 

η ικανοποίηση που νιώθουν σε σχέση με την κοινωνική στήριξη που προσλαμβάνουν από  

τα άτομα που δήλωσαν ότι αποτελούν το δίκτυο υποστήριξής τους.  
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Πίνακας 1: Απαντήσεις ερωτηματολογίου κοινωνικής στήριξης για ενήλικες 

 

 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 παραπάνω παρατίθενται οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις σχετικά με την κοινωνικής στήριξη που τους παρέχεται. 

Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου αυτού, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε 

«ποια άτομα μπορούν να στηριχθούν όταν χρειάζονται βοήθεια» και ανέφεραν κατά 5% 

την απάντηση σε κανέναν, 55% απάντησαν τους γονείς τους, το 50% τα αδέρφια τους, το 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ %  

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
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Ερώτηση 1 5 55 50 40 20 65 10 0 0 30 

Ερώτηση 2 10 10 40 25 15 60 5 0 0 35 

Ερώτηση 3 0 55 35 50 40 75 10 5 5 50 

Ερώτηση 4 5 55 45 50 30 50 5 5 0 35 

Ερώτηση 5 5 35 25 30 10 90 5 0 0 5 

Ερώτηση 6 10 35 40 25 5 70 0 5 0 30 
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40% τους συζύγους και τα παιδιά τους, το 20% τους συγγενείς τους, το 65% τους φίλους 

του, το 10% απάντησε τους γείτονες και το 30% «άλλους». Οι άλλοι μπορεί να είναι εκτός 

των κατηγοριών των ατόμων από το περιβάλλον του αναφέρθηκαν προηγουμένως. Μπορεί 

να είναι για παράδειγμα ο πεθερός, η πεθερά, ο πάτερ της ενορίας, ο σύντροφός τους ή η 

σχέση τους. Ο βαθμός ικανοποίησης από το σύνολο των ατόμων που ανέφεραν οι 

συμμετέχοντες σ’ αυτή την ερώτησης είναι M=5.6 με τυπική απόκλιση 0,5 (όπου 1=πολύ 

δυσαρεστημένος, 2=αρκετά δυσαρεστημένος, 3=λίγο δυσαρεστημένος, 4=λίγο 

ικανοποιημένος, 5=αρκετά ικανοποιημένος, 6=πολύ ικανοποιημένος).  

Όσον αφορά στην δεύτερη ερώτηση όπου οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για το 

«ποια άτομα πιστεύουν πραγματικά ότι θα τους βοηθήσουν να χαλαρώσουν στην 

περίπτωση που βρισκόσαστε κάτω από έντονη πίεση ή ένταση», ανέφεραν το 10% 

απάντησε σε κανέναν, επίσης το 10% τους γονείς τους, το 40% τα αδέρφια τους, το 25% 

τους συζύγους και τα παιδιά τους, το 15% τους συγγενείς τους, το 60% τους φίλους τους, 

το 5% τους γείτονές τους και το 35% το «άλλους». Ο βαθμός ικανοποίησης τους στην 

συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά συνολικά στα άτομα τα οποία ανέφεραν είναι M=5,4  

και SD=0,6). 

Επιπρόσθετα στην τρίτη ερώτηση για το «ποιά άτομα τους αποδέχονται ακριβώς 

όπως είναι με τα προτερήματα και με τα ελαττώματά σας», κανείς δεν ανέφερε την 

επιλογή σε κανέναν, ανέφεραν όμως το 55% τους γονείς τους, το 35% τα αδέρφια τους, το 

50% τους συζύγους και τα παιδιά τους, το 40% τους συγγενείς τους, το 75% τους φίλους 

τους, το 10% τους γείτονές τους, 5% τους συναδέλφους τους και 5% τους εργοδότες τους 

και 50% απάντησε το «άλλους», στα 9 κενά συμπλήρωσης ατόμων για την συγκεκριμένη 

ερώτηση που δίνονται από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Ο βαθμός ικανοποίησης από 

συνολικά όλα τα άτομα που ανέφεραν ως απάντηση ήταν M=5,4 με  SD=0,5. 
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Στην τέταρτη ερώτηση «ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα φροντίσουν για 

εσάς, ανεξάρτητα από το τι σας συμβαίνει», το 5% απάντησε σε κανέναν, το 55% τους 

γονείς τους, το 45% τα αδέρφια τους, το 50% τους συζύγους και τα παιδιά τους, το 30% 

τους συγγενείς τους, το 50% τους φίλους τους, το 5% τους γείτονές τους, 5% τους 

συναδέλφους τους, κανένας τους εργοδότες τους και 35% απάντησε το «άλλους», στα 9 

κενά συμπλήρωσης ατόμων για την συγκεκριμένη ερώτηση που δίνονται από το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Ο βαθμός ικανοποίησης από συνολικά όλα τα άτομα που 

ανέφεραν ως απάντηση ήταν M=5,5 με  SD=0,5. 

Στην πέμπτη ερώτηση που αφορά στο «ποια άτομα πιστεύετε ότι θα σας 

βοηθήσουν να νιώσετε καλύτερα, όταν αισθάνεστε γενικότερα στεναχωρημένος/η», το 5% 

απάντησε σε κανέναν, το 35% τους γονείς τους, το 25% τα αδέρφια τους, το 30% τους 

συζύγους και τα παιδιά τους, το 10% τους συγγενείς τους, το 90% τους φίλους τους, το 5% 

τους γείτονές τους, κανένας τους συναδέλφους τους, κανένας τους εργοδότες τους και 3% 

απάντησε το «άλλους», στα 9 κενά συμπλήρωσης ατόμων για την συγκεκριμένη ερώτηση 

που δίνονται από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Ο βαθμός ικανοποίησης από 

συνολικά όλα τα άτομα που ανέφεραν ως απάντηση ήταν M= 5,6 με τυπική απόκλιση SD= 

0,5. 

Τέλος, στην έκτη ερώτηση που αφορά στο «ποια άτομα πιστεύουν οι 

συμμετέχοντες ότι θα τους παρηγορήσουν, όταν είναι πολύ ταραγμένος/η», το 10% 

απάντησε σε κανέναν, το 35% τους γονείς τους, το 40% τα αδέρφια τους, το  25% τους 

συζύγους και τα παιδιά τους, το 5% τους συγγενείς τους, το 70% τους φίλους τους, 

κανένας τους γείτονές τους, 5% τους συναδέλφους τους, κανένας τους εργοδότες τους και 

30% απάντησε το «άλλους», στα 9 κενά συμπλήρωσης ατόμων για την συγκεκριμένη 

ερώτηση που δίνονται από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Ο βαθμός ικανοποίησης από 
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συνολικά όλα τα άτομα που ανέφεραν ως απάντηση ήταν M=5,3 με τυπική απόκλιση 

SD=0,8. 
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Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επαγωγική στατιστική που 

εφαρμόστηκε για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο των Sarason, Levine, Basham & 

Sarason, B. R. (1983), που μεταφράστηκε από τον καθηγητή Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο 

και χορηγήθηκε μετά το τέλος των ελεύθερων συνεντεύξεων και σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα. 

Οι αναλύσεις του ερωτηματολογίου της κοινωνικής στήριξης ήταν κατάλληλο για 

ενήλικες και βασισμένο σε αυτό των Sarason, Levine, Basham & Sarason, B. R. (1983), 

που μεταφράστηκε από τον καθηγητή Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, διενεργήθηκαν με το 

πρόγραμμα SPSS (Superior Performance Software System), για τη στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις τους ερωτηματολογίου για την 

κοινωνική στήριξη των ενηλίκων με νομική τύφλωση. Η στατιστική επεξεργασία όλων 

των αποτελεσμάτων έγινε συγκεκριμένα με το πρόγραμμα SPSS-20 για τα Windows. Πιο 

αναλυτικά η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα IBM 

SPSS Statistics 20 Statistical Package (SPSS Inc., Chigaco, IL, USA). Η σύγκριση μεταξύ 

του:  

 

1. βαθμού ικανοποίησης (όπου Q1_Score, Q2_Score, Q3_Score, Q4_Score, 

Q5_Score, Q6_Score ο συνολικός βαθμός της ικανοποίησης που αφορά στη 

σειρά των ερωτήσεων) ανά ερώτηση και του φύλου (άνδρας- γυναίκα) 

2. βαθμού της αναπηρίας (ολική τύφλωση, μέτρια οπτική αναπηρία και μέτρια 

οπτική αναπηρία) και του βαθμού ικανοποίησης ανά προσλαμβάνουσα 

στήριξη από τα άτομα που ανέφεραν συνολικά ανά ερώτηση (όπου 
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Q1_Score, Q2_Score, Q3_Score, Q4_Score, Q5_Score, Q6_Score ο 

