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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ πξνζσπηθά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ θα Λεπθνζέα 

Καξηαζίδνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζηήξημε θαη βνήζεηα ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. Καζψο θαη γηα ηελ γεληθφηεξε ζπλεξγαζία καο θαηά 

ηελ θνίηεζε κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Δπίζεο, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηνλ 

θ. Ησάλλε Αγαιηψηε θαζψο θαη ηελ θα Μαξία Πιαηζίδνπ, γηα ηηο ρξήζηκεο 

παξαηεξήζεηο ηνπο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο εξγαζίαο κνπ.  

 Οθείισ λα αλαθεξζψ θαη λα επραξηζηήζσ ηφζν ηε δηεπζχληξηα ηνπ ΔΔΔΔΚ 

Λάξηζαο θα Αληηγφλε Παιεθαξά θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Κχθλνο γηα άηνκα 

κε χλδξνκν Down ζηε Λάξηζα, θ. Κσλζηαληίλν Γηακάλην, θαζψο ρσξίο ηε βνήζεηα 

ηνπο δελ ζα είρα θαηαθέξεη λα έξζσ ζε επαθή κε αξθεηέο νηθνγέλεηεο πνπ βνήζεζαλ 

ζηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο κνπ. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θα Δηξήλε 

πλαλίδνπ, απφ ην ζχιινγν Methexis ζηελ Αζήλα, ηφζν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ίδηαο, 

φζν θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο κνπ ζηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ.  

 Πεξηζζφηεξν φκσο απφ φινπο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, ηνλ θαζέλα μερσξηζηά, γηα ηνλ 

ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζαλ ζε κία πνιχ δχζθνιε πεξίνδν γηα ηε ρψξα καο αιιά θαη 

ηνπο ίδηνπο. Σελ πεξίνδν ηεο θαξαληίλαο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξσλντνχ 

(Covid-19). Γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα κνπ κηιήζνπλ αιιά θαη λα κε βνεζήζνπλ ψζηε 

λα ζπλερίζσ ηελ έξεπλα κνπ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ  έλλνηα ηεο πνηφηεηα δσήο είλαη ππνθεηκεληθή θαη πνιπδηάζηαηε. Σα άηνκα κε 

αλαπεξία πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο νληφηεηα, απφ ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζήο 

ηνπο κέρξη ηελ ελειηθίσζε θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ζε φιε ηνπο ηε δσή. Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο 

κεηαμχ εθεβείαο θαη ελειηθίσζεο είλαη κία αξθεηά δχζθνιε πεξίνδνο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο. Έθεβνη κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο επηδεηνχλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο αιιά θαη ειεπζεξίαο 

επηινγψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δλήιηθεο κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ή ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ (πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο) εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα 

πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία κέζσ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο. Αθφκε θαη ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο κέζεο ή ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο επηινγψλ, θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη αλεμαξηεζίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ αλαγθψλ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζπλερήο ππνζηήξημε απφ 

ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο εηδηθνχο ζεξαπεπηέο θαη ηελ θνηλσλία πνπ νθείιεη λα παξέρεη 

ίζεο επθαηξίεο ζηα άηνκα απηά. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

επηβεβαίσζαλ ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ εμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο. ηελ Διιάδα, δπζηπρψο, ηα ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηήξημεο εμειίζζνληαη αξγά θαη δελ εμππεξεηνχλ θάζε άηνκν ζαλ 

νιφηεηα βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ. Παξ‟ φια απηά,  ηα δεδνκέλα έδεημαλ φηη ηα άηνκα 

κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο έρνπλ πνηφηεηα θαη επεκεξία ζηε δσήο ηνπο 

ράξε ζηελ ζπλερή ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.   
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ABSTRACT  
 

The sense of Quality of Life is subjective and multidimensional. People with 

intellectual disabilities have to be treated as an entity, from birth to adulthood and 

social integration. Achieving this goal requires the cooperation of family, scientists 

and society for their entire life. The transition period between adolescence and 

adulthood is a quite difficult period for people with mental and developmental 

disabilities. The adolescents with intellectual and developmental disabilities seek 

more opportunities for socialization and freedom of choice in their daily lives. The 

adults with mild intellectual disabilities or in the autism spectrum (high functionality) 

express their need for more autonomy and independence through work and 

independent living. But even teens and adults with middle or low-functioning should 

be given opportunities for choice, social participation, and independence. In order to 

satisfy these needs there should be constant support from the family, the therapists, 

and the community. Furthermore, they ought to provide equal opportunities for these 

individuals. The results of this research confirmed the above by examining the data 

collected from parents‟ interviews. In Greece, unfortunately, the relevant support 

programs are slowly evolving and do not serve each individual as a whole based on 

his needs. Nevertheless, the data highlighted that people with mental and 

developmental disabilities may have quality and prosperity in their lives, generated by 

their sustained family support.  

Key words: quality of life (QoL), intellectual disability (ID), autistic spectrum 

disorders (ASD) 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

H έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε έλλνηεο φπσο ε ηθαλνπνίεζε, ε 

επεκεξία, ε πγεία, ν πινχηνο (Schalock & Verdugo, 2002). Δπνκέλσο, ε πνηφηεηα 

δσήο δελ είλαη ίδηα γηα φινπο. ηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία, ζπρλά ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο ίδηνπο αιιά απφ ηξίηνπο. Γηάθνξνη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο (π.ρ. επθαηξίεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο) εκπνδίδνπλ ηα άηνκα 

κε αλαπεξία λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγψλ ζηε δσή ηνπο. Δπηπιένλ παξάγνληαο 

πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ, είλαη ε ίδηα ε αλαπεξία.  

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα άηνκα λα κελ είλαη απηφλνκα, παξαγσγηθά θαη λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο.  

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ απφ πιεζψξα κειεηεηψλ φηη ε ηθαλνπνίεζε, ε 

επεκεξία θαη ε επηπρία είλαη νη ηξείο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα ζηελ 

νινθιήξσζε, ζην ζεκείν δειαδή ηεο δσήο ηνπο πνπ αηζζάλνληαη πιεξφηεηα 

(Ventegodt, Merrick & Andersen, 2003). Σν αίζζεκα απηήο ηεο πιεξφηεηαο είλαη 

παξνδηθφ θαη νξίδεηαη σο ηελ απνπεξάησζε ησλ ζηφρσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Ηδηαίηεξα ζε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, φπσο απηήλ ηεο εθεβείαο θαη 

ηεο ελειηθίσζεο, ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζπρλά κεηαβάιιεηαη.   

Σα άηνκα κε αλαπεξίεο ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε απφ 

πνιχ κηθξή ειηθία. ηφρνο είλαη ε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη 

αλεμαξηεζία ησλ ίδησλ θαηά ηελ ελειηθίσζε ηνπο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε 

ππνζηήξημε κπνξεί λα είλαη δηα βίνπ, αιιά φρη πάληα ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη ζηνλ 

ίδην βαζκφ. Ζ αλάγθε ππνζηήξημεο αιιάδεη ηδηαίηεξα θαηά ηελ εθεβεία θαη ηελ 
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ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ. Ζ νηθνγέλεηα αλαιακβάλεη πξψηε ην ξφιν απηφ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ην ζρνιείν θαη έπεηηα ε θνηλσλία.  

Γεληθφηεξα, ε πνηφηεηα δσήο ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο δελ έρεη εξεπλεζεί ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο. Κξίλεηαη 

αλαγθαία ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο ψζηε ε παξέκβαζε θαη ε ζηήξημε 

πνπ ζα δερζνχλ ηα άηνκα απηά λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

θαη επηζπκίεο ηνπο.  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, κέζα απφ 

ηελ νπηηθή ησλ γνλέσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηνχ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο 

ειπίδνπκε λα απνηειέζνπλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα κία παλειιαδηθή ελδειερή έξεπλα 

ηεο πνηφηεηαο  δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ αθνξά ζηνλ 

φξν ηεο πνηφηεηαο.  ηελ ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ζηα άηνκα κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. 

Οινθιεξψλνληαο ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ.   

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

Αλαθέξεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, νη ζπκκεηέρνληεο, ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο, ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη 

δεηήκαηα δενληνινγίαο.   

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε 

λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε 
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αλάιπζε ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζε θάζε άμνλα ηεο 

ζπλέληεπμεο.   

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην αθνινπζεί ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ  απφ ηελ έξεπλα θαζψο θαη νη απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ έξεπλα, 

θξίζεθε αλαγθαίν λα αλαθεξζνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ ππήξμαλ θαζψο θαη νη 

κειινληηθέο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ I 

Θεσξεηηθή Θεκειίσζε: Πνηόηεηα δσήο αηόκσλ κε αλαπεξία 
 

1.1 Πνηφηεηα δσήο: έλλνηα, ραξαθηεξηζηηθά, θξηηήξηα κέηξεζεο 

1.1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 
 

Ζ πνηφηεηα δσήο σο φξνο είλαη επξέσο γλσζηφο ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. ε απηφλ ηνλ φξν έρνπλ αλαθεξζεί αξθεηά ρξφληα πξηλ,  ν Αξηζηνηέιεο θαη 

ν Πιάησλαο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε επδαηκνλία. Ζ επδαηκνλία ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε θαη ηνλ Πιάησλα ραξαθηεξίδεη ηελ επηπρία θαη ηελ επεκεξία πνπ 

αηζζάλεηαη ην άηνκν.  

Ηδηαίηεξα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί 

επηζηήκνλεο αλαθέξζεθαλ ζηνλ φξν ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηνλίδνληαο πσο ε πνηφηεηα 

δσήο ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο αηζζάλεηαη θαιά. 

