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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων των ατόμων χωρίς αναπηρία για τη φύση και την απεικόνιση της 

αναπηρίας. Επιπλέον, επιχειρείται η ανάδειξη των ανασταλτικών εκείνων παραγόντων για 

την επίτευξη της κοινωνικής συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία. Για τη 

διερεύνηση του εν λόγω ζητήματος επιλέχθηκε η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση και ως 

εργαλείο συλλογής δεδομένων η ημι – δομημένη συνέντευξη. Η αποκωδικοποίηση των 

ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της ποιοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη 

εκπαίδευσης όχι μόνο των ατόμων με νοητική αναπηρία για τη συμμετοχή τους στην 

κοινότητα, αλλά και του τυπικού πληθυσμού σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας 

και ίσης αντιμετώπισης των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Κοινωνική Αναπαράσταση, Κοινωνική Συμπερίληψη, Ανασταλτικοί 

Παράγοντες, Νοητική Αναπηρία, Ποιοτική Έρευνα. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate the social representations of people with typical 

developmental nature and the depiction of disability. In addition, it is attempted to 

highlight those inhibitory factors in achieving social inclusion of people with mental 

disabilities. The qualitative research approach was chosen to investigate this issue and the 

semi-structured interview was used as a data collection tool. The decoding of the research 

data was carried out using the qualitative content analysis. The results of the research 

highlighted the urgent need for education not only of people with mental disabilities for 

their participation in the community, but also of the typical population in matters of 

acceptance of diversity and equal treatment of people with mental disabilities. 

 

Key - words: Social Representation, Social Inclusion, Inhibitory Factors, Mental 

Disability, Qualitative Research. 
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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων, όπως αυτή 

διατυπώθηκε από τον S. Moscovici, στην κοινωνική αναπαράσταση της αναπηρίας και 

στον τρόπο που οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των ατόμων χωρίς αναπηρία για την 

αναπηρία αποτελούν τροχοπέδη στην επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν ένα διαφορετικό τρόπο ερμηνείας και 

μελέτης των κοινωνικών φαινομένων. Ο Moscovici (1961,1976) υποστήριξε ότι η 

κοινωνική αναπαράσταση διαμορφώνεται μέσω ενός συστήματος αξιών, ιδεών και 

πρακτικών. Μέσω των κοινωνικών αναπαραστάσεων, το άτομο αποκτά έναν κώδικα 

επικοινωνίας και τα κατάλληλα εργαλεία για την ερμηνεία και αξιολόγηση του εξωτερικού 

κόσμου, νοηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τα έμψυχα, άψυχα ή θεωρητικά 

αντικείμενα από τον οποίο απαρτίζεται. Επιπλέον, μέσω των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων δημιουργείται ένα ερμηνευτικό πλαίσιο της λειτουργίας του ατόμου ή 

μιας ομάδας ως μέλη του κοινωνικού συνόλου με στόχο να κατανοηθούν διάφορα 

κοινωνικά φαινόμενα. 

Η κοινωνική αναπαράσταση της αναπηρίας αντανακλά τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις 

για την αναπηρία στην κοινή συνείδηση των ατόμων χωρίς αναπηρία, όπως αυτές 

μεταφέρονται από γενιά σε γενιά παρά τις όποιες μεθόδους για αλλαγή της απεικόνισης 

της αναπηρίας. Μέσω των αναπαραστάσεων για την αναπηρία, τα άτομα με αναπηρία 

απεικονίζονται ως ‘μη φυσιολογικά’, ανίκανα για κοινωνική συμμετοχή, ανίκανα για 

εργασία και δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, πάντα εξαρτημένα από τους άλλους 

(Krahe & Altwasser, 2006). 
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Αυτές ακριβώς τις αναπαραστάσεις για την αναπηρία διερευνά η παρούσα εργασία. Στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται ανασκόπηση των όρων «κοινωνική 

αναπαράσταση», «κοινωνική αναπαράσταση της αναπηρίας», «κοινωνική συμπερίληψη».  

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο της θεωρητικής ανασκόπησης γίνεται μια προσπάθεια 

οριοθέτησης του όρου «κοινωνική αναπαράσταση» σύμφωνα με τη θεωρία του Moscovici 

και των επικριτών του. Παράλληλα, επιχειρείται η θεωρητική απόδοση των όρων 

«στίγμα», «στερεότυπα», «διάκριση» και «προκατάληψη» με στόχο την εννοιολογική 

οριοθέτηση του κάθε όρου. 

Στη συνέχεια, γίνεται μια καταγραφή των κοινωνικών αναπαραστάσεων για την 

αναπηρία και για τον κάθε τύπο της αναπηρίας, όπως παρουσιάστηκαν από διάφορες 

ερευνητικές μελέτες. Επιπλέον, επιχειρείται η διασαφήνιση μεταξύ του ιατρικού και του 

κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας με τις διαφορές που παρουσιάζουν αυτά τα δύο 

μοντέλα. Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται η αποσαφήνιση μεταξύ ορατών και αόρατων 

αναπηριών σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα. 

Επιπλέον, επιχειρείται η θεωρητική ανασκόπηση του όρου «κοινωνική συμπερίληψη» 

περικλείοντας την αναπηρία. Εντούτοις, σύμφωνα με την θεωρητική ανασκόπηση και τα 

ερευνητικά δεδομένα δεν είναι εφικτό να εξαχθεί ένας ενιαίος, ολοκληρωμένος ορισμός. 

Στη συνέχεια, γίνεται μία προσπάθεια οριοθέτησης και αποσαφήνισης της 

«συμπερίληψης» συγκριτικά με τις έννοιες της «ένταξης» και της «ενσωμάτωσης», αν και 

πρόκειται για όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. 

Τέλος, καταγράφεται ο σκοπός της έρευνας όπως αυτή αναλύεται στο δεύτερο μέρος 

της εργασίας. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων των ατόμων χωρίς αναπηρία όσον αφορά την νοητική 

αναπηρία. Επιπλέον, μέσω των κοινωνικών αναπαραστάσεων, επιχειρείται η ανάδειξη των 

παραγόντων οι οποίοι αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με 
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νοητική αναπηρία. Επιπλέον, καταγράφονται τα ερευνητικά τμήματα της έρευνας, δηλαδή 

το τι ακριβώς θα μελετηθεί. 

Στο ερευνητικό τμήμα της παρούσας εργασίας, διερευνάται ο σκοπός της έρευνας, 

όπως καταγράφηκε παραπάνω, μέσω της ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου με τη χρήση της 

ημι-δομημένης συνέντευξης ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Συγκεκριμένα,  στο 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύεται η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και. τέλος, στο 

τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα όπως αυτά προέκυψαν από την έρευνα 

και πραγματοποιείται μια συζήτηση γύρω από το εν λόγω θέμα. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Η Θεωρία των Κοινωνικών Αναπαραστάσεων  

1.1 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις προτείνουν έναν εναλλακτικό τρόπο ερμηνείας και 

μελέτης των κοινωνικών φαινομένων. Ο πρώτος που θεμελίωσε και ανέπτυξε τη θεωρία 

των κοινωνικών αναπαραστάσεων ήταν ο Serge Moscovici (1961, 1976). Σύμφωνα με τον 

Moscovici, η κοινωνική αναπαράσταση διαμορφώνεται μέσω ενός συστήματος αξιών, 

ιδεών και πρακτικών. Το συγκεκριμένο σύστημα αφενός εγκαθιδρύει μία τάξη η οποία 

καθιστά δυνατόν στο άτομο να προσανατολιστεί στον υλικό και κοινωνικό του κόσμο 

εξουσιάζοντάς τον, και αφετέρου παράγει έναν κοινό κώδικα κοινωνικής ανταλλαγής 

μεταξύ ατόμων που ανήκουν στην ίδια κοινότητα (Moscovici όπ. ανάφ. στο Herzlich & 

Graham, 1973). 

O Moscovici αναφέρει πως «οι αναπαραστάσεις αναδύονται μέσα από τη δική μας 

ανάγκη να μετατρέψουμε το άγνωστο σε κάτι δικό μας» (Moscovici, 1988:234). Σύμφωνα 

με τους Fraser, Burchell, Hay και Duveen (2001), η οικειοποίηση του αγνώστου 

επιτυγχάνεται μέσω της αντικειμενοποίησης και της επικέντρωσης.. Μέσω της 

αντικειμενοποίησης κάθε έννοια μετατρέπεται σε εικόνα ή και σε έναν κοινό 

επικοινωνιακό κώδικα καθιστώντας ευκολότερη την επικοινωνία των υποκειμένων που 

εντάσσονται σε ένα κοινό κοινωνικό περιβάλλον. Μέσω της επικέντρωσης, τα νέα 

δεδομένα που λαμβάνει το γνωστικό μας σύστημα ταξινομούνται σε συστήματα 

τυπολογίας ατόμων και καταστάσεων που ήδη προϋπάρχουν (Fraser et al, 2001).  

Σύμφωνα με τον ορισμό της Jodelet για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις (1991), η 

κοινωνική αναπαράσταση αποτελεί μία μορφή γνώσης η οποία χρησιμοποιείται από τα 

μέλη μιας κοινωνίας μέσω της πρακτικής χρησιμότητας στη συμβολή της διαμόρφωσης 

μιας κοινής πραγματικότητας για το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, οι κοινωνικές 
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αναπαραστάσεις αποτελούν «εικόνες που συμπυκνώνουν πολλαπλά νοήματα και 

επιτρέπουν στους ανθρώπους να ερμηνεύουν ότι συμβαίνει, κατηγορίες που εξυπηρετούν 

στην ταξινόμηση περιστάσεων, φαινομένων και ατόμων με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή, 

θεωρίες που μας επιτρέπουν να καθιερώσουμε δεδομένα για αυτές. Όταν σκεφτόμαστε τις 

κοινωνικές αναπαραστάσεις ενσωματωμένες στη συμπαγή πραγματικότητα της 

κοινωνικής μας ζωής, είναι όλα μαζί τα παραπάνω» (Jodelet, 1991:5). Μέσω της ίδιας της 

έννοιας της κοινωνικής αναπαράστασης προσδιορίζεται μια μορφή κοινωνικής σκέψης, η 

οποία πρέπει να προσεγγίζεται ψυχολογικά και κοινωνικά. Ένας σημαντικός ρόλος των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων είναι η γεφύρωση της σχέσης μεταξύ ατόμου και κοινωνίας, 

συνδέοντας τις εσωτερικές (ψυχολογικές) σχέσεις με τις εξωτερικές (κοινωνικές) σχέσεις 

(Fraser et al, 2001).  

Μέσω της ψυχο-κοινωνικής διαδικασίας των κοινωνικών αναπαραστάσεων έρχονται σε 

σύγκλιση ο εσωτερικός κόσμος του υποκειμένου (συναισθήματα/ ψυχοσύνθεση) με την 

εξωτερική σε αυτόν πραγματικότητα.  Ως εκ τούτου προκύπτει ότι οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις αποτελούν μορφή γνώσης που συνηγορούν στο να δοθεί κάποια ερμηνεία 

του περιβάλλοντος σε εμάς κόσμου. Η κάθε ερμηνεία οφείλει την δημιουργία της και 

επιπλέον την αναπαραγωγή της στην κοινωνική ανταλλαγή μεταξύ των μελών ενός 

συγκεκριμένου κοινωνικού συνόλου. Κατά τους  Fraser και συν. (2001), οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις, έτσι όπως εμφανίζονται στη σύγχρονη κοινωνιοψυχολογική 

βιβλιογραφία, έχουν δυναμικό, κυκλικό και μεταβαλλόμενο χαρακτήρα, μεταλλάσσονται 

σχετικά εύκολα και οδηγούν τον αφηρημένο χαρακτήρα των γνώσεων και πεποιθήσεων 

του ατόμου στη συγκεκριμενοποίηση των διατομικών σχέσεων και πρακτικών. 

Σύμφωνα με τους Bauer και Gaskell (1999, όπ. ανάφ. στο Foster, 2011), κάθε 

κοινωνική αναπαράσταση χαρακτηρίζεται από τρία σημαντικά στοιχεία, τα οποία είναι το 

υποκείμενο, το αντικείμενο και το πλαίσιο. Το υποκείμενο της αναπαράστασης 
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προσδιορίζεται από τα άτομα μέσω των οποίων σχηματίζεται, μεταφέρεται και 

χρησιμοποιείται κάθε συγκεκριμένη κοινωνική αναπαράσταση. Το αντικείμενο είναι το 

στοιχείο εκείνο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπαράστασης και μπορεί να 

προέρχεται από τον φυσικό κόσμο ή να είναι μια έννοια αφηρημένη. Το πλαίσιο, τέλος, 

αναφέρεται στο «χωροχρόνο» και τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η κοινωνική 

ομάδα, η οποία σχηματίζει και χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη αναπαράσταση. Κάθε 

κοινωνική αναπαράσταση νοηματοδοτείται μέσα σε ένα συγκεκριμένου πλαίσιο εντός του 

οποίου σχηματίστηκε. 

 Σύμφωνα με τον Flament (1989, όπ. ανάφ. στο Wachelke, 2012), η εξέλιξη ή η αλλαγή 

μιας κοινωνικής αναπαράστασης πραγματοποιείται όταν παρατηρείται διαφωνία μεταξύ 

της πραγματικότητας και της αναπαράστασής της, όταν δηλαδή οι κοινωνικές πρακτικές 

βρίσκονται σε σύγκρουση με τις κοινωνικές αναπαραστάσεις. 

Ο Abric αναφέρει ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούνται από έναν κεντρικό 

πυρήνα, ο οποίος αποτελεί και το βασικό στοιχείο της αναπαράστασης καθώς από αυτόν 

εξαρτάται η έννοια και η οργάνωση της αναπαράστασης (1989, όπ. ανάφ. στο Rateau et al, 

2011). Ο κεντρικός αυτός πυρήνας των κοινωνικών αναπαραστάσεων  επιτελεί δύο 

βασικές λειτουργίες. Η «γενεσιουργός» λειτουργία αποτελεί το στοιχείο με το οποίο 

δημιουργείται ή αλλάζει η σημασία των άλλων στοιχείων που συντελούν στη δημιουργία 

της αναπαράστασης. Η οργανωτική λειτουργία αποτελεί εκείνο το στοιχείο που ενώνει και 

σταθεροποιεί την ίδια την αναπαράσταση. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κεντρικού πυρήνα διαφαίνεται στον κοινωνικό 

χαρακτήρα της αναπαράστασης ο οποίος είναι συνυφασμένος με ιστορικές, 

κοινωνιολογικές και ιδεολογικές υποθέσεις (Wachelke, 2012). Υπάρχει μια άμεση 

σύνδεση μεταξύ αυτού του πυρήνα και των αξιών και κανόνων που από τη μία διέπουν τις 

κοινωνικές σχέσεις ενώ από την άλλη αποτελούν τον βασικό άξονα σχηματισμού των 
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αναπαραστάσεων. Επιπλέον, ο κεντρικός πυρήνας όχι μόνο καθορίζει τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις αλλά προσδίδει σε αυτές μία σταθερότητα. Είναι το πιο σταθερό στοιχείο 

των αναπαραστάσεων και δεν επιδέχεται εύκολα αλλαγές ή τροποποιήσεις. Για τη 

δημιουργία νέων αναπαραστάσεων είναι αναγκαία η αλλαγή στον κεντρικό πυρήνα. 

 Ο κεντρικός πυρήνας, επιπλέον, αποτελεί τον πόλο οργάνωσης και των περιφερειακών 

στοιχείων της αναπαράστασης. Σύμφωνα με τον Κατερέλο, (1996:65), τα περιφερειακά 

αυτά στοιχεία «περιλαμβάνουν συλλεγμένες πληροφορίες, επιλεγμένες και ερμηνευμένες, 

κρίσεις σχηματισμένες γύρω από το αντικείμενο και το περιβάλλον του, στερεότυπα και 

πίστεις. Αυτά τα στοιχεία είναι ιεραρχημένα και παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

συγκεκριμενοποίηση της έννοιας της αναπαράστασης».  Η διαφορά μεταξύ κεντρικού 

πυρήνα και περιφερειακού συστήματος έγκειται στο ότι το δεύτερο έχει ατομικό 

χαρακτήρα, επιτρέποντας μια εσωτερική διαφοροποίηση σε σχέση με τις ατομικές 

εμπειρίες του εκάστοτε υποκειμένου.  

Επίσης, ο κεντρικός πυρήνας δημιουργεί το νόημα και τη συνοχή της αναπαράστασης, 

προσδίδοντας στα περιφερειακά (ατομικά) στοιχεία μικρότερο ρόλο με αποτέλεσμα το 

δικό τους νόημα να εξαρτάται από τον ίδιο τον κεντρικό πυρήνα. Αποτελεί πιο εύκολη 

διαδικασία η αλλαγή των περιφερειακών στοιχείων καθώς είναι διαφορετικά σε κάθε 

υποκείμενο. Όταν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις συγκρούονται με την πραγματικότητα, 

τα περιφερειακά στοιχεία μεταβάλλονται πρώτα (Guimelli, 1993, όπ. ανάφ. στο Rateau et 

al, 2011).  

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις, η 

νοηματική απόδοσή τους γίνεται μέσω της «αγκυροβόλησης» (anchoring) και της 

«αντικειμενοποίησης» (objectification) (Hakoköngäs & Sakki, 2016). Σύμφωνα με τους 

Levin-Rozalis και συν. (2003), μέσω της αγκυροβόλησης δημιουργείται μια σύνδεση 

ανάμεσα στο άγνωστο και στο οικείο για το υποκείμενο, ενώ μέσω της 
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αντικειμενοποίησης το άγνωστο γίνεται μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας. Επί της 

ουσίας η αγκυροβόληση δημιουργεί μια κοινωνική αναπαράσταση ενώ μέσω της 

αντικειμενοποίησης, αυτή ολοκληρώνεται. 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της αγκυροβόλησης βασίζεται στην κατηγοριοποίηση. 

Καθώς το άτομο έρχεται σε επαφή με το άγνωστο και ξένο, χρησιμοποιεί ήδη υπάρχουσες 

αναπαραστάσεις. Το άτομο βασίζεται σε ήδη γνωστά νοήματα με σκοπό να 

νοηματοδοτήσουν το άγνωστο. Το οικείο στο άτομο χρησιμοποιείται ως πρότυπο καθώς οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις βασίζονται σε ένα παράδειγμα. Το νέο άγνωστο 

κατηγοριοποιείται μέσω της σύγκρισης με τη σχετική κοινωνική αναπαράσταση. Έτσι, η 

αγκυροβόληση νοηματοδοτεί το ξένο μέσω των χαρακτηριστικών του προηγούμενου 

γνωστού προτύπου (Hakoköngäs & Sakki, 2016). 

Κατά τους Hakoköngäs και Sakki, 2016, η διαδικασία της αντικειμενοποίησης με τον 

ίδιο τρόπο οδηγεί στη σύνθεση της νέας έννοιας με τη νέα εικόνα, η οποία δημιουργείται  

βάσει των εικόνων που είναι συνδεδεμένες με το πρότυπο της αρχικής κοινωνικής 

αναπαράστασης. Οι άγνωστες έννοιες αποκτούν περιεχόμενο μέσω των εικόνων, των 

μεταφορών και υλικών παραδειγμάτων. Η αντικειμενοποίηση προσδίδει στη νέα έννοια 

μορφή και οικειότητα, χάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αφηρημένο χαρακτήρα της. Η νέα 

εικόνα αποκτά σταδιακά δική της υπόσταση, καθώς πλέον ανήκει στην κοινωνική 

πραγματικότητα μιας κοινωνικής ομάδας που κάνουν χρήση μιας συγκεκριμένης 

κοινωνικής αναπαράστασης.  

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες (Hojer, 

2011˙ Ben-Asher, 2003):  

 ηγεμονικές αναπαραστάσεις,  

 χειραφετημένες (emancipated) αναπαραστάσεις και   

 πολεμικές αναπαραστάσεις.  
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Οι ηγεμονικές κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι εκείνες οι αναπαραστάσεις τις οποίες 

μοιράζονται όλα τα μέλη μιας οργανωμένης κοινότητας. Διακρίνονται από σταθερότητα, 

κυριαρχία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις καθώς και από χαρακτήρα ενότητας μεταξύ 

των μελών μέσα στην ίδια ομάδα. Οι χειραφετημένες κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι οι 

αναπαραστάσεις οι οποίες κυριαρχούν σε μικρούς πυρήνες μελών μέσα στην κοινωνική 

ομάδα. Αποτελούν εκδοχές των ήδη υπαρχουσών  κοινωνικών αναπαραστάσεων με μικρές 

διαφορές. Οι πολεμικές κοινωνικές αναπαραστάσεις χαρακτηρίζονται από σύγκρουση, 

διαφωνία και διαμάχες μεταξύ των μελών μιας κοινωνικής ομάδας. Συνήθως μέσω αυτών 

εκφράζονται οι μειονοτικές ομάδες της κοινότητας (Hojer, 2011˙ Ben-Asher, 2003). 

Εν κατακλείδι, η αξία των κοινωνικών αναπαραστάσεων κρίνεται σημαντική και για τις 

κοινωνικές ομάδες και για τα μέλη. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις εκφράζουν το ίδιο το 

άτομο και τις μικρότερες ομάδες εντός του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, πηγή των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων αποτελεί η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και 

ταυτόχρονα οι ίδιες οι κοινωνικές αναπαραστάσεις ορίζουν αυτή την επικοινωνία, 

δημιουργώντας με αυτόν τρόπο μία αμφίδρομη σχέση. Αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν τον περιβάλλοντα κόσμο νοηματοδοτώντας εκείνα τα 

στοιχεία που τον απαρτίζουν. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις διαδραματίζουν καταλυτικό 

ρόλο και στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ομάδων και, 

σύμφωνα με αυτές, τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου νοηματοδοτούν  και διαφορετικές 

ομάδες. 

1.1.1 Συλλογικές και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 

Κατά τον Durkheim (όπ. ανάφ. στο Shaffer, 2006), μέσω της γλώσσας διατηρούνται οι 

συλλογικές εμπειρίες και τα νοήματα της κάθε κοινωνίας που κληροδοτούνται στις 

επόμενες γενιές, καθιστώντας τα κοινωνικά σύμβολα ως κοινωνικά γεγονότα τα οποία δεν 
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αποτελούν προσωπική εμπειρία για κάθε μέλος της ομάδας. Ο κληροδοτούμενος αυτός 

τρόπος κοινωνικής και πολιτιστικής μάθησης αποτελεί τις συλλογικές αναπαραστάσεις. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέονται συλλογικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις, καθώς 

διακρίνονται από σημαντικές διαφορές. Σύμφωνα με τους Voelklein και Howarth (2005), 

ο Durkheim όρισε τις συλλογικές αναπαραστάσεις ως μια γενική κατηγορία, η οποία 

περικλείει πεδία όπως η επιστήμη, η ιδεολογία κ.ά. απογυμνώνοντας την έννοια της 

αναπαράστασης από μια κάποια σαφήνεια. 

Η πιο βασική διαφορά ανάμεσα στις συλλογικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις 

έγκειται στο ότι οι πρώτες αποτελούν κοινωνικά γεγονότα. Σύμφωνα με την Jovchelovitch 

(2001), οι συλλογικές παραστάσεις, αν και αποτελούν παράγωγα κοινωνικών παραγόντων, 

δημιουργούνται έξω από την ανθρώπινη δράση και προϋποθέτουν έναν συγκεκριμένο  

τρόπο σκέψης από τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου. Οι συλλογικές αναπαραστάσεις 

δημιουργούν μια ομοιογένεια στις κοινωνίες, ενώ οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 

υποστηρίζουν την  ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών τύπων αναπαραστάσεων μέσα σε μία 

κοινότητα, όπως των ηγεμονικών, χειραφετημένων και πολεμικών. Ο ίδιος ο Moscovici 

(1961) το αναφέρει ως «γνωστική πολυφασία» (cognitive polyphasia), αναφέροντας πως 

μέσα σε μια κοινότητα μπορούν να υπάρχουν συγχρόνως διαφορετικοί γνωστικοί τύποι 

και μορφές γνώσεων και να χρησιμοποιούνται από το ίδιο υποκείμενο παράλληλα (όπ. 

ανάφ. στο Voelklein & Howarth, 2005). 

 Κατά τη Jovchelovitch (2001), ένας τρόπος ερμηνείας της διαφοράς μεταξύ 

συλλογικών και κοινωνικών αναπαραστάσεων είναι η διαφορά μεταξύ των κοινωνικών 

πλαισίων  στα όποια αναφέρονται. Συγκεκριμένα, οι συλλογικές αναπαραστάσεις έχουν 

μεγαλύτερο κύρος σε πιο παραδοσιακές κοινότητες, όπου μόνο μικρές αποκλίσεις ενός 

μέλους γίνονται δεκτές. Αντίθετα, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αναφέρονται σε πιο 

σύγχρονες κοινότητες, όπου βασικό ρόλο κατέχει η επικοινωνία, δεν υπάρχει κάτι 



18 

 

δεδομένο και οι αντιλήψεις είναι συνεχώς υπό αμφισβήτηση. Η Jovchelovitch (2007) 

επίσης υποστηρίζει ότι η σημασία των συλλογικών αναπαραστάσεων υποσκάπτεται από 

την υποβάθμιση της σημασίας της παράδοσης στις σύγχρονες κοινωνίες, ενώ η κοινωνικές 

αναπαραστάσεις αναδεικνύονται ως ένα πιο κατάλληλο ερμηνευτικό μοντέλο. 

1.2 Στίγμα – Στερεότυπα – Διάκριση – Προκατάληψη 

1.2.1 Στίγμα  

Το στίγμα, ως έννοια, έχει μελετηθεί κατά κόρον από την επιστήμη της κοινωνικής 

ψυχολογίας. Ως ψυχολογικός όρος χαρακτηρίζει τη διάκριση και την περιθωριοποίηση 

ενός ατόμου προσδίδοντας του μια ταυτότητα κοινωνικά κατώτερη.   

Σύμφωνα με τους Major και O' Brien (2005), τα άτομα είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα 

στιγματίζουν υπο-ομάδες με σκοπό την αποφυγή παγίδων που προκύπτουν ανήκοντας σε 

ένα κοινωνικό σύνολο. Για να επιτευχθεί αυτό, τα άτομα αναπτύσσουν γνωστικούς 

μηχανισμούς με τους οποίους στιγματίζουν εκείνα τα άτομα που χαρακτηρίζονται από 

κάποια στοιχεία, όπως το ότι κάποιος δεν είναι κατάλληλος για κοινωνική, συνδιαλλαγή, 

είναι μολυσμένος ή ανήκει σε ομάδα που μπορεί να πέφτει θύμα εκμετάλλευσης από τη 

συγκεκριμένη ομάδα.       

Σύμφωνα με τον Goffman (1963 όπ. ανάφ. στο Fernando, 2006), το στίγμα είναι ένα 

χαρακτηριστικό το οποία είναι δυσφημιστικό για τα άτομα που το φέρουν. Κατά τον 

Fernando (2006), το στίγμα αντανακλά τη σχέση μεταξύ ατόμων ή της κοινωνίας με ομάδα 

ατόμων. Οι Phelan, Link και Dovidio (2008:358) συμπληρώνουν αναφέροντας πως το 

στίγμα είναι «η κατάσταση του ατόμου που είναι αποκλεισμένο από την πλήρη κοινωνική 

αποδοχή. Το στιγματισμένο άτομο είναι περιορισμένο στο μυαλό μας από ένα 

ολοκληρωμένο και συνηθισμένο άτομο σε ένα μειωμένο και υποβιβασμένο (tainted and 

discounted) άτομο».  
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Κατά τον Susman (1994, όπ. ανάφ. στο Green et al., 2005),  το στίγμα ορίζεται ως μία 

δυσμενής αντίδραση σε μία αρνητικά αξιολογημένη διαφορά. Επομένως, το στίγμα δεν 

είναι κάποιο στοιχείο του ατόμου που εγγενώς το φέρει αλλά αναδύεται μέσω της 

κοινωνικής συνδιαλλαγής μεταξύ του διαφορετικού ατόμου και των μελών της ομάδας 

που αξιολογούν αυτή τη διαφορετικότητα ως αρνητική. Τα άτομα που φέρουν ένα στίγμα 

θεωρούνται ευάλωτα και κοινωνικώς απαξιωμένα από τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας 

(Goffman, 1963, όπ. ανάφ. στο Frost, 2011). Εδώ αξίζει να αναφερθεί και ο ορισμός του  

Byrne (2000:65) σύμφωνα με τον οποίο το στίγμα είναι «ένα σημάδι ατίμωσης ή 

δυσφήμησης που ξεχωρίζει το άτομο από τους άλλους», ενώ σύμφωνα με τους Hayward 

και Bright (1997, όπ. ανάφ. στο Byrne, 2001:56) ορίζεται ως «το αρνητικό αποτέλεσμα 

μιας “ετικέτας”» ή ως «η διαδικασία εδραίωσης αποκλίνουσων ταυτοτήτων» (Schlosberg, 

1993, όπ. ανάφ. στο Oleniuk et al., 2013). 

 Συμπερασματικά, βάσει των προαναφερθέντων ορισμών, θα μπορούσε να λεχθεί ότι το 

στίγμα αναπαρίσταται ως ένα υποβιβαστικό χαρακτηριστικό των ατόμων που το φέρουν 

τοποθετώντας τα σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άτομα που δε θεωρούνται 

στιγματισμένα. Επίσης, το στίγμα δεν είναι εγγενές κοινωνικό χαρακτηριστικό αλλά κάτι 

που εναπόκειται στην αντίληψη του κοινωνικού συνόλου. Δημιουργείται από τη κοινωνική 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο στιγματισμένο άτομο και τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. 

Τέλος, τα στιγματισμένα άτομα γίνονται αντιληπτά βάσει κάποιων χαρακτηριστικών, για 

τα οποία ωστόσο δεν παίζει τόσο ρόλο το ποια είναι αλλά το πώς αξιολογούνται ως 

κοινωνική αναπαράσταση από τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας. 

Ακόμη ένας ορισμός για το στίγμα δόθηκε από τους Link και Phelan (2001:363) 

σύμφωνα με τους οποίους το στίγμα αναφέρεται στην «την ταυτόχρονη εμφάνιση των 

συστατικών του στοιχείων, δηλαδή της αναγωγής σε μία ετικέτα (labeling) και σε 

συγκεκριμένα στερεότυπα (stereotyping), του διαχωρισμού, της απώλειας status, της 
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διάκρισης, και της άσκησης δύναμης προκειμένου να συμβεί στιγματισμός». Κατά την 

Navarre-Jackson (2011), αν και παραβλέπονται οι πιο πολλές διαφορές μεταξύ των 

ατόμων για την απόδοση ετικέτας, ορισμένες εντούτοις αναγνωρίζονται και καταλήγουν 

στη διάκριση. Για να γίνει αυτό, λαμβάνει χώρα μια υπεραπλούστευση των κατηγοριών 

εντός των οποίων αντικατοπτρίζονται οι αξίες και η εξουσία των κυρίαρχων κοινωνικά 

ομάδων.  