συνολικός βαθμός της ικανοποίησης που αφορά στη σειρά των ερωτήσεων)  

3. μορφωτικού επιπέδου (π.χ. Μαθητής Γυμνασίου, Απόφοιτος Γυμνασίου, 

Απόφοιτος λυκείου, Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και του βαθμό 

ικανοποίησης από το σύνολο των ατόμων που ανέφεραν σε κάθε ερώτηση 

(όπου Q1_Score, Q2_Score, Q3_Score, Q4_Score, Q5_Score, Q6_Score ο 

συνολικός βαθμός της ικανοποίησης που αφορά στη σειρά των ερωτήσεων)  

4. της οικονομικής κατάστασης (π.χ. κακή, μέτρια, καλή) και του βαθμού 

ικανοποίησης από το σύνολο των ατόμων που ανέφεραν σε κάθε ερώτηση 

(όπου Q1_Score, Q2_Score, Q3_Score, Q4_Score, Q5_Score, Q6_Score ο 

συνολικός βαθμός της ικανοποίησης που αφορά στη σειρά των ερωτήσεων)  

5. της οικογενειακής κατάστασης (π.χ. Ανύπαντρος, παντρεμένος) και του 

βαθμού ικανοποίησης από το σύνολο των ατόμων που ανέφεραν σε κάθε 

ερώτηση (όπου Q1_Score, Q2_Score, Q3_Score, Q4_Score, Q5_Score, 

Q6_Score ο συνολικός βαθμός της ικανοποίησης που αφορά στη σειρά των 

ερωτήσεων) 

 

έγινε με την ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA, Analysis of Variance) και τη 

χρήση του κριτηρίου Duncan’s Multiple Range Test. Πιο συγκεκριμένα, έγινε με τη 

λειτουργία “General Linear Model / Univariate”. Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο 

5% (P≤ 0,05) με ΜΣ όπου μη σημαντικό. Καμία, όμως, από τις παραπάνω συγκρίσεις δεν 

αποδείχθηκε να είναι στατιστικά σημαντική με συντελεστή σημαντικότητας στο 5% (P≤ 

0,05). 
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Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

 

Βλέποντας τα παραπάνω αποτελέσματα από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων και 

του ερωτηματολογίου προκύπτουν αρκετά συμπεράσματα για το είδος της στήριξης που 

λαμβάνουν ο ειδικός πληθυσμός των ενηλίκων με νομική τύφλωση στην Ελλάδα που πήρε 

μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται τα άτομα αυτά έχουν 

να παρουσιάσουν ένα πολύ βοηθητικό δίκτυο το οποίο αποτελείται από άτομα τα οποία σε 

κάθε περίπτωση τους προσφέρουν απλόχερα την υποστήριξή τους είτε αυτή αφορά στα 

πρακτικά ζητήματα που ο καθένας έχει την ανάγκη να αντιμετωπίσει στην καθημερινή 

ζωή του, είτε σε συναισθηματικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τη φύση της 

αναπηρίας. Για παράδειγμα η διαδικασία των αγορών σχεδόν πάντα στα άτομα με 

αναπηρία είναι υποβοηθούμενη και τα άτομα αυτά εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά 

εξάρτησης από τα άτομα της οικογενείας τους και άτομα από το στενό τους φιλικό κυρίως 

περιβάλλον για να τους συνοδεύσουν και να τους περιγράφουν τα προϊόντα (Lanigan, 

Paulos, Williams, Rossi & Narasimhan, 2006, October) στοιχείο που ενισχύει την 

παραπάνω άποψη. 

Τα άτομα του περιβάλλοντός τους είναι εκείνα που συναναστρέφονται αν όχι 

καθημερινά, αρκετά συχνά και αυτή η αλληλεπίδραση έχει θετικά αποτελέσματα και στον 

τρόπο που αντιμετωπίζουν και αποδέχονται οι ίδιοι την αναπηρία τους. Το δίκτυο των 

ατόμων που τους προσφέρει θετική υποστήριξη είναι κυρίως μέσα από το στενό 

οικογενειακό περιβάλλον με κυρίαρχους τους γονείς των ατόμων αυτούς και τα αδέρφια 

πολλές φορές. Δεύτερο στην κατηγορία της θετικής υποστήριξης όπως αποδείχθηκε είναι 

οι φίλοι.  Συμπληρωματικά με την άποψη αυτή όταν αυτή τη βοήθεια δεν την προσφέρει η 

οικογένεια παρέχεται και από τους φίλους σύμφωνα με τους Cimarolli & Boerner  (2005). 

Το ίδιο συμβαίνει και όσον αφορά στην θετική συναισθηματική στήριξη (Cimarolli & 
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Boerner, 2005). Σε περιπτώσεις που απουσιάζουν και οι γονείς και οι φίλοι και το δίκτυο 

στήριξης είναι πολύ μικρό, εκεί οι καταστάσεις γίνονται όλο και δυσκολότερες και 

υπάρχει ανάγκη για στήριξη από άλλους παράγοντες ή κοινωνικές υπηρεσίες ή 

υπαλλήλους. Στην περίπτωση αυτή ίσως να χρειαζόταν επίσης η παρακολούθηση των 

ατόμων αυτών από μία ομάδες στήριξης που να περιλαμβάνουν ενδεχομένως και κάποιον 

ψυχολόγο προκειμένου να ενισχυθεί η ψυχολογία τους και να μην επέλθουν συναισθήματα 

παραίτησης. 

Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι παρόλο που η απώλεια της όρασης είναι στενά 

συνδεδεμένη με αλλαγές στην κοινωνική στήριξη, στον τρόπο ζωής ακόμα και στην 

ψυχική υγεία των ατόμων (Sarason, Levine Basham & Sarason, 1983) τα άτομα που 

συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα δεν έδειξαν στοιχεία παραίτησης, αντιθέτως 

κατάφεραν να συνεχίζουν να δημιουργούν επαφές με τους σημαντικούς άλλους και να 

επιδιώκουν την αποδοχή τους ως ισότιμο και αξιόλογο μέλος της κοινωνίας τους. 

Σύμφωνα με τους Πίνακες των αποτελεσμάτων που παρατίθενται παραπάνω σχετικά με 

την θετική πρακτική κοινωνική στήριξη, στην κατηγορία της «βοήθειας στην κίνηση», τα 

άτομα που αναφέρθηκαν από τους περισσότερους συμμετέχοντες ήταν στην πρώτη θέση 

οι φίλοι και το αμέσως επόμενο που ανέφεραν περισσότερες φορές ήταν οι γονείς και 

αμέσως επόμενη σε συχνότητα απαντήσεων, οι σύζυγοι και τα παιδιά. Τα πρόσωπα, 

επομένως, που κυριαρχούν στην ζωή των ενηλίκων με νομική τύφλωση που κατοικούν 

στην Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο και αναφέρθηκαν περισσότερο για την θετική στήριξη 

σε πρακτικά ζητήματα ήταν κυριότερα: οι γονείς, οι σύζυγοι και τα παιδιά και οι φίλοι.  

Πιο αναλυτικά με βάση τα όσα προέκυψαν, όσον αφορά στη βοήθεια στην κίνηση οι 

συχνότητες των απαντήσεων των συμμετεχόντων έδειξαν ότι λαμβάνουν τη στήριξη αυτή 

κυρίως από τους φίλους τους καθώς αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες 16 φορές. Οι 

απαντήσεις με τη λιγότερη συχνότητα αφορούσαν σε βοήθεια στην κίνηση από γνωστούς. 
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Ακόμα, σχετικά με τη βοήθεια στην προετοιμασία του φαγητού οι συμμετέχοντες 

υπογράμμισαν σημαντική τη βοήθεια των γονέων τους καθώς την ανέφεραν με 

μεγαλύτερη συχνότητα. Λιγότερες φορές, ωστόσο, αναφέρθηκαν οι υπάλληλοι διαφόρων 

υπηρεσιών και καταστημάτων που συναντούν καθημερινά, ως βοηθούς σχετικά με το 

φαγητό. Στην βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου οι απαντήσεις με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα έδειξαν τους φίλους να βοηθούν σε αυτό το κομμάτι, ενώ 

λιγότερες φορές αναφέρθηκε η βοήθεια από γνωστούς και αγνώστους . Παράλληλα, σε 

σχέση με τη βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών αναγκών τον μέγιστο αριθμό 

σε συχνότητα απαντήσεων συγκέντρωσαν οι φίλοι και τον ελάχιστο τα αδέρφια. 