Μέρξη ηφηε ηδηαίηεξα ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο ήηαλ ε 

πγεία. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ην 1948, φξηζε ηελ πγεία " σο θαηάζηαζε 

ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη φρη κφλν ε απνπζία 

λνζήκαηνο ή αλαπεξίαο" (WHO Constitution 45
th

 ed.) . Ο νξηζκφο πνπ έδσζε ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο απνηέιεζε θαη ην νξφζεκν, ηα κεηέπεηηα ρξφληα, γηα 

έξεπλα ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Ο θαζεγεηήο θνηλσληνινγίαο Αζαλάζηνο Βαθαιηφο (1984) αλαθέξζεθε ζηνλ 

φξν «πνηφηεηα δσήο» θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζεψξεζε πσο ζε απηφλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη πιηθνί φξνη δσήο φπσο είλαη ε αζθάιεηα, ε αξκνλία, ν 

ζεβαζκφο, ε αμηνπξέπεηα, ε πγεία, ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο.  
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Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε πνηφηεηα δσήο ζπζηεκαηνπνηήζεθε θαη ζε 

άιιεο επηζηήκεο, φπσο ε θηινζνθία, ε ςπρνινγία, ε αλζξσπνινγία, ε θνηλσληνινγία, 

νη πνιηηηθέο επηζηήκεο, νη επηζηήκεο πγείαο θαη ε εθπαίδεπζε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

νη ππεξεζίεο γηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ππήξμε έληνλε αιιαγή φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Έγηλαλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ 

ππεξεζηψλ φζν θαη ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο ησλ αηφκσλ απηψλ, σο απνηέιεζκα ησλ 

θηλεκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ ηεο θαλνληθνπνίεζεο θαη 

απντδξπκαηνπνίεζεο (Schalock, 2000).  

Ηδηαίηεξα ε πεξίνδνο 1967 - 1975 απνηέιεζε ηελ επνρή ηεο ηδξπκαηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έηζη ψζηε λα ηνπο παξέρεηαη 

πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη θξνληίδα πγείαο. Έθηνηε αθνινχζεζε ην 

θίλεκα ηεο θαλνληθνπνίεζεο (normalization) ζχκθσλα κε ην νπνίν άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ (Nirje 1969͘  1970, φπσο 

αλαθέξεηαη Miettinen 2012). ηφρνο ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ ε κεηάβαζε ζηελ θνηλφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ηφζν φζσλ δνχζαλ ζε ηδξχκαηα φζν θαη απηψλ πνπ 

δνχζαλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Ζ απντδξπκαηνπνίεζε μεθίλεζε κε αξρηθφ ζηφρν ηελ έληαμε 

ησλ αλζξψπσλ πνπ δνχζαλ ζε ηδξχκαηα ζηε θνηλφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξνάγνληαλ ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  

απαζρφιεζε αιιά θαη πεξίζαιςε (Γειιαζνχδαο 2006).  

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο ηε δεθαεηία ηνπ „80 ζρεηίζηεθε άκεζα κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία. Με ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ε 

πνηφηεηα δσήο απνηέιεζε κία ηδέα πνπ εζηίαδε ζην άηνκν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, 

απνηεινχζε θνηλσληθή δνκή πνπ είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηελ θαιπηέξεπζε ηεο 
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πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ζπλάκα απνηέιεζε έλαπζκα γηα ηελ 

νξγάλσζε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ θαη πιαηζίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ απηψλ (Schalock 2000).  

Ήδε απφ ην 1990 έσο θαη ζήκεξα, βαζηθφο ζηφρνο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ην ίδην ην άηνκν. Βξηζθφκαζηε ζηελ 

επνρή ηεο θνηλνηηθήο εμάξηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζρεδηάζηεθαλ 

πξνζσπνθεληξηθά πξνγξάκκαηα πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ηελ ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε ηνπο θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή 

επεκεξία ηνπο (Γειιαζνχδαο 2006). 

Με ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πνπ εζηηάδνπλ ζην ίδην ην άηνκν, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε νκαιφηεξε έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ θνηλφηεηα. Απφ ην 

1980-1990 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηεμνδηθέο έξεπλεο φζνλ αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Μία ίζσο απφ ηηο πην βαζηθέο αηηίεο αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

ππήξρε, ήηαλ ε απνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ απφ ηελ αλαπεξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ δελ εμαξηηφηαλ κνλάρα απφ ηελ αλαπεξία 

ηνπο θαη δελ εζηίαδε κφλν ζηα ειιείκκαηα ηνπο (Buntix & Schalock, 2010͘  Schalock 

et al., 2012). πνπδαίν, άιισζηε, είλαη ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα δσήο 

ραξαθηεξίζηεθε σο θνηλσληθφ θίλεκα κέζα απφ ην νπνίν πξεζβεχνληαλ ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα, ε απντδξπκαηνπνίεζε, ε επίηεπμε ηεο θαλνληθφηεηαο, ε θνηλσληθή 

αθνκνίσζε θαη ε ζπκπεξίιεςε (Schalock, Verdugo, Jenaro, Wang, Wehmeyer, 

Jiancheng & Lachapelle, 2005).  

ηηο κέξεο καο ππάξρεη κία νηθνινγηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία. 

χκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή αληίιεςε ην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ είλαη 

αιιεινεμαξηψκελα θαη ζπλπθαζκέλα κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη κε ηελ 

πξνζσπηθή επεκεξία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία φζν θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Ζ 
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ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε εζηηάδεη ηδηαίηεξα σο πξνο ην ίδην ην άηνκν θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζην άηνκν κε αλαπεξία, 

εληζρχνληαο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ, ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ (Buntix & Schalock 2010). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή αληίιεςε γίλεηαη δηεθδίθεζε γηα ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ θνηλσλία (φ.π.). 

Αξθεηέο έξεπλεο επηθεληξψζεθαλ ζην λα νξίζνπλ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο. Σελ πεξίνδν 2000 κε 2005, εξεπλεηέο εζηίαζαλ ζηελ 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε απνηέιεζκα ηελ δηακφξθσζε 12 

βαζηθψλ αξρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δφκεζε κίαο ελλνηνινγηθήο βάζεο πνπ αθνξά 

ηελ κέηξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο (Schalock, 2004, φπσο αλαθέξεηαη Παπιίδνπ 

2015).  

ΘΔΧΡΖΖ 

1. Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειεί κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ επεξεάδεηαη απφ 

αηνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηεο. 

2. Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειείηαη απφ ηα ίδηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα φια ηα 

άηνκα. 

3. Ζ πνηφηεηα δσήο έρεη ηφζν ππνθεηκεληθά φζν θαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία. 

4. Ζ πνηφηεηα δσήο εληζρχεηαη απφ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, ηνπο ζθνπνχο γηα ην 

δεηλ θαη ηελ αίζζεζε ηνπ αηφκνπ λα αλήθεη θάπνπ. 
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ΜΔΣΡΖΖ 

5. Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 

άηνκν θαηέρεη εκπεηξίεο δσήο νη νπνίεο αμίδνπλ. 

6. Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαζηάζεηο νη νπνίεο 

ζπλεηζθέξνπλ ζε κία πινχζηα δηαζπλδεδεκέλε δσή. 

7. Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ιακβάλεη ππφςε ηεο ην ζσκαηηθφ, ην 

θνηλσληθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ γηα έλα 

άηνκν. 

8. Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε εκπεηξηψλ 

θνηλέο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη κνλαδηθέο γηα θάζε άηνκν 

μερσξηζηά. 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

9. Ζ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο εληζρχεη ηελ επεκεξία εληφο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ πεξηβαιιφλησλ. 

10. Ζ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ζα πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε γηα 

παξεκβάζεηο θαη ππνζηήξημε. 

11. Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη εκπεηξηθά. 

12. Ζ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ζα πξέπεη λα θαηέρεη κία κφληκε ζέζε ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.  

Δμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο λα κεηξεζεί θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί, ζηνπο νπνίνπο πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα 

ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μειεηψληαο ηνπο νξηζκνχο πνπ 
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έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο κπνξεί θαλείο λα δηαπηζησζεί ε εμέιημε  ηνπ φξνπ κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο κε ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. 

1.1.2 Οξηζκνί ζρεηηθνί κε ηελ πνηφηεηα δσήο 
 

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Schalock θαη Verdugo, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 

δσήο είλαη πνιπδηάζηαηε θαζψο πεξηέρεη ππνθεηκεληθνχο δείθηεο αιιά θαη 

αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ (Schalock et al., 2002, 2007, 2010͘  

Claes et al., 2012͘). 

Έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηε ζρέζε Τγείαο θαη Πνηφηεηαο δσήο (Health – 

Related Quality of Life (HRQOL)). Οη Hughes θαη ζπλ. (1995) κειεηψληαο 87 

έξεπλεο θαη εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά ζηελ πνηφηεηα δσήο, θαηέγξαςαλ  

πεξηζζφηεξνπο απφ 44 νξηζκνχο θαη 1243 δείθηεο κέηξεζεο (φπσο αλαθέξνληαη Nota, 

Soresi & Perry, 2006). Οη ηνκείο πνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη είλαη: 

1. Φπρνινγηθή επεκεξία θαη πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε (psychological well-being 

and personal satisfaction)  

2. Κνηλσληθέο ζρέζεηο (social relationships experienced) 

3. Απαζρφιεζε (occupation) 

4. σκαηηθή θαη πιηθή επεκεξία ( physical and material well- being) 

5. Απηνπξνζδηνξηζκφο , απηνλνκία θαη  επηινγέο ( self- determination, autonomy 

and choice) 

6. Πξνζσπηθή ηθαλφηεηα, πξνζαξκνγή ζηελ θνηλφηεηα θαη επθαηξίεο γηα 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε (personal competence, community adjustment, 

opportunity to live in independent life) 

7. Κνηλσληθή ζπκπεξίιεςε (community inclusion) 
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8. Κνηλσληθή απνδνρή, θνηλσληθφ ζηάηνπο θαη πξνζαξκνγή (social acceptance, 

social status and adjustment) 

9. Πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε (personal development and 

realization) 

10. Πνηφηεηα αζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ (quality of residential environment)  

11. Διεχζεξνο ρξφλνο (leisure time) 

12. Καλνληθνπνίεζε (normalization) 

13. Γεκνγξαθηθέο/ θνηλσληθέο θαη αηνκηθέο δηαζηάζεηο (demographic, social and 

individual aspects) 

14. Τπεπζπλφηεηα (responsibility) 

15. Τπνζηήξημε κέζσ ππεξεζηψλ (support provided by services)  

Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 ππήξμαλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ φξν ηεο 

πνηφηεηαο δσήο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε απηνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη δελ επαξθεί ε επηζηεκνληθή, ε ηερλνινγηθή θαη ε 

ηαηξηθή πξφνδνο κφλν γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ αιιά  πξέπεη λα ππάξρεη 

γεληθή, αηνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία, ζχκθσλα πάληα κε ηηο  αμίεο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ θαζψο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, επίζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ππήξμε ηάζε γηα αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνηλφηεηα. 

Σέινο, παξαηεξήζεθαλ θνηλσληνινγηθέο αιιαγέο ηνλίδνληαο ηελ αλάδεημε ηεο 

ππνθεηκεληθήο πιεπξάο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε αηνκηθά θαη 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο ( Schalock et al., 2002͘  Schalock 2004).  

Ζ Farquhar (1995) αλαθέξζεθε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο νξηζκψλ. Σνπο 

παγθφζκηνπο, ηνπο νξηζκνχο ζηνηρείσλ, ηνπο εζηηαζκέλνπο θαη ηέινο ηνπο 

ζπλδπαζκέλνπο νξηζκνχο. Αξρηθά νη παγκόζμιοι νξηζκνί (global definitions) 
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απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία θπξίσο πνπ αθνξνχλ  ηελ επηπρία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. 

ηελ βηβιηνγξαθία είλαη πην γεληθνί νξηζκνί ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ εθαξκνγή απηήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ 

αλζξψπνπ. ηε ζπλέρεηα, είλαη νη νξηζκνί ζηοιχείων (component definitions) θαηά 

ηνπο νπνίνπο γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηάηκεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε κηθξφηεξα κέξε 

πνπ ην θαζέλα απνηειεί ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο. Υσξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 

νη δχν είλαη αληηθεηκεληθέο ελψ νη άιιεο δχν εζηηάδνπλ θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

πξνζσπηθή θξίζε ηνπ αηφκνπ. Απφ ηελ άιιε, νη εζηιαζμένοι νξηζκνί (focused 

definitions), δηαθξίλνληαη ζε ζαθήο (explicit) θαη ζε έκκεζνπο (implicit)  θαη 

ζηνρεχνπλ ζε έλα κηθξφ ζχλνιν ζηνηρείσλ ή κία κφλν δηάζηαζε (είηε απηνί είλαη 

ζαθείο είηε πην γεληθνί). πλήζσο αλαθέξνληαη ζηηο έλλνηεο ηεο πγείαο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο.  

πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (1948) αλαθέξεηαη 

ζηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε θπζηθή, πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή 

επεκεξία θαη φρη κφλν ηελ αζζέλεηα. πλδένληαο ηελ πγεία κε ηελ επεκεξία θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηε ζσκαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία, θη φρη κφλν κε 

ηελ αζζέλεηα. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο δίλεη έκθαζε ζηελ ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηε δσή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πσο 

αληηιακβάλεηαη ηε δσή ηνπ θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη. 

Σέινο, νη ζυνδυαζμένοι νξηζκνί (combination definitions) έρνπλε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παγθφζκησλ νξηζκψλ θαη θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία. Οη νξηζκνί απηνί αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο 

έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο.  
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Ο Campell θαη ν Rogers (1976) ππνζηήξημαλ πσο δελ ππάξρνπλ κφλν 

αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, θαζψο ηφληζαλ ηελ 

χπαξμε ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη απηφο ηεο ηθαλνπνίεζεο. Ο Cummins 

(1996) αλαθέξζεθε ζηνπο φξνπο  ηθαλνπνίεζε θαη  επραξίζηεζε ζεσξψληαο ηνπο σο 

βαζηθφ παξάγνληα κέηξεζεο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο.  

Σελ ίδηα πεξίνδν, ν Schalock (1996)  αλαθέξζεθε ζηε δπζθνιία δηαρσξηζκνχ ησλ 

ελλνηψλ πνηφηεηα δσήο (quality of life) θαη ηθαλνπνίεζεο (satisfaction), δηφηη ε πξψηε 

ζπλδπάδεη θαη ηελ πγεία ζηελ πνηφηεηα δσήο (Health Related Quality of Life). Αθφκε, 

ζπλέδεζε ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ κε ηελ πνηφηεηα δσήο. Τπνζηήξημε 

φηη ε πνηφηεηα δσήο πεξηγξάθεη ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πγείαο θαη 

επεκεξίαο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζέηνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε σο δείθηε αληίιεςεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο.  

Ο Schalock (2000) ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ ππνθεηκεληθνί αιιά θαη 

αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ηε δσή ηνπ θαζελφο. Αλαθέξζεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηελ Θεσξία ηεο Πξνζσπηθήο Αλάιεςεο, ζηελ νπνία βαζηθφο άμνλαο είλαη ην 

άηνκν. Σν άηνκν απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ην νπνίν ζπγθξίλεηαη κε ηνλ ίδην ηνλ 

εαπηφ. Ζ ζεσξία ζπλέβαιε ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο φζν θαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Σν άηνκν έρνληαο σο ζεκείν 

αλαθνξάο ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη θαη λα αμηνινγεί ηηο ππεξεζίεο πνπ  

ηνπ δηαηίζεληαη, λα κπνξεί λα αλαπηχμεη λέεο ζηξαηεγηθέο θαη λα εθαξκφζεη ην δηθφ 

ηνπ πιάλν δσήο.  

ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αλαθέξζεθαλ νη Schalock , Keith , 

Verdugo θαη Gomez (2010) νξίδνληαο ηελ σο : «Ζ αηνκηθή πνηφηεηα δσήο είλαη 

πνιπδηάζηαην θαηλφκελν πνπ απνηειείηαη απφ βαζηθνχο ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη απφ 

ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο. Απηνί νη βαζηθνί 
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ηνκείο είλαη νη ίδηνη γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αλ θαη κπνξεί λα πνηθίινπλ ζε ζρεηηθή 

αμία θαη ζεκαζία. Οη ηνκείο αμηνινγνχληαη βάζε πνιηηηζκηθά επαίζζεησλ δεηθηψλ» 

(Morisse, Vandemaele, Claes, Claes & Vandevelde, 2013).  

Δθηφο απφ ηηο ζηαζεξέο κεηαβιεηέο πνπ πξνζκεηξνχληαη σο βαζηθνί ηνκείο 

αμηνιφγεζεο ησλ αηφκσλ θαη δηαθέξνπλ βάζεη ππνθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη σο πνηφηεηα δσήο  ηηο «αληηιήςεηο ησλ 

αηφκσλ γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή ζην πιαίζην πνιηηηζηηθψλ θαη αμηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ζην νπνίν δνπλ θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξφηππα θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο» (The WHOQoL Group, 1995, ζει. 1405).  

Παξ‟ φια απηά γηα λα κπνξέζεη λα κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο δελ επαξθνχλ κφλνη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί θαη πεξηγξαθεί. 

Υξεηάδνληαη κεηξήζηκα ζηνηρεία – δείθηεο νη νπνίνη κεηξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ζε θάζε δηάζηαζε ηεο. 

1.1.3 Αξιολόγηςη – Μέτρηςη τησ ποιότητασ ζωήσ 
 

 

Ζ αλάγθε γηα ηελ ζέζπηζε κεηξήζηκσλ ζηαζεξψλ ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ 

βαζίζηεθαλ ζηα παξαθάησ εμήο ζηνηρεία (Magerotte, 1991, φπσο αλαθέξεηαη 

Γειιαζνχδαο, 2006): 

1. Σα δηθαηψκαηα θαη  νη ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο θνηλσλίαο 

2. Ζ πξνβνιή πξνο ηα έμσ ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ  

3. Ζ παξνρή βνήζεηαο ψζηε ην άηνκν απηνλνκεζεί ζηε δσή ηνπ 

4. Ζ ππνζηήξημε θαη ακνηβαία ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ 

5. Ζ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη θαη θηλείηαη γηα λα 

κπνξεί λα θαιχςεη θάπνηεο απφ ηηο αλάγθεο ηνπ 
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 Σα πέληε απηά ζεκεία αλαπηχρζεθαλ θπξίσο απφ ην θνηλσληθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Βάζεη απηψλ, ησλ εθάζηνηε ππνθεηκεληθψλ 

εζηθνπιαζηηθψλ κνξθσκάησλ, ηα άηνκα κε αλαπεξία ή φρη, είζηζηαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηνχλ θαη λα απνδνκνχλ ηνλ φξν ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

  Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηνλ παξαιιειηζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ 

επεκεξία, έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα 

δσήο. Οη ηξεηο πην άξηηεο είλαη νη παξαθάησ: 

1. Ζ πνηφηεηα δσήο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηε δπλαηφηεηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

(Goode, 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Lyon, 2010). 

2. Ζ πνηφηεηα δσήο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη εκπεξηέρεη βαζηθέο δηαζηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεκεξία ( Felce & Perry, 1997).  