Σύμφωνα με τον Goffman (1963, όπ. ανάφ. στο Park, 2002˙ Frost, 2011) υπάρχουν 

τρεις τύποι στίγματος:  

 η αποστροφή ως προς το σώμα (abomination of the body),  

 τα ελαττώματα του χαρακτήρα του ατόμου και  

 τα φυλετικά στίγματα.  

Ο πρώτος τύπος έχει σχέση με το σώμα του ατόμου ως φυσική οντότητα και με 

ενδεχόμενες παραμορφώσεις ή δυσμορφίες. Αυτός ο τύπος στίγματος σχετίζεται με 

διάφορες αναπηρίες που είναι εμφανείς στο άτομο. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο να 

συνδέεται και με την αναπόφευκτη διαδικασία γήρανσης, καθώς και με την αναπαράσταση 

ενός γερασμένου σώματος σε αντιπαραβολή με ένα νεανικό στη σύγχρονη κουλτούρα 

(Goffman, 1963, όπ. ανάφ. στο Park, 2002˙ Frost, 2011).    

Ο δεύτερος τύπος στίγματος έχει σχέση με ελαττώματα του χαρακτήρα του ατόμου και 

τον τρόπο συμπεριφοράς του. Είναι μια ευρεία κατηγορία μέσα στην οποία λαμβάνουν 

χώρα διάφορες αυθαίρετες υπο-κατηγορίες όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας 

το ελάττωμα. Πραγματοποιείται μια άμεση σύνδεση μεταξύ στοιχείων της συμπεριφοράς 

και του χαρακτήρα του ατόμου με κάποια χαρακτηριστικά του. Ως εκ τούτου, άτομα με 

κάποια ασθένεια, για παράδειγμα, θεωρούνται τα ίδια υπεύθυνοι για αυτή και αυτομάτως 

φέρουν πάνω τους το στίγμα. Αυτόν τον τύπο στίγματος βιώνουν άτομα με ψυχικές 

διαταραχές, φορείς του HIV, αλκοολικοί και ομοφυλόφιλοι. Ο τρίτος τύπος στίγματος 
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διακατέχεται από φυλετικά χαρακτηριστικά. Η φυλετική καταγωγή, η εθνικότητα και το 

θρήσκευμα θεωρούνται ελαττωματικά ή και σε θέση μειονότητας από μία ομάδα 

συγκριτικά με τα δικά τους χαρακτηριστικά (Goffman, 1963, όπ. ανάφ. στο Park, 2002˙ 

Frost, 2011).    

Ακόμα μία κατηγοριοποίηση του στίγματος είναι αυτή που προτείνει ο Jacoby (1994, 

όπ. ανάφ. στο Lloyd, 2010):  

 εκτελεσμένο (enacted) και βιωμένο (felt) ή  

 αντιληπτό (perceived).  

Το βιωμένο στίγμα συνδέεται με το πώς το ίδιο το άτομο που το φέρει πιστεύει ή 

αισθάνεται ότι το αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Συσχετίζεται με την εσωτερικευμένη εικόνα 

του ατόμου πως το ίδιο απαξιώνεται, βρίσκεται σε κατώτερη ή μειονεκτική θέση σε σχέση 

με άλλα άτομα. Επί της ουσίας, εξηγεί τη σχέση μεταξύ ατόμου και στίγματος και το πώς 

εκλαμβάνει τη στάση των άλλων όσον αφορά στο στιγματίζον χαρακτηριστικό. Συνήθως 

υπάρχει μια σύνδεση με το συναίσθημα του φόβου και της ντροπής ως προς την 

αντιμετώπισή του από άλλα άτομα. Αντίθετα, το εκτελεσμένο στίγμα συνδέεται με τη 

συμπεριφορά άλλων ατόμων ως προς το στιγματισμένο άτομο και στο πώς γίνεται 

αντιληπτό από τους ίδιους προς αυτό. Συσχετίζεται με διάκριση, αποκλεισμό, 

περιθωριοποίηση και υποτίμηση που βιώνει το άτομο με το στίγμα. Για παράδειγμα, το 

εκτελεσμένο στίγμα μπορεί να χαρακτηρίζεται από μία αδιάκριτη ματιά ως και τον 

εργασιακό αποκλεισμό. Υπάρχει συνύπαρξη αυτών των δύο μορφών στίγματος (Jacoby, 

1994, όπ. ανάφ. στο Lloyd, 2010).  

Στην έρευνα των Buljevac και συν. (2012) σχετικά με την κατανόηση  του στίγματος 

της αναπηρίας μέσω δύο focus group όπου συμμετείχαν 5 άτομα με αναπηρία και 7 

επαγγελματίες υγείας χωρίς αναπηρία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες 

αντιλήφθηκαν και βίωσαν το στίγμα της αναπηρίας μέσω εγγενών και εξωγενών στοιχείων 
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στιγματισμού. Tα εγγενή στοιχεία αναφέρονται στην αίσθηση ότι είναι διαφορετικοί ως 

προς το αποτέλεσμα αρνητικών στάσεων, προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Τα εξωγενή 

στοιχεία προέρχονται από τη συστημική σχέση μεταξύ διάκρισης και «ετικετοποίησης» 

προς τα άτομα με αναπηρία. Μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα αυτής της έρευνας 

είναι ότι το στίγμα αναπηρίας διαφαίνεται μέσω της ανικανότητας των ατόμων με 

αναπηρία να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, την αντίληψη της αναπηρίας ως το κύριο 

χαρακτηριστικό του ατόμου, την αντίληψη της αναπηρίας ως προϋπόθεση για την επιλογή 

συντρόφου, τη λήψη αποφάσεων από τους γονείς για τη ζωή των παιδιών τους, την 

υπερπροστασία και τον στιγματισμό στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Ως 

αποτέλεσμα, ο στιγματισμός οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και επηρεάζει την 

ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Οι Buljevac και συν. (2012) καταλήγουν στο ότι 

το στίγμα της αναπηρίας εκδηλώνει την αδυναμία υλοποίησης των βασικών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ισότιμης συμμετοχής σε μια τοπική 

κοινότητα. 

Υπάρχουν τέσσερις μηχανισμοί μέσω των οποίων το στίγμα επηρεάζει τα άτομα που το 

φέρουν (Major & O'Brien, 2005):  

 η αρνητική μεταχείριση και η άμεση διάκριση,  

 η διεργασία επιβεβαίωσης των προσδοκιών,  

 η αυτόματη δραστηριοποίηση στερεοτύπων,  

 οι διεργασίες απειλής της ταυτότητας.  

Η αρνητική μεταχείριση και η άμεση διάκριση περιορίζουν την πρόσβαση των 

στιγματισμένων ανθρώπων σε διαφορετικά τμήματα της ζωής. Η διεργασία επιβεβαίωσης 

των προσδοκιών αποκτά επί της ουσίας τα χαρακτηριστικά της  αυτό-εκπληρούμενης 

προφητείας. Όσο τα άτομα φέρονται στους ανθρώπους που φέρουν το στίγμα με τρόπο 

που τους επηρεάζει αρνητικά σε πολλαπλούς τομείς, τόσο οι ίδιοι επιβεβαιώνουν τα 



23 

 

σχηματισμένα αρνητικά στερεότυπα. Η αυτόματη δραστηριοποίηση στερεοτύπων έγκειται 

στην εξουσία των εθνικών στερεοτύπων μέσα σε μια κοινότητα και στο πώς αυτά 

επιδρούν στη συμπεριφορά του συγκεκριμένου ατόμου είτε όταν η συμπεριφορά των 

άλλων είναι αδιάκριτη είτε ακόμη και όταν κανένας δεν είναι παρών εκείνη τη στιγμή. Οι 

διεργασίες απειλής της ταυτότητας προκύπτουν από τις προσεγγίσεις που οδηγούν το 

στίγμα στην απειλή της κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου με στίγμα (Major & O'Brien, 

2005). 

Ωστόσο, στην έρευνα των Hampson και συν. (2018) σχετικά με τα εμπόδια στην 

απασχόληση και τις ανάγκες υποστήριξης των ατόμων που ζουν με ψύχωση, μέσω 137 

συμμετεχόντων σε focus groups και συνεντεύξεις, το στίγμα και οι διακρίσεις 

εντοπίστηκαν ως μεγάλα εμπόδια στην απασχόληση για τα άτομα που ζουν ψύχωση. 

Επιπλέον, το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα θεωρήθηκε ως βασικό μέσο για την 

αντιμετώπιση του στίγματος και των διακρίσεων μέσω βελτιωμένης ευαισθητοποίησης και 

κατανόησης των προβλημάτων ψυχικής υγείας. 

1.2.2 Στερεότυπα  

Σύμφωνα με τους Greenwald και Banaji (1995, όπ. ανάφ. στο Hahn & Gawronski, 

2015), ένα στερεότυπο αποτελεί ένα κοινό σύνολο πεποιθήσεων για τα χαρακτηριστικά 

και τις ιδιότητες των μελών μιας κοινωνικής ομάδας. 

Ακόμα, ως στερεότυπο ορίζεται μία σχηματισμένη εντύπωση ελάχιστα προσαρμοσμένη 

στο γεγονός που αντιπροσωπεύει, η οποία προκύπτει από την τάση των ατόμων πρώτα να 

ορίζουν και μετά να παρατηρούν (Bergsieker et al., 2012) ή «μία υπερβολική πεποίθηση 

που σχετίζεται με μία κατηγορία (Allport, 1954:191 όπ. ανάφ. στο Bodenhausen και 

Richeson, 2010).  

Σύμφωνα με τους Ashmore και Del Boca (1981, όπ. ανάφ. στο Eisend, 2019), το 

στερεότυπο αποτελεί μία κατηγορία απόψεων για τις προσωπικές ιδιαιτερότητες μιας 
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συγκεκριμένης ομάδας ατόμων. Επιπλέον, θεωρείται μία κατηγορική ανταπόκριση και η 

συμμετοχή είναι αρκετή να προκαλέσει την κρίση ότι το άτομο (που προκαλεί αυτή την 

ανταπόκριση) κατέχει όλες τις ιδιότητες αυτής της κατηγορίας.  Σύμφωνα με τον Snyder 

(1981, όπ. ανάφ. στο Schneider, 2005), το στερεότυπο ορίζεται ως το απότοκο μιας 

διαδικασίας κατά τη διάρκεια της οποίας τα άτομα κατηγοριοποιούνται με βάση κάποια 

ορατά χαρακτηριστικά (φύλο, εθνικότητα), με αποτέλεσμα να αποδίδεται ένας 

συγκεκριμένος χαρακτηρισμός σε όλα τα άτομα που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι 

Hamilton και Trolier (1986:133, όπ. ανάφ. στο Damigella & Licciardello, 2014) 

αναφέρουν ότι το στερεότυπο είναι «μία γνωστική κατασκευή που περιέχει τις γνώσεις, τις 

πεποιθήσεις και τις προσδοκίες για μία ομάδα ανθρώπων».  

Κατά τον Blum (2004:251) «τα στερεότυπα είναι λανθασμένες ή παραπλανητικές 

γενικεύσεις για ομάδες, οι οποίες διατηρούνται με έναν τρόπο που τις καθιστά γενικά, αν 

και όχι ολοκληρωτικά, απρόσβλητες σε αποδείξεις του εναντίου». Επισημαίνεται, επίσης, 

πως τα στερεότυπα ασκούν αρνητική επιρροή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή 

από το άτομο μία ομάδα οδηγώντας έτσι στην αντιμετώπισή της ως μία ομοιογένεια. Δε 

γίνεται χρήση οποιωνδήποτε γενικεύσεων αλλά ευρέως γενικευμένων εικόνων των ατόμων 

που έχουν εκπέσει σε κοινωνική διαφοροποίηση, και συγκεκριμένα αυτή η διαφοροποίηση 

έχει θέση μέσα σε ένα καθορισμένο κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο. 

Στην έρευνα της Werner (2015) για τη σχέση μεταξύ του στίγματος και της αντίληψης 

των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και των ατόμων με σωματικές 

αναπηρίες, πιο αρνητικά στερεότυπα, μεγαλύτερη κοινωνική απόσταση και μεγαλύτερες 

στερητικές συμπεριφορές βρέθηκαν στα άτομα με νοητική αναπηρία σε σύγκριση με 

άτομα με σωματικές αναπηρίες. Επιπλέον, υπήρξε χαμηλότερη υποστήριξη των 

δικαιωμάτων σε άτομα με νοητική αναπηρία σε σύγκριση με τα άτομα με σωματικές 

αναπηρίες. Ο χαμηλότερος βαθμός αποδοχής και η υψηλότερη αντίληψη επικινδυνότητας 
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συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη κοινωνική απόσταση, η οποία σχετίζεται με χαμηλότερη 

αντίληψη για τα δικαιώματα. 

Σύμφωνα με τους Bodenhausen και Richeson (2010), τα στερεότυπα δεν έχουν πάντα 

αρνητική χροιά, αλλά συχνά υπάρχει μια φαινομενικά θετική διάθεση. Εντούτοις, μπορεί 

να υπάρχει σχέση μεταξύ των θετικών στοιχείων τα οποία στερεοτυπικά χαρακτηρίζουν 

μια ομάδα με άλλα πιο αρνητικά. Τέλος, οι ίδιοι ερευνητές αναδεικνύουν την αιτιολογική 

σχέση που υπάρχει μεταξύ πεποιθήσεων για μια ομάδα. Χαρακτηριστικά, αναφέρουν ως 

παράδειγμα ότι τα άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα στερεοτυπικά ζουν σε συνθήκες 

ένδειας επειδή δεν έχουν αναπτύξει δεξιότητες, ότι η απουσία δεξιοτήτων είναι 

αποτέλεσμα αποτυχίας στον τομέα της εκπαίδευσης και ότι η αποτυχία προήλθε από την 

τεμπελιά τους. 

1.2.3 Προκατάληψη 

Σύμφωνα με τον Allport (1954:9, όπ. ανάφ. στο Bodenhausen & Richeson, 2010:342) η 

προκατάληψη είναι «μία αντιπάθεια βασισμένη σε λανθασμένες και ανελαστικές 

γενικεύσεις. Μπορεί κάποιος να τη νοιώθει ή μπορεί να εκφράζεται. Μπορεί να 

κατευθύνεται προς μία ομάδα στο σύνολό της ή προς ένα άτομο επειδή είναι μέλος μιας 

ομάδας», ενώ κατά τους Crandall και Eshleman (2004:237) είναι «μία αρνητική 

αξιολόγηση μιας κοινωνικής ομάδας ή μια αρνητική αξιολόγηση ενός ατόμου, η οποία 

βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στη συμμετοχή του ως μέλος σε μία ομάδα». Οι ίδιοι 

γράφουν πως η προκατάληψη δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παράλογη καθώς δεν 

είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν αυτό ισχύει, εξηγώντας ότι οι γνωστικές και ψυχολογικές 

διεργασίες που αναδεικνύουν την προκατάληψη είναι ίδιες και για το λογικό και για το 

παράλογο είδος προκατάληψης.  

Σύμφωνα με τους Markova και συν. (2016), σε έρευνα σχετικά με τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών για την συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 
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μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία, τα αποτελέσματα έδειξαν μια αδιάφορη στάση 

απέναντι στους εν λόγω μαθητές, προβάλλοντας ωστόσο υψηλό βαθμό προκατάληψης 

έναντι των μαθητών που είχαν διαγνωστεί συγχρόνως με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και 

προβλήματα συμπεριφοράς. 

Ο Allport (1954), κατασκευάζοντας μία κλίμακα, αναφέρεται στους βαθμούς 

προκατάληψης και στους διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να εκφραστεί 

(όπ. ανάφ. στο Kristal-Andersson, 2000˙ Ashbrock, Christ & Wagner, 2007). Ορισμένοι 

χαρακτηρίζονται από παθητικότητα και εκτιμώνται ως λιγότερο βλαβεροί για τα άτομα 

που δέχονται την προκατάληψη, ενώ άλλοι, όσο ανεβαίνει η κλίμακα του Allport, είναι πιο 

ενεργητικοί σε σημείο απειλής των μειονοτήτων. Οι βαθμοί προκατάληψης είναι:  

 η προφορική βία (antilocution),  

 η αποφυγή,  

 η διάκριση,  

 η σωματική επίθεση και  

 η εξολόθρευση.  

Η προφορική βία είναι ο πρώτος βαθμός έκφρασης προκατάληψης στην κλίμακα του 

Allport. Συνήθως, περιλαμβάνονται αστεία, ανέκδοτα για κάποιες ομάδες. Αναφέρεται με 

υποτίμηση, αρνητικές εικόνες και στερεοτυπικές εκφράσεις για μια ομάδα. Αν και δεν 

είναι ιδιαίτερα βλαβερός βαθμός προκατάληψης, είναι η βάση για άλλους, πιο σκληρούς 

βαθμούς. 

Συνεχίζοντας, η αποφυγή χαρακτηρίζεται, επίσης, από παθητικότητα καθώς συμβαίνει 

όταν η πλειοψηφία αποφεύγει τη μειονότητα. Είναι έμμεσα βλαβερή καθώς επιφέρει την 

περιθωριοποίηση των ατόμων. Η διάκριση χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα καθώς, 

μέσω αυτής, υπάρχει αποκλεισμός των μειονοτήτων από ευκαιρίες και γενικότερα από την 
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ευρύτερη κοινωνική ζωή.  Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει στέρηση εκπαίδευσης, 

εργασίας, εύρεσης στέγης ή βασικών δικαιωμάτων. Τέλος, η εξολόθρευση  είναι εκείνος ο 

βαθμός προκατάληψης ο οποίος χαρακτηρίζεται από βία. Πρόκειται για προσπάθεια 

εξάλειψης των μελών μιας μειονότητας. Αιτιακά, υπάρχει περίπτωση απώλειας ζωής για 

τις μειονοτικές ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του βαθμού προκατάληψης 

αποτελεί η γενοκτονία (Allport, 1954, όπ. ανάφ. στο Kristal-Andersson, 2000˙ Ashbrock, 

Christ & Wagner, 2007). 

 Όσον αφορά στο ίδιο το φαινόμενο της προκατάληψης, έχουν διατυπωθεί ορισμένες 

ερμηνείες (Kristal-Anderson, 2000; Blum, 2009). Αυτές είναι οι ψυχολογικές, οι 

κοινωνικές και οι ιστορικές ερμηνείες. Σύμφωνα με τις ψυχολογικές ερμηνείες, οι αιτίες 

εμφάνισης της προκατάληψης εντοπίζονται μέσα στο ίδιο το άτομο από το οποίο η ίδια 

ασκείται με βάση χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του προσεγγίζοντάς το 

παθολογικά. Σε αυτό το είδος ερμηνείας εντάσσεται και η μη κάλυψη κάποιων αναγκών 

του ατόμου, αναπτύσσοντας έτσι αρνητικά συναισθήματα και επιθετικότητα που ξεσπούν 

εναντίον μειονοτήτων. 

Οι κοινωνικές ερμηνείες εστιάζουν σε κοινωνικά χαρακτηριστικά και κοινωνικές 

συνθήκες. Η ανάπτυξη της προκατάληψης  πραγματοποιείται μέσα στην ευρύτερη 

κοινωνική ομάδα οδηγώντας σε επιθετικές συμπεριφορές κι συγκρουσιακές σχέσεις. 

Συνήθως υιοθετούνται οι απόψεις της κυρίαρχης ομάδας και κουλτούρας, οι οποίες μπορεί 

να αξιολογούν με συγκεκριμένο τρόπο άλλες κοινωνικές υπο-ομάδες. Οι ιστορικές 

ερμηνείες χαρακτηρίζονται από το πώς τα άτομα αντιλαμβάνονται το ιστορικό υπόβαθρο 

κάποιων κοινωνικών ομάδων. Μέσω των στερεοτύπων και της προκατάληψης, γίνεται μια 

προσπάθεια δικαιολόγησης της εκμετάλλευσης που δέχονται κάποια άτομα από άλλες 

κοινωνικές ομάδες (Blum, 2009). 
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Οι παραπάνω ερμηνείες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν, καθώς δεν είναι απαραίτητο να 

είναι η καθεμία μεμονωμένη. Ενδεχομένως προτείνεται ο ταυτόχρονος συνδυασμός και 

των τριών με σκοπό την καλύτερη και ορθότερη κατανόηση της έννοιας της 

προκατάληψης που χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά μιας κοινωνικής ομάδας έναντι μιας 

άλλης (Blum, 2009).  

O Kallman (2017), σε μια προσπάθεια μείωσης ή αντιστροφής των αρνητικών στάσεων 

απέναντι σε άτομα με αναπηρίες, πραγματοποίησε μελέτη – παρέμβαση σε φοιτητές 

πανεπιστημίου με τη χρήση οπτικο-ακουστικών ερεθισμάτων ούτως ώστε να εξετάσει τις 

επιπτώσεις των θετικών παραδειγμάτων στην αλλαγή μιας αρνητικής στάσης. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα του εγχειρήματος αυτού, όχι μόνο δεν μείωσε τις αρνητικές στάσεις, αλλά 

αντιθέτως προέκυψε ένα αντίστροφο μοτίβο από τα δεδομένα της έρευνας. Συγκεκριμένα, 

αυξήθηκε ο βαθμός προκατάληψης απέναντι στα άτομα με αναπηρίες ως προς την 

«ανικανότητά» τους να είναι μέλη μιας ομάδας. Εντούτοις, ο ίδιος ο ερευνητής προτείνει 

την περαιτέρω εξέταση του συγκεκριμένου ζητήματος, καθώς ίσως δεν επαρκεί η χρήση 

οπτικο-ακουστικών μέσων για να αρθούν οι προκαταλήψεις (Kallman, 2017). 

1.2.4 Διάκριση 

Σύμφωνα με τους Bodenhausen και Richeson (2010:343), η διάκριση μπορεί ορίζεται 

ως «η διαφορετική αντιμετώπιση ατόμων βάσει της συμμετοχής τους σε μία συγκεκριμένη 

ομάδα». Οι Pincus (2000) και Ashbrock και συν. (2007) διακρίνουν τρεις τύπους 

διάκρισης: 

 την ατομική,  

 την θεσμική και  

 την δομική.  
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Η ατομική διάκριση αναφέρεται στη διάκριση που αναπτύσσεται μεταξύ των ατόμων 

και χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά των μελών μίας ομάδας που έχει ως σκοπό τη βλάβη ή 

τη διάκριση έναντι ατόμων άλλης ομάδας (Pincus, 2000˙Ashbrock et al., 2007). 

Η θεσμική διάκριση αναφέρεται στη διάκριση που λαμβάνει χώρα από θεσπισμένους 

φορείς μιας κοινωνίας ως προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Αφορά τις πολιτικές 

των φορέων, όπως και τα άτομα από τα οποία ασκείται έλεγχος στους φορείς, και την 

εφαρμογή πολιτικών. Έχει ως βάση της κοινωνικούς κανόνες και κοινωνικές δομές, που 

συχνά δεν αφήνουν περιθώρια επιλογής στα άτομα για την επίδειξη διακριτικής 

συμπεριφοράς (Pincus, 2000˙Ashbrock et al., 2007). 

Η δομική διάκριση αναφέρεται στη διάκριση που γίνεται από κοινωνικές δομές. 

Χαρακτηρίζεται από πολιτικές φαινομενικά ουδέτερες όσον αφορά στις προθέσεις τους, 

εντούτοις πρακτικά είναι βλαβερές για ορισμένες κοινωνικές ομάδες (Pincus, 

2000˙Ashbrock et al., 2007). 

Σύμφωνα με τους Dirth και Branscombe (2019), η διάδοση των διακρίσεων αναφέρεται 

στο πόσο μια διαδεδομένη και συχνή ομαδική διάκριση γίνεται αντιληπτή. Όταν τα μέλη 

μιας ομάδας βιώνουν διάχυτες διακρίσεις, δεν είναι μόνο ένα εμπόδιο σε πολλές πτυχές 

της καθημερινής τους ζωής, αλλά γίνεται μια μόνιμη υπενθύμιση της συμμετοχής τους 

στην ομάδα. Ως εκ τούτου, θα περίμενε κάποιος που βιώνει αδιαπέραστες διακρίσεις να 

έχει μια ισχυρότερη κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας μεταξύ ομάδων όπου οι 

διαφορές μεταξύ τους τονίζονται. Ομοίως, όσο πιο διαδεδομένη είναι η διάκριση, τόσο 

λιγότερο πιθανός είναι ο νόμιμος αποκλεισμός και θεωρείται ότι βασίζεται σε κάποια 

αντικειμενική αντιστοιχία μεταξύ των κριτηρίων αποκλεισμού και της συμμετοχής σε μία 

συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. 

Οι Temple και συν. (2019) πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό την εξέταση της  

συχνότητας και του πλαισίου αποκλεισμού αναπηρίας που αφορούσε είτε σε προβλήματα 
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επικοινωνίας είτε κινητικότητας. Μεταξύ των αποτελεσμάτων, όπου πάνω από το 53% 

ανέφερε τουλάχιστον ένα μέτρο αποκλεισμού, παρατηρήθηκαν και έντονες μορφές 

κοινωνικής διάκρισης, όπως π.χ. αποκλεισμός από την αγορά εργασίας.  

1.3 Θεωρία Απόδοσης Ετικέτας (Labeling Theory)  

Ο Grattet (2011) υποστηρίζει ότι, μέσω της κοινωνικής αντίδρασης, η αποκλίνουσα 

συμπεριφορά αποτελεί το απότοκο της κοινωνικής συνδιαλλαγής μεταξύ ατόμου και 

διάφορων κοινωνικών ομάδων, όπως ομάδες συνομηλίκων, ανώνυμοι θεατές και 

αντιπρόσωποι επίσημων οργανώσεων κοινωνικού ελέγχου. Η απόκλιση αναφέρεται ως μια 

ετικέτα που αποδίδεται σε κάποια μόνο άτομα. Σύμφωνα με τους Gill και Maynard (1995), 

έχοντας ως βάση τη θεωρία της απόδοσης ετικέτας (labeling theory), τα άτομα 

αντιλαμβάνονται την αποκλίνουσα συμπεριφορά ως προϊόν μιας κοινωνικής διαδικασίας 

και όχι ως κάποιο χαρακτηριστικό.  

Σύμφωνα με τους Maruna, Lebel, Mitchell και Naples (2004), ο Lemert (1948) για τη 

διεργασία απόδοσης ετικέτας διακρίνει δύο κατηγορίες: την πρωταρχική και την 

δευτερεύουσα απόκλιση. Η πρωταρχική απόκλιση δεν έχει συγκεκριμένες αιτίες γέννησης 

και αναφέρεται σε έναν πρωτότυπο πειραματισμό  με την αποκλίνουσα συμπεριφορά. 

Κατά την δευτερεύουσα απόκλιση, η αποκλίνουσα συμπεριφορά έχει αποκτήσει επίκτητο 

χαρακτήρα για το άτομο. Αυτές οι διακρίσεις αποσκοπούν στο να ερμηνευθεί η αιτία για 

την οποία κάποια άτομα που βρίσκονται στο πρωταρχικό στάδιο προβαίνουν σε μια 

συμβολική αναδιαμόρφωση της προσωπικής τους ταυτότητάς τους ενώ άλλα όχι. 

 Σύμφωνα με τους Thorsell και Klemke (1972, όπ. ανάφ. στο Maddan & Marshall, 

2009), η πρωταρχική απόκλιση χαρακτηρίζεται από εκείνη την συμπεριφορά που μπορεί 

να αποδώσει την ετικέτα του αποκλίνοντα σε ένα άτομο, ενώ η δευτερεύουσα απόκλιση 

χαρακτηρίζεται από οποιαδήποτε συμπεριφορά που έχει ήδη αποδώσει την ταμπέλα του 

αποκλίνοντα έχοντας ήδη χαρακτηριστεί από ένα  αποκλίνοντα κοινωνικό ρόλο.  
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Κατά τον Lemert (1967:40-41 όπ. ανάφ. στο Scimecca, 1977:653˙ Bernburg, 2009), «η 

δευτερογενής απόκλιση αναφέρεται σε μία ειδική τάξη κοινωνικά προσδιορισμένων 

απαντήσεων των ατόμων στα προβλήματα που δημιουργούνται από την κοινωνική 

αντίδραση στην απόκλισή τους. Αυτά τα προβλήματα είναι κατ' ουσίαν κανονικά 

προβλήματα που περιστρέφονται γύρω από τον στιγματισμό, την τιμωρία, τον διαχωρισμό 

και τον κοινωνικό έλεγχο. Η γενική τους επίδραση είναι να διαφοροποιείται το συμβολικό 

και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον στο οποίο ανταποκρίνονται τα άτομα, έτσι ώστε η 

πρώιμη ή ενήλικη κοινωνικοποίηση να επηρεάζεται κατηγορικά. Γίνονται κεντρικά 

γεγονότα της ύπαρξης για αυτούς που τα βιώνουν, τροποποιώντας την ψυχική δομή, 

παράγοντας εξειδικευμένη οργάνωση των κοινωνικών ρόλων και των σχετικών με τον 

εαυτό στάσεων. Οι δράσεις που έχουν ως σημείο αναφοράς αυτούς τους ρόλους και αυτές 

τις στάσεις ως προς τον εαυτό συνιστούν την δευτερογενή απόκλιση. Το άτομο που 

επιδεικνύει δευτερογενή απόκλιση, σε αντίθεση με τις πράξεις του, είναι ένα άτομο του 

οποίου η ζωή και η ταυτότητα είναι οργανωμένες γύρω από τα γεγονότα της απόκλισης». 

Ο Grattet (2011:187) υπογραμμίζει ότι είναι εμφατική η απόκλιση ως κοινωνική 

κατασκευή παραπέμποντας στο ότι η απόκλιση είναι «όχι μια ποιότητα της πράξης του 

ατόμου που την εκτελεί, αλλά μία συνέπεια της εφαρμογής από τους άλλους κανόνων και 

κυρώσεων στον “παραβάτη”». Σύμφωνα με την Masiello (2006), τα άτομα που φέρουν την 

ταμπέλα του αποκλίνοντα έχουν εσωτερικεύσει και οικειοποιηθεί αυτόν τον 

χαρακτηρισμό, οδηγώντας με αυτόν τρόπο ήδη στην κοινωνική κατασκευή των 

μελλοντικών αποκλινόντων  ατόμων. Κατά τη Liska (1987, όπ. ανάφ. στο Masiello, 2006),  

υπάρχει άμεση συσχέτιση και αλληλεπίδραση μεταξύ της αυτο-εικόνας και της 

αυτοεκτίμησης με  την απόδοση των ετικετών από την κοινωνία, είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Ο Levy (1988) υποστηρίζει ότι εφόσον εξασφαλιστεί η αποδοχή της κοινωνικής 

ιεραρχίας, οι ετικέτες που αποδίδονται σε άτομα από αυτή γίνονται δεκτές πιο εύκολα. 
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Επιπλέον, ο Levy (1988) τονίζει πως τα άτομα αποδέχονται πιο εύκολα και τις αρνητικές 

κοινωνικές ετικέτες, όπως και το ότι παίζει ρόλο στον τρόπο που κάποιος αντιλαμβάνεται 

την απόκλιση η απόσταση του ατόμου από αυτή. Για παράδειγμα, όσοι είναι πιο κοντά 

(σύζυγοι, γονείς) συμβιβάζονται και η ετικέτα αποκτά μια κανονικότητα, εν αντιθέσει με 

τα άτομα μεταξύ των οποίων υπάρχει μια απόσταση και αντιμετωπίζουν την απόκλιση 

σοβαρά ή παθολογικά. 