Επιπρόσθετα, στην φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να αποφευχθούν διάφοροι 

μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν αφήνουν πράγματα στη μέση) οι περισσότερες από τις 

απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες υποδήλωσαν τους συζύγους και τα παιδιά και οι 

λιγότερες τους γείτονες. Όσον αφορά στη φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου ο 

μέγιστος αριθμός σε συχνότητα απαντήσεων έδειξε ότι οι σύζυγοι και τα παιδιά 

προσφέρουν τη βοήθειά τους περισσότερο και αντίστοιχα λιγότερο προσφέρεται από τους  

συγγενείς. Σχετικά με την ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που χρειασθεί να 

καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην εργασία λίγη ώρα, οι περισσότεροι απάντησαν ότι 

υπάρχει κατανόηση, κυρίως από φίλους και λιγότεροι κατανόηση έφεραν ως παράδειγμα 

τους γείτονες και την κατηγορία των υπαλλήλων. Ακόμα, όσον αφορά στη βοήθεια στην 

ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων ο μέγιστος αριθμός απαντήσεων υπέδειξε ότι 

εξυπηρετούνται από αγνώστους που συναντάνε στους δρόμους και ο ελάχιστος αριθμός 

απαντήσεων ανέφερε τους γείτονες. Σχετικά με τη βοήθεια στην εύρεση διάφορων 

πληροφοριών, υπηρεσιών και αντικειμένων οι περισσότεροι δήλωσαν τους υπαλλήλους 

και ελάχιστος ήταν ο αριθμός των απαντήσεων που ανέφεραν τα αδέρφια και τους 

γείτονες. Τέλος, σε σχέση με την παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 
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ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι απαραίτητο, οι περισσότερες απαντήσεις 

έδειξαν ότι τη συγκεκριμένη στήριξη την παρέχουν κυρίως υπάλληλοι και ελάχιστος ήταν 

ο αριθμός των απαντήσεων που δήλωναν τα αδέρφια και τους γείτονες.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της θετικής συναισθηματικής στήριξης τα πρόσωπα που 

κυριάρχησαν με βάση το ίδιο κριτήριο συχνότητας των απαντήσεων με παραπάνω, ήταν οι 

φίλοι. Εκείνοι, ήταν που αναφέρθηκαν από το σύνολο των συμμετεχόντων με μεγαλύτερη 

συχνότητα. Σημαντική ήταν και η συμβολή των γονέων σύμφωνα με την συχνότητα που 

αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες όσον αφορά στην θετική συναισθηματική στήριξη 

που τους παρέχουν σε διάφορα ζητήματα. Γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

ενήλικες με νομική τύφλωση που κατοικούν στην Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, Κρήτης 

και συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα, προσλαμβάνουν αξιοσημείωτη κοινωνική 

στήριξη σε συναισθηματικό επίπεδο, σε προσωπικά τους ζητήματα που μπορεί να 

προκύπτουν και από τη φύση της αναπηρίας, από τους φίλους πρώτα και δεύτερον από 

τους γονείς τους. Οι περισσότερες απαντήσεις έδειξαν τα άτομα αυτά καθώς οι 

συμμετέχοντες φανέρωσαν το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι στην ζωή τους και 

το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή να τους παρέχουν τη 

βοήθειά τους και στο μέλλον. Τέλος, τα άτομα που αναφέρθηκαν με μικρότερη συχνότητα 

ήταν από την κατηγορία των γιατρών πράγμα που δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 

που δεν υπάρχει ένα οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον ή απουσιάζουν οι φίλοι, οι 

ενήλικες με νομική τύφλωση για να καλύψουν καταφεύγουν στην βοήθεια ειδικών για τα 

συναισθηματικά ζητήματα της καθημερινότητάς τους που μπορεί να προκύπτουν από τη 

φύση της αναπηρίας τους.     

Όσον αφορά στην αρνητική πρακτική στήριξη και πιο συγκεκριμένα στην 

υποτίμηση ή υπερτίμηση των ικανοτήτων τους και τη μη κατανόηση των ορίων τα όρια 

των δυνατοτήτων τους  σύμφωνα με τη μέγιστη συχνότητα απαντήσεων οι συμμετέχοντες 
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υπέδειξαν να συμβαίνει αυτό από τους φίλους τους.  Η παροχή υπερπροστασία ήταν μία 

μορφή αρνητική πρακτικής κοινωνικής στήριξης που υπογράμμισαν ότι παρέχεται από 

τους γονείς και η παράλειψη ενημέρωσης για θέματα που τους αφορούν  συντελείται από 

τους υπαλλήλους υπηρεσιών και καταστημάτων τα οποία επισκέπτονται για να 

τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Στοιχείο που φαίνεται ότι είναι σύμφωνο με το εξής 

αποτέλεσμα που υποδεικνύει ότι η αρνητική κοινωνική στήριξη μπορεί να υπάρξει στην 

περίπτωση που η παρεχόμενη αντιληπτή κοινωνική στήριξη υπογραμμίζει την αδυναμία 

εκπλήρωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων της καθημερινότητας των ατόμων με 

απώλεια όρασης (Reinhardt, Boerner & Horowitz, 2006).   

Οι γνωστοί τους είναι εκείνοι που τις περισσότερες φορές θα αναβάλλουν εργασίες 

που τους αφορούν και τους έχουν αναθέσει και φίλοι και άγνωστοι είναι εκείνοι που 

υπέδειξαν ότι αρνούνται να τους συνοδεύσουν εάν χρειαστεί και προκύψει κάποια ανάγκη. 

Επιπλέον, αρνητική πρακτική στήριξη δέχονται από υπαλλήλους καθώς συχνά δεν 

γνωρίζουν την ύπαρξη κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα 

δυσχεραίνουν να βοηθήσουν τα άτομα με οπτική αναπηρία. Τέλος, οι συμμετέχοντες στην 

ενότητα της αρνητικής πρακτικής κοινωνικής στήριξης και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά 

στη χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση υπέδειξαν ότι η στήριξη που λαμβάνουν από 

τους φίλους τους, σύμφωνα με τη παραδείγματα που παρέθεσαν, σε μερικές περιπτώσεις, 

όπως ανέφεραν στα πλαίσια των ελεύθερων συνεντεύξεων παρέχεται με την προσμονή 

κάποιου ανταλλάγματος. Τα ανταλλάγματα αυτά μπορεί να είναι είτε χρηματικής φύσης, 

με το να εκμεταλλευτούν για παράδειγμα τη την ελεύθερη είσοδο στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς των συνοδών των ατόμων με αναπηρία, είτε την ελεύθερη επίσης είσοδο σε 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις όπως είναι οι θεατρικές παραστάσεις, για παράδειγμα.  

Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

συμμετέχοντες της συγκεκριμένης έρευνας εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα του 
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οικογενειακού περιβάλλοντός τους είναι εκείνα τα οποία προσφέρουν τη στήριξή τους 

χωρίς να περιμένουν να πάρουν πίσω ανταλλάγματα. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της 

θετικής πρακτικής κοινωνικής στήριξης που υπέδειξαν τους φίλους και τους γονείς , τα 

αποτελέσματα της αρνητικής πρακτικής κοινωνικής στήριξης από τους φίλους, έρχονται 

να τα αμφισβητήσουν. Μέσα από την αμφισβήτηση αυτή, προκύπτει ότι οι γονείς είναι 

εκείνοι που χωρίς όρους προσφέρουν, με βάση τη συχνότητα των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων, ουσιαστική και χωρίς όρους βοήθεια στα πρακτικά ζητήματα της 

καθημερινότητας.   

Συμπληρωματικά με τα προηγούμενα που αφορούν στο γεγονός ότι υπάλληλοι 

αμελούν ή καθυστερούν να διεκπεραιώσουν εργασίες που αφορούν τους συμμετέχοντες, 

αναφέρονται και στους εργαζόμενους των συλλόγων ή των ενώσεων τυφλών, με τους 

οποίους έρχονται σε επαφή για να λύσουν ορισμένα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν 

μέσα από τη φύση της αναπηρίας τους. Οι υπάλληλοι αυτοί, πιο αναλυτικά, όπως 

επισήμαναν οι συμμετέχοντες μέσα από τα παραδείγματα που ανέφεραν από την ζωή τους 

είτε υποτίμησαν, είτε υπερτίμησαν τις ικανότητές τους, είτε απέτυχαν να κατανοήσουν τα 

όρια των δυνατοτήτων τους. Σε άλλη περίπτωση αμέλησαν να τους ενημερώσουν για 

διάφορα θέματα που τους αφορούσαν, είτε καθυστέρησαν ή ανέβαλλαν εργασίες που τους 

είχαν αναθέσει. Επομένως τονίζεται η απουσία ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού όσον 

αφορά στα χαρακτηριστικά των διάφορων αναπηριών και ειδικότερα των ατόμων που 

εργάζονται σε συλλόγους και έρχονται σε επαφή συχνότερα με άτομα με οπτική αναπηρία. 