3. Ζ πνηφηεηα δσήο αληαλαθιά ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πγείαο θαη 

επεκεξίαο (Schalock 1996, αλαθέξεηαη ζηνλ Lyon, 2010).  

ην ζεκείν απηφ ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε εμίζσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ 

επεκεξία δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ζπζρεηηζκφ ησλ ειεχζεξσλ επηινγψλ θαη 

απνθάζεσλ ησλ αηφκσλ γηα ηελ δσή ηνπο, ζηα πιαίζηα κηαο επλνκνχκελεο πνιηηείαο. 

Δπηπξνζζέησο, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο απνζθνπεί ζηελ ηζφηεηα θαη ηελ 

απφιαπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν ή ηελ αλαπεξία (Verdugo, Navas, Comez &  Schalock, 2012). 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα ηζρχνπλ 4 βαζηθέο αξρέο : 

1. Οη παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο δσήο λα είλαη ίδηνη γηα φια ηα άηνκα 

2. Ζ πνηφηεηα δσή θαηαθηηέηαη φηαλ πξνθχπηνπλ αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη φηαλ 

ην άηνκν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εκπινπηίδεη ηε δσή ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 
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3. Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειείηαη απφ ππνθεηκεληθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο 

4. Ζ πνηφηεηα ηεο δσήο επεξεάδεη ηφζν ηνπο αηνκηθνχο φζν θαη ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο. Απηφ πνπ ηε 

ραξαθηεξίδεη είλαη φηη πξέπεη φια ηα άηνκα ΝΑ λα είλαη ζηνλ ίδην βαζκφ αλεμάξηεηα. 

Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην ίδην ην άηνκν θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ 

(Verdugo, Schalock, Keith & Stancliffe, 2005). 

ζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε αμηνιφγεζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, ν εθάζηνηε 

αμηνινγεηήο νθείιεη λα ζπλππνινγίζεη ηελ άπνςε ηνπ αηφκνπ, ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ηνπ θξνληηζηή. Οη ηξεηο, απηνί, δείθηεο ζα ππνδείμνπλ ηελ 

νκνηφηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ κε ηνπ εηδηθνχ θαη ησλ γνλέσλ θαη ζα 

θαζνξίζνπλ ηηο αξρέο ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο , θαζψο ηελ επεκεξία θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλεη ν θαζέλαο βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζε κία 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή απηψλ ησλ πνηνηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, νη ηειεπηαίεο, πξέπεη λα απνξξένπλ κέζα απφ ηνλ ππάξρνληα ηξφπν 

δσήο (normality-daily routine) (Nota, Soresi & Perry, 2006͘). Ζ άπνςε ηνπ αηφκνπ θαη 

ε γεληθφηεξε αληίιεςε γηα ηελ δσή θαίλεηαη πσο επεξεάδεηαη απφ ηα δηάθνξα 

πεξηβάιινληα πνπ δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη (Wong, Wong, Schalock & Chou, 2011).  

Αξρηθά, ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζσ θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ή 

βάζεη θνηλσληθψλ δεηθηψλ, φπσο είλαη ε πγεία, ην βηνηηθφ επίπεδν, ε θνηλσληθή 

πξφλνηα, νη θηιίεο, ε δεκφζηα αζθάιεηα, νη γείηνλεο, ε ζηέγαζε θαη ν ειεχζεξνο 

ρξφλνο. ήκεξα, ηα άηνκα κε αλαπεξία, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, νθείινπλ λα 
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ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο (Verdugo et 

al., 2005͘). Σν κέζν πνπ βνεζά ην άηνκν λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ είλαη ε 

απηναλαθνξά (self- report), ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κέηξεζε ησλ 

ππνθεηκεληθψλ δεηθηψλ (Claes, Vandevelde, VanHove, VanLoon, Verschelden & 

Schalock, 2011). Με ηελ απηναλαθνξά ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα βαζκνινγήζεη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ. Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη πνηνηηθή θαη ππάξρεη αλάγθε πνζνηηθνπνίεζεο ηεο γηα πην έγθπξε θαη αμηφπηζηε 

κέηξεζε(Wehmeyer & Schalock, 2011). Μία αθφκε έληνλε δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη, 

είλαη ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο βαξηάο αλαπεξίαο ή/θαη 

πνιιαπιψλ αλαπεξηψλ πνπ ην άηνκν δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη θαη λα 

επηθνηλσλήζεη ηα πξαγκαηηθά ηνπ ζέισ ή δελ θαηαλνεί ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ 

γίλνληαη (McIntyre, Kraemer, Blacher & Simmerman, 2004). Χο βαζηθφ πξφβιεκα 

ζηε δηαδηθαζία απηήλ, έρεη παξαηεξεζεί ην κέζν θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο, θαζψο 

ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ (Gerber et al., 2008).  

Σν 1990 ππήξμε αλάγθε κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο (Schalock, 1996). Ο 

κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κέηξεζε ήηαλ ε χπαξμε δεηθηψλ. Γηα ηε 

δεκηνπξγία δεηθηψλ ρξεηάζηεθαλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ εκπεξηείραλ ηφζν 

ππνθεηκεληθνχο φζν αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο ή/θαη ζπλδπαζκφ απηψλ.  

Αξρηθά ππήξμε ε οικονομική προζέγγιζη θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ζχλδεζε 

ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ κε ηηο νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο δσήο. πλεπψο ην 

εηζφδεκα απνηεινχζε δείθηε κέηξεζεο. Παξ' φια απηά, ππήξμε δπζθνιία λα ζπλδεζεί 

ε νηθνλνκηθή επεκεξία κε ηελ επηπρία, γη' απηφ ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζε πην 

αληηθεηκεληθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο.  
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χκθσλα κε ηελ κοινωνικοανηικειμενική προζέγγιζη, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

εμεηαζηεί έλα εχξνο δηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχζε ηε δσή ηνπ αηφκνπ γεληθφηεξα 

(Evangelou, 2007, φπσο αλαθέξεηαη Παπιίδνπ 2015). Ζ θνηλσληθναληηθεηκεληθή 

πξνζέγγηζε εζηίαζε κφλν ζε αληηθεηκεληθνχο δείθηεο θαη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο 

(Lauer, 1999).  

Οη δείθηεο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ην εηζφδεκα, ε εθπαίδεπζε, ε εξγαζία θαη ε 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα. Τπήξμε θξηηηθή σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε απηή εμαηηίαο 

ηεο αδπλακία ζχλδεζεο ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ θαζψο θαη ηελ 

εμαθξίβσζε ησλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Αθνινχζεζε ε ψυχολογική προζέγγιζη θαηά ηελ νπνία νη ςπρνινγηθνί 

δείθηεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ 

βηψλεη. Σνλ ηξφπν, δειαδή, πνπ ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη ηε δσή ηνπ κέζα απφ ηηο 

εκπεηξίεο θαζεκεξηλά. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζηελ ππνθεηκεληθή 

πιεπξά ηεο δσήο. Τπνθεηκεληθνί δείθηεο ηεο ςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε, ε επηπρία θαη ε επεκεξία. Ζ ηθαλνπνίεζε σο ππνθεηκεληθφο δείθηεο 

κεηξνχζε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλα είλαη ηα άηνκα απφ ηε δσή ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο 

ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (Verdugo, Schalock, Keith & Stancliffe, 2005).  Σν 

κεηνλέθηεκα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη απνπζία αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Day & Jankey, 1996).  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ ολιζηική προζέγγιζη, έγηλε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο 

φισλ ησλ παξαγφλησλ ψζηε λα ππάξμεη κία νινθιεξσκέλε εμέηαζε θαη κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσή. ε απηή ηελ πξνζέγγηζε ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζσπηθφηεηα πνπ 

επεξεάδεη άκεζα ην άηνκν κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αμίεο, νη ζπλζήθεο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ θαη ηέινο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
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πνπ επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθέο αληηδξάζεηο. ια φζα πξναλαθέξζεθαλ απνηεινχλ 

ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Ο Felce θαη ν Perry (1995) φξηζαλ 5 βαζηθέο πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Αξρηθά, ε ζσκαηηθή επεκεξία 

(physical well –being)  πνπ εκπεξηέρεη δείθηεο φπσο ε πγεία, ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη 

ε αζθάιεηα. Γεχηεξνλ, ε πιηθή επεκεξία (material well- being)  κε δείθηεο  φπσο ην 

εηζφδεκα, ε θαηνηθία. Αθνινχζεζε, ε θνηλσληθή επεκεξία (social well- being)  

νξίδνληαο σο δείθηεο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ απνδνρή θαη ηελ ππνζηήξημε. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία (emotional well- being) ελζσκαηψλνληαο ζηνπο δείθηεο 

ηελ δηάζεζε, ηελ ηθαλνπνίεζε, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Σέινο, ε 

αλάπηπμε θαη δξαζηεξηνπνίεζε (development and activity), κε δείθηεο ηελ 

αλεμαξηεζία, ηελ απηνδηάζεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

αλαςπρή (φπσο αλαθέξνληαη  Tavernor, Barron, Rodgers & McConachie, 2012) 

ε παξφκνηα βάζε, νη Schalock θαη ζπλ. (2008) αλέθεξαλ πσο ε πνηφηεηα 

δσήο είλαη έλα θαηαζθεχαζκα πνπ ζεκειηψλεη ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο. Σελ 

αλεμαξηεζία, ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ηελ επεκεξία. Οη παξάγνληεο απηνί 

εληάζζνληαη ζε 8 δηαζηάζεηο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ 24 δείθηεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη θαηά ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. ηνλ πίλαθα 1 απεηθνλίδνληαη νη 