Σύμφωνα με τους Bernburg, Krohn και Rivera (2006), τα άτομα με την ετικέτα τις 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς καταφεύγουν στις ήδη αποκλίνουσες ομάδες βρίσκοντας 

κοινωνική υποστήριξη έτσι ώστε να αποφύγουν τις αντιδράσεις των άλλων. Οι Bernburg 

και συν. (2006) συμπληρώνουν πως τα άτομα με αποκλίνουσα συμπεριφορά εσκεμμένα 

αναζητούν ομάδες με κοινά σε αυτά χαρακτηριστικά ώστε να είναι με άτομα σε ήδη 

μειονεκτικό κοινωνικό status.  

Στην έρευνα της Banks (2017) σχετικά με τις συνέπειες της ετικετοποίησης ως μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες σε Αφροαμερικανούς φοιτητές κατά τη διάρκεια της σχολικής 

τους ζωής, τα αποτελέσματα έδειξαν τις χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών και κατ’ 

επέκταση των ίδιων των φοιτητών, καθώς και την μη προσβασιμότητα σε ίσες ευκαιρίες 

μάθησης σε σχέση με μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 

Παρομοίως, η Shifrer (2013) χρησιμοποίησε τα δεδομένα για περίπου 11.740 εφήβους 

από το Educational Longitudinal Program του 2002 το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  Η Shifrer (2013) επιχείρησε να προσδιορίσει εάν το 

σχετιζόμενο στίγμα με τις ετικέτες επηρεάζει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των 

γονέων για τους μαθητές που φέρουν την ετικέτα των μαθησιακών δυσκολιών. Σύμφωνα 

με τη θεωρία απόδοσης ετικέτας, και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αντιλαμβάνονται την 

αναπηρία γενικότερα και τις μαθησιακές δυσκολίες ειδικότερα ως παράγοντα που θα 

επιφέρει εκπαιδευτική αποτυχία. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερες εκπαιδευτικές 
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προσδοκίες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με μαθητές που δε φέρουν τη 

συγκεκριμένη ετικέτα. Επιπλέον, η επίδραση της ετικέτας των μαθησιακών δυσκολιών 

αντανακλάται και στους μαθητές με μαθησιακες δυσκολίες όπου η σχολική αποτυχία και 

οι χαμηλές προσδοκίες εσωτερικοποιούνται στους ίδιους μέσω των εκπαιδευτικών και των 

γονέων. 

1.4 Η Κοινωνική Αναπαράσταση της Αναπηρίας 

1.4.1 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντέλο  

Το ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας περιγράφουν τον τρόπο που 

αντιλαμβανόμαστε την αναπηρία, τα ανάπηρα άτομα και, εν τέλει, τον σχηματισμό των 

σχετικών κοινωνικών αναπαραστάσεων. Κατά την Thomas (2004), στο πεδίο της 

κοινωνιολογίας της αναπηρίας υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις οι 

οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν τη φύση της αναπηρίας. Σε αυτά τα δύο μοντέλα έχει 

ασκηθεί έντονη κριτική και έχουν αποτελέσει σημείο αναφοράς στον τρόπο που γίνεται 

αντιληπτή η αναπηρία και τα ανάπηρα άτομα.  

Η διαφοροποίηση των δύο μοντέλων έγκειται στο πώς γίνεται αντιληπτή η αναπηρία, 

καθώς και στη σχέση που έχει το ίδιο το άτομο με την αναπηρία του και το έμψυχο ή 

άψυχο περιβάλλον του. Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τους περιορισμούς, τις 

ικανότητες και τις προσδοκίες που έχει το ανάπηρο άτομο. Και τα δύο μοντέλα ξεχωριστά 

έχουν υποστηριχθεί επαρκώς από την επιστημονική κοινότητα και έχουν ασκήσει 

σημαντική επιρροή στον τρόπο που προσλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία τη ζωή τους σε 

διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, τα δικαιώματα, η ιατρική περίθαλψη και 

υποστήριξη. Ως εκ τούτου,  ο σχηματισμός των κοινωνικών αναπαραστάσεων όσον αφορά 

στην αναπηρία βασίζεται στην εξέταση και στον τρόπο πρόσληψης αυτών των μοντέλων 

(Scullion, 2010˙ Retief & Letšosa, 2018). 
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Το ιατρικό μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε πρώτο σε σχέση με το κοινωνικό, κυριαρχεί 

στο πώς κάποιος αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την αναπηρία. Σύμφωνα με τον 

Finkelstein (1991), η ιατρική ερμηνεία της αναπηρίας κατέχει εξαιρετικά σημαντική θέση 

στα μοντέλα παροχής πρόνοιας σε ανάπηρα άτομα και στην καθημερινή συνδιαλλαγή 

αυτό το μοντέλο δίνει νόημα στην εμπειρία της αναπηρίας. Κατά τους Waddell και 

Aylward (2010), καθώς το ιατρικό μοντέλο έχει κυριαρχήσει για αρκετό καιρό, η 

αναπηρία λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν κυρίως από επαγγελματίες υγείας και των 

υπευθύνων για διαμόρφωση πολιτικών.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1981) για την 

περιγραφή της αναπηρίας κατά τα πρότυπα του ιατρικού μοντέλου, σύμφωνα με τον οποίο 

αναπηρία αποτελεί «οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη ικανότητας εξαιτίας βλάβης 

(impairment) να εκτελέσει ένα άτομο μια δραστηριότητα με τρόπο ή εντός των ορίων που 

θεωρούνται κανονικά για έναν άνθρωπο» (Townsend, Ryan και Law, 1990:17). Συνεπώς, 

επικρατεί η αντίληψη της αναπηρίας ως πρόβλημα του ατόμου και υπάρχει σύνδεση με 

την ασθένεια. 

Κατά τον Barnes (2011), υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ ιατρικού μοντέλου και 

δυτικού συστήματος αξιών υπό το πρίσμα της κανονικότητας. Η κανονικότητα στον 

συγκεκριμένο ορισμό παρουσιάζεται ως δεδομένη και μονοδιάστατη, δημιουργώντας μια 

θετική σύνδεση με κάποιο υψηλότερο status σύμφωνα με το οποίο στα άτομα αποδίδεται ο 

χαρακτηρισμός του «κανονικού». Το ιατρικό μοντέλο τοποθετεί το άτομο με αναπηρία 

εκτός κανονικότητας, θεωρείται δηλαδή πως υπάρχει μια απόκλιση από το κανονικό και η 

ευθύνη για αυτή την απόκλιση βαραίνει το ίδιο το άτομο. Η κανονικότητα χαρακτηρίζεται 

από σταθερότητα, ενέχει το μη μεταβλητό στοιχείο και θεωρείται ως de facto θετική 

έννοια. Σε αντίθεση με το status του «κανονικού», το οποίο είναι μη αμφισβητήσιμο, 
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τίθεται υπό αμφισβήτηση το  status των ατόμων που αποκλίνουν από αυτή και 

συγκεκριμένα των ατόμων με αναπηρία. 

Ως εκ τούτου, για το ιατρικό μοντέλο, δημιουργείται η αντίληψη ότι το άτομο με 

αναπηρία χρειάζεται να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ούτως ώστε να απομακρυνθεί από 

αυτή την απόκλιση και να προσεγγίσει τελείως την κανονικότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με 

το ιατρικό μοντέλο, το μη  κανονικό και η απόκλιση που πρέπει να μεταλλαχθεί αποτελεί 

την κεντρική αναπαράσταση για την αναπηρία. Το άτομο με αναπηρία οφείλει να 

θεραπευτεί με σκοπό να προσεγγίσει εκείνο το status που χαρακτηρίζεται θετικό. Τίθεται, 

έτσι ένας πήχης για την κανονικότητα δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο αρνητικές 

αναπαραστάσεις για την αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία (Barnes, 2011).  

Επί της ουσίας, η αναπαράσταση της αναπηρίας είναι αυτή της προσωπικής τραγωδίας, 

της ανεπιθύμητης και μη αποδεκτής κατάστασης που οφείλει να διορθωθεί, ενώ ο 

χαρακτηρισμός «ανάπηρος» αφαιρεί την θετική έννοια του ολοκληρωμένου ανθρώπου. 

Στην έννοια του «ανάπηρου» αποδίδεται μια αρνητική χροιά με αρνητικές αξίες. Το άτομο 

με αναπηρία θεωρείται ακατάλληλο για προσωπικές αποφάσεις, θεωρώντας ορθό να 

ακολουθηθούν οι οδηγίες των ιατρών και παρεμφερών επαγγελματιών. Οι κεντρικές 

αναπαραστάσεις για την αναπηρία έχουν συνδεθεί με την ιατρική, προσδίδοντας στο 

ιατρικό μοντέλο επιπλέον κύρος, εγκυρότητα και ανθεκτικότητα (Waddell & Aylward, 

2010). 

Σύμφωνα με την Areheart (2008), το ιατρικό μοντέλο κατατάσσει τα άτομα με 

αναπηρία σε δύο κατηγορίες:  

 το ανάπηρο άτομο ως «παιδί», το οποίο όλοι το οικτίρουν, και το άτομο με 

αναπηρία ως υπερ-ανάπηρο. Το άτομο με αναπηρία αναπαρίσταται ως «παιδί» 

το οποίο έχει μια σχέση εξάρτησης με τους άλλους και αντιμετωπίζεται με 

οίκτο, 
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 το άτομο ως υπερ-ανάπηρο αναπαρίσταται ως ήρωας, που προσπαθεί να 

ξεπεράσει τα εμπόδια που άθελά του έθεσε το ίδιο στον εαυτό του. 

Βάσει της πρώτης κατηγορίας κατά την οποία το ανάπηρο άτομο αντιμετωπίζεται ως 

παιδί, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στο φιλανθρωπικό μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο 

εξελίχθηκε υπό το πρίσμα του ιατρικού μοντέλου. Σύμφωνα με το φιλανθρωπικό μοντέλο 

της αναπηρίας, το άτομο με αναπηρία είναι αβοήθητο και εξαρτάται από τους άλλους. Τα 

άτομα χωρίς αναπηρία νιώθουν οίκτο για το αδύναμο άτομο με αναπηρία και ως εκ τούτου 

οφείλουν να το βοηθήσουν. Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού μοντέλου, τα άτομα χωρίς 

αναπηρία αποδέχονται ευκολότερα την αναπηρία δημιουργώντας, με αυτό τον τρόπο, 

θετικούς συσχετισμούς με το αδύναμο άτομο. Παρόλα αυτά, το φιλανθρωπικό μοντέλο 

υποστηρίζει την κανονικότητα και το κύρος της και, επί της ουσίας, το άτομο με αναπηρία 

αντιμετωπίζεται με απαξιωτικό τρόπο μέσω των θετικών αναπαραστάσεων (Retief & 

Letšosa, 2018). 

Στον αντίποδα το ιατρικού μοντέλου, έρχεται το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Το 

κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας αποτελεί πιο πρόσφατη θεωρητική προσέγγιση της 

αναπηρίας και αναδείχθηκε εξαιτίας της έντονης κριτικής που ασκήθηκε στο ιατρικό και 

από τα ίδια τα άτομα αναπηρία. Βασική αρχή του κοινωνικού μοντέλου της 

αναπηρίας αποτελεί το αξίωμα ότι η αναπηρία είναι μία κοινωνικά κατασκευασμένη 

συνθήκη χωρίς ωστόσο να είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό του ατόμου. Το άτομο με 

αναπηρία δεν αποτελεί πλέον «πρόβλημα» της κοινωνίας (Oliver, 1981, όπ. ανάφ στο 

Barnes & Mercer, 2004). Το κοινωνικό μοντέλο απομακρύνει από το επίκεντρο το 

ανάπηρο άτομο και τους περιορισμούς που του προσδίδει η ίδια η αναπηρία, θεωρώντας 

πως αυτή η αναπηρία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του ατόμου αλλά μια κοινωνική 

κατασκευή. Οι περιορισμοί στο ανάπηρο άτομο δεν τίθενται από την αναπηρία αυτή 
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καθαυτή αλλά από την ίδια την κοινωνία. Επομένως, οι αναπαραστάσεις της 

κανονικότητας θεωρούνται αμφισβητήσιμες.  

Το κοινωνικό μοντέλο εστιάζει στην απόκλιση των θετικών προτύπων, που έχουν τεθεί, 

από το ανάπηρο άτομο και όχι στην απόκλιση του ατόμου από αυτά τα πρότυπο, 

προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο μια αμφισβήτηση του κύρους τους. Θεωρείται δεδομένη 

η αξία του ατόμου, με αναπηρία ή χωρίς, και απορρίπτεται το πρότυπο της κανονικότητας. 

Υπάρχει μια αντιστροφή πεποιθήσεων για το status των ατόμων με αναπηρία, καθώς δεν 

αμφισβητείται πλέον σε αντίθεση με το status της κανονικότητας το οποίο υπήρξε 

δεδομένο (Jackson, 2018). 

Σύμφωνα με τον Lang (2001), οι περιορισμοί τίθεται από το φυσικό περιβάλλον και 

από τις αρνητικές στάσεις της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία, με συνέπεια να 

καταπιέζονται, να αποκλείονται κοινωνικά και να υφίστανται διακρίσεις εις βάρος τους. 

Συνεπώς, η αναπηρία δεν αποτελεί από μόνη της περιορισμό για το άτομο, καθώς η 

οργάνωση της κοινωνίας έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοούνται τα άτομα χωρίς 

αναπηρία και να τίθενται εμπόδια κοινωνικής συμπερίληψης στα άτομα με αναπηρία. 

Μέσω των ανωτέρω προσεγγίσεων, διαφαίνεται ότι η αναπηρία δημιουργείται και 

ταυτόχρονα απαξιώνεται μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία. Σύμφωνα με τον Fickelstein 

(1991:12), «η μετατόπιση της προσοχής από το άτομο στα εμπόδια που το καθιστούν 

ανάπηρο περιλαμβάνει τη θέαση της αναπηρίας ως συνέπεια της ολότητας των σχέσεων 

του ατόμου». 

 Εν κατακλείδι, μέσω του κοινωνικού μοντέλου προτείνεται μια διαφορετική 

προσέγγιση θέασης της αναπηρίας, η οποία εκλαμβάνεται ως μια κατασκευή μιας 

κοινωνίας για μη – ανάπηρα άτομα. Οι ισχύουσες αναπαραστάσεις για την αναπηρία, το 

ίδιο το άτομο με αναπηρία, η κανονικότητα και μη τίθενται υπό αμφισβήτηση, 

περιγράφοντας τα ίδια τα άτομα με αναπηρία ρεαλιστικά και ψύχραιμα. Με αυτόν τρόπο, 
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αναδεικνύονται πιο εύκολα τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας των ανάπηρων 

ατόμων, τίθενται υπό αμφισβήτηση τα αρνητικά στερεότυπα της αναπηρίας και 

αναπροσαρμόζεται η διαφοροποίηση των φυσικών και κοινωνικών στοιχείων μεταξύ 

ανάπηρων και μη που οδηγούν στην περιθωριοποίηση. 

1.4.2 Η Κοινωνική Αναπαράσταση της Αναπηρίας 

Σύμφωνα με τους Krahe και Altwasser (2006), ήδη από μικρή ηλικία τα άτομα 

μαθαίνουν να είναι αρνητικά διακείμενα απέναντι στα άτομα με αναπηρία, 

κατηγοριοποιώντας τους ανθρώπους σε ανάπηρους και μη ανάπηρους. Ακόμη, κρίνουν 

αξιολογικά αυτές τις δύο κατηγορίες τείνοντας να αποκτήσουν μια πιο ευνοϊκή στάση 

έναντι των μη ανάπηρων ατόμων. Οι Maras και Brown (2000, όπ. ανάφ. στο Dunn, 2003)  

πραγματοποίησαν έρευνα σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης όπου εξετάστηκαν οι στάσεις 

μαθητών απέναντι σε συμμαθητές τους ανάπηρους ή μη. Παρατηρήθηκε ότι υπήρξε πιο 

θετική αξιολόγηση για τους συμμαθητές χωρίς αναπηρία σε σχέση με αυτούς με αναπηρία. 

Συνεπώς, η αναπηρία αναπαρίσταται από μικρή ηλικία ως αρνητική ιδιότητα.  

Οι Abrams, Jackson και St. Claire (1990, όπ. ανάφ. στο Nario-Redmond, 2010), οι 

οποίοι στις έρευνές τους χρησιμοποίησαν ένα υποθετικό αγόρι, συμπέραναν ότι τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τις έννοιες σωματικά και νοητικά 

ανάπηρος. Το υποθετικό παιδί των ερευνών χαρακτηρίστηκε ως φιλικό, «ηλίθιο», με 

προβλήματα λόγου και στο περπάτημα, ασχέτως με τον τύπο αναπηρίας. Διαφαίνεται ότι 

τα παιδιά σχολικής ηλικίας τείνουν να πραγματοποιούν μια γενικότερη κατηγοριοποίηση 

σε ανάπηρος και μη, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τύπος αναπηρίας, αποδίδοντας 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα ανάπηρα άτομα. 

Στην έρευνα των Stamou και συν. (2008) μελετήθηκε το πώς αντιλαμβάνονται οι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης τα ανάπηρα άτομα. Μαθητές 9 χρονών παρήγαγαν ένα 

κείμενο το οποίο συνοδευόταν από ζωγραφιές ατόμων με αναπηρία. Οι μαθητές στα 



39 

 

κείμενά τους ανέφεραν μόνο σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες, μη λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τους τύπους αναπηρίας εστιάζοντας σε ορατές αναπηρίες. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα με αναπηρία τείνουν να θυματοποιούνται προβάλλοντας σε 

ποσοστό 35% την εξάρτησή τους από άτομα τυπικής ανάπτυξης για να εξυπηρετηθούν. 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία κατασκευάζουν μία γενική 

αναπαράσταση της αναπηρίας, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τύπος της αναπηρίας, 

στηριζόμενα μόνο στο κατά πόσο «ορατή» είναι αυτή. 

Στην έρευνα του Baffoe (2013) μελετήθηκε το πώς τα άτομα τυπικής ανάπτυξης 

αντιλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία σε αφρικανικές χώρες και συγκεκριμένα στην 

Γκάνα. Διαπιστώθηκε ότι στα ανάπηρα άτομα αποδίδονται χαρακτηρισμοί όπως φορτικά, 

ασθενικά, μη φυσιολογικά. Κατά τον Hosking (2008:14), τα άτομα με αναπηρία 

χαρακτηρίζονται ως «ανεπαρκή, άξια οίκτου, διαταραγμένα ή βλαβερά, επικίνδυνα ή 

ανάξια... αρνητικές στάσεις αποκαλύπτονται μέσα από έναν λόγο προσωπικής τραγωδίας, 

με την αναπηρία να ερμηνεύει τα άτομα ως αδύναμα, ευάλωτα και εξαρτημένα».  

Σε έρευνα των Valentine και McDonald (2004) στην Αγγλία, όπου συμμετείχαν 1700 

ενήλικες, συζητήθηκε η στάση τους απέναντι σε άτομα που ανήκουν σε διάφορες 

μειονοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανόμενης και της ομάδας των ατόμων με αναπηρία. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ομάδα των ατόμων με αναπηρία δεν γίνεται 

αντιληπτή ως απειλή είτε οικονομικά είτε πολιτιστικά για την πλειοψηφία. Επιπλέον, τα 

άτομα με αναπηρία θεωρούνται ότι χρήζουν βοηθείας και υποστήριξης εξαιτίας της 

ευαλωτότητάς τους. Αξιοσημείωτη είναι η αμηχανία των συμμετεχόντων όσον αφορά στα 

άτομα με αναπηρία όταν ρωτήθηκαν σχετικά, όπως περιγράφουν οι ερευνητές, καθώς 

υπήρχε μια δυσκολία στην προσέγγιση των θεμάτων για την αναπηρία.   

Σύμφωνα με τους Krahe και Altwasser (2006), παρόλο που δεν είναι κοινωνικά ανεκτές 

και αποδεκτές εκδηλώσεις αντιπάθειας, εντούτοις στην αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων 
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τυπικής ανάπτυξης και ατόμων με αναπηρία διαφαίνονται  αμηχανία, απόρριψη και φόβος. 

Υπάρχει, συνεπώς, μια σύνδεση της αναπαράστασης της αναπηρίας με χαρακτηρισμούς 

που αποδίδονται στα άτομα με αναπηρία, όπως ευάλωτα, ανίκανα και ανήμπορα, 

διαποτισμένοι με αμηχανία και αποφυγή του συγκεκριμένου θέματος.  

Ο Sherifi (2012) αναφέρει ότι τα παιδιά με αναπηρία, καθώς και οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί τους, θυματοποιούνται λόγω προκαταλήψεων. Σύμφωνα με τον Yuker  και 

με έρευνές του σε άτομα τυπικής ανάπτυξης (1988, όπ. ανάφ. στο Nario – Redmond, 

2010), η αναπηρία αντιμετωπίζεται μοιρολατρικά ως κάτι μη ελέγξιμο και μη μεταβλητό. 

Ωστόσο, σε παρόμοιες έρευνες, φοιτητές με αναπηρία χαρακτηρίζονται θετικά ως προς 

την τιμιότητά τους και την μετριοφροσύνη τους σε αντίθεση με αρτιμελείς σωματικά 

φοιτητές οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως προς την αλαζονεία τους, την μεγαλομανία τους 

και την απαιτητική τους φύση (Fichten & Amsel 1986, όπ. ανάφ. στο Nario – Redmond, 

2010). Κατά τον Weinberg (1976, όπ. ανάφ. στο Nario – Redmond, 2010) τα σωματικώς 

και αισθητηριακώς ανάπηρα άτομα έχουν ανεπτυγμένη την ευσυνειδησία και την ηθική 

τους, ενώ τους αποδίδονται χαρακτηρισμοί όπως λιγότερο έξυπνα και επιθετικά σε σχέση 

με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης.  

Επιπλέον, αποδίδεται ένα κατώτερο κοινωνικό status στην κοινωνική ομάδα των 

ατόμων με αναπηρία, παρόλο που μπορεί ένα άτομο με σωματική αναπηρία να έχει ίδιο 

δείκτη ευφυΐας, παρεμφερή ενδιαφέροντα και παρόμοια προσωπικότητα με μη ανάπηρα 

άτομα. Εντούτοις, η αναπηρία μπορεί να έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα στις απόψεις των 

άλλων για τον ίδιο (Dunn, 2003).  

Σύμφωνα με τον Nario-Redmond (2010), η αναπηρία για τα άτομα τυπικής ανάπτυξης 

θεωρείται καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του status των ατόμων με αναπηρία, 

επηρεάζοντας την προσωπική ταυτότητα του ατόμου και εφόσον χαρακτηρίζει τα κίνητρα, 

την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά τους. Επίσης, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η μη 
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ομοιογένεια της ομάδας των ατόμων με αναπηρία, τα άτομα αυτά είναι «θύματα» 

στερεοτύπων συμπεριλαμβανόμενων της ανικανότητας, της εξάρτησης και της 

σεξουαλικής ανενεργείας.   

Καθοριστικός  παράγοντας σύνδεσης της αναπηρίας με τη σεξουαλικότητα των ατόμων 

με αναπηρία είναι οι κοινωνικές και πολιτισμικές στάσεις όσον αφορά στην ίδια την 

αναπηρία και την σεξουαλική δραστηριότητα, με επικρατέστερη την πεποίθηση ότι το 

άτομα με αναπηρία είναι ανίκανο για ερωτική έκφραση (Dune, 2013). Σύμφωνα με τους 

Shakespeare (2000) και Rembis (2010), τα άτομα με αναπηρία είναι ικανά να έχουν 

σεξουαλικές σχέσεις. Κατά τους Milligan και Neufeldt (2001, όπ. ανάφ. στο Dune, 2013), 

αυτή η πεποίθηση εξαρτάται από το αν το άτομο έχει σωματική ή νοητική αναπηρία. 

Ειδικότερα, τα άτομα με σωματική αναπηρία θεωρούνται ότι δεν έχουν τέτοιου είδους 

σχέσεις, και στην περίπτωση που έχουν, αυτές είναι ανεπιθύμητες. Για τα άτομα με 

νοητική αναπηρία, η κρίσης τους θεωρείται μειωμένη με συνέπεια την ανικανότητά τους 

για εμπλοκή σε κάποια συναισθηματική ερωτική σχέση. Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία 

θεωρούνται ερωτικά αδρανή και μη ελκυστικά, καθώς η αναπηρία περιβάλλεται από μία 

αισθητική δυσαρέσκεια και είναι αξιομνημόνευτη (Devenney, 2004). 

Χαρακτηριστικό είναι το πώς βιώνουν τα άτομα με αναπηρία τη σχέση που έχουν με τα 

άτομα που τα φροντίζουν, καθώς μετουσιώνονται σε μη αυτόνομα παιδιά (Azevedo & 

Santos, 2006). Δεν έχουν πλέον τον ρόλο του ενήλικα και η συμπεριφορά τους δεν είναι 

ανάλογη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι του ανάπηρου συντρόφου με μη ανάπηρο 

σύντροφο, όπου ο πρώτος εξαρτάται πλήρως από τον δεύτερο και αυτός με τη σειρά του 

έχει αναλάβει τον ρόλο της «μητέρας».  

1.4.3 Η Κοινωνική Αναπαράσταση της Διαφορετικότητας 

Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συχνά χαρακτηρίζονται αρνητικά ως προς 

τις κοινωνικές και διαπροσωπικές τους δεξιότητες (May & Stone, 2010). Τα παιδιά με 



42 

 

μαθησιακές δυσκολίες προκαλούν την αντιπάθεια των συμμαθητών τους και, συχνά, των 

δασκάλων των γενικών σχολείων, καθώς συχνά γίνονται αντιληπτά ως χαζά, τεμπέλικα, 

κακομαθημένα και χωρίς μελλοντική ελπίδα.  

Σύμφωνα με έρευνα των May και Stone (2010), οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες θεωρούνται λιγότερο έξυπνοι και ικανοί σε σχέση με τους συμμαθητές τους και 

ότι παρουσιάζουν μειωμένα αποτελέσματα στην εκτέλεση καθηκόντων. Μόνο και μόνο ο 

χαρακτηρισμός των μαθησιακών δυσκολιών είναι σε θέση να διαφοροποιήσει τον τρόπο 

που αντιλαμβάνεται κάποιος τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες (Lisle, 2011). Τα άτομα 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, μη 

ελκυστικά με μικρή συναισθηματική σταθερότητα και με ελάχιστες πιθανότητες 

μελλοντικής επιτυχίας. Σε παρόμοιες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι τα ίδια τα άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, αλλά και το πώς γίνονται 

αντιληπτοί από τρίτους, ως άτομα κατώτερα νοητικά και μη ικανά (Denhart, 2008). 

 Κατά τους Bogdan, Biklen, Blatt και Taylor (1981, όπ. ανάφ. στο Wolbring, 2012), τα 

άτομα τυπικής ανάπτυξης, στην προσπάθεια προσέγγισης ατόμων με αναπτυξιακού τύπου 

αναπηρίες,  εικάζουν ότι έχουν μια εγγενή ανικανότητα, μια φυσική κατωτερότητα, 

διαφορετική προσωπικότητα, διαφοροποιούνται από αυτά αισθητηριακά και τα κοινά 

μεταξύ τους είναι πιο πολλά σε σχέση με άτομα χωρίς κάποια αναπηρία. Επιπλέον, τα μη 

ανάπηρα άτομα αντιλαμβάνονται τα άτομα με νοητική αναπηρία ως παιδιά και μάλιστα 

επικίνδυνα με συναισθηματική και συμπεριφορική αστάθεια με ροπή προς την βαρετή και 

κατ’ επανάληψη δραστηριότητα (Bogdan et al., 1981, όπ. ανάφ. στο Wolbring, 2012).  

Σύμφωνα με τους McConnell και Llewellyn (2002), η νοητική αναπηρία θεωρείται μια 

κατάσταση άξια οίκτου και ντροπής, με τα άτομα με νοητική αναπηρία να γίνονται 

αντιληπτά ως παιδιά ικανά μόνο για μονότονες και κατ’ επανάληψη δραστηριότητες. 

Μάλιστα, τα άτομα με νοητική αναπηρία, έχοντας οι ίδιοι παιδιά, θεωρούνται επικίνδυνα, 
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βλαβερά και ανεπαρκή ως προς τα ίδια τους τα παιδιά, και εφόσον αυτή η αναπηρία δεν 

είναι δυνατόν να «διορθωθεί», δεν τους αξίζει κάποιου είδους υποστήριξη. Τα αρνητικά 

στερεότυπα εναντίον των ατόμων με νοητική αναπηρία ομαδοποιούνται ως προς την 

επικινδυνότητα, ως προς την προσωπική ευθύνη για την ανεπάρκειά τους εξαιτίας της 

αδυναμίας του χαρακτήρα τους, ως προς την ανικανότητα για λήψη αποφάσεων και ως 

προς τη συμπεριφορά τους ως παιδιά (Watson & Corrigan, 2001).  

Ο χαρακτηρισμός των ατόμων με αναπηρία ως «παιδιά» συναντάται συχνά στη διεθνή 

βιβλιογραφία, όπως φάνηκε και παραπάνω. Εντούτοις, ο όρος αυτός συναντάται πιο συχνά 

στην κοινωνική αναπαράσταση του Συνδρόμου Down.  Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στην Αυστραλία, όπου συμμετείχαν 2053 άτομα, το 44% πιστεύει πως το προσδόκιμο 

ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down δεν ξεπερνά τα 30 έτη, ενώ το 79% αντιλαμβάνεται 

τα παιδιά με Σύνδρομο Down ως χαρούμενα και γεμάτα στοργή, με ένα μικρό ποσοστό να 

θεωρεί τα παιδιά αυτά μοναδικά και με το ίδιο εύρος συναισθημάτων με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (Gilmore, Campbell & Cuskelly, 2003). 

Συγκριτικά με τις σωματικές και νοητικές αναπηρίες, η αξιολόγηση των ατόμων με 

σωματική αναπηρία είναι πιο θετική και τα ίδια τα άτομα θεωρούνται πιο ικανά για 

κοινωνική συνδιαλλαγή σε σχέση με τα άτομα με διαταραχές ψυχικού και 

συναισθηματικού τύπου (Grames & Leverentz, 2010). Κατά τους Thompson και συν. 