Η στάση των ατόμων αυτών φανερώνει ότι  δεν είναι ευαισθητοποιημένα απέναντι στις 

αναπηρίες ούτε γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν, μη απαξιώνοντας τα άτομα αυτά, 

αλλά προσπαθώντας να τα βοηθήσουν. 

Σχετικά με την αρνητική στήριξη σε συναισθηματικά ζητήματα σύμφωνα με τη 

μέγιστη συχνότητα των απαντήσεων των συμμετεχόντων, προκύπτουν, εξίσου, 
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συμπεράσματα. Οι απαντήσεις υπέδειξαν τα άτομα κυρίως από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον να παρέχουν αρνητική κοινωνική συναισθηματική στήριξη στους ενήλικες με  

νομική τύφλωση που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή. Για παράδειγμα 5 άτομα 

αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι συγκρούονται και θυμώνουν με τους γονείς τους και 3 άτομα 

ανέφεραν το ίδιο για τα αδέρφια τους. Στην κατηγορία της στήριξης που αφορά στην παροχή 

υπερβολικού επαίνου για τα επιτεύγματά τους, 4 άτομα απάντησαν ότι τους συμβαίνει 

αυτό από φίλους και 3 άτομα ότι τους συμβαίνει από γνωστούς τους.  

Οι παραπάνω συχνότητες των απαντήσεων λόγω του ότι δεν είναι μεγαλύτερες του 

5 μπορεί στο σύνολο των 20 ατόμων που συμμετείχαν  στην έρευνα αυτή οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα ότι δεν ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. Κατά γενική ομολογία οι 

συμμετέχοντες ήταν ευχαριστημένοι από τη συναισθηματική στήριξη που προσλαμβάνουν 

από το οικογενειακός τους περιβάλλον, πράγμα που επισημάνθηκε και με μεγαλύτερη 

έμφαση και μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο κοινωνικής 

στήριξης για ενήλικες που ακολούθησε της συνέντευξης και παρατίθενται στη συνέχεια. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρει κανείς την παρατήρηση που έγινε κατά τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης στο σημείο της αρνητικής στήριξης υπήρξαν ομοιότητες με τα 

αποτελέσματα της παρακάτω έρευνας των Thompson, Galbraith, Thomas, Swan και του 

Vrungos (2002), όπου τονίστηκε ότι παρά την θετική συμβολή κάποιων ατόμων η στήριξη 

ορισμένες φορές μπορεί να αγγίζει το φάσμα της υπερπροστασίας και να μετατρέπεται σε 

αρνητική μορφή στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε πλήρη 

συμφωνία με το εξής ακόλουθο που θέλει τα άτομα με υψηλής λειτουργικότητας αναπηρία 

να δέχονταν από το περιβάλλον τους πρακτική κοινωνική στήριξη σε τόσο μεγάλο βαθμό 

που να γίνεται υπερπροστασία. Επομένως, τα αποτελέσματα αυτά έδειξε ότι τα άτομα που 

προσφέρουν την βοήθειά τους πρέπει να φροντίζουν να ανακαλύπτουν ορισμένες φορές 
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για τα όρια της βοήθειας που είναι αρκετοί στους άλλους έτσι ώστε να μην τους βλάπτουν  

( Thompson, Galbraith, Thomas, Swan, & Vrungos, 2002).   

Στην κατηγορία «να μην ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην επικοινωνούν 

μαζί σας», ο μέγιστος αριθμός ατόμων που απάντησαν ήταν 4 άτομα τα οποία υπέδειξαν 

τους γνωστούς τους ως απάντηση στην συγκεκριμένη ερώτηση. Στην συνέχεια 5 άτομα 

δήλωσαν ότι νιώθουν ότι δεν τους αποδέχονται ως ισότιμα και αξιόλογα μέλη του κόσμου 

τους άγνωστοι, (συνήθως περαστικοί στους δρόμους) και ότι είναι δύσπιστοί και 

επιφυλακτικοί απέναντί τους. Για τους αγνώστους σημειώθηκε επίσης από 7 

συμμετέχοντες το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται από αμηχανία από μέρους τους και ότι 

συνήθως φαίνεται από την συμπεριφορά τους ότι δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο να τους 

προσεγγίσουν και πώς να τους συμπεριφερθούν. Όσον αφορά στους αγνώστους τονίστηκε 

επίσης από 4 άτομα ότι νιώθουν ότι τους βλέπουν ως κάτι το περίεργο και διαφορετικό. Το 

γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εκτός από τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες, 

καταστήματα και συλλόγους η απουσία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης απέναντι στην 

οπτική αναπηρία είναι χαρακτηριστικό και του γενικού πληθυσμού καθώς η ίδια στάση 

συναντάται και σε αγνώστους.   

Στο σημείο αυτό οι ενήλικες με νομική τύφλωση που έλαβαν μέρος στην 

συγκεκριμένη έρευνα τόνισαν την μη αποδοχή τους από πιθανούς συντρόφους 

υπογραμμίζοντας ότι δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά για εκείνους, επιλέγουν να μην 

επικοινωνούν μαζί τους και αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις τους ή τα προβλήματά 

τους. Παράλληλα υπογράμμισαν ότι νιώθουν ότι δεν τους αποδέχονται ως ισότιμα και 

αξιόλογα μέλη του κόσμου τους καθώς δεν τους ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

όπως το να βγουν μαζί για φαγητό ή διασκέδαση. Δήλωσαν, επίσης, ότι όταν έρχονται σε 

επαφή μαζί τους τους αντιμετωπίζουν με αμηχανία, και αναγνωρίζουν ότι αυτό συμβαίνει 

επειδή δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο να τους προσεγγίσουν και πώς να τους 
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συμπεριφερθούν καθώς τους βλέπουν ως κάτι το περίεργο και διαφορετικό. Τέλος, οι 

συμμετέχοντες όσον αφορά στους πιθανούς συντρόφους, σημείωσαν ότι νιώθουν ότι τους 

υποτιμούν σε θέματα γνώσεων και ότι γενικότερα τους μειώνουν με την στάση τους και 

τους προσβάλουν, γεγονός επίσης που δείχνει την απουσία ευαισθητοποίησης απέναντι 

στις αναπηρίες και πιο συγκεκριμένα απέναντι στην οπτική αναπηρία.  

Γενικά, προκύπτει ότι τα άτομα με αναπηρία και πιο συγκεκριμένα με οπτική 

αναπηρία, νομική τύφλωση μπορεί να δέχονται την κάθε προσπάθεια στήριξης ακόμα και 

αν αυτό τους είναι δυσάρεστο καθώς έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να προστατεύσουν τις 

κοινωνικές τους σχέσεις χωρίς να χάνουν επαφές. Η συνέχεια των αλληλεπιδράσεων τους 

μέσα στο χρόνο είναι κάτι το οποίο τους προσφέρει ασφάλεια. Και σε αυτή την περίπτωση 

τα περισσότερα άτομα ανέφεραν τους φίλους και τα άτομα από τον στενό κύκλο της 

οικογένειας τους ως εκείνους που τους κάνουν να νιώθουν ασφάλεια, να ηρεμούν και να 

εμπιστεύονται περισσότερο όταν τους έχουν ανάγκη. Η σκέψη ότι υπάρχουν άτομα τα 

οποία σε κάθε περίπτωση που μπορεί να χρειαστούν οτιδήποτε είτε σε πρακτικό είτε σε 

συναισθηματικό κομμάτι, θα τους προσφέρουν την στήριξή τους και θα είναι δίπλα τους, 

τους κάνει να νιώθουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τους 

άλλους. Η φιλία είναι μία σχέση η οποία είναι μόνιμη και όχι προσωρινή και μέσα από 

αυτή τα άτομα βιώνουν συναισθήματα σταθερότητας και το άτομο να πάψει να 

εφησυχάζεται μέσα από την παθητική επικοινωνία που μπορεί να έχει μέσα από το 

τηλέφωνο (Kef, 2002• Sacks & Wolffe, 1998). Φαίνεται, να προτιμούν να έχουν 

ανθρώπους στη ζωή τους ακόμα και αν η στήριξη που τους παρέχεται είναι αρνητική είτε 

σε πρακτικό επίπεδο, είτε σε συναισθηματικό αντίστοιχα. Αυτό φαίνεται από τη 

συχνότητα των απαντήσεων. 

Γίνεται κατανοητό, επομένως, από όσα έχουν προαναφερθεί ότι και στην 

περίπτωση των ατόμων με αναπηρία όπως το ίδιο ισχύει και για τον γενικό πληθυσμό οι 
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«άλλοι» είναι κάτι που δεν μπορεί να λείψει από την καθημερινότητά τους όντας 

κοινωνικά πλάσματα. Η απουσία επαφών όπως σημειώθηκε κατά την διάρκεια σχετικής 

έρευνας είχε ως αποτέλεσμα να τους αχρηστεύσει (Cimarolli, Reinhardt & Horowitz, 

2006). Αντίθετα η ενσωμάτωση τους σε παρέες για διασκέδαση ή άλλο σκοπό μπορεί να 

συμβάλλει στην κινητοποίησή τους. 