δηαζηάζεηο θαη νη δείθηεο πνηφηεηαο δσήο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Schalock θαη 

Verdugo (2007).   
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Πίλαθαο 1. Γηαζηάζεηο θαη Γείθηεο Πνηόηεηαο δσήο  

Γηαζηάζεηο Γείθηεο Πεξηγξαθή Γεηθηώλ 

1. πλαηζζεκαηηθή επεκεξία 

(emotional well – being)  

Ηθαλνπνίεζε 

Απηναληίιεςε 

Έιιεηςε άγρνπο 

Δπραξίζηεζε, δηαζέζεηο, 

απφιαπζε 

Σαπηφηεηα, απηνεθηίκεζε, 

Πξνβιεςηκφηεηα, έιεγρνο 

2. Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

(interpersonal relations) 

Αιιειεπηδξάζεηο 

ρέζεηο 

Τπνζηήξημε 

Κνηλσληθά δίθηπα, θνηλσληθέο 

επαθέο 

Οηθνγέλεηα, θίινη, ζπλνκήιηθνη 

3. Τιηθή επεκεξία 

(material well – being) 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

Δξγαζία 

ηέγαζε 

Δηζφδεκα, πξνλφκηα 

Δξγαζηαθή θαηάζηαζε, εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ 

Δίδνο θαηνηθίαο, ηδηνθηεζία 

4. Πξνζσπηθή εμέιημε 

(personal development) 

Δθπαίδεπζε 

Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε 

επίδνζε 

Δπηηεχγκαηα 

Ννεηηθή, θνηλσληθή, 

Δπηηπρία, παξαγσγηθφηεηα, 

επηηεχγκαηα 

5. σκαηηθή επεκεξία 

(physical well –being) 

Τγεία 

Γξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο 

Διεχζεξνο ρξφλνο 

Λεηηνπξγηθφηεηα, δηαηξνθή, 

επεμία 

Γεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, 

θηλεηηθφηεηα 

Φπραγσγία, ρφκπη 

6. Απηνπξνζδηνξηζκφο 

(self- determination)  

Απηνλνκία / πξνζσπηθφο έιεγρνο 

ηφρνη θαη πξνζσπηθέο αμίεο 

Δπηινγέο 

Αλεμαξηεζία 

Δπηζπκίεο, θηινδνμίεο 

Γπλαηφηεηεο, επηινγέο, 

πξνηεξαηφηεηεο 

7. Κνηλσληθή ζπκπεξίιεςε 

(social inclusion) 

Κνηλσληθή ελζσκάησζε θαη 

ζπκκεηνρή 

Κνηλσληθνί ξφινη 

Κνηλσληθή ππνζηήξημε 

Δζεινληηζκφο 

Γίθηπα ππνζηήξημεο, 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

 

8. Γηθαηψκαηα 

(rights) 

Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

Ννκηθά δηθαηψκαηα 

εβαζκφο, αμηνπξέπεηα, ηζφηεηα 

Δζληθφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα 

 

Πεγή: Παπιίδνπ (2015, ζει.44-45)  
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ηελ έξεπλα ηνπο νη Morisse, Vandemaele, Claes θαη Vandevelde (2013) 

θαηεγνξηνπνίεζαλ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο σο εμήο: Ζ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο αλαθέξνληαη θαη ζπλδένληαη κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ. Οη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε θνηλσληθή έληαμε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλφηεηα. Δλψ ηέινο, ε ζπλαηζζεκαηηθή, 

ζσκαηηθή θαη πιηθή επεκεξία ζπλππνινγίδνληαη ζηελ ζπλνιηθή επεκεξία πνπ 

αηζζάλεηαη ην άηνκν. Βηβιηνγξαθηθά δελ έρεη ππάξμεη ηεξαξρία κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

δηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο δελ παξαηεξνχληαη ζρέζεηο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο 

κεηαμχ ηνπο (Bonham, Basehart, Schalock, Marchand, Kirchner & Rumenap, 2004).  

 

1.2 Πνηόηεηα δσήο αηόκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο 

1.2.1 Ννεηηθή Αλαπεξία θαη πνηφηεηα δσήο 
 

Σα πξψηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία γηα ηελ δηάγλσζε ηεο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο 

(ΝΑ) παξνπζηάζηεθαλ ην 1905 απφ ηνπο Alfred Binet θαη Theodore Simon. Αξθεηέο 

δεθαεηίαο αξγφηεξα, ην 1961, ε Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

(AAMR) αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ φξν Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (Mental 

Retardation), παξέρνληαο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εηζήγαγε ην θξηηήξην ηεο λνεκνζχλεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Έλα άηνκν γηα λα ζπγθαηαιερζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζα 

πξέπεη λα ππνιείπεηαη θάησ ηνπ κεηξίνπ ζηε λνεηηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαζψο θαη λα 

έρεη κεησκέλε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά (Harris & Greenspan, 2016). Οη 

Schalock θαη Keith (1993) αλέθεξαλ πσο ε λνεκνζχλε απνηειεί παξάγνληα πνπ 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 
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Χο  λνεηηθή αλαπεξία νξίδεηαη «ν θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ δείθηεο λνεκνζχλεο ν 

νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ πεξηνξηζκνχο ζηελ αλάπηπμε πξνζαξκνζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε 

δχν ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο (επηθνηλσλία, πξνζσπηθή θξνληίδα, δηακνλή, θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, δξάζε ζηελ θνηλφηεηα, απηνδηαρείξηζε, πγεία θαη αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθέο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο,  ειεχζεξνο ρξφλνο, εξγαζία) θαη εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ ειηθία 

ησλ 18 εηψλ» (Katz & Lazcano-Ponce, 2008, ζει.133). Πξέπεη λα απνζαθεληζηεί 

ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, φηη ε λνεηηθή αλαπεξία βξίζθεηαη ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε 

κε ην πεξηβάιινλ πνπ δεη ην άηνκν θαη ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί  κέζα ζηα ρξνληθά 

πιαίζηα πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ νξηζκφ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012).  

Δμεηάδνληαο ηελ Ννεηηθή Αλαπεξία σο ελλνηνινγηθή δηάζηαζε, εζηηάδνπκε 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ζην ξφιν ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ πξνο 

ηα άηνκα απηά (Harris & Greenspan, 2016͘ Schalock, Gardner, Bradley, 2007). 

πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ ,ζχκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία 

θαζψο θαη ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, πσο ν φξνο 

αλαπεξία παχεη πιένλ λα εζηηάδεη ζηηο αδπλακίεο ηνπ αηφκνπ.   

Ζ λνεηηθή αλαπεξία επεξεάδεη άκεζα ην άηνκν. ε ζπλδπαζκφ κε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ην επεξεάδεη άκεζα θαζψο δελ ηνπ επηηξέπεη λα είλαη 

ππεχζπλν ηνπ εαπηνχ ηνπ (Wehmeyer & Bolding, 2001). Παξάιιεια, επηδξά 

αξλεηηθά ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ θη έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά ειιείκκαηα πνπ είλαη εκθαλή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

(νχιεο & Φισξίδεο, 2006).  

Σα άηνκα πξνβαίλνληαο ζηελ ελειηθίσζή ηνπο θέξνπλ κεγαιχηεξε 

πξνζσπηθή επζχλε θαη  νη πξάμεηο ηνπο έρνπλ αληίθηππν ζην ηππηθφ πιεζπζκφ. Κάζε 

δηθαίσκα αθνινπζείηαη θαη απφ κία ππνρξέσζε. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηα άηνκα κε 
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λνεηηθέο αλαπεξίεο θαζψο απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ (Burton – Smith et al., 2005). 

Γχν βαζηθνί παξάγνληεο είλαη ε έιιεηςε πξψηκεο εκπεηξίαο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζην λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο (Smyth & Bell, 2006) θαζψο θαη  ε αλαζηνιή 

ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ εθεβεία ζηελ ελειηθίσζε εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ 

(Jenkinson, 1993). ηελ κεηαβαηηθή απηή θάζε ηεο ελειηθίσζεο, ηνλ ζπνπδαηφηεξν 

ξφιν δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία (Schalock & 

Verdugo, 2002). Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί θαηά ηελ 

κεηαβαηηθή πεξίνδν εθεβείαο – ελειηθίσζεο , είλαη λα δνζνχλ ζην άηνκν επθαηξίεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

(McIntyre, Kraemer, Blacher & Simmerman, 2004). 

Ο θαζέλαο καο είλαη αλεμάξηεηνο λα δεη φπσο επηζπκεί θαη λα απνθαζίδεη γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Απιά παξαδείγκαηα κπνξεί λα είλαη απηά ηεο επηινγήο ελδπκαζίαο, 

θαγεηνχ ή κεηαθίλεζεο ζε κέξνο ηεο επηινγήο ηνπ θαζελφο. Γηα ηνλ ηππηθφ 

πιεζπζκφ απνηεινχλ θαζεκεξηλή επηινγή ελψ γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, 

ζπρλά ππάξρεη ε αλάγθε ππνζηήξημεο θαζψο θαη δηδαζθαιίαο (Ticha et al., 2012).  

Σα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ είλαη θνηλά γηα 

φινπο αλεμάξηεηα ηεο λνεηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Οη δπζθνιίεο θαη νη πεξηνξηζκνί 

ζηηο εππαζείο απηέο νκάδεο, ζπλήζσο, πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα γεληθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, θαζψο ζπρλά απηφο (π.ρ. πγεία, νη 

δξαζηεξηφηεηεο, ε θνηλσληθνπνίεζε θιπ)  θαη ην επίπεδν απηνδηάζεζε ηνπο δηαθέξεη 

απφ ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ (Schalock et al., 2002). 