(2011), τα περισσότερα άτομα τυπικής ανάπτυξης νιώθουν πιο άνετα όταν αλληλεπιδρούν 

με άτομα με σωματικές αναπηρίες απ’ ό,τι με νοητικές και ψυχικές ασθένειες.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι σωματικές αναπηρίες αναπαρίστανται ως έννοια με 

θετικότερο τρόπο σε σύγκριση με τις ψυχικές διαταραχές. Μάλιστα, οι ψυχικές 

διαταραχές, ως ετικέτα, στιγματίζουν ιδιαίτερα το άτομο, καθώς του αποδίδονται 

χαρακτηριστικά όπως επικινδυνότητα, το απρόβλεπτο, βρωμιά, αναξιότητα, αδυναμία και 

απειρία (κάτι το αδαές). Στον αντίποδα βρίσκονται οι σωματικές αναπηρίες οι οποίες, 
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παρόλο που χαρακτηρίζονται από απαξίωση και έντονη διάκριση, εντούτοις συσχετίζονται 

με ιδιότητες όπως τιμιότητα, γενναιότητα και καλοσύνη (Lucas & Phelan, 2012).  

Σύμφωνα με την Jodelet (1991, όπ. ανάφ. στο Morant, 1995), οι ψυχικά διαταραγμένοι 

αναπαρίστανται κοινωνικά με την έννοια του «άλλου» και του «διαφορετικού». Αυτού του 

είδους οι κοινωνικές αναπαραστάσεις πηγάζουν από το συναίσθημα του φόβου, εφόσον 

αυτή ασθένεια γίνεται αντιληπτή ως πολλή επικίνδυνη και ως απειλή. Με την ανάπτυξη 

αυτών των αναπαραστάσεων, αναπτύσσεται ένα χάσμα μεταξύ των ψυχικά ασθενών και 

των υπόλοιπων μελών μιας κοινωνίας. Επιπλέον, οι ψυχικά ασθενείς παρουσιάζονται ως 

παράδοξοι, αποκλίνοντες και επικίνδυνοι, μη ενταγμένοι στην κανονικότητα (De Rosa, 

1987˙ Serino, 1987 όπ. ανάφ. στο Morant, 1995). 

Συμπερασματικά, οι σωματικές αναπηρίες και οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν συχνά 

συγκρίσιμες μεταξύ τους έννοιες και αναπαραστάσεις. Παρόλο που οι αναπαραστάσεις και 

για τις δύο ομάδες είναι  συχνά αρνητικές, ωστόσο παρατηρείται ότι υπάρχει και μια 

θετική απεικόνιση των σωματικών αναπηριών σε αντίθεση με τις ψυχικές διαταραχές που 

οι αναπαραστάσεις τους είναι μόνο αρνητικές.   

1.4.5 Η «Ορατή» και η «Αόρατη» Αναπηρία 

Στο φάσμα των «αόρατων αναπηριών» ανήκουν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

καθώς δεν αναγνωρίζονται μέσω κάποιων σωματικών και εμφανισιακών  

χαρακτηριστικών παρά μόνο μέσω των συνεπειών στη συμπεριφορά των ατόμων που τις 

φέρουν (May & Stone, 2010). Ως αποτέλεσμα, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 

επικρίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτό το χαρακτηριστικό. Επιπλέον, ακόμα και 

αν είναι γνωστή η ύπαρξη αυτών των δυσκολιών, εξαιτίας του μη εμφανούς 

χαρακτηριστικού, είναι εύκολα αμφισβητήσιμη αυτή η ύπαρξη ή το πώς επηρεάζουν το 

άτομο.  
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Σύμφωνα με τους Osterholm, Nash και Kritsonis (2007), η έλλειψη των σωματικών 

χαρακτηριστικών και των συμπτωμάτων καθιστά τις μαθησιακές δυσκολίες ως μια 

«αόρατη» αναπηρία η οποία συνεπάγεται την έλλειψη αφοσίωσης και κινήτρων για τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Κατά τον Dean (2005, όπ. ανάφ. στο Osterholm et al., 

2007),  συχνά η κοινωνία αντιλαμβάνεται τις «αόρατες» αναπηρίες ως δικαιολογία για την 

αποτυχία στα κοινωνικά κριτήρια και στις κοινωνικές προσδοκίες. Μάλιστα, οι 

μαθησιακές δυσκολίες θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται συχνά ως δικαιολογία για χαμηλές 

επιδόσεις ή αποφυγή κάποιας εργασίας, καθώς ως φύση είναι εύκολα αμφισβητήσιμη 

(McDonald et al., 2007). Η κοινωνική αναπαράσταση της υπό το πρίσμα των μαθησιακών 

δυσκολιών καθιστά τις ίδιες τις μαθησιακές δυσκολίες ως δικαιολογία, ως κάτι το ψεύτικο 

και ανύπαρκτο. Παρατηρείται, λοιπό, ότι οι μαθησιακές δυσκολίες γίνονται αντιληπτές ως 

έμμεση αναπηρία από τη μία, και από την άλλη θεωρούνται μη υπαρκτές, μη δίνοντας ένα 

ελαφρυντικό διαφοροποίησης.  

Σύμφωνα με την Lisle (2011), οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται τις «αόρατες» αναπηρίες, 

τα άτομα που τις φέρουν δεν τις αντιλαμβάνονται στην καθημερινότητά τους και η φύση 

τους παίρνει μορφή σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Στα άτομα με αόρατες αναπηρίες 

συχνά αποδίδεται ο χαρακτηρισμός της περιορισμένης νοημοσύνης λόγω λαθών που 

μπορεί να κάνουν, από τη στιγμή που οι ενδείξεις για αυτές δεν αναγνωρίζονται σωματικά 

και φυσικά. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της περιορισμένης νοημοσύνης και της 

ανάλογης συμπεριφοράς λόγω αυτού, ο οποίος συχνά αναφέρεται από άτομα με μη 

αναπηρίες, σε έρευνες αναφέρεται πως τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ανώτερο 

ή μέσο δείκτη (Winters, 2011 όπ. ανάφ. στο Lisle, 2011). Επιπλέον, οι εμπειρίες των 

ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες είναι περισσότερο αρνητικές σε σχέση με τα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης. 
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Ακόμα, στην κατηγορία των αόρατων αναπηριών εντάσσεται και η ΔΕΠΥ, καθώς δεν 

εκδηλώνεται με εμφανή σωματικά χαρακτηριστικά στους άλλους (Thornberg, 2010). Η 

ΔΕΠΥ θεωρείται καταχρηστικά η κύρια πηγή ευθύνης για τα άτομα που παρουσιάζουν 

αποκλίνουσα συμπεριφορά, συσχετιζόμενη μάλιστα με αρνητικά διαπροσωπικά στοιχεία, 

καθώς υπάρχει μια σύγχυση με τη φύση της. Επιπλέον, τα άτομα με ΔΕΠΥ κατηγορούνται 

ως επιθετικά, βίαια με ροπή στον εκφοβισμό, ιδιαίτερα τον σχολικό. 

Σύμφωνα με τους Valentine και McDonald (2004), στις αόρατες αναπηρίες ανήκουν 

και οι ψυχικές διαταραχές. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ατόμων με ψυχικές διαταραχές: οι 

«καλοί», οι οποίοι αυτοβοηθιούνται και χαρακτηρίζονται από διακριτικότητα, και οι 

«κακοί», οι οποίοι δεν είναι σε θέση να βοηθηθούν και τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας 

τους είναι ορατά. Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές φαίνεται να κατηγορούνται από τους 

άλλους για την υπαιτιότητα της κατάστασής τους, με την ίδια την ψυχική διαταραχή να 

είναι οριακά αποδεκτή από τους άλλους με κριτήριο το αν είναι εμφανής.  

Στην έρευνα των Akin και Huang (2019), ο κύριος σκοπός ήταν να μελετηθεί  πώς οι 

φοιτητές πανεπιστημίου αντιλαμβάνονται τους συνομηλίκους τους που έχουν αναπηρία 

και πώς αυτές οι αντιλήψεις διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο αναπηρίας. Μελετήθηκαν οι 

αντιλήψεις 149 συμμετεχόντων για κοινωνικότητα, ακαδημαϊκή ικανότητα και 

ακαδημαϊκή απόδοση φοιτητών που έχουν έναν από τους τρεις τύπους αναπηρίας: φυσική 

(ορατή), γνωστική (μη ορατή) και ψυχιατρική (μη ορατή). Για κάθε δεδομένο τύπο 

αναπηρίας, αξιολογήθηκαν επίσης οι προσδοκίες των συμπεριφορών στην τάξη και η 

ικανότητα αντιμετώπισης της αναπηρίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές με 

ορατές αναπηρίες σε σύγκριση με τους φοιτητές με μη ορατές αναπηρίες θεωρήθηκαν ως 

πιο κοινωνικά και ακαδημαϊκά ικανά άτομα, αλλά επίσης θεωρούνταν ότι εμφανίζουν πιο 

ενοχλητικές συμπεριφορές στην τάξη.  
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1.5. Κοινωνική Συμπερίληψη και Αναπηρία 

1.5.1 Ορισμός 

Η κοινωνική συμπερίληψη ορίζεται ως το αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης 

μεταξύ προσωπικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, το οποίο ενισχύει τις 

ευκαιρίες ενός ατόμου να αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους και δραστηριότητες που 

βασίζονται στην κοινότητα, αναλαμβάνοντας αξιόλογους και αναμενόμενους κοινωνικούς 

ρόλους ανάλογους με την ηλικία, το φύλο και την κουλτούρα. Επιπλέον, η κοινωνική 

συμπερίληψη προϋποθέτει την εκτίμηση του ατόμου ως ικανό και άξιο εμπιστοσύνης ως 

προς την απόδοση των κοινωνικών ρόλων ανήκοντας σε ένα κοινωνικό δίκτυο που 

αποτελεί την πηγή της αμοιβαίας υποστήριξης (Nowak, Świtaj, Charzyńska & Anczewska, 

2014). 

Η «κοινωνική συμπερίληψη» είναι μια πολύπλευρη και σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική 

κατασκευή. Συχνά περιγράφεται ως ο αντίποδας του «κοινωνικού αποκλεισμού», ο οποίος 

αναφέρεται στον στιγματισμό ή στην περιθωριοποίηση ορισμένων ομάδων με βάση 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη φυλή, το 

φύλο ή την αναπηρία (Koller et al., 2018). 

Τα παραδοσιακά μέτρα της κοινωνικής συμπερίληψης συσχετίζονταν με την 

οικονομική ευημερία, την κατανάλωση και την απόκτηση εισοδήματος, τα οποία συνεπώς 

οδηγούν σε λύσεις που εστιάζονται στην αντιμετώπιση θεμάτων απασχόλησης (Cobigo, 

Ouellette - Kuntz,  Lysaght &  Martin, 2012). Αν και η συσχέτιση αυτών των παραγόντων 

είναι αναμφισβήτητη, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η ψυχολογική ευημερία και η 

κοινωνική συνάφεια. Η προσωπική αλλαγή, η ενδυνάμωση, η κοινωνική επανασύνδεση 

και η δημιουργία αποδεκτών κοινωνικών περιβαλλόντων είναι σημαντικές πτυχές της από 

– περιθωριοποίησης (Nowak et al., 2014). 
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Οι Cobigo και συν. (2012:76) προτείνουν ότι η κοινωνική συμπερίληψη θα πρέπει να 

περιλαμβάνει «πλήρη και δίκαιη πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους και δραστηριότητες, 

έχοντας σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς και έχοντας την 

αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ομάδα», καθώς και την ουσιαστική εκπροσώπηση και 

συμμετοχή στην κοινωνία και στο κοινωνικό γίγνεσθαι αντί για απλή παρουσία.  

Οι Simplican, Leader, Kosciulek και Leahy (2015) σε έρευνά τους σχετικά με την 

κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με νοητική ή/και πολλαπλές αναπηρίες επισημαίνουν ότι 

η κοινωνική συμπερίληψη αποτελεί σημαντικό στόχο για τα άτομα με διανοητικές και 

αναπτυξιακές αναπηρίες, τις οικογένειές τους, τους φροντιστές τους και τους υπεύθυνους 

για την κοινωνική πολιτική. Ωστόσο, η έννοια της κοινωνικής συμπερίληψης παραμένει 

ασαφής, σε μεγάλο βαθμό λόγω των πολλαπλών και αντικρουόμενων ορισμών και στην 

έρευνα και στην κοινωνική πολιτική. Οι ίδιοι ερευνητές αντιλαμβάνονται την κοινωνική 

συμπερίληψη ως την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μεγάλων τομέων της ζωής: των 

διαπροσωπικών σχέσεων και της συμμετοχής στην κοινότητα. 

Σύμφωνα με τους Wong, Matejkowski και Lee (2011), το περιεχόμενο της κοινωνικής 

συμπερίληψης εστιάζει στη διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων με τους 

συνομηλίκους και τα μέλη του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκει το άτομο. Οι ίδιοι 

ερευνητές στην έρευνά τους επισημαίνουν την σπουδαιότητα  και την αξία της κοινωνικής 

συμπερίληψης, συγκεκριμένα για τα άτομα με νοητική αναπηρία καθώς θεωρούν πως η 

ίδια η συμπερίληψη μπορεί να βελτιώσει την ίδια τη νοητική αναπηρία. 

Οι Sosu, Mtika και Colucci – Gray (2010), ερευνώντας την εκπαιδευτική συμπερίληψη 

των μαθητών στο γενικό σχολείο, χαρακτηρίζουν την κοινωνική συμπερίληψη ως 

ριζοσπαστική καθώς είναι συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική 

ευαισθητοποίηση, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κατάργηση των διακρίσεων, την 

διαφορετικότητα του κάθε ατόμου και τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή. 
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Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμη μια επισήμανση: μέσω της ανασκόπησης της σχετικής 

βιβλιογραφίας, παρατηρήθηκε ότι δε νοείται κοινωνική συμπερίληψη χωρίς τον ρόλο της 

εκπαίδευσης. Η ερευνητική και επιστημονική βιβλιογραφία συσχετίζει την κοινωνική 

συμπερίληψη με το σχολείο και την εκπαίδευση, καθώς θεωρείται ότι αυτή είναι το μέσο 

και όχι ο αυτοσκοπός για μια «κοινωνία inclusion» (Σιώζου, 2008:24). Για αυτούς τους 

λόγους, θεωρείται σημαντικό να αναφερθεί η εκπαιδευτική διάσταση της κοινωνικής 

συμπερίληψης. 

1.5.2 Από την Ένταξη και την Ενσωμάτωση στην Συμπερίληψη 

Οι όροι «ένταξη», «ενσωμάτωση» και «συμπερίληψη» χρησιμοποιούνται συχνά στον 

χώρο της Ειδικής Αγωγής. Ωστόσο, παρατηρείται μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

ότι συχνά οι όροι αυτοί συγχέονται ή ακόμα και ταυτίζονται. Για αυτό το λόγο, κρίνεται 

αναγκαία μία εννοιολογική αποσαφήνιση των συγκεκριμένων όρων. 

Οι όροι «ένταξη» και «ενσωμάτωση» διαφοροποιούνται ως προς την χρονική στιγμή 

κατά την οποία έκαναν την εμφάνισή τους και ως προς τις διαφορές που έχουν αποδοθεί 

από τους ερευνητές. Η «ένταξη» (integration) είναι προγενέστερη της «ενσωμάτωσης» 

(incorporation/mainstreaming), καθώς η πρώτη εμφανίζεται μεταπολεμικά ενώ η δεύτερη 

κατά τη δεκαετία του ΄70 με αρχές της δεκαετίας του ΄80. Μια δεκαετία αργότερα, το 

1990, κάνει την εμφάνιση της η «συμπερίληψη» στοχεύοντας στις ίσες ευκαιρίες και 

δικαιώματα ενώ ταυτόχρονα αίρονται οι προκαταλήψεις και η διαφορετικότητα γίνεται 

αποδεκτή (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). Η έννοια της συμπερίληψης, επιπλέον, αναδεικνύει την 

ανάγκη να αναδιατυπωθεί ο ορισμός και η έννοια των «ατόμων με ειδικές ανάγκες» 

(Ainscow, 1998). 

Πιο συγκεκριμένα, οι Haustätter και Jahnukainen (2014) υποστηρίζουν ότι, πριν από τη 

Συνθήκη της Σαλαμάνκα, από τη δεκαετία του 1960, η ένταξη ήταν ο κυριότερος τρόπος 

για να περιγραφεί η ανάπτυξη εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της 
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Ειδικής Αγωγής στις περισσότερες Δυτικές χώρες. Ως έννοια της Δύσης, η ένταξη 

αποτέλεσε στόχο για εκείνα τα εκπαιδευτικά συστήματα που είχαν ήδη αναπτύξει ένα 

διαχωρισμένο σχολικό σύστημα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αποτέλεσε ένα 

διαχωρισμένο σχολικό σύστημα που υποστηρίχθηκε από τους επαγγελματίες της Ειδικής 

Αγωγής. Ο στόχος της ένταξης ήταν η αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος έτσι 

ώστε όλα τα παιδιά να έχουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, η εκπαίδευση να προσφέρεται 

στα τοπικά σχολεία και να υπάρχει αναδιοργάνωση του ειδικού εκπαιδευτικού 

συστήματος (Vislie, 2003). Ο στόχος της ένταξης υπογράμμισε το ρόλο της ειδικής 

εκπαίδευσης ως μέρος του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος και ανέδειξε το δικαίωμα 

όλων των παιδιών να λάβουν επαρκή εκπαιδευτική υποστήριξη.  

Σύμφωνα με τη Ζώνιου-Σιδέρη (1996:123), «σκοπός της ένταξης είναι ο κάθε 

άνθρωπος να αναγνωρίζεται και να μαθαίνει σαν ένα ολοκληρωμένο άτομο, έτσι ώστε να 

συμμετέχει ισότιμα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας». 

Σύμφωνα με τον Χαρουπιά (2003), η «ενσωμάτωση» (mainstreaming) ως έννοια 

ξεκίνησε από τις Η.Π.Α και αναφέρεται στην τοποθέτηση παιδιών με ειδικές ανάγκες στη 

γενική τάξη με σκοπό την εκπαίδευσή τους ώστε να μη διαφέρουν από τον υπόλοιπο 

γενικό μαθητικό πληθυσμό. Μέσω της ενσωμάτωσης, εκτός από την τοποθέτηση των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στη γενική τάξη, εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους στις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με τον Κόμπο (1992), η ένταξη οφείλει να στοχεύει στην ενσωμάτωση, με 

αποτέλεσμα η ένταξη να προηγείται της ενσωμάτωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 

Σούλη (2006), ένταξη αποτελεί η εγγραφή και κανονική φοίτηση των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο, ενώ ενσωμάτωση είναι η πλήρης εκπαιδευτική και 

κοινωνική ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα σε μια γενική τάξη με μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης. «Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες που εντάσσονται στη γενική τάξη δεν 
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έχουν φθάσει στο επίπεδο προόδου να δημιουργούν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους 

ώστε να αναπτύσσεται η αλληλοεπίδραση μεταξύ τους. Αντίθετα, στην περίπτωση της 

ενσωμάτωσης τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν φθάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε να 

μπορούν να δημιουργούν σχέσεις με τα άλλα παιδιά οι οποίες να τους επιτρέπουν να 

αναπτύσσουν κάποιο είδος αλληλεπίδρασης» (Σούλης, 2006:41).  

Ο Τσιναρέλης (1993) υποστηρίζει ότι η ένταξη είναι η απόδοση μιας θέσης σε ένα 

άτομο ή ομάδα ατόμων με διαφορετικά κοινωνικά, βιολογικά, ψυχολογικά ή και 

οικονομικά χαρακτηριστικά σε μια λειτουργική ομάδα, η παροχή της κατάλληλης 

βοήθειας για τη διατήρηση της θέσης και η απόκτηση ενός ρόλου μέσα σε αυτή την 

ομάδα. Για τον ίδιο ερευνητή, η ενσωμάτωση προϋποθέτει την αλληλοαποδοχή ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας από ένα σύνολο ή μια ομάδα, την ανάπτυξη κοινωνιοδυναμικών 

σχέσεων χωρίς την παροχή καμίας ιδιαίτερης βοήθειας με στόχο την πλήρη απορρόφηση 

του ατόμου ή της ομάδας στις διαμορφωμένες σχέσεις, αλλά και τη διατήρηση των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας αμφίπλευρα. Σύμφωνα με τον Κυπριωτάκη (2011), 

η ενσωμάτωση εσωκλείει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μιας ομάδας και την 

κοινωνικοποίηση, και όχι την προσαρμογή και αφομοίωση του ατόμου εντός της 

συγκεκριμένης ομάδας. 

Κατά τον Χρηστάκη (2011), η ενσωμάτωση, ως πολυσύνθετος όρος με δυναμικά 

χαρακτηριστικά, αποτελεί τον σκοπό της εκπαίδευσης και αποβλέποντας στην ανώδυνη 

ένταξη του ατόμου στην κοινωνική ομάδα των συνομήλικων του. Θεωρείται ως «γόνιμη», 

όταν επιτυγχάνεται η ισότιμη και ενεργητική συμμετοχή του ατόμου στις κοινωνικές, 

πολιτιστικές και οικονομικές δραστηριότητες, ικανοποιώντας τις ατομικές ανάγκες και 

βελτιώνοντας τους όρους της ζωής του.   

Η Τζουριάδου (1995), θεωρεί πως ο όρος «ενσωμάτωση» χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή της αποφυγής της περιθωριοποίησης και απομόνωσης των μαθητών με ειδικές 
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ανάγκες στο σχολείο, ενώ ο Κυπριωτάκης (2001) αναδεικνύει τον ρόλο της οικογένειας 

στη διαδικασία της ενσωμάτωσης, καθώς ξεκινά από εκεί, ενισχύεται στο σχολείο και 

ολοκληρώνεται στην κοινωνία. Βασικός σκοπός της ενσωμάτωσης είναι η συμμετοχή του 

μαθητή σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαδικασίες όπου αλληλεπιδρά με συνομηλίκους 

(Γενά, 1998).  

O όρος «ενσωμάτωση» αναφέρεται στη διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας το σχολείο 

προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε μαθητή μεμονωμένα μέσω της 

αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και της αναδιοργάνωσης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής από την πολιτεία. Η ενσωμάτωση βασίζεται στην πεποίθηση πως όλοι οι 

μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι σε θέση να επωφεληθούν από τη φοίτηση στο γενικό 

σχολείο, προϋποθέτοντας ότι αυτό διαμορφώνεται καταλλήλως ώστε να δεχτεί και να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες τους (Ainscow, 1997).  

Η Ζώνιου – Σιδέρη (2008) εντοπίζει, λοιπόν, τη διαφορά μεταξύ ένταξης και 

ενσωμάτωσης στο ότι η ένταξη διατηρεί τα αρχικά χαρακτηριστικά του ατόμου τα οποία 

εμπλουτίζονται και συνεχώς ολοκληρώνονται, ενώ η ενσωμάτωση αφομοιώνει αυτά τα 

χαρακτηριστικά από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.  

Η ανάγκη να ανανεωθεί το περιεχόμενο των όρων «ένταξη» (integration) και 

«ενσωμάτωση» (incorporation/mainstreaming), ανέδειξε τον όρο «συμπερίληψη» 

(inclusion), ο οποίος εκφράζει ένα νέο πολιτικό προσανατολισμό αειφόρου βελτίωσης του 

σχολικού συστήματος, θέτοντας στο επίκεντρο την ισοτιμία, τον σεβασμό για τη 

διαφορετικότητα, τα δικαιώματα και τις ανάγκες όλων των παιδιών ανεξαιρέτως. Η 

συνεκπαίδευση των μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες οδηγεί σε πρακτικές μέσω των 

οποίων γίνονται αντιληπτές οι ατομικές διαφορές όχι ως πρόβλημα αλλά ως ευκαιρία για 

αναδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (UNESCO, 1994).  
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Το αναλυτικό πρόγραμμα ξεφεύγει από τα περιοριστικά όρια της τήρησής του, καθώς 

καλείται να εφαρμόσει μια ευελιξία και προσαρμογή με σκοπό την κάλυψη των αναγκών 

όλων των μαθητών. Το αναλυτικό πρόγραμμα, συνεπώς, με τις τεχνικές και τις μεθόδους 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλείται να προσαρμοστεί στους μαθητές με ή χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι οι μαθητές να προσαρμοστούν σε αυτό. Η 

συμπερίληψη περιγράφει την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται στους μαθητές 

με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο μέσω της συνεργασίας εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής  (Ζησιμόπουλος, 2011).  

Καθοριστική σημασία για την Ειδική Αγωγή έχει η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα. Το 

συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης παρουσιάστηκε στη Συνδιάσκεψη για τις Ειδικές Ανάγκες 

που διοργανώθηκε από την Κυβέρνηση της Ισπανίας και την UNESCO στη Σαλαμάνκα 

από τις 7 έως τις 10 Ιουνίου 1994, με τίτλο και θέμα, «Αρχές, Πολιτική και Πρακτικές 

στην Ειδική Αγωγή» όπου διατυπώθηκε η αρχή «εκπαίδευση για όλους» (UNESCO, 

1994).  

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα, ως κατευθυντήρια γραμμή για την 

εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου είναι η αρχή ότι το σχολείο οφείλει να δέχεται και να 

υποδέχεται «όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις φυσικές, πνευματικές, κοινωνικές, 

συναισθηματικές, γλωσσικές ή άλλες ικανότητες. Αυτό συμπεριλαμβάνει τόσο παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και παιδιά με εξαιρετικές δεξιότητες, παιδιά από 

γλωσσικές, πολιτισμικές ή εθνικές μειονότητες, καθώς και παιδιά από υποβαθμισμένες 

διαφορετικά περιθωριοποιημένες ομάδες ή περιοχές» (UNESCO, 1994). Με αυτό τον 

τρόπο, διασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών για όλους τους μαθητές με ειδικές ανάγκες σε 

όλους τους τομείς της κοινωνίας (εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και 

κοινωνική ζωή). Το πιο σημαντικό σημείο της Διακήρυξης της Σαλαμάνκα είναι η 

ανάδειξη του όρου inclusion (συμπερίληψη), αποδιδόμενος στην ελληνική γλώσσα με τους 
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όρους «ενσωμάτωση», «ένταξη» και «ισότιμη συνεκπαίδευση» (Πολυχρονοπούλου-

Ζαχαρογεώργα, 1993). Η εν λόγω διακήρυξη υποστηρίζει ότι τα γενικά σχολεία με 

συμπεριληπτικό προσανατολισμό λειτουργούν ως μέσο για την καταπολέμηση στάσεων 

που προωθούν διακρίσεις, αναπτύσσοντας μία κοινότητα συμπερίληψης με την παροχή 

ικανοποιητικής εκπαίδευσης στην πλειονότητα των μαθητών (Ainscow, 2002). Ο όρος 

«συμπερίληψη» βασίζεται σε μία φιλοσοφία αποδοχής και σεβασμού προς όλα τα παιδιά 

χωρίς παραμέτρους γύρω από την ανικανότητα.  

Σύμφωνα με τους Πολεμικό, Καίλα, Θεοδωροπούλου, και Στρογγυλό (2010),  ο στόχος 

της Ειδικής Αγωγής είναι η εκπαίδευση όλων των μαθητών σε ένα περιβάλλον όπου 

αναδεικνύονται η συνεκπαίδευση, η αποδοχή και ο σεβασμός όλων εκείνων των παιδιών 

που διαφέρουν σε επίπεδο μάθησης, συναισθήματος, συμπεριφοράς και εξωτερικής 

εμφάνισης. 

Κατά τους Sebba και Ainscow (2009), η συνεκπαίδευση οδηγεί το σχολείο στην 

ανταπόκριση των αναγκών όλων των μαθητών μέσω της αναθεώρησης του τρόπου 

οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος, με στόχο τη φοίτηση όλο και περισσότερων 

μαθητών σε αυτό. Σύμφωνα με τον Porter (1997), η συνεκπαίδευση ορίζεται ως ένα 

σύστημα εκπαίδευσης εντός του οποίου οι μαθητές με ειδικές ανάγκες διδάσκονται μαζί με 

τους συνομηλίκους τους στα γενικά σχολεία με παρεχόμενη υποστηρικτική διδασκαλία 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους.  

Η συνεκπαίδευση αποτελεί μια διακήρυξη της διαφορετικότητας με ακλόνητο και 

δημόσιο τρόπο, η οποία απαιτεί αέναη ενεργητική ανταπόκριση για την εδραίωση μιας 

ενσωματωμένης εκπαιδευτικής κουλτούρας (Corbett & Slee, 2000). Επιπλέον, η 

συνεκπαίδευση αποτελεί μια διαδικασία ολοκλήρωσης μέσω της οποίας προάγεται η 

συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η αποδοχή της διαφορετικότητας (Strully & Strully, 

1996).  
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1.6 Σκοπός της Έρευνας – Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων των ατόμων χωρίς αναπηρία όσον αφορά την νοητική αναπηρία. 

Επιπλέον, μέσω των κοινωνικών αναπαραστάσεων, επιχειρείται η ανάδειξη των 

παραγόντων οι οποίοι αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. 

Για τον παραπάνω σκοπό, τέθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Πώς αντιλαμβάνονται την αναπηρία τα άτομα χωρίς αναπηρία; 

2. Σε ποια χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία αναφέρονται τα άτομα χωρίς 

αναπηρία; 

3. Ποια είναι η άποψη των ατόμων χωρίς αναπηρία για την κοινωνική συμπερίληψη 

ατόμων με νοητική αναπηρία; 

4. Ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη 

ατόμων με νοητική αναπηρία; 

5. Πώς μπορούν να αρθούν τα εμπόδια στην κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με 

νοητική αναπηρία; 
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ 

2. Μεθοδολογία Έρευνας 

2.1 Ερευνητική Στρατηγική 

Στις ποιοτικές κοινωνικές έρευνες, η γενίκευση, υπό την έννοια της 

αντιπροσωπευτικότητας, αποτελεί στόχο σπάνια. Ο στόχος είναι η εις βάθος μελέτη 

κοινωνικών φαινομένων μέσω των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των κοινωνικών 

υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2008). 