Τα ποσοστά της ικανοποίησης που προέκυψαν από την προσλαμβάνουσα 

κοινωνική στήριξη, όπως αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των 

συνεντεύξεων, είναι υψηλά και μέσα από αυτές είναι εμφανής ο κύκλος, το δίκτυο 

κοινωνικής στήριξης των συμμετεχόντων. Φανερώνονται τα άτομα που είναι εκείνα στα 

οποία θα προσφύγουν για βοήθεια και θα τους την προσφέρουν είναι οι γονείς, τα άτομα 

από τον στενό κύκλο τους οικογενειακού τους περιβάλλοντος, όπως είναι οι σύζυγοι και 

τα παιδιά και τα αδέρφια. Σημαντική θέση στην καθημερινότητας τους επιβεβαιώνεται ότι 

έχουν και στην περίπτωση αυτή οι φίλοι καθώς οι περισσότερες απαντήσεις των 

συμμετεχόντων υπέδειξαν τη σημαντική τους θέση στη ζωή τους.   

Στην παρούσα ερευνητική διαδικασία διενεργήθηκαν επίσης συγκρίσεις προκειμένου να 

συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για τους παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάζουν τους συμμετέχοντες και την ικανοποίηση από τη στήριξη που 

προσλαμβάνουν. Εξετάστηκε λοιπόν το γεγονός αν επηρεάζει τον βαθμό ικανοποίησης 

(όπου Q1_Score, Q2_Score, Q3_Score, Q4_Score, Q5_Score, Q6_Score ο συνολικός 

βαθμός της ικανοποίησης που αφορά στη σειρά των ερωτήσεων) το φύλο (άνδρας- 

γυναίκα) των συμμετεχόντων, ο βαθμός της αναπηρίας (ολική τύφλωση, μέτρια οπτική 

αναπηρία και μέτρια οπτική αναπηρία), το μορφωτικό επιπέδου (Μαθητής Γυμνασίου, 

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος λυκείου, Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), η 

οικονομική (π.χ. κακή, μέτρια, καλή) και οικογενειακή κατάσταση (π.χ. Ανύπαντρος, 

παντρεμένος). Καμία από τις παραπάνω συγκρίσεις, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε να είναι 
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στατιστικά σημαντική με συντελεστή σημαντικότητας στο 5% (P≤ 0,05). Επομένως οι 

παραπάνω παράγοντες δεν επηρέασαν τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

την κοινωνική στήριξη που τους παρέχει το υποστηρικτικό τους δίκτυο.  

Όσον αφορά στους περιορισμούς που μπορεί να προέκυψαν στην συγκεκριμένη έρευνα 

στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι συνετό να παρουσιαστούν 

ορισμένα προβλήματα που προέκυψαν όμως κατάφεραν να ξεπεραστούν. Ένας από τα 

προβλήματα ήταν το γεγονός ότι αρχικά ήταν δύσκολο να έρθει η ερευνήτρια σε επαφή με 

τους συμμετέχοντες καθώς τα άτομα με νομική τύφλωση στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει 

και με τα άτομα με άλλες αναπηρίες, αντιμετωπίζουν με δισταγμό τέτοιου είδους 

προσπάθειες και δύσκολα θα πάρουν την απόφαση να ανοιχτούν και να εμπιστευθούν 

προσωπικές τους εμπειρίες με άτομα που δεν τους είναι οικεία. Ένα ακόμα γεγονός ήταν 

ότι μερικές φορές οι συνεντεύξεις υπήρξαν πολύ μεγάλες, είχαν μεγάλη διάρκεια καθώς οι 

συμμετέχοντες είχαν την διάθεση να πλατιάσουν σε μερικές περιπτώσεις γεγονός που 

δημιουργούσε δυσκολίες στην πορεία της συνέντευξης καθώς η ροή υπήρξε προβληματική 

αφού τα παράπονα για την αρνητική κυρίως στήριξη γίνονταν όλο και πιο πολλά σε 

μερικές περιπτώσεις. Οι συμμετέχοντες μερικές φορές είχαν την ανάγκη να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους με κάποιο άλλο άτομο και αυτό οδηγούσε σε μακροσκελείς συζητήσεις και 

από τις δύο πλευρές γεγονός που δυσκόλεψε την συλλογή των αποτελεσμάτων μέσα από 

την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Τέλος, λόγω του περιορισμένου αριθμού των 

συμμετεχόντων στην πόλη του Ηρακλείου υπήρξε η ανάγκη για επιπλέον άτομα τα οποία 

συγκεντρώθηκαν από κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Πέρα από τις παραπάνω δυσκολίες 

αυτές δεν υπήρξε κανένα άλλο πρόβλημα όσον αφορά στην συλλογή των αποτελεσμάτων 

της συγκεκριμένης έρευνας. 

Μέσα από την έρευνα αυτή υπήρξε μία εντατική προσπάθεια να αποσαφηνιστεί το θέμα 

της ύπαρξης κοινωνικής στήριξης των ατόμων με νομική τύφλωση και η οποία γέννησε 
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πολλά ερωτηματικά για την διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. Η ανάγκη 

αυτή προέκυψε και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε ικανοποιητικός αριθμός ερευνών που 

να αφορά σε τέτοιου είδους θέματα στην χώρα μας όπως επίσης και πρόσφατες έρευνες σε 

άλλες χώρες. Μία πρόταση για περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια θα ήταν μία έρευνα να 

εστιάσει στην επίλυση των προβλημάτων των ατόμων με νομική τύφλωση που ζουν μόνοι 

χωρίς συγγενείς και φίλους, ποιες οι συνθήκες διαβίωσής τους και η ποιότητα της ζωής 

τους.  
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Παραρτήματα 

 

Πίνακας 1. Φύλο συμμετεχόντων. 

 

 Αριθμός Ποσοστό % 

Άνδρες 14 70 

Γυναίκες 6 30 

 

Πίνακας 2. Ηλικία συμμετεχόντων. 

 Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Εύρος Τυπική απόκλιση 

Ηλικία 24 63 40.35 39 11.979 

 

Πίνακας 3. Ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης (μονάδα μέτρησης: έτος). 

Ηλικία Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

0 10 50.0 

4 1 5.0 

10 2 10.0 

15 1 5.0 

16 2 10.0 

20 2 10.0 

23 1 5.0 

30 1 5.0 

 

Πίνακας 4. Ηλικία απώλειας της όρασης (μονάδα μέτρησης: έτος). 

Ηλικία Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

0 6 30.0 

9 1 5.0 

10 1 5.0 

14 1 5.0 

16 1 5.0 
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18 1 5.0 

20 1 5.0 

21 1 5.0 

23 2 10.0 

25 1 5.0 

28 1 5.0 

30 1 5.0 

40 1 5.0 

46 1 5.0 

 

Πίνακας 5. Βαθμός αναπηρίας 

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Ολική τύφλωση 13 65 

Βαριά οπτική αναπηρία 5 25 

Μέτρια οπτική αναπηρία 2 10 

 

Πίνακας 6. Μέσο ανάγνωσης 

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Μπράιγ ή ηχητική ανάγνωση 12 60 

Μεγεθυμένα κείμενα των 

βλεπόντων με τη χρήση 

βοηθημάτων χαμηλής όρασης 

6 30 

Όλα τα παραπάνω 2 10 

 

Πίνακας 7. Οπτική οξύτητα στο αριστερό μάτι 

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Ολική τύφλωση, χωρίς 

αντίληψη του φωτός 
9 45 

Μόνο αντίληψη του φωτός 3 15 

Μικρότερη του 1/10 3 15 

Καλύτερη του 1/20 και 

χειρότερη του 1/10 
5 25 

Καλύτερη του 1/10 0 0 

 

Πίνακας 8. Οπτική οξύτητα στο δεξί μάτι 

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Ολική τύφλωση, χωρίς 9 45 
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αντίληψη του φωτός 

Μόνο αντίληψη του φωτός 3 15 

Μικρότερη του 1/10 2 10 

Καλύτερη του 1/20 και 

χειρότερη του 1/10 
6 30 

Καλύτερη του 1/10 0 0 

 

Πίνακας 9. Οπτικό πεδίο 

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Πλήρες οπτικό πεδίο 16 80 

Απώλεια κεντρικής όρασης 2 10 

Απώλεια περιφερειακής όρασης 2 10 

 