Κχξηνη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία είλαη ε ειηθία, ην επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν, ν ρψξνο δηαβίσζεο, ε 

πγεία θαη ε δηάγλσζε. Ζ πγεία θαη νη ππεξεζίεο πγείαο απνηεινχλ ηηο πην βαζηθέο 

δηαζηάζεηο  πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ (Hensel, 



[26] 

 

Rose, Kroese, & Banks-Smith, 2002). Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (OECD) ην 2013 ζπκθψλεζε κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαη ηφληζε φηη 

φια απηά πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηηο εκπεηξίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε γηα ηε δσή.  

Ζ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν ζηε δσή 

ηνπ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηινγψλ ησλ αηφκσλ απηψλ 

(Simoes, Santos & Biscaia, 2016).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία εξεπλψλ ηα νπνία έδεημαλ πσο άηνκα 

κε ήπηα ή κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία είλαη ηθαλνπνηεκέλα θαη αηζηφδνμα γηα ην κέιινλ 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο π.ρ. θηψρεηα, θνηλσληθή απνκφλσζε, πξνβιήκαηα πγείαο θιπ 

(Brown 1997). ε παξφκνην ζπκπέξαζκα, θαηέιεμαλ νη Simoes θαη Santos (2016) 

θαηά ηελ έξεπλά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε ή ρσξίο λνεηηθή 

αλαπεξία.  

Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ πεξηβαιινληηθά 

εκπφδηα (Watson & Keith, 2002͘), ηα νπνία επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο θαζψο απηά απνηεινχλ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνπο ίδηνπο (Hematian et 

al., 2009). Ζ δηαπίζησζε απηή θαίλεηαη πσο επηβεβαηψλεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο, 

φπσο ησλ Brown θαη ζπλ. (2016). Οη πξνεγνχκελνη παξαηήξεζαλ πσο ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία είλαη αξθεηά απνκνλσκέλα θαη ρσξίο θνηλσληθή εκπινθή, 

ηνλίδνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα ζηήξημεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Ο ξφινο 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

απηήο ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Ζ εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα ζπλεπάγεηαη κε ελεξγή 
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ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ θη φρη κε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ή κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή δαπάλε (Mansell & Breadle - Brown, 2012).  

Γεληθφηεξα, ε πνηφηεηαο δσήο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρεη σο 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο λα εληζρχζεη ηελ επδσία ησλ αηφκσλ απηψλ, βάζεη ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ησλ εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαζψο θαη ηελ ζπλεξγαζία κέζα 

ζηα δηάθνξα θνηλσληθά πιαίζηα. Αθφκε, παξέρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη δχν πξναλαθεξφκελνη ζηφρνη (Felce, Mattica & Schalock, φπσο 

αλαθέξεηαη Παπνπηέ, 2017).  

1.2.2 Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο θαη Πνηφηεηα Εσήο 
 

Ο απηηζκφο είλαη κία ρξφληα, πνιχπινθε λεπξν - αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε 

απνθιίλνπζα αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ 

πζηήκαηνο (ΚΝ) θαη λεπξνινγηθά θαζνξηδφκελεο δηαθνξέο ζηε ξχζκηζε ηεο 

πξνζνρήο, ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη ζηε κάζεζε  πνπ ππφθεηληαη ησλ 

γλσζηηθψλ απνθιίζεσλ θαη ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία & θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά  (Zuddas, 2013).  

Σν 2013, ε Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε (American Psychiatric 

Association) ζπγρψλεπζε πέληε μερσξηζηέο δηαγλψζεηο απηηζκνχ ζε κηα δηαγλσζηηθή 

νκπξέια γηα ηε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (ASD). Σα ηξία θνηλά 

ειιείκκαηα ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη απηά ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηα ζηεξεφηππα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο (DSM – V). Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδνπλ νη πξψηεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ έλα άηνκν αλαπηχζζεη απφ κηθξή ειηθία θαη εληζρχνπλ ηηο 

κεηέπεηηα θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ζπλεξγαζία, ε βνήζεηα πξνο άηνκα 
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πνπ ρξήδνπλ ππνζηήξημεο, ν εζεινληηζκφο. ηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ απφ κηθξή ειηθία ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο, ζε πςειά επίπεδα, 

παξαηεξήζεθαλ πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εκπινθήο ζε θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο θαζψο ηα παηδηά απηά αλέπηπμαλ έλαλ πην θνηλσληθφ ραξαθηήξα 

(Stump, Ratliff, Wu & Hawley, 2009). πγθξηηηθά κε ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ, νη 

δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ρακειφηεξεο ζηα 

παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Αλ δελ ππάξμεη παξέκβαζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ απφ κηθξή ειηθία, ηφηε παξακέλνπλ θαη ζηελ 

εθεβεία θαζψο θαη ζηελ κεηέπεηηα ελειηθίσζε (Iizuka et al., 2010). Γεληθφηεξα, νη 

λένη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θη 

απηφ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζην λα δεκηνπξγήζνπλ θηιίεο κε 

ζπλνκειίθνπο (Hobson, Hobson, Malik, Bargiota & Calo, 2013).  

χκθσλα κε ην DSM-V ππάξρνπλ 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα ζνβαξφηεηαο ηνπ 

απηηζκνχ, πνπ βάζε απηψλ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ απηηζκφ σο πςειήο, κεζαίαο θαη 

ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. πλεπψο, αλάινγα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ 

πνπ βξίζθεηαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ ειιεηκκάησλ αιιά θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ έρεη, δηακνξθψλεηαη θαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπ. εκαληηθφ 

παξάγνληα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή παίδεη ε λνεκνζχλε, φπσο αθξηβψο θαη ζηελ 

λνεηηθή αλαπεξία.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν απηηζκφο δελ εκπνδίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ λα εμειηρζεί. Αληίζεηα, ην άηνκν ρξεηάδεηαη  ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη 

θξνληίδα ζε φιε ηνπ ηελ δσή θη φρη κφλν ζηελ παηδηθή (Giuliani, 2018).   

ηε βηβιηνγξαθία , ηφζν ζηελ ειιελφγισζζε φζν θαη ηελ μελφγισζζε, δελ 

ππάξρεη κεγάιν εχξνο εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε πνηφηεηα δσήο 
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απηηζηηθψλ ελειίθσλ. Σν δείγκα είλαη κηθξφ θαη ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζε ελήιηθεο 

πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο (ΤΛΑ) (Felce & Perry, 2011).  

Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο, νη Mason, McConachie, Garland, Petrou, Rodgers 

& Parr (2018), επηβεβαίσζαλ ηελ έιιεηςε δεηγκάησλ. Παξφκνηα, αλαθέξνπλ θαη νη 

Aures θαη ζπλ. (2017) φηη ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη κεγαιχηεξν δείγκα , θαζψο θαη λα 

κελ αμηνινγνχληαη θαηά θχξην ιφγν κφλν νη Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο ελήιηθεο κε 

απηηζκφ. Δμαηηίαο απηήο ηεο ζπλζήθεο, ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζηνλ λα 

εζηηάζνπκε ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ελειίθσλ κε απηηζκφ  ζαλ ζηνηρείν κέηξεζεο 

(Burgess & Gutstein, 2007).  

Οη VanHeijst θαη Geurts (2015) ζε έξεπλα ηνπο εζηίαζαλ ζε δχν βαζηθά 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία , απηφ ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ πξνζπαζψληαο λα ειέγμνπλ 

θαηά πφζα απηά επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο. Έλα  απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα 

πνπ θαηέιεμαλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ειηθία πνπ θάλεθε λα κελ έρεη ηελ ίδηα 

επηξξνή, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γήξαλζε 

απνηειεί κέηξν πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

(WHOQOLBREF). Ζ ειηθία σο παξάγνληαο επελεξγεί ζηνπο ελήιηθεο κε απηηζκφ σο 

πξνο ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Έλαο 

επεξρφκελνο ζάλαηνο ελφο ή θαη ησλ δχν γνλέσλ αιιάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

ελήιηθα, αθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο κέζεο ή ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, δελ ππάξρεη 

ππνζηήξημε πιένλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη άκεζα θαη κε 

ηελ ρακειή θνηλσληθή ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσλία.  

Οη Skevington θαη McCrate (2012), ζεψξεζαλ ηελ ειηθία θαη ην θχιν  σο 

δείθηεο πξφβιεςεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ρακειφ 

πνζνζηφ ησλ αληξψλ κε απηηζκφ, ζε θιίκαθεο θπξίσο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο παξαηεξήζεθε πσο έρνπλ θαιχηεξε 
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ζσκαηηθή επεκεξία απφ ηνπο άληξεο θαζψο επίζεο ηα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ηνπο 

απφ ηελ θνηλσληθή δσή θαη ην πεξηβάιινλ είλαη πην πςειά ζε ζρέζε κε ησλ αληξψλ. 

Μάιηζηα, νη γπλαίθεο είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζνπλ θηιίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

(Bargiela, Steward & Mandy, 2016). Έλα πην γεληθφ ζπκπέξαζκα, σο πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ ελήιηθσλ κε ΓΑΦ, είλαη φηη ηα πνζνζηά ζηηο θιίκαθεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη έληαμεο ζηε θνηλφηεηα θαζψο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ, είλαη ηδηαίηεξα ρακειά (Jennes- Coussens et al., 2006͘  Kamp – 

Becker et al., 2010͘  Lin, 2014). Απηφ είλαη αλακελφκελν, αλ θαλείο αλαινγηζηεί, πσο 

έλα απφ ηα ηξία βαζηθά ειιείκκαηα ησλ αλζξψπσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία (DSM –V, 2013).  