Για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος, επιλέχθηκε η ποιοτική ερευνητική 

προσέγγιση. Θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος έρευνας, καθώς αποσκοπεί στην 

περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων 

και χαρακτηριστικών των κοινωνικών ομάδων απαντώντας κυρίως στα «τι», «πώς» και 

«γιατί» (Ιωσηφίδης, 2008). Στην ποιοτική έρευνα, ο μελετητής διερευνά τις κοινωνικές 

διαδικασίες και επιδιώκει να αποκτήσει κάποιου τύπου άμεση ή έμμεση πρόσβαση στις 

βιωμένες εμπειρίες των συμμετεχόντων, δίνοντας έμφαση στα κοινωνικά παραγόμενα 

νοήματα και αναπαραστάσεις, στους τρόπους σχηματισμού τους και τις ποικίλες 

επιπτώσεις τους στην κοινωνική ζωή. Επιπλέον, «το κύριο ενδιαφέρον των ποιοτικών 

μεθόδων εστιάζεται στην περιγραφή και κατανόηση της μοναδικότητας της ανθρώπινης 

εμπειρίας, της βιωματικής πραγματικότητας (του βιόκοσμου) των υποκειμένων, στην 

ιδιαιτερότητα της συνείδησης και των βιωμάτων τους» (Ίσαρη & Πούρκος, 2015). 

Καθώς η ποιοτική έρευνα εστιάζει, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στη βιωμένη 

πραγματικότητα του υποκειμένου και απαντά στα ερωτήματα «τι», «πώς» και «γιατί», 

επιλέχθηκε και ο συγκεκριμένος τρόπος διερεύνησης του σκοπού της έρευνας, σε αντίθεση 

με την ποσοτική ερευνητική μέθοδο, η οποία μελετά τη συχνότητα και ποσότητα 

εμφάνισης του κάθε υπό έρευνα ζητήματος (Τσιώλης, 2011). 
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2.2 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που επιλέχθηκε για την παρούσα έρευνα είναι η 

συνέντευξη, η οποία αποτελεί έναν διαδεδομένο τρόπο συλλογής πληροφοριών στις 

κοινωνικές επιστήμες. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει ευκαιρίες 

εμβάθυνσης σε κάποια ζητήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων 

(Cohen και Manion, 1994). Η ερευνητική συνέντευξη έχει οριστεί, κατά τους Cannel και 

Kahn ως «συζήτηση δύο ατόμων, που αρχίζει από τον συνεντευκτή, με ειδικό σκοπό την 

απόκτηση σχετικών με την έρευνα πληροφοριών, και επικεντρώνεται από αυτόν σε 

περιεχόμενο καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας με συστηματική περιγραφή, 

πρόβλεψη ή ερμηνεία» (Cannel & Kahn, 1968, όπ. ανάφ. στο Cohen & Manion, 

1994:374). Σύμφωνα με τον Tuckman (Tuckman, 1972, όπ. ανάφ. Cohen & Manion, 

1994), αποκτώντας πρόσβαση, μέσω της συνέντευξης, στον τρόπο σκέψης του ατόμου, 

είμαστε σε θέση να «μετρήσουμε» τη γνώση και την πληροφόρησή του, τις αξίες και τις 

προτιμήσεις του, καθώς και τις στάσεις και τις πεποιθήσεις του. Η συνέντευξη διακρίνεται 

σε τρία βασικά είδη: τη δομημένη συνέντευξη (structured interview), την ημι – δομημένη 

συνέντευξη (semi – structured interview) και τη μη δομημένη συνέντευξη (unstructured 

interview) (Robson, 2007).  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημι – δομημένης συνέντευξης. 

Αυτή η μορφή συνέντευξης χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο καθορισμένων εκ των 

προτέρων ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την εμφάνιση 

των ερωτήσεων, την τροποποίηση των ερωτήσεων αναλόγως με τον κάθε 

συνεντευξιαζόμενο, και την προσθήκη ή αφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων προς 

συζήτηση (Ιωσηφίδης, 2008). Επιτρέπει την εκ βάθους συλλογή δεδομένων, καθώς και την 

ανάδειξη μη καθορισμένων από τον ερευνητή θεμάτων.  
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Χρειάζεται, επίσης, να σημειωθεί εδώ ότι ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης είναι 

ευέλικτος: «α) ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με 

τον ερωτώμενο, β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με συμμετέχοντες που 

κρίνονται κατάλληλοι, γ) ως προς τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και δ) ως 

προς την πρόσθεση ή αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για συζήτηση» (Ίσαρη & Πούρκος, 

2015:97) . 

 Καθώς η παρούσα έρευνα έχει ποιοτικό χαρακτήρα, βασική επιδίωξη ήταν ο κάθε 

συνεντευξιαζόμενος να δώσει τη δική του ερμηνεία και περιγραφή, χρησιμοποιώντας δικές 

του εννοιολογικές κατηγορίες και όχι μόνο αυτές που επιβάλλονται από το 

ερωτηματολόγιο της δομημένης συνέντευξης. Για αυτούς τους λόγους επιλέχθηκε και το 

ανοιχτό και ευέλικτο σχήμα της ημι – δομημένης συνέντευξης, ενώ οι άξονες της 

συνέντευξης παρατίθενται ως εξής: 

1. Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 

2. Απεικόνιση της αναπηρίας - Χαρακτηριστικά της αναπηρίας - Ορατή και αόρατη 

αναπηρία. 

3. Κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία – Κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με 

νοητική αναπηρία. 

4. Ανασταλτικοί παράγοντες κοινωνικής συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία 

(προκατάληψη, εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία, η κοινωνική αναπαράσταση της 

αναπηρίας ως εμπόδιο). 

5. Τρόποι άρσης των εμποδίων για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με 

νοητική αναπηρία (ενημέρωση, αλλαγή νοοτροπίας, εκπαίδευση ατόμων με νοητική 

αναπηρία, εκπαίδευση ατόμων χωρίς αναπηρία σε θέματα αναπηρίας). 
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2.3 Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, επιλέχθηκε δείγμα μη πιθανοτήτων, καθώς δεν 

υπάρχει πρόθεση γενίκευσης των πορισμάτων της έρευνας αλλά για εις βάθος εντατική 

διερεύνηση του αντικείμενου μελέτης. Η στρατηγική δειγματοληψίας που 

χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της «βολικής» δειγματοληψίας ή δειγματοληψία «ευκολίας». 

Η επιλογή αυτή θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη, καθώς περιλαμβάνει την επιλογή 

ατόμων στα οποία ο ερευνητής έχει εύκολη πρόσβαση (Κυριαζή, 1999). Το συγκεκριμένο 

δείγμα δεν οδηγεί σε γενικεύσεις στον ευρύτερο πληθυσμό, γεγονός που ούτως ή άλλως 

δεν επιδιώκεται στην παρούσα έρευνα (Robson, 2007). 

Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελείται από 20 άτομα χωρίς αναπηρία που 

κατοικούν στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι 12 είναι γυναίκες και οι 8 άνδρες. Το ηλικιακό 

εύρος των συμμετεχόντων είναι 18 με 63 έτη. Τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα 1. 

 2.3.1 Δημογραφικά Στοιχεία Συμμετεχόντων 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 12 γυναίκες και 8 άνδρες. Οι 12 

συμμετέχοντες είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι 2 συμμετέχοντες 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι 3 λυκειακού επιπέδου ενώ οι υπόλοιποι 3 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Από τους συμμετέχοντες, οι 3 είναι φοιτητές, 5 άτομα είναι εκπαιδευτικοί, 8 άτομα 

απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, 2 άτομα είναι αυτοαπασχολούμενα, 1 άτομο 

εργάζεται στον δημόσιο τομέα και 1 άτομο είναι άνεργο. 

Σε σχετική ερώτηση αν είχαν προηγούμενη επαφή με άτομα με νοητική αναπηρία, 4 

συμμετέχοντες απάντησαν πως δεν είχαν, ενώ οι υπόλοιποι 16 είχαν κάποια επαφή, έστω 

και σύντομη.  
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Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία των 20 

συμμετεχόντων της έρευνας: 

Πίνακας 1: Δημογραφικά Στοιχεία Συμμετεχόντων 

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Γυναίκα 18 ΑΕΙ Φοιτήτρια Όχι 

Γυναίκα 21 ΑΕΙ Φοιτήτρια Ναι 

Γυναίκα 25 ΑΕΙ Εκπαιδευτικός Όχι 

Γυναίκα 26 ΙΕΚ Ιδιωτική Υπάλληλος Ναι 

Γυναίκα 28 ΑΕΙ Άνεργη Ναι 

Γυναίκα 29 ΑΕΙ Εκπαιδευτικός Ναι 

Γυναίκα 29 Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικός Όχι 

Γυναίκα 31 Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικός Ναι 

Γυναίκα 32 Λύκειο Ιδιωτική Υπάλληλος Ναι 

Γυναίκα 43 Λύκειο Αυτοαπασχολούμενη Ναι 

Γυναίκα 48 Γυμνάσιο Ιδιωτική Υπάλληλος Ναι 

Γυναίκα 51 Γυμνάσιο Ιδιωτική Υπάλληλος Ναι 

Άντρας 22 ΑΕΙ Φοιτητής Ναι 

Άντρας 30 Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικός Ναι 

Άντρας 31 ΑΕΙ Αυτοαπασχολούμενος Ναι 

Άντρας 32 ΤΕΙ Ιδιωτικός Υπάλληλος Ναι 

Άντρας 35 ΙΕΚ Ιδιωτικός Υπάλληλος Ναι 

Άντρας 48 ΤΕΕ Ιδιωτικός Υπάλληλος Ναι 

Άντρας 57 ΑΤΕΙ Δημόσιος Υπάλληλος Ναι 

Άντρας 63 Γυμνάσιο Ιδιωτικός Υπάλληλος Όχι 

2.4 Διαδικασία 

Η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των μηνών του 

Δεκεμβρίου του 2019 και του Ιανουαρίου του 2020. Η επικοινωνία με τους 20 

συμμετέχοντες έγινε τηλεφωνικά περίπου τρεις εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση των 

συνεντεύξεων, όπου και ενημερώθηκαν για τον σκοπό και το περιεχόμενο της έρευνας. 

Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν για τη διατήρηση της ανωνυμίας τους 

και εν συνεχεία καθορίστηκαν ξεχωριστές συναντήσεις με τον καθένα σε μέρος και ώρα 

που οι ίδιοι επιθυμούσαν. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν περίπου 15 με 20 λεπτά. Η 

καταγραφή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης παράλληλα με τη 

λήψη σημειώσεων. Με το πέρας της διαδικασίας της λήψης των συνεντεύξεων 

πραγματοποιήθηκε η απομαγνητοφώνηση και η ανάλυση της κάθε συνέντευξης.  
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2.5 Ανάλυση Δεδομένων 

Η ανάλυση περιεχομένου ως ερευνητική μέθοδος είναι ένα συστηματικό και 

αντικειμενικό μέσο περιγραφής και ποσοτικοποίησης των φαινομένων. Είναι επίσης 

γνωστή ως μέθοδος ανάλυσης εγγράφων. Η ανάλυση περιεχομένου επιτρέπει στον 

ερευνητή να διαχειριστεί θεωρητικά ζητήματα για να βελτιώσει την κατανόηση των 

δεδομένων. Μέσω της ανάλυσης περιεχομένου, είναι δυνατή η διάχυση λέξεων σε 

κατηγορίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο. Θεωρείται ότι μέσω της ταξινόμησης σε 

ίδιες κατηγορίες, λέξεις, φράσεις και παρόμοιες εκφράσεις αποκτούν το ίδιο νόημα. Η 

ανάλυση περιεχομένου είναι μια ερευνητική μέθοδος για την πραγματοποίηση 

αναπαραγωγικών και έγκυρων συμπερασμάτων από δεδομένα στο ίδιο το πλαίσιό τους, με 

σκοπό την παροχή γνώσεων, νέων πληροφοριών, αναπαράστασης των γεγονότων και ενός 

πρακτικού οδηγού δράσης. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια συνοπτική και ευρεία 

περιγραφή του υπό διερεύνηση φαινομένου, και το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι 

έννοιες ή κατηγορίες ή άξονες που περιγράφουν το ίδιο το φαινόμενο. Συνήθως ο σκοπός 

αυτών των εννοιών ή κατηγοριών ή αξόνων είναι η δημιουργία ενός μοντέλου, ενός 

εννοιολογικού συστήματος,  ενός εννοιολογικού χάρτη ή κατηγοριών. Ο ερευνητής 

επιλέγει μεταξύ των όρων «έννοια», «κατηγορία» ή «άξονας» και χρησιμοποιεί ένα από 

αυτά. Για παράδειγμα, εάν ο σκοπός της μελέτης είναι να αναπτύξει μια θεωρία, 

συνιστάται ο όρος «έννοια» να χρησιμοποιείται ως πληρεξούσιο για την «κατηγορία» ή 

τον «άξονα» (Elo & Kyngäs, 2008). 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης των 20 συνεντεύξεων, οι απαντήσεις 

κατηγοριοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε οι κοινές απόψεις, ακόμη και 

εκφρασμένες με διαφορετικό τρόπο αποδίδοντας το ίδιο νόημα, δημιούργησαν μια ενιαία 

κατηγορία.  
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2.6 Προβλήματα στη διεξαγωγή της έρευνας 

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, το κυριότερο πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι ο 

βαθμός γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 

μικρός και επιλέχθηκαν μέσω της μεθόδου της βολικής ή σκόπιμης δειγματοληψίας, δεν 

καθίσταται εφικτή η γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σε αυτό το πλαίσιο, 

πρόβλημα αποτελεί και η ανομοιογένεια των κοινωνικο-δημογραφικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων. Επιπλέον, οι απόψεις που εκφράστηκαν αφορούν συγκεκριμένους 

ανθρώπους σε συγκεκριμένο κοινωνικό και χωροταξικό πλαίσιο (πόλη των Ιωαννίνων), με 

συνέπεια να καθίσταται η γενίκευση μη απολύτως εφικτή. 

2.7 Ζητήματα Δεοντολογίας στην έρευνα 

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, τα ζητήματα δεοντολογίας τα οποία προκύπτουν στις 

ποιοτικές έρευνες διαφυλάχθηκαν στο μέγιστο βαθμό. Αρχικά, οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν πλήρως για το θέμα, τον σκοπό και τη χρήση της έρευνας. Επιπλέον, 

εξασφαλίστηκε η ελεύθερη και συναινετική συμμετοχή τους στην έρευνα ύστερα από την 

πληροφόρησή τους. Ακόμη, διασφαλίστηκε η διατήρηση της ανωνυμίας των 

συμμετεχόντων όσον αφορά τη δημοσίευση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν ότι, σε περίπτωση που θελήσουν να 

ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον 

ερευνητή για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω e-mail. Τέλος, ικανοποιήθηκαν 

όποιες απαιτήσεις είχαν για τον τόπο και την ώρα των συνεντεύξεων. 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, διασφαλίστηκε η απόλυτη και αμέριστη προσοχή 

από τον ερευνητή προς τον κάθε συμμετέχοντα, τηρήθηκε η σωστή στάση σώματος και 

αποφεύχθηκαν τυχόν εκφράσεις του προσώπου που θα μπορούσαν είτε να επηρεάσουν τις 

απαντήσεις είτε να φέρουν σε δύσκολη θέση τον ερωτώμενο. 
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3. Αποτελέσματα της Έρευνας 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με βάση τους άξονες οι 

οποίοι εξήχθησαν από το ερωτηματολόγιο. Έτσι, βάσει των αξόνων αυτών, αναλύονται η 

απεικόνιση της αναπηρίας, τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας, η ορατή και η αόρατη 

αναπηρία, η κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία/νοητική αναπηρία, οι 

ανασταλτικοί παράγοντες της κοινωνικής συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία, η 

κοινωνική αναπαράσταση της αναπηρίας ως εμπόδιο και οι τρόποι άρσης των εμποδίων 

για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με νοητική αναπηρία. 

3.1. Η απεικόνιση της αναπηρίας  

Αρχικά, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν το πώς αντιλαμβάνονται 

την αναπηρία ως εικόνα. 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων όσον αφορά την απεικόνιση της αναπηρίας ήταν 

πολλές και ποικίλες μεταξύ τους. Περίπου το 75%  των συμμετεχόντων (15 στους 20) 

έδωσε πάνω από μία απαντήσεις σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας. Τα άτομα χωρίς 

αναπηρία αντιλαμβάνονται την αναπηρία ως διαφορετικότητα, δυσμορφία, ανημπόρια, 

έλλειψη λόγου, ομιλίας και έκφρασης, δυσλειτουργία και κακή λειτουργία του εγκεφάλου, 

σωματικά μη αρτιμελής, παραμόρφωση, απουσία κίνησης, όρασης, ακοής και λόγου, 

ανικανότητα, νοητική υστέρηση, έλλειψη ή πλήρης απουσία δεξιοτήτων.  

Ωστόσο, περίπου το 40% συνέδεσε την αναπηρία, μεταξύ άλλων, με κάποια σωματική 

δυσμορφία και την απουσία κίνησης.  Στην ερώτηση αυτή σχετικά με την εικόνα της 

αναπηρίας, 8 από τους 20 συμμετέχοντες συνέδεσαν την αναπηρία με τη σωματική/φυσική 

αναπηρία και αφορά μη σωματικά αρτιμελή άτομα. Μάλιστα, η εικόνα της αναπηρίας για 

αυτούς ήταν άμεσα συσχετιζόμενη με τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. 

Εκτός από τη σύνδεση της εικόνας της αναπηρίας με κάποιου είδους σωματικής 

δυσμορφίας ή πλήρους ακινησίας, 9 συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην αναπηρία ως 
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νοητική υστέρηση, απουσία νοητικών ικανοτήτων, δυσλειτουργία ή κακή λειτουργία του 

εγκεφάλου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Σύνδρομο Down το οποίο αναφέρθηκε ως 

μία μορφή αναπηρίας από συμμετέχοντες. 

 Μεταξύ άλλων η αναπηρία συνδέθηκε από 4 συμμετέχοντες με την ολική ή μερική 

απώλεια όρασης και με την οπτική αναπηρία γενικότερα. Αξιοσημείωτες είναι οι 

απαντήσεις 2 συμμετεχόντων οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αναπηρία ως διαφορετικότητα 

και στα άτομα με αναπηρίες ως το σύνολο ανθρώπων με ιδιαιτερότητες και ως άτομα 

ανήμπορα τα οποία χρήζουν βοήθειας και φροντίδας. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται: 

«Ακούγοντας την λέξη ‘αναπηρία’, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα 

καροτσάκι, ένα άτομο που δεν έχει τις ικανότητες, ας πούμε, που έχει ένα ‘φυσιολογικό’ 

άτομο, και στην ουσία δεν μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα που μπορεί να κάνει ένα 

‘φυσιολογικό’ άτομο». 

«Αναπηρία είναι, μπορεί να μην περπατάει, να είναι στο μυαλό η αναπηρία, να είναι 

τυφλός, να είναι κωφάλαλος». 

«[…] η δυσλειτουργία, η μη καλή λειτουργία κάποιων συστημάτων του εγκεφάλου, 

κινητικών γενικότερα δεξιοτήτων, γενικά η ανημπόρια».  

 «Ένα άτομο που μπορεί και να του λείπει κάποιο μέλος στο κορμί του, μπορεί και να μην 

μπορεί να λειτουργεί ο εγκέφαλός του κανονικά». 

 «Σαν πρώτη εικόνα κάποιος άνθρωπος μη αρτιμελής. Σαν δεύτερη σκέψη κάποιος 

άνθρωπος με προβλήματα περισσότερο νοητικά». 

«Μου έρχεται πρώτα στο μυαλό η διαφορετικότητα και η περισσότερη φροντίδα που 

πρέπει να τους παρέχουμε (στα άτομα με αναπηρία)». 
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«Συνήθως όταν ακούς την λέξη αναπηρία σου έρχεται στο μυαλό κάποια κινητική 

αναπηρία, κάποιο κινητικό θέμα και όχι τόσο νοητικό, δηλαδή αυτό σκέφτομαι για την 

αναπηρία». 

«Αρχικά μου έρχονται στο μυαλό τα άτομα που είναι ειδικών αναγκών και επίσης 

υπάρχουν πολλές μορφές αναπηρίας, κυρίως δύο μεγάλες κατηγορίες είναι η σωματική και η 

νοητική». 

«Άτομα με νοητική υστέρηση, άτομα που έχουν πρόβλημα σωματικό, άτομα που έχουν 

προβλήματα όρασης, άτομα που έχουν προβλήματα ομιλίας». 

 «Συνήθως σκέφτομαι κάποιο άτομο με φυσική αναπηρία». 

 «Η αναπηρία είναι δυσκολία ομιλίας, έκφρασης, κίνησης, έλλειψη κάποιων δεξιοτήτων 

σε γενικές γραμμές». 

«Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι κάποιο άτομο που έχει ειδικές ανάγκες. 

Συνήθως όμως κάπου υστερεί εξωτερικά ή πνευματικά από κάποιον μέσο όρο νορμάλ 

ανθρώπου». 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος απεικόνισης της αναπηρίας από τα 

άτομα χωρίς αναπηρία. 
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Πίνακας 2: Απεικόνιση της Αναπηρίας 

Απεικόνιση της 

Αναπηρίας 
Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Διαφορετικότητα 

 
           Χ      Χ   

Δυσμορφία     Χ Χ               

Ανημπόρια  Χ Χ                  

Έλλειψη λόγου, 

ομιλίας και 

έκφρασης 

   Χ Χ    Χ        Χ    

Δυσλειτουργία/κακή 

λειτουργία του 

εγκεφάλου 

 Χ                 Χ  

Σωματικά μη 

αρτιμελής 
   Χ Χ  Χ Χ Χ Χ       Χ Χ   

Παραμόρφωση                  Χ   

Απουσία κίνησης, 

όρασης, ακοής ή/και 

λόγου 

   Χ Χ   Χ Χ Χ Χ  Χ Χ Χ Χ Χ  Χ Χ 

Ανικανότητα Χ                    

Νοητική υστέρηση     Χ  Χ Χ Χ  Χ     Χ Χ    

Έλλειψη ή πλήρης 

απουσία δεξιοτήτων 
                Χ    

 

Σε γενικές γραμμές,  παρατηρείται ότι η αναπαράσταση της αναπηρίας των ατόμων 

χωρίς αναπηρία, σύμφωνα με το διαθέσιμο δείγμα συμμετεχόντων, εστιάζει στην 

οποιαδήποτε εμφανή «βλάβη» των ατόμων με αναπηρία. Αν και οι απαντήσεις που 

δόθηκαν περιελάμβαναν πολύπλευρες απεικονίσεις της αναπηρίας, εντούτοις κυριαρχεί ο 

τύπος της αναπηρίας σε πλαίσιο σωματικό/φυσικό με απώλεια κίνησης. 

 

3.1.1 Χαρακτηριστικά του ατόμου με αναπηρία 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία, οι απαντήσεις ανά 

συμμετέχοντα ήταν πάνω από μία, καθώς πάνω από τους μισούς διαχώριζαν αυτά τα 

χαρακτηριστικά ανά τύπο αναπηρίας, κάνοντας τον διαχωρισμό ανάμεσα σε κινητική, 
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νοητική και οπτική αναπηρία, θεωρώντας πως η διάκριση αυτή είναι καθοριστική για την 

εικόνα που έχει το άτομα με αναπηρία. Η πλειοψηφία (13 στους 20 συμμετέχοντες) 

συνέδεσε τα άτομα με αναπηρίες με την σωματική και κινητική αναπηρία, με κάποιο 

ελλιπές μέρος του σώματος και με κάποια δυσμορφία στα χαρακτηριστικά του προσώπου. 

Ωστόσο, ένα βασικό χαρακτηριστικό των ατόμων με αναπηρία για το 40% των 

συμμετεχόντων φάνηκε πως είναι η χρήση βοηθητικού εξοπλισμού, όπως είναι τα 

αναπηρικά αμαξίδια για τα άτομα με κινητική αναπηρία και το λευκό μπαστούνι για τα 

άτομα με οπτική αναπηρία. 

Μεταξύ των απαντήσεων για τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία, 7 

συμμετέχοντες ανέφεραν την νοητική αναπηρία. Συγκεκριμένα τα άτομα που έχουν 

νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόηση, δεν σκέφτονται καλά και 

δυσκολεύονται στην ομιλία και την έκφραση. Επιπλέον, χαρακτηριστικές είναι οι 

απαντήσεις 2 συμμετεχόντων οι οποίοι ανέφεραν τους κωφούς και γενικότερα τα άτομα με 

προβλήματα ακοής, τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικό για να ακούν. 

Αν και η πλειοψηφία των απαντήσεων αφορούσε χαρακτηριστικά σωματικής και 

νοητικής φύσης, ένας συμμετέχοντας ανέφερε ως χαρακτηριστικό των ατόμων με 

αναπηρία τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον κακό ψυχισμό, την κακή συναισθηματική και 

ψυχολογική κατάσταση, την κατάθλιψη και την αναγκαιότητα βοήθειας, ενώ 3 

συμμετέχοντες ανέφεραν στα χαρακτηριστικά και το Σύνδρομο Down. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

«Όσον αφορά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, σίγουρα είναι είτε να του λείπει κάποιο 

μέλος του σώματος, ας πούμε, ή να είναι παραμορφωμένο κάποιο μέλος του σώματος, είτε 

να έχει ειδικό εξοπλισμό για να βοηθιέται, όπως ο τυφλός με το μπαστούνι του, είτε ένας 

άνθρωπος με βαρηκοΐα να έχει το ακουστικό του, είτε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, είτε 
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χαρακτηριστικά που δημιουργεί το Σύνδρομο Down. Στα εσωτερικά, θα πρέπει να μιλήσεις, 

να επικοινωνήσεις για να τα καταλάβεις». 

«Δεν κατανοεί ακριβώς αυτά που του λέμε, μπορεί να μας απαντάει για κάποιο άλλο θέμα 

ενώ τον ρωτάμε κάτι άλλο. Υπάρχει και η σωματική αναπηρία, άτομα που δεν έχουν κάποιο 

μέλος του σώματος». 

«Το συνηθισμένο πρότυπο της κοινωνίας είναι να είναι σε αναπηρικό καροτσάκι, ωστόσο 

δεν ισχύει πάντα αυτό γιατί μπορεί να έχει και νοητική και να μην αντιλαμβάνεται κάποια 

πράγματα». 

«Το νοητικό πρόβλημα μπορώ να το καταλάβω από το πρόσωπο, από τον τρόπο που 

κινείται, από τον τρόπο που μιλάει και συμπεριφέρεται, αλλά υπάρχουν και αναπηρίες οι 

οποίες δεν φαίνονται». 

«Αδυναμία σε οτιδήποτε, είτε λόγου, έκφρασης, κινήσεων, δυσλειτουργία. Σε ψυχολογικό 

και συναισθηματικό επίπεδο, ίσως χαμηλή αυτοπεποίθηση, στεναχώρια, απελπισία, ανάλογα 

και με τη μορφή της αναπηρίας. Μπορεί να αισθανθεί και κάποιον κοινωνικό αποκλεισμό το 

άτομο με αναπηρία, άρα γενικά ο ψυχισμός του δεν είναι καλά και γενικά δεν μπορεί να 

λειτουργήσει μόνος του, χρειάζεται από κάποιον μια βοήθεια σε ανάλογα επίπεδα ανάλογα 

με τη μορφή (της αναπηρίας)». 

«Είναι σε αναπηρικό καροτσάκι, κάποιος να μην μπορεί να περπατήσει ή να έχει μια 

εμφανή αναπηρία, π.χ. Σύνδρομο Down, που τα παιδιά είναι σαν ‘μογγολάκια’». 

«Δυσκινησία και πρόβλημα μεταφοράς περισσότερο. Αυτό σκέφτομαι». 

«Θα σκεφτώ κάποιον με προβλήματα όρασης να κρατάει το άσπρο μπαστούνι ή τα 

χαρακτηριστικά του Σύνδρομο Down. Σε κάθε περίπτωση, έχει ένα αντικείμενο (το άτομο με 

αναπηρία) που το βοηθάει στην καθημερινότητα». 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα για τα χαρακτηριστικά του 

ατόμου με αναπηρία. 
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Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά του ατόμου με αναπηρία 

Χαρακτηριστικά του 

ατόμου με αναπηρία 
Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Μη αρτιμελές μέρος 

σώματος/κινητική 

αναπηρία 

  Χ Χ Χ  Χ Χ Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ   Χ 

Οπτική δυσμορφία     Χ Χ      Χ   Χ   Χ   

Χρήση βοηθητικού 

εξοπλισμού 
Χ   Χ  Χ    Χ Χ   Χ Χ     Χ 

Δυσκολία στην 

κατανόηση, ομιλία, 

έκφραση 

Χ Χ Χ Χ   Χ Χ Χ  Χ Χ    Χ Χ  Χ  

Κοινωνικός 

αποκλεισμός 
 Χ                Χ   

Σύνδρομο Down             Χ Χ Χ      

Όπως διαφαίνεται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, τα χαρακτηριστικά των 

ατόμων με αναπηρία εξαρτώνται κυρίως από τον τύπο της αναπηρίας. Εντούτοις, είναι 

προφανές ότι η αξιολόγηση αυτών των χαρακτηριστικών γίνεται με βάση την εξωτερική 

εμφάνιση. 

3.1.2 Ορατή και αόρατη αναπηρία 

Στο κατά πόσο η αναπηρία είναι εμφανής, το 75% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι δεν 

είναι πάντα ορατή, σε αντίθεση με 5 μόλις συμμετέχοντες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η 

αναπηρία πάντα γίνεται αντιληπτή με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (πίνακας 4). 

Πίνακας 4: Ορατή και αόρατη αναπηρία 

 Συμμετέχοντες 

Η αναπηρία είναι πάντα εμφανής 5 

Η αναπηρία δεν είναι πάντα εμφανής 15 

 

Από τους 15 συμμετέχοντες οι οποίοι θεωρούν ότι η αναπηρία δεν είναι πάντα εμφανής, 

η πλειοψηφία (το 80%) κατατάσσει στις αόρατες αναπηρίες τη νοητική αναπηρία, είτε 

ελαφριά/μέτρια είτε βαριά, τον αυτισμό, κάποια εγκεφαλική βλάβη και προβλήματα λόγου 

και ομιλίας. Οι υπόλοιποι 3 συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα προβλήματα ακοής ανήκουν 

στις αόρατες αναπηρίες (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5: Αόρατη αναπηρία 

Αόρατη αναπηρία Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Νοητική Αναπηρία Χ Χ Χ  Χ  Χ   Χ Χ Χ  Χ  

Αυτισμός   Χ   Χ          

Εγκεφαλική Βλάβη    Χ       Χ     

Προβλήματα λόγου και 

ομιλίας 
 Χ      Χ Χ       

Προβλήματα ακοής    Χ         Χ  Χ 

 

Το 25% των συμμετεχόντων (δηλαδή 5 άτομα) θεωρεί ότι η αναπηρία είναι πάντα 

εμφανής, κατατάσσοντας σε αυτή την κατηγορία κατά κύριο λόγο τη σωματική και 

κινητική αναπηρία, καθώς και την οπτική αναπηρία. Επιπλέον, η αναπηρία μπορεί να είναι 

εμφανής και από τα χαρακτηριστικά του προσώπου ή από κάποια δυσμορφία στο 

πρόσωπο. Μάλιστα, ένας συμμετέχων κατέταξε στις ορατές αναπηρίες, μαζί με την 

σωματική, και τη νοητική, θεωρώντας πως και αυτή πάντα φαίνεται (Πίνακας 6).  