Πίνακας 10. Ικανότητα αυτόνομης κίνησης  

  Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Κινείται μόνος 8 40 

Κινείται κάποιες φορές μόνος 

και κάποιες φορές με τη 

βοήθεια συνοδού 

9 45 

Κινείται με τη βοήθεια συνοδού 3 15 

 

Πίνακας 11. Συχνότητα αυτόνομης κίνησης  

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Ποτέ  1 5 

Λίγες φορές 2 10 

Μερικές φορές 3 15 

Τις περισσότερες φορές 8 40 

Πάντα 6 30 

 

 

Πίνακας 12. Μορφωτικό επίπεδο του συμμετέχοντα  

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Καμία εκπαίδευση 0 0 

Απόφοιτος δημοτικού 0 0 

Μαθητής γυμνασίου 1 5 

Απόφοιτος γυμνασίου 3 15 
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Μαθητής λυκείου 0 0 

Απόφοιτος λυκείου 3 15 

Φοιτητής 0 0 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
13 65 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 0 0 

 

Πίνακας 13. Οικονομική κατάσταση  

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Κακή 0 0 

Μέτρια 13 65 

Καλή 7 35 

 

Πίνακας 14. Οικογενειακή κατάσταση  

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Ανύπαντρος 10 50 

Παντρεμένος 10 50 

Διαζευγμένος 0 0 

Χήρος 0 0 

 

 

 

Πίνακας 15. Εργασία 

  Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Εργαζόμενος 5 10 

Άνεργος 4 20 

Φοιτητής/μαθητής 0 0 

Συνταξιούχος 11 25 

 

 

Πίνακας 16. Μορφωτικό επίπεδο της μητέρας  

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Καμία εκπαίδευση 3 15 



115 
 

Απόφοιτος δημοτικού 10 50 

Απόφοιτος γυμνασίου 2 10 

Απόφοιτος λυκείου 2 10 

Φοιτητής 0 0 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
3 15 

 

Πίνακας 17. Μορφωτικό επίπεδο του πατέρα  

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Καμία εκπαίδευση 1 5 

Απόφοιτος δημοτικού 14 70 

Απόφοιτος γυμνασίου 3 15 

Απόφοιτος λυκείου 1 5 

Φοιτητής 0 0 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
1 5 

 

Πίνακας 18. Σχολείο φοίτησης  

 Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Γενικό 14 70 

Ειδικό 2 10 

Όλα τα παραπάνω 4 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Θετική Πρακτική Στήριξη 

 

Πίνακας 1 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τα Γονείς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 10 14,4 

Προετοιμασία φαγητού 

 
9            13 

Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 9 13 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 
8 

11,5 

Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

8 
11,5 

 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 6 8,6 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 

2 
2,8 

 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 7            10,1 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 

υπηρεσιών και αντικειμένων 
7 10,1 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι 

απαραίτητο κτλ. 

3 4,3 

ΣΥΝΟΛΟ 69 100% 

 

 

Πίνακας 2 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τα Αδέρφια 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 7 31,8 

Προετοιμασία φαγητού 
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Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 3 13,6 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 
2 

 

9 

Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

 

3 

 

 

13,6 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 2 9 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 

 
 

 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 4            18,1 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 

υπηρεσιών και αντικειμένων 
2 9 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι 

απαραίτητο κτλ. 

1 4,5 

ΣΥΝΟΛΟ 22 100% 

 

 

Πίνακας 3 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από το/η Σύζυγο και τα Παιδιά 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 8 11,7 

Προετοιμασία φαγητού 

 
8            11,7 

Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 7 10,2 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 

 

8 

 

11,7 

 

Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

10 
 

14,7 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 9 13,2 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 

2 
2,9 

 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 6            8,8 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 

υπηρεσιών και αντικειμένων 
5 7,3 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι 
απαραίτητο κτλ. 

5 7,3 

ΣΥΝΟΛΟ 68 100% 
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Πίνακας 4 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Συγγενείς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 5 35.7 

Προετοιμασία φαγητού 

 
0           0 

Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 2 14.3 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 
1 

7.1 

 

Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

 

2 

 

 

14.3 

 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 1 7.1 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 

0 
 

0 

 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 3            21.4 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 
υπηρεσιών και αντικειμένων 

0 0 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι 

απαραίτητο κτλ. 

0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 14 100% 

 

Πίνακας 5 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Φίλους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 16 25 

Προετοιμασία φαγητού 

 
0 0 

Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 11 17.2 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 
15 

 

23.4 
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Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

2            3.1 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 3 4.7 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 

 

5 

 

 

7.8 

 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 7 10.9 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 

υπηρεσιών και αντικειμένων 
3 4.7 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι 

απαραίτητο κτλ. 

2 3.1 

ΣΥΝΟΛΟ 64 100% 

 

 

Πίνακας 6 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Γείτονες 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 5 25 

Προετοιμασία φαγητού 

 
0 0 

Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 4 20 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 
0 

0 

 

Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

1             5 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 4 20 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 

1 
 

5 

 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 2 10 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 

υπηρεσιών και αντικειμένων 

 

2 

 
10 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι  

απαραίτητο κτλ. 

1 5 

ΣΥΝΟΛΟ 20 100% 

 

 

Πίνακας 7 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Υπαλλήλους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 6 10,7 

Προετοιμασία φαγητού 

 
1 1,7 

Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 

 

9 

 
16 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 
9 16 

Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

5 
 

8,9 

 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 2 3,5 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 
εργασία λίγη ώρα 

1 
 

1,7 
 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 4 7,1 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 

υπηρεσιών και αντικειμένων 

 

9 

 
16 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 
ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι 

απαραίτητο κτλ. 

10 17,8 

ΣΥΝΟΛΟ 56 100% 

 

 

Πίνακας 8 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Γιατρούς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 0 0 

Προετοιμασία φαγητού 

 
0             0 

Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 0 0 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 
0 

0 
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Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

0 
 

0 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 0 0 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 

2 
 

          100 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 0             0 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 

υπηρεσιών και αντικειμένων 
0 0 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι 

απαραίτητο κτλ. 

0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2 100% 

 

 

Πίνακας 9 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Γνωστούς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 2 16,6 

Προετοιμασία φαγητού 

 
0 0 

Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 1 8,3 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 
0 

  

0 

 

Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

0                                  
 

0 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 0 0 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 

0 
 

0 

 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 4 33,3 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 

υπηρεσιών και αντικειμένων 
3 25 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι 

απαραίτητο κτλ. 

2 16,6 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100% 

 

 

Πίνακας 10 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Αγνώστους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Βοήθεια στην κίνησή 4 30,7 

Προετοιμασία φαγητού 

 
0 0 

Βοήθεια στην περιγραφή αντικειμένων και χώρου 1 7,6 

Βοήθεια σε αγορές για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών 
0 0 

Φροντίδα για την τάξη του χώρου, ώστε να 

αποφευχθούν διάφοροι μικροτραυματισμοί (π.χ. δεν 

αφήνουν πράγματα στη μέση) 

0             0 

Φροντίδα για την προσβασιμότητα του χώρου 0  0 

Ελαστικότητα και κατανόηση στην περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσουν στο μάθημα ή στην 

εργασία λίγη ώρα 

0 
 

0 

 

Βοήθεια στην ανάγνωση ανακοινώσεων και εγγράφων 8 31,5 

Βοήθεια στην εύρεση διάφορων πληροφοριών, 

υπηρεσιών και αντικειμένων 
0                                            0 

Παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού εξοπλισμού, 

ανάγνωση ανακοινώσεων ή εγγράφων, όταν είναι 

απαραίτητο κτλ. 