Μέζα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη παξαηεξήζεθε πσο βαζηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ελειίθσλ κε απηηζκφ, είλαη  ην 

άγρνο πνπ αηζζάλνληαη (Hong, Bishop-Fitzpatrick, Smith, Greenberg & Mailick, 

2016), ε θαηάζιηςε (Park et al., 2019) θαη νη επαλεηιεκκέλεο εκπεηξίεο εθθνβηζκνχ 

(Hong et al., 2016) ή νη αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο ππνζηήξημεο (Renty & Royers, 

2006). Δπίζεο,  ην γπλαίθεην θχιν, σο πξνο ην επίπεδν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη 

ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ θάζκαηνο (Mason et al., 2018). Γηα ηνπο 

λένπο, ζηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν ν χπλνο (Delahaye et al., 2014) 

φζν θαη  ε κε ηθαλνπνηεηηθή εθηειεζηηθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηα (DeVries & Geurts, 

2015).  

Δπηπιένλ, ζε πξφζθαηεο έξεπλεο θαηαγξάθεθε πσο ελήιηθεο ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ δελ νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία ηνκείο φπσο νη αθαδεκατθέο ζπνπδέο, ε 

εξγαζία θαη δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε, ηηο 

θνηλσληθέο ζπλδηαιιαγέο θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία. Οη ελήιηθεο ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ, ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο, ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε 
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ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Howlin, Goode, Hutton & Rutter, 2004͘  

Roux, Shattuck, Rast, Rava & Anderson, 2015͘). Οη παξαπάλσ ειιείςεηο επηβαξχλνπλ 

ηφζν ην ίδην ην άηνκν φζν θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ πνπ νθείιεη λα ην ζηεξίδεη δηα βίνπ. 

Αθφκε, επηβαξχλεη ηελ θνηλσλία θαζψο ρξεηάδεηαη λα θαιχπηεη νηθνλνκηθά ηηο 

ζπλερείο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ κε απηηζκφ (Ganz, 2007).  

Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε άπνςε ησλ Wehman, Schall, Carr θαη ζπλ. (2014) νη 

νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη νη ελήιηθεο κε απηηζκφ απνηεινχλ αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ. 

Σελ άπνςε απηή θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ θαη νη Roux θαη ζπλ. (2015) πνπ ζεσξνχλ 

πσο νη ππεξεζίεο νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ απφ ηελ εθεβεία θαη έπεηηα. Δηδηθφηεξα, ζε άηνκα κε ΓΑΦ πνπ δελ ππάξρεη 

λνεηηθή πζηέξεζε, νη ππεξεζίεο νθείινπλ λα ζηνρεχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο θαη 

ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ θνηλσλία (Taylor & Seltzer, 2010).  

Σα πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ησλ ελειίθσλ κε ΓΑΦ νθείινπλ λα έρνπλ σο 

πξσηαξρηθφ ξφιν ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε απηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ελειηθίσζεο (Wehman, Schall, Carr et al., 2014). Ζ αλεμαξηεζία θαη ε απηνλνκία 

είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αλζξψπσλ. Σαπηφρξνλα, ην αίζζεκα ηεο απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο εληζρχεη 

ζεηηθά ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ θνηλφηεηα θαη επξχηεξα ζηηο θνηλσληθέο 

ηνπο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο.  

Έρνληαο ππφςε ηα βαζηθά ειιείκκαηα ησλ αλζξψπσλ ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ θαη παξαηεξψληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά, θαη 

δηακνξθψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ίδηνη 

είλαη άκεζα εμαξηεκέλνη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θη απηφ ζπλεπάγεηαη κε ην φηη ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπο επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο νηθνγέλεηαο. 
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Παξάιιεια, ε έιιεηςε ζηήξημεο απφ ηελ θνηλσλία πξνο ηηο νηθνγέλεηεο θέξεη 

ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ δσήο ηνπο.  

Πνιχ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ νηθνγελεηψλ κε ελήιηθεο ζην  

θάζκα ηνπ απηηζκνχ σο πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ γνλέσλ θαη 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ δεχηεξσλ (Eiser & Morse, 2001). Οη 

νηθνγέλεηεο εζηίαζαλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα (functioning) ησλ παηδηψλ ηνπο θη φρη 

ζηελ επεκεξία ηνπο (well- being).  

Αθφκε, φζν αθνξά ζηα παηδηά θαη ζηνπο λένπο κε ΓΑΦ, πξνέθπςαλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα ζηηο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ηνπο γηα 

απηνπαξαηήξεζε (self-reflection) παξά ηελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

(Attwood, 2007͘). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Attwood (2007) ππάξρνπλ δηαθνξέο σο 

πξνο ηα ελδηαθέξνληα ηνπο ζπγθξηηηθά κε ην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ ζπλνκήιηθσλ ηνπο 

θη απηφ επεξεάδεη άκεζα ηνλ ηξφπν πνπ εθηηκνχλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηνπο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Shipman θαη ζπλ. (2011) ζε 

λένπο κε ΓΑΦ (12-18ρξνλψλ) σο πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο ζε ζχγθξηζε κε ηππηθφ 

δείγκα. Οη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη, επηζήκαλαλ ηελ δπζθνιία ησλ λέσλ κε ΓΑΦ σο 

πξνο ηελ απηναλαθνξά (self – report). Παξ‟ φια απηά ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη ηα 

πνζνζηά ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε ΓΑΦ πνπ είλαη πςειφηεξα φζν αθνξά ζηελ 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

(Kamp – Becker et al., 2011).  

 Δμεηάδνληαο φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο γίλεηαη αληηιεπηφ 

πσο ε θαζεκία δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν γηα ηνλ άλζξσπν. Δηδηθφηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, ε χπαξμε φισλ ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνπλ απηέο ηηο δηαζηάζεηο είλαη αλαγθαία.  
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Ξεθηλψληαο θαλείο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκσλ απηψλ 

αληηιακβάλεηαη πσο γηα λα έρεη ην άηνκν θαιή πνηφηεηα δσήο πξέπεη αξρηθά λα είλαη 

πγηήο (ζηα πιαίζηα πνπ ην επηηξέπεη ε αλαπεξία ηνπ) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηέρεη ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ν γεληθφο πιεζπζκφο. Γηα θάζε 

άηνκν, είηε κε αλαπεξία είηε φρη, ε εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή. ηφρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεξα ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, είλαη, πέξα απφ ηελ γλσζηηθή 

εμέιημε ηνπ αηφκνπ, ε θνηλσληθνπνίεζε, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ελζσκάησζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ ζην γεληθφ ζχλνιν ρσξίο λα ππάξρεη πεξηζσξηνπνίεζε. Μέζα απφ ην 

ζρνιείν πξνάγεηαη ε γεληθφηεξε ελζσκάησζε θαη έληαμε ηνπ αηφκνπ ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν.  

 Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξά εθήβνπο θαη ελειίθνπο κε λνεηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο. ηε ρψξα καο δπζηπρψο δελ ππάξρεη κεγάιε κέξηκλα γηα 

ηνπο αλζξψπνπο απηνχ ηνπ ειηθηαθνχ θάζκαηνο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

Ηδηαίηεξα γηα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, νη πεξηζζφηεξεο 

ειιεληθέο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο νηθνγέλεηαο θη φρη ηνπ 

αηφκνπ. Δξεπλψληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ειέγρνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη 

δίλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο απηήο. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο πξνάγεη ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ ζα ηνπο 

ππνζηεξίμνπλ βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο.  

Δμαηηίαο ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

εμεηάδνληαη ηξεηο απφ ηηο νρηψ δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζσκαηηθή θαη πιηθή επεκεξία θαζψο θαη ε θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε. Οη ηξεηο 

δηαζηάζεηο επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε ε έξεπλα λα είλαη πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλε ζηελ 

δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά, ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηηο 
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επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή εμέιημε θαη επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Δξεπλψληαο ηελ 

ζσκαηηθή επεκεξία αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε, ζηνρεχνπκε λα 

αλαθαιχςνπκε ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ θαη παξεκπνδίδνπλ 

έλαλ έθεβν ή έλαλ ελήιηθα λα εξγαζηεί ή λα δήζεη αλεμάξηεηνο (πιηθή επεκεξία).  

Δπηπιένλ, ππάξρεη αλάγθε αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο πνπ δνπλ εθηφο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

φπσο επίζεο θαη θαηά πφζν απηφ ην γεγνλφο επεξεάδεη ηελ δσήο ηνπο. Οη επθαηξίεο 

πνπ έρνπλ ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε δνκέο ή/θαη θιηληθέο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηα 

άηνκα πνπ δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ζπλεπψο πνπ εμεηάδνληαη 

ζηελ έξεπλα, αλακέλεηαη λα δείμνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο θαη ε θαζεκεξηλφηεηα είλαη δηαθνξεηηθέο.  

Παξαθάησ αλαιχνληαη εθηελέζηεξα νη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ψζηε λα γίλεη 

αληηιεπηή ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνηνη είλαη νη δείθηεο κέηξεζεο 

ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ βάζεη ηνπ κνληέινπ ηνπ Schalock θαη Verdugo (2007) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ ηεο έξεπλαο.  

Ζ ζωμαηική ευημερία αθνξά ηελ ζσκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θηλεηηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Ο βαζκφο πνπ δξα ζην 

θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ (Schalock, 2004). 

Οη δείθηεο κέηξεζεο ηεο είλαη ε πγεία, ν ειεχζεξνο ρξφλνο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο.  

Ζ πγεία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δελ εμαξηάηαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα. Δθηφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ θιηληθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο π.ρ. ρξφληα αζζέλεηα, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δηαδξακαηίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν. 