Πίνακας 6: Ορατή αναπηρία 

Ορατή αναπηρία Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 

Νοητική αναπηρία Χ     

Σωματική/κινητική αναπηρία Χ Χ Χ Χ Χ 

Οπτική αναπηρία  Χ   Χ 

Δυσμορφία στο πρόσωπο   Χ Χ  

 

Συγκεκριμένα: 

«Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορείς να την καταλάβεις την αναπηρία, όπως 

η νοητική, όχι όμως βαριάς μορφής, αλλά πιο ελαφριά ή και μέτρια». 
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«Μπορεί ένα άτομο να συμπεριφέρεται σαν φυσιολογικός άνθρωπος και να μην μπορούμε 

να καταλάβουμε ότι μπορεί να έχει νοητικό θέμα, εκτός αν του μιλήσεις». 

«Οπτικά είναι πάντα εμφανής από κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει το 

πρόσωπό του, από τις κινήσεις του ατόμου». 

«Ναι, θεωρώ ότι είναι πάντα εμφανής. Εάν είναι σωματική, φαίνεται ότι το άτομο δεν 

έχει κάποια κινητικότητα ή φαίνεται στην κινησιολογία του γενικότερα ότι δεν είναι η 

φυσιολογική και αν είναι νοητική θα το δεις είτε στα μάτια του είτε στον τρόπο που μιλάει, 

μπορεί να τραυλίζει, μπορεί να αργεί να απαντήσει, μπορεί να αργήσει στο να αντιδράσει σε 

ένα ερέθισμα, μπορεί να μην απαντήσει με βάση τις κοινωνικές νόρμες». 

«Πολλές φορές μπορεί να συναναστραφούμε με άτομα και να μην καταλάβουμε αμέσως 

ότι είναι σε μεγάλο βαθμό η αναπηρία του, πάλι εξαρτάται με το βαθμό της νοητικής 

αναπηρίας. Αν είναι ελαφριά, μπορεί κάποιος να μην το καταλάβεις, μπορεί να μιλήσεις με 

τον άλλον, να είναι όλα οκ και να μην το καταλάβεις. Αν είναι όμως πιο βαριά η αναπηρία, 

μπορεί να το καταλάβεις αυτόματα». 

«Θεωρώ πως όχι, δεν φαίνεται πάντα. Δηλαδή αν μιλάμε για νοητική, αν το άτομο δεν 

μιλήσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να φανεί πάντα». 

«Μπορεί έναν τυφλό να μην τον καταλάβεις (ότι είναι τυφλός) όταν φοράει γυαλιά ηλίου, 

ενώ να του δώσεις ένα ποτήρι και να μην το δει, εκεί θα τον καταλάβεις». 

«Δεν είναι πάντα (εμφανής). Νομίζω ότι υπάρχουν αναπηρίες που δεν φαίνονται. Και πιο 

πολύ αναφέρομαι στην αναπηρία που είναι ελαφρώς νοητική καθυστέρηση την οποία από 

την πρώτη ματιά δεν μπορείς να τον καταλάβεις τον άλλον εάν δεν του ανοίξεις κουβέντα να 

του μιλήσεις ή να τον γνωρίσεις καλύτερα». 

«Αν είναι κάποια νοητική αναπηρία ελαφριάς μορφής, μπορεί και να μην το ξεχωρίσεις 

με την πρώτη ματιά». 

«Το να μην ακούει κάποιος, ας πούμε, εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται». 
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«Ένας άνθρωπος ο ποίος δεν έχει ορθό λόγο δεν φαίνεται ότι κάπου κολλάει, ότι κάπου 

αργεί ‘να στροφάρει’». 

«Κατ’ εμέ δεν φαίνεται πάντα η αναπηρία, πως υπάρχουν ήπιες μορφές αυτισμού, 

λειτουργικός αυτισμός. Και άτομα στον κύκλο μας μπορεί να έχουν κάποιας μορφής μικρή 

νοητική υστέρηση». 

«Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακουστικά προβλήματα και δεν τους 

καταλαβαίνεις κατ’ ευθείαν». 

Γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία δε θεωρεί ότι η αναπηρία διαφαίνεται πάντα 

εμφανισιακά. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα 

ότι μεγάλο ρόλο στην αναγνώριση των αόρατων αναπηριών, όπως αυτές τις 

αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες, διακατέχει η διαπροσωπική επαφή και επικοινωνία. 

Για να αντιληφθούν ότι κάποια άτομα έχουν κάποιας μορφής αναπηρία, πρέπει να έρθουν 

σε επαφή μαζί τους. 

 

3.2. Κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία – Κοινωνική συμπερίληψη 

ατόμων με νοητική αναπηρία. 

3.2.1 Η εννοιολόγηση της κοινωνικής συμπερίληψης  

Όσον αφορά τον ορισμό της κοινωνικής συμπερίληψης, η πλειοψηφία, δηλαδή οι 16 

από τους 20 συμμετέχοντες, την αντιλαμβάνεται ως την απλή ένταξη του ατόμου με 

αναπηρία στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Ωστόσο, 2 από τους συμμετέχοντες 

διευκρίνισαν ότι η κοινωνική συμπερίληψη μπορεί να γίνει με προϋποθέσεις, οι οποίες 

εξαρτώνται από το βαθμό της εκάστοτε αναπηρίας. Συγκεκριμένα: 

«Κοινωνική συμπερίληψη θεωρώ πως είναι η προσπάθεια από τον κοινωνικό περίγυρο 

να εντάξει ένα άτομο με κάποια μορφή αναπηρίας, ‘φυσιολογικά’ άτομα να εντάξουν ένα 

άτομο Αμεα στην κοινωνική τους ομάδα». 
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«Είναι τρόποι ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνίας μας». 

«Είναι το πώς εντάσσεται (ένα άτομο με αναπηρία) μέσα στην κοινότητα». 

«Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία με προϋποθέσεις. Σε κάποιους μπορεί να γίνει, σε 

κάποιους μπορεί να μην γίνει. Ανάλογα με την αναπηρία που έχει ο κάθε άνθρωπος. Οι πιο 

βαριές περιπτώσεις δεν μπορούν». 

«Με τον συγκεκριμένο όρο περιλαμβάνουμε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων, αν μπορώ να 

το πω έτσι. Τους υγιείς, τους ασθενείς, τα άτομα με κινητικά προβλήματα, με νοητικά 

προβλήματα σε όλο το φάσμα το κοινωνικο-πολιτικό, το οικονομικό». 

«Είναι η ένταξη ανάπηρων ατόμων στην κοινωνία αλλά θέλουν από το κράτος μια 

φροντίδα, να μην τους εξαιρούμε». 

 «Το να συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με κάποιας μορφής αναπηρία στο κοινωνικό 

κομμάτι». 

«Η πλήρης ένταξη αυτών των ατόμων στην κοινωνία». 

«Να μπορούν τα άτομα με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία να ενταχθούν στο κοινωνικό 

σύνολο, να κάνουν ότι ακριβώς κάνουμε και εμείς». 

Μάλιστα, 3 από τους 20 συμμετέχοντες έδωσαν μια λεπτομερέστερη περιγραφή της 

κοινωνικής συμπερίληψης αναφέροντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία 

περιλαμβάνει βήματα και διάφορους τρόπους για να επιτευχθεί όσο γίνεται πιο ομαλά και 

φυσιολογικά η ένταξη στο κοινωνικό πλαίσιο. Επιπλέον, δεν αναφέρθηκε η απλή ένταξη 

αλλά η πλήρης δραστηριοποίηση και συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. 

Συγκεκριμένα: 

«Η συμπερίληψη είναι στην ουσία η έννοια κατά την οποία τα άτομα με αναπηρία 

μπορούν, έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα, είναι δηλαδή και σε θέση αλλά τους 

δίνουμε και την ευχέρεια και τη δυνατότητα να κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνουμε και 

εμείς, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην κοινωνία, να πολιτευθούν, να αθληθούν, να 
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δραστηριοποιηθούν, να συμμετέχουν στην εκπαίδευση, να εργαστούν φυσικά. Επομένως η 

συμπερίληψη, με βάση την οποία κινείται και το ελληνικό σχολείο, είναι το να ενταχθεί το 

παιδί με αναπηρία μέσα στο ευρύτερο κανονικό κοινωνικό πλαίσιο για να προχωρήσουν στη 

ζωή». 

«Είναι η διαδικασία η οποία με κάποια δεδομένα, όρους, κανόνες, κάπως έτσι το έχω 

εγώ στο μυαλό μου, με κάποια βήματα – κανόνες κάποια άτομα διαφορετικά από τον μέσο 

όρο της κοινωνίας, με διάφορα προβλήματα, το πώς θα ενταχθούν όσο το δυνατόν πιο 

φυσιολογικά και να παραμείνουν φυσιολογικά στην κοινωνία». 

«Το να συμπεριληφθεί το άτομο μέσα στην κοινωνία, το να συμμετέχει, να εγκολπωθεί, να 

γίνει ένα με το κοινωνικό σύνολο, να ενεργεί, να κάνει πράγματα μέσα στην κοινωνία, όχι 

μόνο να υπάρχει απλά αλλά να κάνει και πράγματα». 

Ωστόσο, ένας συμμετέχων τοποθέτησε την κοινωνική συμπερίληψη στο σχολείο, 

θεωρώντας ότι όλοι οι συμμαθητές στα διαλείμματα πρέπει να μην αφήνουν στο 

περιθώριο κάποιο άτομο με κινητική ή νοητική αναπηρία, επικαλούμενος ρατσιστική 

αντιμετώπιση σε περίπτωση που γίνεται το αντίθετο: 

 «Κυρίως το σχολείο μού έρχεται στο μυαλό, να κάνουνε παρέα όλα τα παιδάκια, να μην 

μένει κανένα στο περιθώριο, γιατί αν είναι ανάπηρος ο άλλος, είτε κινητικά είτε εγκεφαλικά, 

το θεωρώ τραγικό να μην τον κάνει κάποιος παρέα και τέρμα ρατσιστικό επίσης». 

 

Πίνακας 7: Εννοιολόγηση κοινωνικής συμπερίληψης 

Κοινωνική συμπερίληψη Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Απλή ένταξη στο κοινωνικό 

σύνολο/κοινότητα 
Χ Χ Χ Χ Χ  Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ  Χ Χ Χ Χ 

Πλήρης 

δραστηριοποίηση/συμμετοχή 

στην κοινωνία με βήματα 

     Χ   Χ       Χ     
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Εκπαιδευτική συμπερίληψη        Χ             

 

Συμπερασματικά, η κοινωνική συμπερίληψη γίνεται αντιληπτή από την πλειοψηφία ως 

η ένταξη του ατόμου με αναπηρία στην κοινωνία. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή εξαρτάται 

από το βαθμό αναπηρίας του ατόμου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην 

κοινωνική συμπερίληψη όλων των ατόμων με αναπηρία και όχι μόνο στα άτομα με 

νοητική αναπηρία (Πίνακας 7). 

 

3.2.2 Το άτομο με αναπηρία/νοητική αναπηρία ως ενεργό μέλος της κοινωνίας  

Στο αν τα άτομα με αναπηρία/νοητική αναπηρία μπορούν να είναι μέλη της κοινωνίας 

και να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτή, η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή 19 από τους 20 

συμμετέχοντες, έδωσε θετική απάντηση. Ωστόσο, η ικανότητα των ατόμων με 

αναπηρία/νοητική αναπηρία για την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία εξαρτάται από 

προϋποθέσεις και από τους εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να περιορίζουν τα άτομα.  

Κύριο λόγο κατέχει η κοινωνία σύμφωνα με 12 συμμετέχοντες, καθώς εκείνη ορίζει τις 

συνθήκες για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την ενεργή 

συμμετοχή τους είναι τα θέματα υποδομών, τα σχολεία, η εργασία, και φυσικά ο 

περιορισμός από την ίδια τους την αναπηρία. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι 

η ίδια η αναπηρία αποτελεί παράγοντα που περιορίζει την πλήρη συμμετοχή τους στην 

κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

«Άνετα μπορούν να είναι μέλη της κοινωνίας, αλλά είναι ευθύνη της κοινωνίας να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να ενταχθεί ένα άτομο με αναπηρία ως 

λειτουργικό μέλος της κοινωνίας, δηλαδή από το πιο απλό, να φτιάξει μία ράμπα για τα 

άτομα που βρίσκονται σε καροτσάκι προκειμένου αυτό το άτομο να μπορέσει να κινηθεί έξω. 

Να μπορέσει δηλαδή με αυτό τον τρόπο να του ανοίξει τον δρόμο για να προσφέρει αυτά που 

έχει να προσφέρει, γιατί άμα δεν μπορεί να κινηθεί αυτός ο άνθρωπος, δε θα μπορεί και να 
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προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει άμα δεν μπορεί να φτάσει στη δουλειά του, και σε 

μέρη άλλα πολιτιστικής ζωής. Δηλαδή η κοινωνία δημιουργεί ή θα δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του αυτό ο άνθρωπος με αναπηρία. Όπως και 

για τα άτομα με νοητική υστέρηση, ας πούμε, με νοητικής μορφής αναπηρία, θα πρέπει εκεί 

πέρα να τους υποστηρίξει η κοινωνία δημιουργώντας ένα πλαίσιο ώστε να τους κατευθύνει 

σε πράγματα στα οποία μπορούν να προσφέρουν, που οι δυνατότητές τους αρκούν για να 

προσφέρουν είτε επαγγελματικά είτε αλλιώς». 

«Φυσικά και μπορούν τα άτομα με αναπηρία να είναι μέλη αυτής της κοινωνίας, απλά 

εμείς οι φυσιολογικοί δεν τα εντάσσουμε. Μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο με ειδικά σχολεία, 

με μέρη με ειδικούς ανθρώπους όπου μπορούν να τους βοηθήσουν και να τους εντάξουν 

ομαλά». 

«Και να είναι μέλη της κοινωνίας και να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία μπορούν, ως 

ένα βαθμό που τους επιτρέπεται βέβαια από τον ίδιο τους τον εαυτό και την αναπηρία τους». 

«Εννοείται ότι μπορούν να είναι μέλη και τα βοηθάει και η τεχνολογία σε αυτό. Και 

βέβαια σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διευκολύνσεις από την κοινωνία. Ας 

πούμε για ένα παιδί με αμαξίδιο, θα πρέπει να υπάρχει σε ένα κτήριο που θα πάει να 

εργαστεί είτε ασανσέρ είτε ράμπα. Ή μπορεί να τα βοηθήσει ένα ακουστικό, ή μια γραφή 

braille, να είναι μεταφρασμένο ένα κείμενο. Μπορούν ωστόσο να συμμετέχουν. Και να 

έχουν ενεργό ρόλο μπορούν. Τώρα, τα άτομα με νοητική, βέβαια, σίγουρα κάποια στιγμή θα 

πρέπει να βρίσκεται ένα φυσιολογικό άτομο το οποίο θα τα υπερκαλύπτει ή θα τα ξεπεράσει, 

ειδικά σε ανταγωνιστικές δουλειές. Σε μια εταιρεία, για παράδειγμα, ο διευθυντής μπορεί να 

μην προσλάβει ένα τέτοιο άτομο, όχι από ρατσιστική οπτική, αλλά από οπτική με βάση το 

κέρδος για παράδειγμα θα θέλουν κάποιον πιο αποδοτικό. Υποβοηθούμενα, όμως, μπορούν, 

με την τεχνολογία ή και με χρήματα πολλές φορές, γιατί καμιά φορά χρειάζεται και η 

οικονομική άνεση για ένα παιδί με αναπηρία να συμμετέχει. 
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«Εξυπακούεται ότι μπορεί να είναι μέλη, και σε κάποιες δραστηριότητες και να 

συμμετέχουν αλλά ανάλογα με τις δυνατότητες και πού μπορεί να φτάσει ο καθένας». 

«Εδώ στις απόψεις μου υπάρχει ένας διχασμός. Δηλαδή, ας πούμε, τα μικρά άτομα τα 

οποία είναι στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο και το λύκειο, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάνε σε 

ένα ειδικό σχολείο ή αν θα πρέπει να πάνε σε κανονικό σχολείο. Από τη μία θεωρώ ότι το 

ειδικό σχολείο μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός, να 

τα προσέξει καλύτερα, να τους παρέχει καλύτερη φροντίδα. Από την άλλη βέβαια και στο 

γενικό σχολείο όπου πάνε όλα τα παιδιά, και πάλι και εκεί πιστεύω ότι είναι καλό να πάνε 

αυτά τα παιδιά γιατί θα κοινωνικοποιηθούν, θα αντιμετωπιστεί αλλιώς πιστεύω το πρόβλημά 

τους, δε θα αντιμετωπιστεί κάτι πολύ δύσκολο το οποίο θα τους ‘ρίξει’ και θα θεωρήσουν 

ότι δεν μπορούν να το ξεπεράσουν και τα σχετικά. Για τα ενήλικα άτομα, εξαρτάται από το 

βαθμό αναπηρίας αλλά κατά βάση θεωρώ ότι πρέπει να είναι μέλη της κοινωνίας και να 

κάνουν ουσιαστικά πράγματα, να συμμετέχουν σε δουλειές, στη μόρφωση, σε 

δραστηριότητες, τα πάντα. Αλλά εξαρτάται από τον βαθμό, δηλαδή μπορεί να το κάνουν 

μόνοι τους ή με βοήθεια, να συμμετέχουν στην κοινωνία είτε μόνοι τους είτε με κάποιον 

δίπλα τους». 

 «Φυσικά και μπορούν να είναι μέλη της κοινωνίας, και να κάνουν πολλά πράγματα όπως 

και οι κανονικοί άνθρωποι. Μπορεί να κάνουν και περισσότερα γιατί κάνουν 

υπερπροσπάθεια σε σχέση με εμάς». 

«Βεβαίως και μπορούν να είναι μέλη, αναλόγως με τις δυνατότητές τους. Για να έχουν 

ενεργό ρόλο, έχει να κάνει με τις δυνατότητες που έχει το κάθε άτομο. Εκεί πάει ατομικά, 

έχει να κάνει με τις δεξιότητες κατά κάποιο τρόπο». 

«Κατά 90% μπορούνε να είναι μέλη αλλά πρέπει να βοηθήσει και λίγο η κοινωνία, εμείς, 

το κράτος αλλά πρωτίστως η οικογένειά τους πρέπει να τα κάνει να αισθανθούν ότι είναι 
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μέλη της κοινωνίας. Νομίζω ότι ξεκινάει από εκεί, να τους φτιάξουν τη ψυχολογία σαν να 

λέμε και μετά θα βοηθήσει και ο έξω κόσμος». 

«Χρειάζονται κάποιες βάσεις και υποδομές από την πολιτεία. Όταν η πολιτεία δεν έχει 

καμία υποδομή για αυτά τα άτομα, δυστυχώς εκεί πάμε και στο ότι δεν υπάρχει πλήρης 

ένταξη. Ας πούμε στο πώς θα βγούνε μία βόλτα έξω. Δε θα σου πω για εργασία, ειδικά στην 

Ελλάδα που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα εν έτει 2020. Π.χ. ένα άτομο με καροτσάκι, 

εδώ στα Γιάννενα, μπορεί αυτό το άτομο να πάει βόλτα; Δυστυχώς όχι. Τα άτομα που έχουν 

πρόβλημα με την όραση, σε πόσα σημεία της πόλης που υποτίθεται ότι υπάρχουν οι πλάκες 

για τα άτομα που έχουν τύφλωση, έχουν οι καταστηματάρχες τα τραπέζια τους πάνω σε αυτές 

τις πλάκες. Για τις νοητικές αναπηρίες, τα άτομα που έχουν βαριές αναπηρίες χρειάζονται 

έναν βοηθό, να είναι υποβοηθούμενα, και συνήθως οι γονείς έχουν αυτόν τον ρόλο και η 

οικογένεια». 

«Ως ένα σημείο ναι. Δηλαδή κάποια άτομα που έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, είναι 

πολύ δύσκολο να αναπτύξουν δεξιότητες που εμείς έχουμε έτσι και αλλιώς, που τις θεωρούμε 

δεδομένες». 

Ωστόσο, ένας συμμετέχων απέκλεισε εντελώς από την κοινωνική συμμετοχή τα άτομα 

με βαριά νοητική αναπηρία, καθώς θεωρεί ότι η φύση της αναπηρίας είναι τέτοια ώστε το 

άτομο που τη φέρει δεν μπορεί να συμμετάσχει:  

«Δεν μπορούν όλες οι περιπτώσεις να συμμετέχουν ούτε να έχουν ενεργό ρόλο. Για 

παράδειγμα, τα άτομα με βαριά νοητική. Δεν μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο λόγω των 

περιορισμών τους». 

Πίνακας 8: Παράγοντες που καθορίζουν την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία 

Παράγοντες Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Κοινωνία Χ  Χ  Χ  Χ Χ  Χ Χ  Χ Χ Χ  Χ  Χ  
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Υποδομές  Χ  Χ Χ Χ Χ  Χ   Χ   Χ Χ  Χ   

Σχολεία  Χ      Χ Χ       Χ     

Εργασία Χ     Χ            Χ   

Βαθμός 

αναπηρίας 
Χ  Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ  Χ Χ 

 

Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι τα άτομα χωρίς αναπηρία, όπως παρουσιάζονται 

από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, είναι απόλυτα θετικοί στη συμμετοχή των ατόμων 

με αναπηρία/νοητική αναπηρία, παρά τα εμπόδια που τίθενται από την πολιτεία, την ίδια 

την κοινωνία και τους περιορισμούς τους οποίους θέτει η ίδια η φύση της αναπηρίας 

(Πίνακας 8). 

 

3.2.3 Αποτελέσματα της συνύπαρξης του ατόμου με νοητική αναπηρία με τα άτομα 

χωρίς αναπηρία  

Οι 19 από τους 20 συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία 

ωφελούνται από την κοινωνική συνύπαρξη με άτομα χωρίς αναπηρία. Η πλειοψηφία 

θεωρεί ότι μέσω της μίμησης τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να υιοθετήσουν 

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, να βελτιωθούν στον λόγο και την ομιλία, να αυξηθεί 

η κοινωνικοποίησή τους, και να βοηθηθούν σε θέματα αυτοσεβασμού, αυτοεκτίμησης και 

αυτοπεποίθησης.  

Ωστόσο, το 75% των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι για να ωφεληθούν τα άτομα με 

νοητική αναπηρία, είναι απαραίτητη και μια προηγούμενη γνώση των ατόμων χωρίς 

αναπηρία. Τα άτομα χωρίς αναπηρία χρειάζεται να γνωρίζουν ήδη πώς να συμπεριφερθούν 

στα άτομα με νοητική αναπηρία ώστε τα ίδια να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τον μέγιστο 

βαθμό ωφέλειας. 
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Από αυτό το ποσοστό, περίπου οι μισοί συμμετέχοντες (8 άτομα) υποστηρίζουν ότι 

πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση. Και τα άτομα με νοητική αναπηρία και τα άτομα 

χωρίς αναπηρία μπορούν να ωφεληθούν από αυτή τη σχέση. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

«Η συνύπαρξη με εμάς τα επηρεάζει θετικά τις περισσότερες φορές γιατί προσπαθούν να 

βελτιώσουν τον εαυτό τους, αλλά είναι και κάποιες φορές που νιώθουν οι ίδιοι κατώτεροι 

και προσπαθούν να κάνουνε πράγματα που κάνουμε εμείς και αυτό βγαίνει σε κάτι 

αρνητικό». 

«Μπορούν να ωφεληθούν γιατί από τη στιγμή που νιώθουν ότι εντάσσονται στην 

κοινωνία τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αυξάνεται ο βαθμός κοινωνικοποίησής τους». 

«Ωφελούνται σίγουρα γιατί μπορούν και να μιμηθούν τρόπους συμπεριφοράς. Ωστόσο, το 

άτομο το ‘φυσιολογικό’ θα πρέπει να γνωρίζει λιγάκι και κάποια πράγματα για την αναπηρία 

για να είναι ακόμα πιο ανταποδοτικό. Θα πρέπει με τη συμπεριφορά του να μην προσβάλλει, 

να μη φέρνει σε δύσκολη θέση το άτομο με αναπηρία, αλλά σίγουρα μπορούν να 

βοηθήσουν». 

«Μπορούν να ωφεληθούν με το να κάνουν παρέα. Όταν κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο 

μη ανάπηρο, παίρνουν πολλά χαρακτηριστικά από τον άνθρωπο αυτό, και συμπεριφορά γιατί 

τα περισσότερα άτομα με αναπηρία νοητική μιμούνται κιόλας. Οπότε μπορούν να πάρουν 

πολλά θετικά». 

«Είναι καλό να συναναστρέφονται με εμάς. Αλλά πρέπει και εμείς να έχουμε την 

απαραίτητη μόρφωση και παιδεία να συναναστραφούμε μαζί τους ώστε να τους ωφελήσουμε 

εμείς. Δε θα πρέπει βέβαια να τους κοιτάζουμε και να λέμε ότι είναι άτομα με αναπηρία και 

να νιώθουν μειονεκτικά. Είμαστε όλοι άνθρωποι και είναι ακριβώς το ίδιο με εμάς. Θεωρώ 

ότι θα ωφεληθούν και δεν είναι κάτι κακό. Είναι καλό να κοινωνικοποιηθούν και να 

συναναστρέφονται είτε με άτομα πάλι που έχουν αναπηρία είτε με άτομα χωρίς αναπηρία». 
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«Κάποια άτομα με βάση τον βαθμό της αναπηρίας τους δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν μόνα τους, άρα έχουν ανάγκη από μας. Αλλά και εμείς μπορεί να τους 

έχουμε ανάγκη, δηλαδή κάποιοι μπορεί να θέλουν να βοηθάνε τέτοια άτομα, να είναι η χαρά 

τους, να είναι η δουλειά τους, εθελοντικά». 

«Όλοι οι άνθρωποι, και αυτό ισχύει και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, επηρεαζόμαστε 

μεταξύ μας με τη συμπεριφορά, με την ομιλία, με οτιδήποτε μας χαρακτηρίζει. Με αυτή την 

έννοια, μπορούν και τα άτομα με αναπηρία να επηρεαστούν και κυρίως να ωφεληθούν». 

«Κανονικά ωφελούνται, αρκεί να υπάρχουν προϋποθέσεις γιατί πολλές φορές ‘κολλάμε’ 

μπροστά σε τέτοια άτομα, δεν ξέρουμε πώς να τους μιλήσουμε, πώς να τους 

αντιμετωπίσουμε, γενικά ερχόμαστε σε αμηχανία». 

«Ίσως να επηρεάζονται θετικά εάν μάθουμε πρώτα εμείς πώς να συμπεριφερόμαστε σε 

τέτοια άτομα. Δηλαδή αν αυτό που παίρνουν από εμάς είναι ρατσισμός, σίγουρα δεν τα 

βοηθάει. Αλλά αν έχουμε έστω κάποιες βασικές γνώσεις στο πώς να συνυπάρχουμε, σίγουρα 

μπορούν να πάρουν κάποια θετικά πράγματα». 

«Μπορούμε εμείς να τους προσφέρουμε ψυχολογική υποστήριξη. Αν έχουν προβλήματα 

κινητικότητας, να τους βοηθήσουμε με αυτό». 

«Είναι αμφίδρομο. Πιστεύω και εμείς μπορούμε να επωφεληθούμε από τη συνύπαρξη που 

δεν είμαστε στα άτομα με αναπηρία αλλά και τα ίδια. Είναι θέμα επικοινωνίας, 

συναναστροφής, κινητικότητας. Αν δεν συναναστραφείς με ένα τέτοιο άτομο, δεν ξέρεις και 

πώς να το αντιμετωπίσεις κιόλας. Θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε καθαρά ψυχολογικά, 

σε θέματα αυτοεκτίμησης, αυτοσεβασμού, να είναι χαρούμενο το άτομο». 

Ωστόσο, ένας συμμετέχοντας δεν θεωρεί ότι η κοινωνική συνύπαρξη με άτομα χωρίς 

αναπηρία μπορεί να ωφελήσει τα άτομα με νοητική αναπηρία. Υποστηρίζει ότι τα άτομα 

με νοητική αναπηρία θα ωφεληθούν περισσότερο από την επαφή με κάποιο κατοικίδιο 

ζώο, λόγω της άδολης αγάπης που αυτό θα προσφέρει, σε αντίθεση με τα άτομα χωρίς 
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αναπηρία που έχουν τη, προδιάθεση για ρατσισμό, στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

Συγκεκριμένα: 

«Η καλύτερη ωφέλεια για τα άτομα με αναπηρία είναι να έχουν δίπλα τους ένα ζώο. Το 

ζώο το οποίο είναι αθώο, δεν έχει τα ένστικτα που έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να σε 

κοροϊδέψει, δεν μπορεί να σου πει κάτι να σε πειράξει. Επομένως είναι πάρα πολύ κοντά σε 

ένα τέτοιο άτομο και πιστεύω είναι ο καλύτερος φίλος του. Τώρα, συγκεκριμένα από 

άνθρωπο σε άνθρωπο υπάρχουν πολλά παραδείγματα που, δε θέλω να το πω ακριβώς 

ρατσιστικό με την έννοια του ρατσισμού, αλλά υπάρχει αυτό που μπορεί να σε κοροϊδεύει, 

μπορεί να σου λέει διάφορα άσχημα πράγματα, γενικά να σε περιπαίζει, να είναι 

προκατειλημμένος ο άλλος»». 

Πίνακας 9 :Θετική επίδραση της συνύπαρξης των ατόμων με νοητική αναπηρία με άτομα χωρίς 

αναπηρία 

Επίδραση Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Βελτίωση κοινωνικών 

δεξιοτήτων 
Χ  Χ  Χ   Χ Χ   Χ Χ Χ   Χ  Χ Χ 

Βελτίωση λόγου και ομιλίας      Χ Χ     Χ        Χ 

Ενίσχυση κοινωνικοποίησης  Χ    Χ Χ  Χ Χ    Χ   Χ Χ Χ  

Ενίσχυση 

αυτοσεβασμού/αυτοεκτίμησης/ 

αυτοπεποίθησης 

Χ   Χ Χ Χ  Χ   Χ  Χ  Χ   Χ   

Καμία/αρνητική επίδραση                Χ     

 

Πίνακας 10: Τρόποι επίτευξης της θετικής επίδρασης στη συνύπαρξη των ατόμων με νοητική 

αναπηρία με άτομα χωρίς αναπηρία 

Τρόποι επίτευξης Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Μίμηση Χ   Χ Χ    Χ Χ Χ  Χ  Χ  Χ  Χ 
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Προηγούμενη 

γνώση σε θέματα 

αναπηρίας 

 Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ  Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ Χ 

Αμφίδρομη σχέση  Χ    Χ   Χ Χ  Χ Χ    Χ   Χ 

 

Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται μια θετική τάση όσον αφορά στην ωφέλεια της 

κοινωνικής συνύπαρξης ατόμων με νοητική αναπηρία με άτομα χωρίς αναπηρία. Η 

πλειοψηφία των συγκεκριμένων συμμετεχόντων θεωρεί πως τα άτομα με νοητική 

αναπηρία μπορούν να επηρεαστούν θετικά μέσω της μίμησης με άμεσο αντίκτυπο στην 

βελτίωση της συμπεριφοράς τους και της ομιλίας τους ή της ανταπόκρισής τους σε κάποιο 

ερέθισμα. Επιπλέον, πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση μέσω της οποίας μπορούν όλοι 

να ωφεληθούν (Πίνακας 9 και 10). 