0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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Θετική Συναισθηματική Στήριξη 

 

Πίνακας 1 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τα Γονείς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 7 35 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει τις 

σκέψεις του ή τα προβλήματά του 

 

 

12 

 

 

34,2 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει 

από μία σταθερή και συνεχή σχέση 
8 22,8 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
4 11,4 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους 
4 11,4 

ΣΥΝΟΛΟ 35 100% 

 

 

Πίνακας 2 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τα Αδέρφια 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 7 21.9 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει τις 

σκέψεις του ή τα προβλήματά του 
7 21.9 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει 

από μία σταθερή και συνεχή σχέση 
6 18.8 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
6 

 

18.8 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους 
6 

 

18.8 

ΣΥΝΟΛΟ 32 100% 
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Πίνακας 3 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από το/η Σύζυγο και τα Παιδιά 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 7 21.2 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει τις 
σκέψεις του ή τα προβλήματά του 

8           24.2 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει 

από μία σταθερή και συνεχή σχέση 

 

7 

 

 

21.2 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
5 

 

15.2 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους 
6 

 

18.2 

ΣΥΝΟΛΟ 33 100% 

 

 

Πίνακας 4 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Συγγενείς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 6 24 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει τις 

σκέψεις του ή τα προβλήματά του 
7            28 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει 

από μία σταθερή και συνεχή σχέση 
3 12 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
6 

 

24 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους 
3 

 

12 

ΣΥΝΟΛΟ 25 100% 
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Πίνακας 5 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Φίλους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 13 18.3 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει τις 

σκέψεις του ή τα προβλήματά του 

 

18 

 
          25.4 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει 

από μία σταθερή και συνεχή σχέση 
11 

15.5 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
16                                                     22.5 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους 
13                                       18.3 

ΣΥΝΟΛΟ 71 100% 

 

 

Πίνακας 6 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Γείτονες 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 0 0 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει τις 

σκέψεις του ή τα προβλήματά του 
3 25 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει 

από μία σταθερή και συνεχή σχέση 
2 16.7 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
4 33.3 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους 
3 25 

ΣΥΝΟΛΟ  12 100% 
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Πίνακας 7 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Υπαλλήλους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 3 30 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει τις 

σκέψεις του ή τα προβλήματά του 
3 30 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει 

από μία σταθερή και συνεχή σχέση 
1 10 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 
(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 

1 
 

10 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους 
2 

 

20 

ΣΥΝΟΛΟ 10 100% 

 

 

Πίνακας 8 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Γιατρούς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 0 0 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει τις 

σκέψεις του ή τα προβλήματά του 
1            100 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει 

από μία σταθερή και συνεχή σχέση 
0                                

0 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 

 

0 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους 
0 

 

0 

ΣΥΝΟΛΟ 1 100% 

 

 

Πίνακας 9 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Θετική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Γνωστούς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του 0 0 

Επικοινωνεί και συνομιλεί μαζί του, ακούει τις 

σκέψεις του ή τα προβλήματά του 
3 50 

Κάνει το άτομο να νιώθει ασφάλεια η οποία πηγάζει 

από μία σταθερή και συνεχή σχέση 
0 

 

0 

Ενσωματώνουν το άτομο σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
2 

 

33,3 

Κάνει το άτομο να νιώθει ότι το αποδέχονται ως 

ισότιμο και αξιόλογο μέλος του κόσμου τους 
1 

 

16,7 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 
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Αρνητική Πρακτική Στήριξη 

 

Πίνακας 1 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τα Γονείς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 
1 10 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
7 70 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 
που σας αφορούν 

0 0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 
0 0 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
1 10 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
0 0 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
1 10 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 10 100% 

 

 

Πίνακας 2 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τα Αδέρφια 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 
0 0 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
0 0 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
0 0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 0 0 
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έχετε αναθέσει 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
0 0 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
0 0 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 100% 

 

 

Πίνακας 3 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από το/η Σύζυγο και τα Παιδιά 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 
0 0 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
2 100 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
0 0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 
0 0 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
0 0 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
0 0 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2 100% 

 

 

Πίνακας 4 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Συγγενείς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 
1 33,3 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
1 33,3 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
0 0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 
1 33,3 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
0 0 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
0 0 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 3 100% 

 

Πίνακας 5 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Φίλους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 
3 

30 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
1 10 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
0 0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 
0 0 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
0 0 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
3 30 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 3 30 

ΣΥΝΟΛΟ 10 100% 

 

 

Πίνακας 6 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Γείτονες 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 
0 

 

0 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
2 

66,7 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
0             0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 
0             0 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
0             0 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
0 

0 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
1 

33,3 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 3 100% 

 

 

Πίνακας 7 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Υπαλλήλους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 
κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 

7 
 

30,5 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
2 8,7 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
6 26,2 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 
έχετε αναθέσει 

3 13 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
1 4,3 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
1 4,3 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 2 8,7 
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υποστηρικτικού εξοπλισμού 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 1 4,3 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 

 

 

Πίνακας 8 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Γιατρούς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 
0 

 

0 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
0 0 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
0 0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 
0 

0 

 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
1 100 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
0 0 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 0 
0 

 

ΣΥΝΟΛΟ 1 100% 

 

 

 

Πίνακας 9 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Γνωστούς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 2 18,2 
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κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας  

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
1 9,1 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
0 0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 
5 45,4 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
1 9,1 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
1 

 

9,1 

 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 

 

1 

 

 

9,1 

ΣΥΝΟΛΟ 11 100% 

 

 

 

 

Πίνακας 10 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους Αγνώστους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 
3 

 

42,9 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 
θέματα 

1 14,2 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
0 0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 
0 0 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 
χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 

0 0 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
3 

 

42,9 

 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 0 
 

0 

 



134 
 

ΣΥΝΟΛΟ 7 100% 

 

 

Πίνακας 11 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους/τις Πιθανούς/ες Συντρόφους  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Υποτιμούν/υπερτιμούν τις ικανότητές σας και να μην 

κατανοούν τα όρια των δυνατοτήτων σας 
0 

 

0 

Παρέχουν υπερπροστασία σε διάφορα πρακτικά 

θέματα 
0             0 

Αμελούν να σας ενημερώσουν για διάφορα θέματα 

που σας αφορούν 
0 

0 

Καθυστερούν ή να αναβάλλουν εργασίες που τους 

έχετε αναθέσει 
0 

0 

 

Επιδεικνύουν κατανόηση σε περίπτωση που 

χρειασθεί να καθυστερήσετε λίγη ώρα 
0 

0 

Βοηθούν στην κίνησή σας και να μην σας 

συνοδεύουν, όταν το χρειάζεστε 
0 

0 

 

Να μην είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού εξοπλισμού 
0 

0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ    0 100% 
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Αρνητική συναισθηματική  υποστήριξη 

 

Πίνακας 1 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τα Γονείς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 5 50 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 2            20 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
0             0 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας  
0 0 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
0 0 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 0 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 0 0 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

0             0 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 0 0 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 2 20 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 

να προσβάλουν 
0 0 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
1 10 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ    10    100% 

 

 

Πίνακας 2 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τα Αδέρφια 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 
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Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 3 30 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 0 0 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
1 

10 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας  
0 

0 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
2            20 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 

0 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 1 10 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

0 
 

0 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 0 0 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 1             0 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 

να προσβάλουν 
1            10 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
1 10 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ    10   100% 

 

 

Πίνακας 3 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από το/η Σύζυγο και τα Παιδιά 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 3 75 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 0 0 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
0 

0 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας 
0 

0 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
0             0 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 

0 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 0 0 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

0 
 

0 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 0 0 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 1            25 
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Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 

να προσβάλουν 
0             0 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ    4   100% 

 

 

Πίνακας 4 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Συγγενείς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 0 0 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 1 12,5 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
0 

0 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας  
0 

0 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
0             0 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 

0 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 2 25 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

1 
 

12,5 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 0 0 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 0             0 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 

να προσβάλουν 
3           37,5 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
1 12,5 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ    8 100% 

 

 

Πίνακας 5 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Φίλους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 1 5 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 4 20 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
1 

5 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας  
2 

10 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 

 

 

0 

 

 

     

 

            0 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
4 

20 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 3 15 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

1 
 

5 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 0 0 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 1             5 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 

να προσβάλουν 
1             5 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  2 10 

ΣΥΝΟΛΟ    20    100% 

 

 

Πίνακας 6 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Γείτονες 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 0 0 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 
1 

33,3 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
0 

0 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας  
0 

0 



139 
 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
0            0 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 

0 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 1 33,3 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

0 
0 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 0 0 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 1            33,3 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 
να προσβάλουν 

0             0 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ    3    100% 

 

 

Πίνακας 7 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Υπαλλήλους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 0 0 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 1 50 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
0 

0 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας  
0 

0 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
0             0 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 

0 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 0 0 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

0 
 

0 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 1 50 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 0             0 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 

να προσβάλουν 
0             0 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ    2    100% 
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Πίνακας 8 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Γιατρούς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 2 33,3 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 0 0 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
2 33,3 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας  
0 0 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
1 16,7 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 

0 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 1 16,7 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

0 
 

0 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 0 0 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 0             0 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 

να προσβάλουν 
0             0 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ    6 100% 

 

 

Πίνακας 9 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Γνωστούς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 0 0 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 3 13 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά  για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 

4 

 
17,4 
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Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας  
2 8,8 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
2 8,8 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 0 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 4 17,4 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

1 
 

4,3 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε  

1 

 

 

4,3 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 1 4,3 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 

να προσβάλουν 
5 21,7 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ    23           100% 

 

 

Πίνακας 10 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Συναισθηματική Κοινωνική Στήριξη από τους Αγνώστους 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 0 0 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 1 3,6 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
1 3,6 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 

προβλήματά σας  
1 3,6 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
5 17,9 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 

(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 
0 0 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 5 17,9 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

 

7 

 
25 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 4 14,2 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 2 
 

7,1 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 2 7,1 
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να προσβάλουν 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 28 100% 

 

 

Πίνακας 11 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αρνητική Πρακτική Κοινωνική Στήριξη από τους/τις Πιθανούς/ες Συντρόφους  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συγκρούονται-θυμώνουν μαζί σας κάποιες φορές 0 0 

Παρέχουν υπερβολικό έπαινο για τα επιτεύγματά σας 0 0 

Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για εσάς, να μην 

επικοινωνούν μαζί σας 
2 20 

Αποφεύγουν να ακούσουν τις σκέψεις σας ή τα 
προβλήματά σας  

1 10 

Σας κάνουν να νιώθετε ανασφάλεια 0 0 

Νιώθετε ότι δεν σας αποδέχονται ως ισότιμο και αξιόλογο 

μέλος του κόσμου τους 
2 20 

Δεν σας ενσωματώνουν σε κοινές δραστηριότητες 
(φαγητό, ψώνια, διασκέδαση), 

2 20 

Είναι δύσπιστοί και επιφυλακτικοί απέναντί σας, 0 0 

Αντιμετωπίζεστε με αμηχανία από μέρους τους, να μην 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο να σας προσεγγίσουν και πώς 

να σας συμπεριφερθούν 

1 10 

Σας βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό, να νοιώθετε 1 10 

Σας υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων, 0 0 

Σας υποτιμούν σε θέματα γνώσεων, να σας μειώνουν και 

να προσβάλουν 
1 10 

Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις 

ικανότητές σας 
0 0 

Χρηματική ή άλλου τύπου εκμετάλλευση  0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 10 100% 
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Α. Παράγοντας ομαδοποίησης x σκορ ερωτήσεων 

 

Πίνακας 1. Φύλο 

Descriptive Statistics  

 Φύλο Mean Std. Deviation N P 

Q1_Score Άνδρας 5,615 ,5064 13 ΜΣ 

Γυναίκα 5,571 ,5345 7  

Total 5,600 ,5026 20  

Q2_Score Άνδρας 5,462 ,6602 13 ΜΣ 

Γυναίκα 5,429 ,7868 7  

Total 5,450 ,6863 20  

Q3_Score Άνδρας 5,308 ,4804 13 ΜΣ 

Γυναίκα 5,571 ,5345 7  

Total 5,400 ,5026 20  

Q4_Score Άνδρας 5,538 ,5189 13 ΜΣ 

Γυναίκα 5,571 ,5345 7  

Total 5,550 ,5104 20  

Q5_Score Άνδρας 5,462 ,6602 13 ΜΣ 

Γυναίκα 5,857 ,3780 7  

Total 5,600 ,5982 20  

Q6_Score Άνδρας 5,077 ,9541 13 ΜΣ 

Γυναίκα 5,714 ,4880 7  

Total 5,300 ,8645 20  

 

 

Πίνακας 2. Βαθμός αναπηρίας 

 

Descriptive Statistics  

 
Βαθμός Αναπηρίας Mean Std. Deviation N P 

Q1_Score Ολική 5,538 ,5189 13 ΜΣ 

Βαριά 5,800 ,4472 5  

Μέτρια 5,500 ,7071 2  

Total 5,600 ,5026 20  

Q2_Score Ολική 5,462 ,7763 13 ΜΣ 

Βαριά 5,600 ,5477 5  

Μέτρια 5,000 ,0000 2  
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Total 5,450 ,6863 20  

Q3_Score Ολική 5,538 ,5189 13 ΜΣ 

Βαριά 5,200 ,4472 5  

Μέτρια 5,000 ,0000 2  

Total 5,400 ,5026 20  

Q4_Score Ολική 5,615 ,5064 13 ΜΣ 

Βαριά 5,400 ,5477 5  

Μέτρια 5,500 ,7071 2  

Total 5,550 ,5104 20  

Q5_Score Ολική 5,692 ,4804 13 ΜΣ 

Βαριά 5,400 ,8944 5  

Μέτρια 5,500 ,7071 2  

Total 5,600 ,5982 20  

Q6_Score Ολική 5,385 ,7679 13 ΜΣ 

Βαριά 5,000 1,2247 5  

Mέτρια 5,500 ,7071 2  

Total 5,300 ,8645 20  

 

 

 
Πίνακας 3. Μορφωτικό επίπεδο 

 
Descriptive Statistics  

 Mορφωτικό Επίπεδο Mean Std. Deviation N P 

Q1_Score Mαθητής Γυμνασίου 5,000 . 1 ΜΣ 

Aπόφ.  Γυμνασίου 5,333 ,5774 3  

Aπόφ. Λυκείου 5,750 ,5000 4  

Aπόφ. Τριτοβάθμιας 5,667 ,4924 12  

Total 5,600 ,5026 20  

Q2_Score Μαθητής Γυμνασίου 5,000 . 1 ΜΣ 

Aπόφ. Γυμνασίου 5,333 1,1547 3  

Aπόφ. Λυκείου 5,250 ,9574 4  

Aπόφ. Τριτοβάθμιας 5,583 ,5149 12  

Total 5,450 ,6863 20  

Q3_Score Mαθητής Γυμνασίου 5,000 . 1 ΜΣ 

Απόφ. Γυμνασίου 5,333 ,5774 3  

Aπόφ. Λυκείου 5,250 ,5000 4  

Aπόφ. Τριτοβάθμιας 5,500 ,5222 12  

Total 5,400 ,5026 20  

Q4_Score Mαθητής Γυμνασίου 5,000 . 1 ΜΣ 

Aπόφ.  Γυμνασίου 5,667 ,5774 3  
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Aπόφ. Λυκείου 5,250 ,5000 4  

Aπόφ. Τριτοβάθμιας 5,667 ,4924 12  

Total 5,550 ,5104 20  

Q5_Score Mαθητής Γυμνασίου 6,000 . 1 ΜΣ 

Aπόφ. Γυμνασίου 5,667 ,5774 3  

Aπόφ. Λυκείου 5,500 ,5774 4  

Aπόφ. Τριτοβάθμιας 5,583 ,6686 12  

Total 5,600 ,5982 20  

Q6_Score Mαθητής Γυμνασίου 6,000 . 1 ΜΣ 

Aπόφ. Γυμνασίου  5,000 1,0000 3  

Aπόφ. Λυκείου 4,750 ,5000 4  

Aπόφ. Τριτοβάθμιας  5,500 ,9045 12  

Total 5,300 ,8645 20  

 
 

Πίνακας 4. Οικονομική κατάσταση 

 

 

Descriptive Statistics  

 
Οικονομική Κατάσταση Mean Std. Deviation N P 

Q1_Score Μέτρια 5,538 ,5189 13 ΜΣ 

Καλή 5,714 ,4880 7  

Total 5,600 ,5026 20  

Q2_Score Μέτρια 5,385 ,7679 13 ΜΣ 

Καλή 5,571 ,5345 7  

Total 5,450 ,6863 20  

Q3_Score Μέτρια 5,385 ,5064 13 ΜΣ 

Καλή 5,429 ,5345 7  

Total 5,400 ,5026 20  

Q4_Score Μέτρια 5,462 ,5189 13 ΜΣ 

Καλή 5,714 ,4880 7  

Total 5,550 ,5104 20  

Q5_Score Μέτρια 5,615 ,6504 13 ΜΣ 

Καλή 5,571 ,5345 7  

Total 5,600 ,5982 20  

Q6_Score Μέτρια 5,154 ,9871 13 ΜΣ 

Καλή 5,571 ,5345 7  

Total 5,300 ,8645 20  
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Πίνακας 5. Οικογενειακή κατάσταση 

 

 

Descriptive Statistics  

 
Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Mean Std. Deviation N P 

Q1_Score Ανύπαντρος 5,400 ,5164 10 ΜΣ 

Παντρεμένος 5,800 ,4216 10  

Total 5,600 ,5026 20  

Q2_Score Ανύπαντρος 5,200 ,6325 10 ΜΣ 

Παντρεμένος 5,700 ,6749 10  

Total 5,450 ,6863 20  

Q3_Score Ανύπαντρος 5,200 ,4216 10 ΜΣ 

Παντρεμένος 5,600 ,5164 10  

Total 5,400 ,5026 20  

Q4_Score Ανύπαντρος 5,400 ,5164 10 ΜΣ 

Παντρεμένος 5,700 ,4830 10  

Total 5,550 ,5104 20  

Q5_Score Ανύπαντρος 5,500 ,7071 10 ΜΣ 

Παντρεμένος 5,700 ,4830 10  

Total 5,600 ,5982 20  

Q6_Score Ανύπαντρος 5,300 ,9487 10 ΜΣ 

Παντρεμένος 5,300 ,8233 10  

Total 5,300 ,8645 20  
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