 

3.3. Ανασταλτικοί παράγοντες κοινωνικής συμπερίληψης ατόμων με νοητική 

αναπηρία  

Η απόλυτη ομοφωνία των συμμετεχόντων, δηλαδή το 100%, θεωρεί ότι υπάρχουν 

εμπόδια στην κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με νοητική αναπηρία. Τα εμπόδια τα οποία 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη 

περιλαμβάνουν τη ρατσιστική αντιμετώπιση από τα άτομα χωρίς αναπηρία, το 

ανοργάνωτο κράτος πρόνοιας, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές.  

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα άτομα χωρίς αναπηρία θέτουν τα εμπόδια και η 

ελληνική συγκεκριμένα κοινωνία, καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμη να αποδεχθεί και να 

εντάξει στους κόλπους της τα άτομα με νοητική αναπηρία. Επιπλέον, ένας συμμετέχων 

θεωρεί ανασταλτικό παράγοντα και τη μη ύπαρξη ή την αδράνεια σωματείων, 

οργανώσεων για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

«Υπάρχουν εμπόδια τα οποία έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους ατομικά αλλά και με 

την κοινωνία την ίδια και το κράτος. Όχι μόνο η κοινωνία αλλά και το πολιτικό κράτος. 
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Δηλαδή, τα άτομα δεν αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία με τον ίδιο τρόπο σίγουρα και 

δε θα δώσουν τις ίδιες ευκαιρίες, ας πούμε, ώστε να τους γνωρίσουμε και να τους 

αποδεχτούμε ως ίσους, και δεν είμαι σίγουρος αν το κοινωνικό κράτος φροντίζει σχετικά με 

την πρόσβαση και με τη δημιουργία των πλαισίων ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να 

είναι δραστήριοι και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και τα ταλέντα τους». 

«Δεν υπάρχουν υποδομές στην πόλη (των Ιωαννίνων), ας πούμε για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία. Είναι πολύ ελάχιστες οι υποδομές που υπάρχουν για να πάνε τα άτομα και να 

βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους, τον χαρακτήρα τους, τις γνώσεις τους και αναγκάζονται 

και εντάσσονται σε σχολεία και μέρη μη κατάλληλα, που εντασσόμαστε και εμείς. Αλλά και 

εμείς δημιουργούμε εμπόδια γιατί δεν τους βοηθάμε όσο πρέπει στην μόρφωσή τους, στην 

ψυχαγωγία τους». 

«Τις περισσότερες φορές υπάρχουν εμπόδια. Όχι τόσο από τους ίδιους αλλά από τα άτομα 

χωρίς αναπηρία. Αρχικά, τα άτομα χωρίς αναπηρία δεν τους βοηθάνε τόσο πολύ όσο θα 

έπρεπε και λόγω υποδομών αλλά κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, τους θεωρούν 

κατώτερους. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια προκατάληψη. Τις περισσότερες φορές η ίδια η 

κοινωνία δημιουργεί εμπόδια. Έχουμε έλλειψη υποδομών, δεν υπάρχουν αρκετά ειδικά 

σχολεία για αυτά τα άτομα. Και επίσης, όπως το βλέπω εγώ δεν υπάρχει η πρόθεση από εμάς 

τόσο πολύ να βοηθήσουμε. Ο καθένας στη μοίρα του. Και για αυτό ευθύνεται κυρίως το 

κράτος το οποίο δεν έχει τόσο ενεργό ρόλο όσο θα έπρεπε». 

«Υπάρχει πάντα η άλλη οπτική, ότι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν, ότι πρέπει να 

πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία, ότι δεν πρέπει να εργάζονται, υπάρχει πάντα και η άλλη 

άποψη. Υπάρχουν εμπόδια γιατί η κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη να δεχτεί παιδιά με 

αναπηρία και άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτό σταδιακά, σιγά-σιγά κάμπτεται. 

Πιο πολύ πιστεύω είναι θέμα οπτικής και αντιμετώπισης των πραγμάτων όπως την έχουμε 

στο μυαλό μας την αναπηρία σαν κοινωνία, γιατί κατά βάθος έχουμε και ρατσισμό μέσα μας 
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και πολλοί μπορεί να μην το δέχονται, ας πούμε, να εξισωθούν με ένα τέτοιο άτομο με 

αναπηρία. Η κοινωνία είμαστε εμείς, εμείς έχουμε πολλές απόψεις οι οποίες μπορεί να είναι 

και ρατσιστικές, μπορεί να είναι και στερεότυπες και σίγουρα δε δεχόμαστε όλοι το ίδιο ένα 

άτομο με αναπηρία είτε για συνάδελφο είτε για φίλο. Επομένως, η ίδια η κοινωνία γεννά 

μόνη της τα προβλήματα για αυτά τα άτομα είτε αφορά τα ίδια τα άτομα, είτε αφορά ακόμα 

και τις δομές, τη βοήθεια, είτε ακόμα και επιδόματα που ίσως παίρνουν, ίσως δεν παίρνουν 

άτομα με αναπηρία, βοήθειες που ίσως δεν έχουν, σωματεία που ίσως δεν έχουν, 

οργανώσεις που ίσως πάλι δεν έχουν, ή που μπορεί να έχουν και να είναι αδρανείς». 

«Γενικά υπάρχει ένας ρατσισμός, δεν υπάρχουν υποδομές αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία 

χρόνια έχει λίγο διορθωθεί αυτό, στο ελάχιστο, όχι τελείως. Όταν δεν μπορούν να πάρουν 

κάποια μέτρα για αυτά τα άτομα, όταν δεν μπορούν να βγάλουν κάποιους νόμους, γιατί το 

άτομο με αναπηρία υποτίθεται ότι είναι ίσο με εμάς, έχει τα ίσα δικαιώματα και τις ίδιες 

ευκαιρίες. Αν αυτό δεν το ‘προμοτάρει’ λίγο η κοινωνία, δεν μπορεί το ίδιο το άτομο να 

κάνει από μόνο του κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας». 

«Υπάρχουν και αντικειμενικά και φυσιολογικά εμπόδια. Τα αντικειμενικά είναι βάση των 

υποδομών. Και τα φυσιολογικά είναι ανάλογα με την αναπηρία που έχει ο καθένας, που δεν 

μπορεί να κάνει όλες τις δραστηριότητες». 

«Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, δεν είναι το μόνο πράγμα 

στο οποίο υστερούμε. Είμαστε προκατειλημμένοι, είμαστε λίγο σε αυτό δύσπιστοι. Εντάξει 

υπάρχουν υποδομές, ας πούμε τα σχολεία τα ειδικά, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που 

μπορεί να κάνουν τα άτομα αλλά δεν πιστεύω ότι τα υποστηρίζουμε και πολύ, εμείς και το 

κράτος. Κοιτάμε με μισό μάτι κάποιον και τον στιγματίζουμε και τον δείχνουμε με το 

δάχτυλο, ότι αυτός έχει αναπηρία, ότι είναι κατώτερος, ότι είναι ανίκανος». 

«Σε θέματα καθημερινά υπάρχει πρόβλημα. Π.χ. εμείς κάνουμε τα χαρτιά σε δημόσιες 

υπηρεσίες, σε συστήματα. Αυτοί θέλουν άνθρωπο για αυτό, δε θα τα καταφέρουν μόνοι τους 
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κάποιοι. Θέλει βοήθεια. Δεν βοηθάει και η κοινωνία σε αυτό. Δημιουργεί πάρα πολλά 

εμπόδια, είτε γραφειοκρατικά, είτε καθημερινά, είτε συμπεριφοράς. Δηλαδή υπάρχουν πάρα 

πολλοί άνθρωποι που μέχρι σήμερα τους έχουμε στα ‘πατώματα’, δεν έχουμε καλή αντίληψη 

για αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους βοηθάμε ψυχολογικά να πάρουν τα ‘πάνω’ τους έτσι 

ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία γιατί είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι και αυτοί, άσχετα 

με τη δυσλειτουργία που μπορεί να έχουν είτε στο πώς να συμπεριφέρονται, στο πώς να 

κοινωνικοποιηθούν, στο πώς να κάνουν φίλους, να έχουν πιο πολλές ανθρώπινες σχέσεις 

όπως ένας απλός φυσιολογικός άνθρωπος». 

«Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές που θα βοηθήσουν αυτά τα άτομα να ενταχθούν στο 

σύνολο. Εμείς οι πιο ‘υγιείς, πιο φυσιολογικοί’ άνθρωποι δεν έχουμε τις γνώσεις, δεν έχουμε 

την εμπειρία, δεν τους βοηθάμε με τον τρόπο μας. Και μπορώ να πω ότι πολλές φορές 

είμαστε και ρατσιστές απέναντι σε αυτά τα άτομα. Οπότε είναι δύσκολο θεωρώ. Η κοινωνία 

δεν είναι έτοιμη ούτε εκπαιδευμένη, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, να έχει δίπλα της άτομα 

με νοητική αναπηρία». 

Πίνακας 11: Ανασταλτικοί παράγοντες κοινωνικής συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία 

Ανασταλτικοί παράγοντες Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ρατσισμός/προκαταλήψεις Χ Χ Χ Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  Χ 

Ανοργάνωτο κράτος 

πρόνοιας 
Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ Χ   Χ  Χ Χ Χ  Χ Χ  

Ανύπαρκτες υποδομές Χ  Χ Χ  Χ   Χ Χ Χ Χ  Χ Χ  Χ  Χ Χ 

Ανέτοιμη κοινωνία Χ Χ Χ   Χ Χ  Χ Χ  Χ  Χ  Χ Χ  Χ Χ 

Ανυπαρξία/Αδράνεια 

σωματείων/οργανώσεων 
 Χ  Χ       Χ          

Έλλειψη γνώσεων Χ Χ  Χ   Χ  Χ  Χ  Χ Χ   Χ  Χ  
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Συμπερασματικά, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες, η συμπερίληψη 

ατόμων με νοητική αναπηρία στην ελληνική κοινωνία είναι δύσκολα εφικτή καθώς 

υπάρχουν προβλήματα υποδομών, ανεπάρκεια του κράτους πρόνοιας και έλλειψη 

γνώσεων από τα άτομα χωρίς αναπηρία, καθώς και ρατσιστική αντιμετώπιση και 

προκαταλήψεις, για να βοηθήσουν ώστε να πραγματοποιηθεί (Πίνακας 11). 

 

3.3.1 Η κοινωνική αναπαράσταση της αναπηρίας ως ανασταλτικός παράγοντας 

επιτυχούς κοινωνικής συμπερίληψης 

Μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων διαφάνηκε ότι η ίδια η αναπηρία 

θεωρείται εμπόδιο για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με νοητική 

αναπηρία. Για το αν η ίδια η αναπηρία αποτελεί εμπόδιο, το 85% περίπου (17 στους 20 

συμμετέχοντες) θεωρούν ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας (Πίνακας 12.1).  

Πίνακας 12.1: Η ίδια η αναπηρία ως ανασταλτικός παράγοντας κοινωνικής συμπερίληψης 

Η  αναπηρία 

ως 

ανασταλτικός 

παράγοντας 

Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ναι Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  Χ Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ Χ Χ 

Όχι        Χ     Χ  Χ      

 

Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι δεν παίζει τόσο ρόλο η αναπηρία αυτή καθεαυτή, αλλά ο 

βαθμός της αναπηρίας. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι τα άτομα με ελαφριά και μέση 

νοητική αναπηρία είναι πιο εύκολο να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην κοινωνική 

συμπερίληψη σε σχέση με τα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία. Επιπλέον, ένας 

συμμετέχων θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η οικογένεια στο να μάθει να 

διαχειρίζεται το άτομο την αναπηρία του ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 
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«Και η νοητική αναπηρία αποτελεί εμπόδιο ανάλογα των βαθμό. Αν έχει μια ελαφριά 

νοητική, τότε θα του είναι πιο εύκολο να ενταχθεί συγκριτικά με άλλα άτομα τα οποία θα 

έχουν πιο βαριά». 

«Εμπόδιο η αναπηρία στις πιο ήπιες μορφές δεν είναι εμπόδιο γιατί κανονικά μπορούν να 

βγουν έξω βόλτα, να συζητήσουν με άλλους ανθρώπους. Αλλά σε πιο βαριές αναπηρίες, 

όπως είναι η βαριά καθυστέρηση, δεν μπορούν να κινηθούν τόσο εύκολα».  

«Η ίδια η αναπηρία, εγώ θεωρώ, ότι δυσκολεύει το άτομο σίγουρα. Δεν έχει την ίδια 

δυναμική όπως έχει ένα φυσιολογικό άτομο και χρειάζεται πάντα κάποια βοήθεια. Το 

εμποδίζει αλλά μπορεί να ξεπεραστεί». 

«Νομίζω ότι παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του ατόμου με αναπηρία, ο περίγυρός του, η 

οικογένειά του και γενικά πώς το αντιμετωπίζει το θέμα. Αλλά νομίζω τον κυριότερο ρόλο 

τον έχει η οικογένεια». 

«Σε ένα βαθμό η αναπηρία δεν τους βοηθάει. Παίζει ρόλο τι αναπηρία έχει και σε τι 

βαθμό». 

 «Όταν είναι διανοητικό το θέμα, πιστεύω είναι εμπόδιο. Τώρα ένα άτομο με νοητική 

υστέρηση, τι θα μπορούσε να κάνει; Πώς να ενταχθεί στην κοινωνία;». 

«Στην νοητική αναπηρία παίζει ρόλο ο βαθμός της αναπηρίας. Σε μια ελαφριά με μέση 

αναπηρία, είναι μεν εμπόδιο αλλά όχι αξεπέραστο. Μιας πιο βαριάς μορφής νοητική 

αναπηρία εννοείται ότι είναι πολλές φορές μεγάλο εμπόδιο». 

Εντούτοις, τρεις συμμετέχοντες (το 15% των συμμετεχόντων) υποστηρίζουν ότι η 

νοητική αναπηρία ως εμπόδιο δεν υφίσταται. Ένας εκ των συμμετεχόντων ισχυρίζεται ότι 

τα άτομα χωρίς αναπηρία θέτουν τα εμπόδια στο πώς αντιμετωπίζονται τα άτομα και στη 

συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση που με τη στάση τους τούς δημιουργείται. 

Επιπλέον, άλλος συμμετέχοντας υποστηρίζει ότι είναι ζήτημα ψυχικής δύναμης για να μην 

αποτελεί εμπόδιο η αναπηρία. Συγκεκριμένα: 
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«Δεν νομίζω η νοητική αναπηρία να αποτελεί εμπόδιο. Αυτό είναι στο δικό μας το μυαλό. 

Πολλά άτομα που έχουν αναπηρία, ίσα-ίσα σε κάποιος τομείς έχουν δυνατότητες που δεν 

έχουμε εμείς, ας πούμε, οι ‘φυσιολογικοί’. Άτομα με αναπηρία σε έναν τομέα μπορεί να 

έχουν περισσότερες ικανότητες και είναι και το περιβάλλον που θα μεγαλώσει το παιδί. Αν οι 

γονείς, το περιβάλλον, το σχολείο του περάσουν το μήνυμα ότι ‘εσύ έχεις νοητική αναπηρία, 

είσαι άχρηστος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα’, τότε έτσι θα πορευτεί. Εάν όμως θεωρήσει 

τον εαυτό του ικανό, τότε η αναπηρία δε θα είναι τόσο πρόβλημα». 

«Αυτό εξαρτάται από το πόση ψυχική δύναμη έχει, πόσο θα τον πάρει από κάτω, τι θα τον 

‘ανεβάσει’ πιο πολύ για να δείξει τι πραγματικά αξίζει σαν άνθρωπος. Παίζει ρόλο και ο 

παράγοντας ‘κατάθλιψη’». 

«Και δεσμεύεται από την αναπηρία και δε δεσμεύεται. Εγώ πιστεύω ότι δε δεσμεύεται. 

Απλά είναι στο χέρι του καθενός να ξεπεράσει το δικό του προβληματισμό και να πει ‘ξέρεις, 

έχω αυτό, το πολεμάω’. Άρα δεν υπάρχει εμπόδιο, υπάρχει θέληση, να το γυρίσεις προς το 

θετικό. Βέβαια, στη διανοητική καθυστέρηση ίσως να φτάσει μέχρι ένα σημείο με τις 

θεραπείες, είναι λίγο πιο δύσκολο. Εκεί χρειάζονται βοήθεια με συνοδό, με άλλον άνθρωπο 

για να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Αν είναι μόνα τους, νομίζω υπάρχει πρόβλημα. Είναι 

ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας». 

 

Πίνακας 12.2 :Η νοητική αναπηρία ως ανασταλτικός παράγοντας κοινωνικής συμπερίληψης 

Η  αναπηρία ως ανασταλτικός 

παράγοντας 
Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Βαθμός αναπηρίας Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  Χ Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ Χ Χ 

Ζητήματα 

ψυχολογικής/συναισθηματικής 

φύσεως 

 Χ Χ   Χ  Χ     Χ  Χ   Χ  Χ 

Περιβάλλον/οικογένεια Χ   Χ    Χ  Χ   Χ  Χ    Χ  
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Εν κατακλείδι, η ίδια η αναπηρία δεν αποτελεί σε μεγάλο βαθμό εμπόδιο όσο οι τύποι 

και οι βαθμοί της αναπηρίας. Επιπλέον, τα εμπόδια που προκαλούνται γύρω από την 

αναπηρία είναι ψυχολογικής και συναισθηματικής φύσης, εστιάζοντας στα συναισθήματα 

που προκαλούνται στα άτομα με νοητική αναπηρία από τα άτομα χωρίς αναπηρία όσον 

αφορά την αναπηρία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ γίνεται λόγος για εμπόδια που 

θέτει η κοινωνία, εντούτοις η αναπηρία διαφαίνεται ως εμπόδιο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εννοείται ότι το άτομο με νοητική αναπηρία είναι υπεύθυνο για την κατάστασή του 

(Πίνακας 12.2). 

 

3.4 Τρόποι άρσης των εμποδίων για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με 

νοητική αναπηρία  

Σε αυτό το σημείο της συνέντευξης, υπήρξε μια απόλυτη ταύτιση απόψεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Και οι 20 συμμετέχοντες θεωρούν ότι σημαντικό ρόλο στην άρση των 

εμποδίων για την κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με νοητική αναπηρία κατέχει η ίδια η 

κοινωνία και το κράτος. Χρειάζεται η οργάνωση ενός κοινωνικού κράτους πρόνοιας, με 

ίσες παροχές για όλους, με κονδύλια και με χρήματα για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι 

με αναπηρία να έχουν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην κοινωνία. Επιπλέον, το 

σημαντικότερο είναι, σύμφωνα με έναν συμμετέχοντα η παιδεία της συμπερίληψης, η 

οποία πρέπει να ξεκινά από το σχολείο. 

 Καθώς όλες οι απαντήσεις είναι συναφείς νοηματικά και οι διαφορές είναι 

εκφραστικές, ενδεικτικά παρατίθενται: 

«Νομίζω το βασικότερο είναι η γνωριμία με αυτούς τους ανθρώπους, ένας μη αμεα να 

συνομιλήσει και να συνυπάρξει με τέτοια άτομα ώστε να καταπολεμήσει τις προκαταλήψεις 

του, ακόμα καλύτερα βέβαια σε επίπεδο μικρής ηλικίας, σχολικής ηλικίας, ας πούμε. Αν γίνει 

αυτό από όταν είναι μικρό, πιστεύω ότι αργότερα θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση ακόμα 
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και σε αυτά τα άτομα. Κάτι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια από την 

πλευρά του ατόμου. Από την πλευρά της κοινωνίας και του κράτους, σίγουρα θα πρέπει να 

υπάρξει μια πιο ειδική μέριμνα για αυτά τα άτομα, ένας σχεδιασμός πιο συγκεκριμένος με 

κονδύλια, με χρήματα. Πρέπει να φτιάξει ένα οργανωμένο πρόγραμμα ώστε να διευκολυνθεί 

η πρόσβασή τους στην κοινωνία». 

«Οφείλεται στην κοινωνία κυρίως. Μπορούνε να ενισχύσουν τα σχολεία ή διάφορα άλλα 

ιδρύματα εκπαίδευσης ώστε αυτά τα άτομα να μπορέσουν να ενταχθούν πιο ομαλά και να μη 

φαίνονται ως διαφορετικά». 

«Ο κύριος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την μείωση των εμποδίων είναι το ίδιο 

το κράτος, αν επενδύσει στην κατασκευή τέτοιων σχολείων, ώστε να μπορούν και αυτά τα 

παιδιά να σπουδάσουν ανάλογα με το πόσο μπορούν και τι μπορούν» 

«Υπάρχει τρόπος να μειωθούν αλλά όχι να εξαλειφθούν. Είναι θέμα κοινωνικής 

πρόνοιας, πρέπει σίγουρα η κοινωνία να μεριμνήσει θέτοντας μέτρα προστασίας, πρόνοιας, 

μέτρα διευκόλυνσης και επίσης βασικό κομμάτι στο να καμφθούν όλα αυτά είναι η 

εκπαίδευση. Είναι η παιδεία που λαμβάνουμε από μικρή ηλικία, πρέπει να είναι η παιδεία 

της συμπερίληψης. Δηλαδή, όταν θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην κοινωνία άτομα με 

αναπηρία, πρέπει, ας πούμε, να το μάθουμε πρώτα. Αλλά να εξαλειφθούν εντελώς θεωρώ 

πως είναι δύσκολο, γιατί πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι το άτομο απέναντί μας έχει κάποια 

αναπηρία». 

Πίνακας 13: Τρόποι άρσης των εμποδίων για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με νοητική 

αναπηρία 

Τρόποι άρσης των 

εμποδίων 
Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Οργάνωση 

κοινωνικού κράτους 

πρόνοιας 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Υποδομές Χ  Χ Χ Χ   Χ Χ Χ  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  Χ 
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Παιδεία 

συμπερίληψης/σχολείο 
Χ   Χ  Χ Χ   Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ    

 

Επομένως, αναδεικνύεται σύμφωνα με τους συμμετέχοντες η ανάγκη οργάνωσης και 

εφαρμογής ενός κοινωνικού κράτους πρόνοιας, το οποίο θα διασφαλίζει σε όλα τα άτομα 

ίσες παροχές, ίσα δικαιώματα, καθώς και κονδύλια για την κοινωνική συμπερίληψη 

ατόμων με νοητική αναπηρία. Επιπλέον, είναι εμφανής η ανάγκη υποδομών καθώς και της 

ενίσχυσης του ρόλου του σχολείου ώστε να αλλάξει η νοοτροπία των ατόμων χωρίς 

αναπηρία απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία (Πίνακας 13). 

 

3.4.1 Εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία για την επιτυχή κοινωνική 

συμπερίληψη 

Και σε αυτό το πεδίο, υπάρχει μια πλήρης ταύτιση απόψεων από όλους τους 

συμμετέχοντες. Το 100% των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι τα άτομα με νοητική 

αναπηρία χρειάζονται εκπαίδευση σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων και 

αυτοεξυπηρέτησης. Περίπου 5 συμμετέχοντες (25%) θεωρούν ότι τα άτομα με ελαφριάς ή 

μέτριας μορφής αναπηρία μπορούν να αποκτήσουν και τεχνικές γνώσεις ώστε να 

εργαστούν. 

Ωστόσο, το 50 % (δηλαδή 10 στους 20 συμμετέχοντες) θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο 

παίζει και η οικογένεια στο τμήμα της εκπαίδευσης, καθώς είναι η οικογένεια αυτή που 

πρέπει να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει ψυχολογικά και συναισθηματικά τα άτομα με 

νοητική αναπηρία για την είσοδό τους στην κοινωνία, ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά 

από οποιαδήποτε ρατσιστική αντιμετώπιση εις βάρους τους. 

«Τα άτομα με νοητική αναπηρία βεβαίως και χρειάζονται εκπαίδευση και σε επίπεδο 

κοινωνικών δεξιοτήτων και σε επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων όσο είναι δυνατόν για το κάθε 

άτομο αμεα να έχει και να μπορεί να ασκήσει και μια τεχνική δεξιότητα. Αλλά σίγουρα 
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κοινωνικά, δεν αρκεί μόνο να ‘ρίξει’ τις προκαταλήψεις του ο μη αμεα και να 

ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα αμεα. Πρέπει και το ίδιο το αμεα να μην είναι απομονωμένο. 

Πρέπει να έχει από μικρό ίσως συμμετοχή στην κοινωνία και σε κοινωνικές ομάδες. Θα 

πρέπει και η οικογένεια η ίδια να το αφήσει το άτομο αυτό να ‘εκτεθεί’ στην κοινωνία, να 

μην είναι υπερπροστατευτική αυτή η οικογένεια ή να είναι οικογένεια η οποία μπορεί να 

‘ντρέπεται’ για αυτό το άτομο, για αυτό το μέλος της οικογένειας, να μην σκέφτεται το τι θα 

πουν οι άλλοι. Χρέος της οικογένειας είναι να μην το έχει εγκλωβισμένο αυτό το άτομο. Από 

την άλλη όμως, αν η οικογένεια βλέπει ότι η κοινωνία είναι ζούγκλα ως προς αυτό το 

κομμάτι και το αμεα δεν μπορεί να το δεχτεί, ή η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να το δεχτεί, δεν 

έχει συναισθηματική νοημοσύνη ή τις γνώσεις και την εμπειρία να αντιμετωπίσει ένα άτομο 

τέτοιο ως ισάξιο, γίνεται υπερπροστατευτική. Είναι φαύλος κύκλος». 

«Χρειάζονται εκπαίδευση, ναι, γιατί όσο πιο πολύ συζητάνε, τόσο πιο κοντά νιώθουν με 

τους υπόλοιπους ανθρώπους και δε νιώθουν στο περιθώριο». 

«Ανάλογα και με την κατάσταση του ατόμου, ανάλογα αν είναι ελαφριά ή σοβαρή. 

Κάποια βασικά πράγματα μπορεί να αντιληφθεί και να τα κάνει, ενώ σε πιο βαριές 

περιπτώσεις πρέπει να βοηθήσουμε για να κάνει πιο εύκολα πράγματα». 

«Χρειάζονται εκπαίδευση. Σίγουρα ένα άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να φτάσει στο 

επίπεδο που θα φτάσει ένα φυσιολογικό άτομο και θεωρώ ότι η συμπερίληψη πρέπει να 

ξεκινάει από αυτό, να μην έχουμε δηλαδή τις ίδιες απαιτήσεις, όπως και μεταξύ των 

φυσιολογικών παιδιών δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις γιατί ο καθένας έχει τις δικές του 

δεξιότητες. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να εκπαιδεύονται στα πολύ βασικά, στα πολύ 

καθημερινά, στο πώς θα περάσουν τον δρόμο, στο πώς θα κρατήσουν το μολύβι, στο πώς θα 

φερθούνε στην κοινωνία στα βασικά πράγματα. Ειδικά όταν υπάρχει νοητική υστέρηση, στις 

κοινωνικές δεξιότητες, και αν είναι και λίγο ελαφριά η αναπηρία του, να προσπαθήσουμε 
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έστω και λίγο τεχνικά να δομηθεί ένα πλαίσιο γνώσεων. Εάν είναι βαριά η αναπηρία, δε 

νομίζω να μπορεί να δομηθεί το πλαίσιο αυτό». 

Πίνακας 14: Εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη 

Τομείς εκπαίδευσης Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Κοινωνικές 

δεξιότητες/δεξιότητες 

αυτοεξυπηρέτησης 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Τεχνικές γνώσεις  Χ       Χ  Χ   Χ Χ      

Ψυχολογική/συναισθηματική 

προετοιμασία από την 

οικογένεια 

Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ      Χ Χ    

 

Συμπερασματικά, τα άτομα με νοητική αναπηρία χρειάζονται σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοεξυπηρέτησης. 

Επιπλέον, τα άτομα με ελαφριά ή μέτρια νοητική αναπηρία μπορούν να αποκτήσουν και 

κάποιες τεχνικές γνώσεις με σκοπό στο μέλλον να μπορέσουν να εργαστούν. Ωστόσο, 

υποστηρίζεται ότι τα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα 

λόγω της φύσης της ίδιας της αναπηρίας. Τέλος, σημαντικό ρόλο για την επίτευξη της 

κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με νοητική αναπηρία κατέχει η οικογένεια. Η 

οικογένεια του ατόμου με νοητική αναπηρία οφείλει να προετοιμάσει το άτομο 

ψυχολογικά και συναισθηματικά έτσι ώστε να διαχειριστεί ρατσιστικές αντιλήψεις. 

Ακόμη, η οικογένεια οφείλει να «τοποθετήσει» το άτομο με νοητική αναπηρία από νωρίς 

σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο έτσι ώστε το ίδιο να εκπαιδευτεί στην κοινωνική 

συμμετοχή από μικρή ηλικία (Πίνακας 14). 

3.4.2 Εκπαίδευση ατόμων χωρίς αναπηρία σε θέματα νοητικής αναπηρίας 

Και εδώ, υπάρχει μια ομοφωνία ως προς την εκπαίδευση των ατόμων χωρίς αναπηρία 

σε θέματα νοητικής αναπηρίας, καθώς 20 στους 20 συμμετέχοντες ισχυρίζονται ότι 
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οφείλουν τα άτομα χωρίς αναπηρία να εκπαιδεύονται σε θέματα αναπηρίας και, μάλιστα, 

χρειάζονται την εκπαίδευση σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άτομα με νοητική αναπηρία. 

Καθώς παρατηρούνται φαινόμενα κοινωνικού ρατσισμού, προκαταλήψεων, 

στιγματισμού και αντικοινωνικής συμπεριφοράς απέναντι στα άτομα με νοητική 

αναπηρία, το σύνολο των συμμετεχόντων θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν 

αυτές οι τακτικές είναι η δια βίου εκπαίδευση, ξεκινώντας από μικρή ηλικία. 

Στις μορφές εκπαίδευσης που θα μπορούσαν να λάβουν τα άτομα χωρίς αναπηρία είναι 

σχετικά με την αναπηρία μαθήματα από μικρή ηλικία στο σχολείο, μηνύματα στην 

τηλεόραση, εκπομπές, άρθρα, ομιλίες, σεμινάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 65% των 

συμμετεχόντων θεωρεί ότι η άμεση διαπροσωπική επαφή με τα άτομα με νοητική 

αναπηρία είναι απαραίτητη για τα άτομα χωρίς αναπηρία στο πλαίσιο εκπαίδευσή τους για 

να «μάθουν» πώς να συμπεριφέρονται δίπλα τους. Ενδεικτικά παρατίθενται: 

«Σίγουρα χρειάζεται και η κοινωνία εκπαίδευση, γιατί αν ήμασταν συνηθισμένοι στα 

άτομα με αναπηρία, ίσως όλο αυτό έβγαινε και λίγο φυσικά και δε θα χρειάζονταν μια 

συγκεκριμένη εκπαίδευση, μια ολοκληρωμένη μορφή εκπαίδευσης. Τώρα, εάν δεχτούμε ότι ο 

βαθμός συμπερίληψης δεν υφίσταται, ότι η κοινωνία συναισθηματικά, γνωστικά δεν είναι 

έτοιμη, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κινηθεί αυτό το πράγμα, να ξεκινήσει. Θα πρέπει να 

θέσει κάποιες βάσεις, να γίνουν γνωστές κάποιες πληροφορίες. Οπότε μπορούμε να πούμε 

ότι η κοινωνία χρειάζεται εκπαίδευση, και όχι απαραίτητα με τον όρο του σχολείου. Θα 

μπορούσε να είναι μηνύματα στην τηλεόραση. Χρειαζόμαστε μια μορφή εκπαίδευσης που δεν 

είναι στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης ή της τάξης. Μιλάμε για μια δια βίου εκπαίδευση, 

αλλά και πάλι, δεν ξέρω αν έχει νόημα να αρχίσει η κοινωνία να κάνει σεμινάρια στους 

ανθρώπους, στους πολίτες για το πώς να συμπεριλάβουν τα αμεα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να 

γίνει με άλλο τρόπο, με αφίσες, με μηνύματα στην τηλεόραση, με κάποιες εκπομπές, κάποιες 
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ομιλίες. Δηλαδή να ‘επικοινωνηθεί’ αυτή η πληροφορία σε μεγάλο εύρος και με πολλούς 

τρόπους». 

«Εμείς χρειαζόμαστε εκπαίδευση γιατί έχουμε μια αντικοινωνική συμπεριφορά απέναντί 

τους και δεν τους βοηθάμε να κοινωνικοποιηθούν όσο χρειάζεται, και απλά τους 

αντιμετωπίζουμε ως κάτι το διαφορετικό και πολλές φορές τους γελοιοποιούμε χωρίς να 

προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε». 

«Αρχικά, το μείζων πρόβλημα είναι ότι δεν τους θεωρούμε ισάξιους, ίσους. Είμαστε 

προκατειλημμένοι και υπάρχει διάκριση απέναντί τους και σχετικά σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει 

να εκπαιδευτούμε για να μην υπάρχει προκατάληψη, να είμαστε πιο ‘ανοικτοί’ σε όλο αυτό». 

«Όσον αφορά το σχολείο, όσον αφορά την παιδεία, χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Πρέπει 

από μικροί να ‘γαλουχηστούμε’ στη συμπερίληψη, να μην αντιμετωπίζουμε ρατσιστικά αυτά 

τα άτομα, να τα θεωρήσουμε ότι είναι έτσι σαν εμάς γιατί το να έχουν αναπηρία δεν το 

επέλεξαν, είτε είναι επίκτητο είτε εκ γενετής. Πρέπει αυτό να το μάθουμε και πρέπει να 

μάθουμε πώς να βοηθάμε αυτά τα άτομα. Ο μόνος τρόπος για να το μάθουμε είναι το 

σχολείο και σίγουρα και η οικογένεια. Για να φτάσει στην οικογένεια, πρέπει να 

εκπαιδευτούμε από το σχολείο πρώτα, και ίσως να ήταν ωραίο να μπουν και μαθήματα στο 

σχολείο ευαισθητοποίησης, είτε βιντεάκια με αναπηρία, είτε να μάθουμε στα παιδιά τι 

σημαίνει αναπηρία. Γιατί στο μυαλό μας πάντα έχουμε αναπηρία ένα καροτσάκι, ενώ 

αναπηρία είναι πολλά πράγματα. Να μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα, να το κατακτήσουμε, 

να το κάνουμε δικό μας, να το γνωρίσουμε και να το κατανοήσουμε». 

Πίνακας 15: Εκπαίδευση ατόμων χωρίς αναπηρία σε θέματα νοητικής αναπηρίας 

Τρόποι εκπαίδευσης Συμμετέχοντες 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Συμπεριληπτική παιδεία 

από μικρή ηλικία/δια 

βίου εκπαίδευση 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 



97 

 

Μηνύματα/εκπομπές 

στην τηλεόραση 
Χ   Χ   Χ   Χ     Χ     Χ 

Άρθρα/ομιλίες/σεμινάρια Χ  Χ    Χ     Χ       Χ  

Διαπροσωπική επαφή με 

άτομα με νοητική 

αναπηρία 

Χ Χ  Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ  Χ  Χ Χ Χ  Χ 

 

Συμπερασματικά, η εκπαίδευση των ατόμων χωρίς αναπηρία, βάσει των 

συμμετεχόντων, σε θέματα αναπηρίας κρίνεται απαραίτητη για να επιτευχθεί η κοινωνική 

συμπερίληψη ατόμων με νοητική αναπηρία. Το πλαίσιο εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς 

αναπηρία περιλαμβάνει την ανάπτυξη συμπεριληπτικής παιδείας από τις σχολικές ηλικίες. 

Επιπλέον, άλλοι τρόποι εκπαίδευσης είναι η έκθεση μεγάλης εμβέλειας του ζητήματος στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εκπομπές, άρθρα, σεμινάρια και ομιλίες. Επίσης, 

σημαντικότατο ρόλο στην εκπαίδευση των ατόμων χωρίς αναπηρία μπορεί να 

διαδραματίσει η άμεση διαπροσωπική επαφή και η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων με 

άτομα με νοητική αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρείται ότι αναπτύσσεται η 

ενσυναίσθηση και η ευαισθητοποίηση απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία. Τέλος, 

μέσω της διαπροσωπικής επαφής, οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι η κοινωνία μπορεί 

να διδαχθεί τον τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των ατόμων αυτών (Πίνακας 15). 
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4. Συζήτηση – Συμπεράσματα – Περιορισμοί – Προτάσεις  

4.1 Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο πρώτο 

μέρος της παρούσας εργασίας, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι έννοιες της 

«κοινωνικής αναπαράστασης», της «κοινωνικής αναπαράστασης της αναπηρίας» και της 

«κοινωνικής συμπερίληψης». Δόθηκαν, επίσης, για τους όρους του στίγματος των 

στερεοτύπων, της προκατάληψης, της διάκρισης και της θεωρίας απόδοσης ετικέτας. 

Επιπλέον, αναλύθηκαν οι διαφορές μεταξύ του ιατρικού και του κοινωνικού μοντέλου της 

αναπηρίας, καθώς και μεταξύ της ένταξης και της ενσωμάτωσης σε σχέση με την 

συμπερίληψη. 

Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκε η έννοια της κοινωνικής αναπαράστασης η οποία 

προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να δώσει νόημα σε κάτι άγνωστο σε αυτόν, 

παράγοντας παράλληλα έναν κοινό κώδικα κοινωνικής ανταλλαγής μεταξύ ατόμων που 

ανήκουν στην ίδια κοινότητα (Moscovici, 1961, όπ. ανάφ στο Herzlich & Graham, 1973). 

Η κατανόηση, η νοηματοδότηση και οικειοποίηση του αγνώστου γίνεται μέσω των 

εργασιών της αντικειμενοποίησης και της επικέντρωσης. Μέσω της αντικειμενοποίησης, 

κάθε έννοια μετουσιώνεται σε εικόνα ή σε έναν κοινό επικοινωνιακό κώδικα με τον 

οποίον τα άτομα που ανήκουν στο ίδιο κοινωνικό σύνολο επικοινωνούν πιο εύκολα. Μέσω 

της επικέντρωσης, η νέα γνώση ταξινομείται σύμφωνα με την προϋπάρχουσα γνώση 

(Fraser et al, 2001). 

Στη συνέχεια, έγινε μία προσπάθεια διασαφήνισης των όρων στίγμα, στερεότυπα, 

διάκριση και προκατάληψη. Το στίγμα είναι ένα δυσφημιστικό χαρακτηριστικό για το 

άτομο που το φέρει, μέσω του οποίου αποκλείεται πλήρως από την πλήρη κοινωνική 

αποδοχή (Goffman, 1963 όπ. ανάφ. στο Fernando, 2006). Το στερεότυπο είναι μία 

κατηγορία απόψεων για τις προσωπικές ιδιαιτερότητες μιας συγκεκριμένης ομάδας 
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ατόμων, όπως το φύλο, η εθνικότητα και η αναπηρία (Greenwald & Banaji, 1995, όπ. 

ανάφ. στο Hahn & Gawronski, 2015), ενώ η διάκριση είναι η διαφορετική αντιμετώπιση 

ατόμων βάσει της συμμετοχής τους σε μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα (Bodenhausen 

& Richeson, 2010). Η προκατάληψη θεωρείται ως μία αντιπάθεια προσανατολισμένη σε 

ένα άτομο ή μία κοινωνική ομάδα βάσει κάποιων λανθασμένων γενικεύσεων (Allport, 

1954, όπ. ανάφ. στο Bodenhausen & Richeson, 2010). Η απόδοση ετικέτας στοχοποιεί 

κυρίως άτομα με αποκλίνουσες από το κοινωνικά αποδεκτό συμπεριφορές (Gill & 

Maynard, 1995).  

Αμέσως μετά, γίνεται μία περιγραφή του ιατρικού και κοινωνικού μοντέλου της 

αναπηρίας τα οποία αφορούν τον τρόπο με την οποία γίνεται αυτή αντιληπτή. Το ιατρικό 

μοντέλο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ (1981), περιλαμβάνει οποιονδήποτε περιορισμό ή έλλειψη 

ικανότητας εξαιτίας κάποιας βλάβης να εκτελέσει ένα άτομο μια δραστηριότητα σύμφωνα 

με τα κοινωνικά πρότυπα. Το κοινωνικό μοντέλο υποστηρίζει ότι η αναπηρία είναι μία 

κοινωνικά κατασκευασμένη συνθήκη μέσω της οποίας το άτομο με αναπηρία 

απορρίπτεται κοινωνικά (Barnes & Mercer, 2004). 

Η κοινωνική αναπαράσταση της αναπηρίας αντανακλά τις αντιλήψεις για την αναπηρία 

όπως αυτές μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Μέσω αυτής, τα άτομα με αναπηρία 

απεικονίζονται ως μη φυσιολογικά και ανίκανα για οποιαδήποτε κοινωνική συμμετοχή σε 

ολόκληρο το φάσμα του κοινωνικού γίγνεσθαι (Krahe & Altwasser, 2006). 

Τέλος, επιχειρήθηκε να δοθεί ένας ορισμός για την κοινωνική συμπερίληψη, η οποία 

είναι μια πολύπλευρη και υποκειμενική κατασκευή. Σε γενικές γραμμές, ορίζεται ως το 

αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ προσωπικών και περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών, το οποίο ενισχύει τις ευκαιρίες ενός ατόμου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

πόρους και δραστηριότητες που βασίζονται στην κοινότητα, αναλαμβάνοντας αξιόλογους 

και αναμενόμενους κοινωνικούς ρόλους ανάλογους με την ηλικία, το φύλο και την 
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κουλτούρα. Προϋπόθεση είναι η εκτίμηση του ατόμου ως ικανό και άξιο εμπιστοσύνης 

ώστε να αναλάβει κάποιο κοινωνικό ρόλο ανήκοντας σε κάποια κοινωνική ομάδα(Nowak 

et al, 2014). 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την καταγραφή της απεικόνισης της 

αναπηρίας από τα άτομα χωρίς αναπηρία, τη διερεύνηση των απόψεων σχετικά με την 

κοινωνική συμπερίληψη, τους ανασταλτικούς παράγοντες που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

με νοητική αναπηρία και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Οι 

συμμετέχοντες της έρευνας αποτελούσαν άτομα χωρίς αναπηρία. Η επιλογή της 

συγκεκριμένης ομάδας έγινε καθώς τα άτομα χωρίς αναπηρία καθορίζουν το τι είναι 

κοινωνικά αποδεκτό και τι όχι. 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τον τρόπο αντίληψης της αναπηρίας από τα 

άτομα χωρίς αναπηρία. Η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως διαφορετικότητα, έλλειψη λόγου 

και ομιλίας, δυσλειτουργία του εγκεφάλου, απουσία κίνησης, όρασης και ακοής, 

ανικανότητα, νοητική υστέρηση, έλλειψη ή πλήρης απουσία δεξιοτήτων. Επίσης, η 

αναπηρία συνδέεται με την σωματική δυσμορφία και την απουσία κίνησης. Σε αυτό το 

σημείο, διαφαίνεται καθαρά η επικράτηση του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας, γεγονός 

το οποίο διαφαίνεται και στις έρευνες των Abrams, Jackson και St. Claire (1990, όπ. ανάφ. 

στο Nario-Redmond, 2010) και των Stamou και συν. (2008). Επομένως, το πρώτο 

ερευνητικό ερώτημα επιβεβαιώνει τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά στα χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία 

όπως αυτά αναφέρονται από τα άτομα χωρίς αναπηρία. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με 

αναπηρία διαχωρίζονται ανά τύπο αναπηρίας. Συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός γίνεται σε 

κινητική, νοητική και οπτική αναπηρία. Στα χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία 

συγκαταλέγονται η σωματική και η κινητική αναπηρία, καθώς και η χρήση βοηθητικού 

εξοπλισμού, όπως τα αναπηρικά αμαξίδια και το λευκό μπαστούνι για τα άτομα με οπτική 
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αναπηρία. Όσον αφορά την νοητική αναπηρία, τα άτομα που την φέρουν αντιμετωπίζουν 

δυσκολία στην κατανόηση, δεν σκέφτονται καλά και δυσκολεύονται στην ομιλία και την 

έκφραση. Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Abrams, Jackson 

και St. Claire (1990, όπ. ανάφ. στο Nario-Redmond, 2010), όπου αναφέρονται τα 

προβλήματα λόγου και ομιλίας. Επίσης, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, τον κακό ψυχισμό, την κακή συναισθηματική και ψυχολογική 

κατάσταση, την κατάθλιψη και την αναγκαιότητα παροχής βοήθειας. Τα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαιώνονται από τις έρευνες των Stamou και συν. (2008), σύμφωνα με την οποία 

τα άτομα με αναπηρία αναπαρίστανται ως άτομα που χρήζουν βοήθειας, και από την 

έρευνα του Hosking (2008), όπου τα άτομα με αναπηρία είναι εξαρτημένα από άτομα 

τυπικής ανάπτυξης. Τέλος, η αναπηρία δεν είναι πάντα ορατή, καθώς υπάρχουν τύποι 

αναπηρίας οι οποίοι δεν είναι οπτικά εμφανείς βάσει εξωτερικών χαρακτηριστικών, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται από την έρευνα των May και Stone (2010), σύμφωνα με την 

οποία η αναπηρία δεν φαίνεται πάντα οπτικά. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά την άποψη των ατόμων χωρίς αναπηρία για την 

κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με νοητική αναπηρία. Η πλειοψηφία αντιλαμβάνεται 

την κοινωνική συμπερίληψη ως την απλή ένταξη του ατόμου με αναπηρία στο ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο. Η διεθνής βιβλιογραφία δεν επιβεβαιώνει αυτή την άποψη, καθώς δεν 

πρόκειται μόνο για την απλή ένταξη. Ωστόσο, η κοινωνική συμπερίληψη μπορεί να γίνει 

με προϋποθέσεις οι οποίες εξαρτώνται από τον βαθμό της κάθε αναπηρίας. Τα άτομα με 

νοητική αναπηρία μπορούν να είναι μέλη της κοινωνίας και να έχουν ενεργό ρόλο σε 

αυτή, όπου συμφωνούν και οι Nowak, και συν. (2014). Όμως, οι συνθήκες για την 

κοινωνική συμπερίληψη καθορίζονται κατά κύριο λόγο από την κοινωνία, όπως 

επιβεβαιώνεται και από τους Simplican, Leader, Kosciulek και Leahy (2015). Τα 

προβλήματα που υπάρχουν τίθενται από την πολιτεία, την ίδια την κοινωνία και τους 
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περιορισμούς τους οποίους θέτει η ίδια η φύση της αναπηρίας, επιβεβαιώνοντας τους 

Koller και συν. (2018). Μέσω της μίμησης, τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να 

υιοθετήσουν κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, να βελτιωθούν στον λόγο και την 

ομιλία, να αυξηθεί η κοινωνικοποίησή τους και να βοηθηθούν σε θέματα αυτοσεβασμού, 

αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης (Nowak et al., 2014). Ωστόσο, σύμφωνα με τα 

ευρήματα, είναι απαραίτητη και μία προηγούμενη γνώση σχετικά με θέματα αναπηρίας 

ώστε να μπορέσουν αυτά τα άτομα να ωφεληθούν, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από 

την βιβλιογραφία. 

Για το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα γίνεται μία διερεύνηση των ανασταλτικών 

παραγόντων όσον αφορά τη διαδικασία της κοινωνικής συμπερίληψης. Τα εμπόδια τα 

οποία αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία αφορούν την ρατσιστική 

αντιμετώπιση από τα άτομα χωρίς αναπηρία, το ανοργάνωτο κράτος πρόνοιας και τις 

σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές (Krahe & Altwasser, 2006). Τα εμπόδια που τίθενται 

πηγάζουν από τα άτομα χωρίς αναπηρία, καθώς και από την ίδια την ελληνική κοινωνία 

εξαιτίας της συναισθηματικής ανωριμότητάς της να αποδεχθεί και να εντάξει στους 

κόλπους της τα άτομα με νοητική αναπηρία. Σε διεθνές επίπεδο, αυτό επιβεβαιώνεται από 

την έρευνα των Valentine και McDonald (2004).Επιπλέον, ακόμη ένας ανασταλτικός 

παράγοντας θεωρείται ότι είναι η ανυπαρξία ή η αδράνεια σωματείων και οργανώσεων για 

τα άτομα με νοητική αναπηρία. Το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώνεται με κάποια 

βιβλιογραφική αναφορά. 

Ένα, ακόμη, εύρημα της έρευνας αποτελεί η κοινωνική αναπαράσταση της αναπηρίας 

με την ίδια την αναπηρία ως ανασταλτικό παράγοντα. Το αποτέλεσμα αυτό 

επιβεβαιώνεται από τις έρευνες των Hosking (2008) και Baffoe (2013). Ωστόσο, δεν παίζει 

τόσο ρόλο η ίδια η αναπηρία όσο ο βαθμός της. Τα άτομα με ελαφριά ή μέση νοητική 

αναπηρία είναι πιο εύκολο να ξεπεράσουν τα εμπόδια σε σχέση με τα άτομα με βαριά 
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νοητική αναπηρία. Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της αναπηρίας από το ίδιο το άτομο, 

ώστε να μη αποτελεί εμπόδιο, διαδραματίζει η οικογένεια (Azevedo & Santos, 2006). Αν 

και τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η κοινωνία δημιουργεί τα εμπόδια στην 

επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με νοητική αναπηρία, εντούτοις, 

τοποθετείται η ίδια η αναπηρία ως ανασταλτικός παράγοντας, γεγονός το οποίο 

παραπέμπει στην ιατρική θεώρηση της αναπηρίας (Barnes, 2011˙Retief & Letšosa, 2018). 

Όμως, υπάρχει και η άποψη ότι η ίδια η αναπηρία ως εμπόδιο δεν υφίσταται επειδή τα 

άτομα χωρίς αναπηρία θέτουν τα εμπόδια στο πώς αντιμετωπίζονται τα άτομα με 

αναπηρία  και στη συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση που με την στάση τους 

τούς δημιουργείται (Weinberg, 1976, όπ. ανάφ. στο Nario – Redmond, 2010). 

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τον τρόπο άρσης των εμποδίων στην κοινωνική 

συμπερίληψη ατόμων με νοητική αναπηρία. Το σημαντικότερο ρόλο στην άρση των 

εμποδίων για την κοινωνική συμπερίληψη κατέχει η ίδια η κοινωνία και το κράτος. Είναι 

απαραίτητη η εξαρχής οργάνωση ενός κοινωνικού κράτους πρόνοιας, με ίσες παροχές για 

όλους, με κονδύλια και με χρήματα με σκοπό την δυνατότητα όλων των ατόμων με 

αναπηρία να έχουν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην κοινωνία, επιβεβαιώνοντας την 

έρευνα των Cobigo και συν. (2012), σύμφωνα με την είναι απαραίτητη η πλήρης και 

δίκαιης πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους και δραστηριότητες, έχοντας σχέσεις με την 

οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς και έχοντας την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια 

ομάδα. Επιπλέον, ο σημαντικότερος τρόπος άρσης των εμποδίων είναι η ανάπτυξη και η 

εδραίωση της παιδείας της συμπερίληψης η οποία πρέπει να ξεκινά από το σχολείο (Sosu, 

Mtika & Colucci – Gray, 2010). Ακόμη ένας τρόπος άρσης των εμποδίων θεωρείται ότι 

είναι η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία με 

στόχο την καταπολέμηση των προκαταλήψεων (Wong, Matejkowski & Lee, 2011). 
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Τα άτομα με νοητική αναπηρία χρειάζονται εκπαίδευση σε επίπεδο κοινωνικών 

δεξιοτήτων και αυτοεξυπηρέτησης για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν κοινωνικά. 

Ιδιαίτερη βάση αποδίδεται στον ρόλο της οικογένειας του ατόμου με νοητική αναπηρία 

καθώς είναι αυτή που πρέπει να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει ψυχολογικά και 

συναισθηματικά αυτά τα άτομα για την είσοδό τους στην κοινωνία ώστε να μην 

επηρεαστούν αρνητικά από οποιαδήποτε ρατσιστική αντιμετώπιση εις βάρος τους 

(Simplican, Leader, Kosciulek & Leahy, 2015). 

Όσον αφορά την εκπαίδευση ατόμων χωρίς αναπηρία σε θέματα νοητικής αναπηρίας, 

ίσως χρειάζεται παραπάνω εκπαίδευση σε σχέση με τα άτομα νοητικής αναπηρίας, καθώς 

παρατηρούνται φαινόμενα κοινωνικού ρατσισμού, προκαταλήψεων, στιγματισμού και 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία. Ο μόνος τρόπος 

για να σταματήσουν αυτές οι τακτικές είναι η διά βίου εκπαίδευση ξεκινώντας από μικρή 

ηλικία (Πολεμικός, Καίλα, Θεοδωροπούλου, & Στρογγυλός, 2010). Τρόποι εκπαίδευσης 

των ατόμων χωρίς αναπηρία σε θέματα νοητικής αναπηρίας είναι, είναι μαθήματα σχετικά 

με την αναπηρία από μικρή ηλικία στο σχολείο, μηνύματα στην τηλεόραση, εκπομπές, 

άρθρα, ομιλίες, σεμινάρια, καθώς και η άμεση διαπροσωπική επαφή με τα άτομα με 

νοητική αναπηρία για να μάθουν πως να συμπεριφέρονται. 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της έρευνας, διαφαίνεται ξεκάθαρα η επικράτηση του 

ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας. Ενώ το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας αναπτύχθηκε 

ως ανταπάντηση στο ιατρικό μοντέλο, εντούτοις παραμένει μία θεωρία χωρίς πρακτική 

εφαρμογή, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας. Σύμφωνα με τη κοινωνική 

θεώρηση της αναπηρίας, η αναπηρία αποτελεί μια κοινωνικά κατασκευασμένη συνθήκη, 

με το ίδιο το άτομο με αναπηρία να μην αποτελεί πλέον «πρόβλημα» της κοινωνίας, αλλά 

η ίδια η κοινωνία να θέτει τα εμπόδια. Σύμφωνα με τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας, και 

η κοινωνία δημιουργεί τα προβλήματα, αλλά και η ίδια η αναπηρία αποτελεί πρόβλημα 
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τοποθετώντας τη συζήτηση κάπου στο ενδιάμεσο. Επί της ουσίας, χρησιμοποιείται η 

αναπηρία ως εμπόδιο βάσει της ιατρικής θεώρησης, εντούτοις η ίδια η κοινωνία 

δημιουργεί τα εμπόδια στην κοινωνική συμπερίληψη βάσει της κοινωνικής θεώρησης. 

Παρατηρείται μία σύγχυση όσον αφορά τα μοντέλα της αναπηρίας σε ένα πρώτο επίπεδο. 

Ωστόσο, στη βάση των κοινωνικών αναπαραστάσεων, δεν παύει η αναπηρία, και 

συγκεκριμένα η νοητική αναπηρία, να αποτελεί σε ένα μεγάλο βαθμό τροχοπέδη για την 

επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη. 

 Τέλος, η λύση για να είναι κάποια στιγμή εφικτή η κοινωνική συμπερίληψη των 

ατόμων με αναπηρία έγκειται στην ολόπλευρη ανθρωπιστική εκπαίδευση και στην 

ανάπτυξη της συμπεριληπτικής παιδείας. Με τον τρόπο αυτό αίρονται οι προκαταλήψεις 

και οι ρατσιστικές διαθέσεις απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, αντιμετωπίζονται 

ως ίσοι και είναι εξ αρχής ενεργά μέλη της κοινωνίας. Εάν επιτευχθεί αυτού του είδους η 

εκπαίδευση σε όλο το κοινωνικό φάσμα, δεν θα υπάρχει ανάγκη κοινωνικής 

συμπερίληψης καθώς θα είμαστε όλοι ισάξια μέλη της κοινωνίας. 

 

4.2 Περιορισμοί 

Αν και η παρούσα έρευνα κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την 

κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με νοητική αναπηρία, εντούτοις είναι αναγκαίο να 

αναφερθούν κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί οι οποίοι καθιστούν την γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας μη εφικτή. 

Το μικρό και ανομοιογενές δείγμα της έρευνας αποτελεί βασικό περιορισμό. Το δείγμα 

των συμμετεχόντων ήταν μικρό ως προς τον αριθμό και μη ομοιογενές το φύλο, την 

ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την επαγγελματική κατάσταση και την προηγούμενη 

επαφή με άτομα με νοητική αναπηρία. Με διαφορετικό αριθμό συμμετεχόντων και με πιο 
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ομοιογενή χαρακτηριστικά του δείγματος μπορεί τα αποτελέσματα της έρευνας να ήταν 

διαφορετικά. 

Δεύτερο περιορισμό αποτελεί το εργαλείο συλλογής δεδομένων καθώς η χρήση του 

επηρεάζεται από τον ερευνητή και μπορεί να επηρεάζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 

της έρευνας. Επιπλέον, η συνέντευξη μπορεί να επηρεαστεί από την ψυχολογική 

κατάσταση τη συγκεκριμένη στιγμή του ερευνητή και του ερωτώμενου. 

 

4.3 Προτάσεις 

Καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενδιαφέροντα και ανέδειξαν την ανάγκη για 

εκπαίδευση των ατόμων χωρίς αναπηρία σε θέματα νοητικής αναπηρίας, και όχι μόνο, θα 

μπορούσαν αυτά τα αποτελέσματα να ληφθούν υπόψιν για περαιτέρω έρευνα.  

Κρίνεται ως θετική μία μελλοντική προσπάθεια για την εξαγωγή κάποιου γενικευμένου 

συμπεράσματος το οποίο θα καλύπτει ένα μεγαλύτερο βεληνεκές. Επιπλέον, η 

συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να αναδείξει την ανάγκη απόκτησης ολοκληρωμένης 

συμπεριληπτικής παιδείας.  

Τέλος, καθώς παρατηρείται μία σύγχυση μεταξύ του ιατρικού και του κοινωνικού 

μοντέλου για την αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψιν θέσεις και από τις δύο αυτές θεωρήσεις 

για τον εντοπισμό των ανασταλτικών παραγόντων για την επίτευξη της κοινωνικής 

συμπερίληψης, κρίνεται ως αναγκαία η θεωρητική επαναδιαπραγμάτευση του κοινωνικού 

μοντέλου της αναπηρίας, έτσι ώστε να αποκτήσει μια πιο πρακτική εφαρμογή στο 

εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο με σκοπό τη ριζική αλλαγή των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων για την αναπηρία, όπου η ίδια δε θα θεωρείται πλέον εμπόδιο. 
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 Παράρτημα 

Συνέντευξη 

1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

 Φύλο: 

 Ηλικία: 

 Εκπαιδευτικό επίπεδο: 

 Επάγγελμα: 

 Προηγούμενη επαφή με άτομα με νοητική αναπηρία: 

2. Απεικόνιση της αναπηρίας - Χαρακτηριστικά της αναπηρίας - Ορατή και 

αόρατη αναπηρία. 

 Πώς αντιλαμβάνεστε την αναπηρία; 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου με αναπηρία; 

 Η αναπηρία είναι πάντα εμφανής; 

o Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

o Αν όχι, υπάρχουν αόρατες αναπηρίες; 

3. Κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία – Κοινωνική συμπερίληψη 

ατόμων με νοητική αναπηρία. 

 Τι σημαίνει για σας ο όρος «κοινωνική συμπερίληψη»; 

 Μπορούν τα άτομα με αναπηρία να είναι μέλη της κοινωνίας; 

 Μπορούν τα άτομα με αναπηρία να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία; 

 Θεωρείτε ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ωφεληθούν από τη συνύπαρξη 

με άτομα χωρίς αναπηρία; Με ποιον τρόπο; 
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4. Ανασταλτικοί παράγοντες κοινωνικής συμπερίληψης ατόμων με νοητική 

αναπηρία (προκατάληψη, εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία, η ίδια η 

αναπηρία ως εμπόδιο). 

 Υπάρχουν εμπόδια στην κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με νοητική 

αναπηρία; 

 Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτά τα εμπόδια; 

 Η ίδια η αναπηρία αποτελεί εμπόδιο; 

 Η κοινωνία δημιουργεί εμπόδια στην κοινωνική συμπερίληψη; 

 

5. Τρόποι άρσης των εμποδίων για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με 

νοητική αναπηρία (ενημέρωση, αλλαγή νοοτροπίας, εκπαίδευση ατόμων με νοητική 

αναπηρία, εκπαίδευση ατόμων χωρίς αναπηρία). 

 Υπάρχει τρόπος να μειωθούν ή ακόμη και να εξαλειφθούν αυτά τα εμπόδια; 

 Τι θα μπορούσε να γίνει για την επιτυχή κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων 

με νοητική αναπηρία; 

 Για να είναι εφικτή η κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με νοητική αναπηρία, 

χρειάζεται εκπαίδευση αυτών των ατόμων; 

 Ο πληθυσμός χωρίς αναπηρία χρειάζεται εκπαίδευση για να γίνει εφικτή η 

κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με νοητική αναπηρία; 

  

 