Έλαο έθεβνο ή ελήιηθαο κπνξεί λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθφο κε ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε κέζα απφ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ηνπο.  
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ηηο πεξηπηψζεηο λνεηηθήο αλαπεξίαο, ην λνεηηθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη ε 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, νξίδεη ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ. Απφ ηελ 

άιιε, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηνπο νξηζκνχο, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ, θαηαηάζζνληαη ζε 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο ηα νπνία 

είλαη θαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

ρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή επεκεξία, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ λέσλ κε απηηζκφ 

είλαη πεξηνξηζκέλεο σο απνηέιεζκα δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη άκεζα θαη κε ηελ αδπλακία θνηλσληθνπνίεζεο (Tavernor, Barron, 

Rodgers & McConachie, 2012).  

Ζ κοινωνική ζυμπερίληψη αθνξά ηηο επθαηξίεο πνπ έρεη ην άηνκν λα δήζεη 

κέζα ζηελ θνηλσλία, ηηο ίζεο επηινγέο κε ηα ππφινηπα άηνκα θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηα θνηλσληθά δξψκελα, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ έληαμε ηνπ. Ζ πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο απνκφλσζεο ηνπ 

αηφκνπ, ην θαζηζηνχλ εληαγκέλν ζηελ θνηλσλία (Schalock, 2004). Γείθηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο είλαη ε θνηλσληθή ελζσκάησζε, νη θνηλσληθνί ξφινη θαη ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε.  

Σα θνηλσληθά ειιείκκαηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο είλαη αηηία πνιιψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο φπσο ζηε γεηηνλία ή ζηε θνηλφηεηα (Schalock & Braddack, 1999).  

Σέινο, ε υλική ευημερία αλαθέξεηαη ζηελ πιηθή επάξθεηα πνπ απνηειείηαη 

απφ ηα αλαγθαία κέζα θαη ηηο ππνδνκέο θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ αηφκνπ. 

Ζ πνηφηεηα ησλ αγαζψλ θαη νη ζπλζήθεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ 

(Schalock, 2004). Χο δείθηεο κέηξεζεο εδψ νξίδνληαη, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε 

εξγαζία θαη ε ζηέγαζε. 
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Γηα λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο είηε λνεηηθέο είηε αλαπηπμηαθέο λα 

εξγαζηνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ αλεπηπγκέλεο ιεηηνπξγηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο. Ζ απνπζία απηψλ απνηειεί βαζηθφ εκπφδην γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

έληαμε (Burack, Hodapp & Zigler, φπσο αλαθέξεηαη Υηδεξίδνπ 2014).  

Μέζα απφ ηελ εξγαζία ην άηνκν αλεμαξηεηνπνηείηαη θαη ληψζεη ππεχζπλν γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Γπζηπρψο, ηδίσο ζηε ρψξα καο, νη επθαηξίεο εξγαζίαο γηα άηνκα κε 

απηηζκφ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αθνξνχλ Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο ελήιηθεο. Παξ‟ 

φια απηά ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθφ, ε εξγαζία εληζρχεη 

ζεηηθά ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ, ελψ ηαπηφρξνλα βειηηψλεη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ έληαμε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζηελ θνηλφηεηα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο έξεπλαο ησλ Torquati,  Stefani,  

Massini,  Cecchini θαη Chiorri (2019) πνπ εξεχλεζαλ ηελ δσή ελήιηθσλ κε ΓΑΦ πνπ 

εξγάδνληαη ζε αγξνηηθέο θνηλφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά 

θαζψο έδεημαλ πσο νη ελήιηθεο είλαη ζε ζέζε λα δνπιεχνπλ, λα παξάγνπλ αγαζά θαη 

λα πεηπραίλνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπο.  

Άιισζηε ηπραίν δελ είλαη φηη ήδε απφ ην 1939 δεκηνπξγήζεθαλ αγξνηηθέο 

θνηλφηεηεο πνπ ζπκπεξηέιαβαλ ελήιηθεο κε απηηζκφ, εζηηάδνληαο ζηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο θη φρη ζηελ αλαπεξία ηνπο (Giddom & Ucelli di Nemi, φπσο 

αλαθέξεηαη Torquati et al., 2019).  

1.3 θνπόο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  
 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ παηδηψλ ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία ή απηηζκφ, 

εζηηάδνληαο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε, ζηελ πιηθή θαη ζηε ζσκαηηθή επεκεξία.  
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Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο;  

 ε πνην βαζκφ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (θχιν, ειηθία θιπ); 

 ε πνην βαζκφ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ζχκθσλα κε 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ ηνπο (θχιν, ειηθία θιπ);   

 ε πνην βαζκφ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηηο 3 δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, πνπ εμεηάδνληαη (θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε, πιηθή θαη 

ζσκαηηθή επεκεξία);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[38] 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ 

Μεζνδνινγία 

2.1 Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 
 

Ζ  παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ εθήβσλ θαη ησλ 

ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο κε ηελ κεζνδνινγία πνηνηηθήο 

έξεπλαο. Ζ ρξήζε πνηνηηθήο έξεπλαο  ζηε πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη 

βνεζά ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ θαηαζηάζεσλ, ησλ γεγνλφησλ, ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Αθφκε, νη πνηνηηθέο έξεπλεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμεγήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ εκθαλίδεηαη 

έλα θαηλφκελν (Εαθεηξφπνπινο, 2015).  

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: 

 Γελ κειεηψληαη κεγάια δείγκαηα ππνθεηκέλσλ 

 Έρνπλ δπλακηθφ ραξαθηήξα 

 Πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη 

εκπινπηίδεηαη εχθνια 

 Μέζσ απηψλ γίλεηαη αλάιπζε θαη θαηαλφεζε αηηηψλ ζε δηάθνξα θαηλφκελα 

 Πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θπζηθνχο ρψξνπο πνπ ζπκβαίλεη ην ππφ κειέηε 

θαηλφκελν 

 Δξκελεχνπλ ην θαηλφκελν  

 Τπάξρεη αιιειεπίδξαζε εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ 

 Τπάξρεη δπζθνιία γελίθεπζεο επξεκάησλ 

 Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν απηψλ είλαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εξεπλεηή θαηά 

ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

(Εαθεηξφπνπινο, 2015) 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, απνηειεί δηεξεπλεηηθή κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ 

γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο. ηφρνο ηεο είλαη λα 

αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

(ΝΑ) θαη δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ), ιακβάλνληαο ππφςε βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

πνπ εμεηάδνληαη (ζσκαηηθή θαη πιηθή επεκεξία, θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε).  

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηα απνηειέζκαηα 

πνζνηηθνπνηήζεθαλ έηζη ψζηε λα γίλεη επδηάθξηηε ε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ 

γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο.  

2.2 πκκεηέρνληεο 
 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο. Βαζηθφ θξηηήξην ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα ήηαλ λα είλαη γνλείο είηε 

εθήβσλ (άλσ ησλ 13), είηε ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο.  

Σν ζπλνιηθφ δείγκα ήηαλ είθνζη δχν (22) γνλείο εθ ησλ νπνίσλ νη  είθνζη (20) 

ήηαλ γπλαίθεο (91%). Απηφ δελ νθείιεηαη ζηελ απνπζία απαξαίηεηα ηνπ παηέξα, 

αιιά θπξίσο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεηέξσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

θαζψο θαη ζηελ επηζπκία ησλ ίδησλ.  

Οη ειηθίεο ησλ κεηέξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ κεηαμχ 39 σο 67, κε κέζν φξν 

ειηθίαο ηα 53 έηε. Οη άληξεο ήηαλ ειηθίαο 53 θαη 59 εηψλ.  

Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ησλ γνλέσλ: 

Γψδεθα (60%) απφ ηηο κεηέξεο είλαη έγγακεο, πέληε (25%) δηαδεπγκέλεο θαη κφιηο 

ηξεηο (15%) ρήξεο. Απφ απηέο, νη δέθα είλαη εξγαδφκελεο (50%), νη πέληε 

ζπληαμηνχρνη (25%), νη ηξεηο άλεξγεο (15%) θαη δχν πνπ δελ εξγάδνληαη απφ δηθή 

ηνπο επηινγή θαη αζρνινχληαη κε ηελ νηθνγέλεηα (10%).  
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Απφ ηελ άιιε, ν έλαο απφ ηνπο άληξεο είλαη έγγακνο (50%) θαη ζπληαμηνχρνο 

(50%) ελψ ν άιινο δηαδεπγκέλνο (50%) θαη εξγάδεηαη ζηε δηθή ηνπ επηρείξεζε 

(50%).  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ (10 νηθνγέλεηεο) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα έρεη δχν παηδηά (45%),  έμη νηθνγέλεηεο έρνπλ κφλν έλα παηδί θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην άηνκν κε αλαπεξία (27%) ελψ πέληε νηθνγέλεηεο έρνπλ απφ 3 παηδηά 

(23%). Σέινο, κφιηο κία νηθνγέλεηα έρεη 4 παηδηά (5%).  

Δζηηάδνληαο ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ζπρλά απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο, ην 77% ησλ νηθνγελεηψλ , 

δειαδή 17 απφ ηηο 22 νηθνγέλεηεο δήισζαλ φηη έρνπλ έλα κέζν βηνηηθφ επίπεδν. Σξεηο 

έρνπλ πςειφ (14%) ελψ κφιηο δχν ρακειφ (9%). 

ζνλ αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ πνπ κειεηήζεθε, δειαδή ηα άηνκα κε αλαπεξία, 

απφ ην ζχλνιν ησλ 22 αηφκσλ , ηα 17 (77%) ήηαλ αγφξηα
1
 ελψ ηα 5 θνξίηζηα (23%). 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ θνξηηζηψλ είλαη ηα 22 έηε ελψ ησλ αγνξηψλ ηα 27 έηε. Χο 

πξνο ηηο δχν θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ πνπ εμεηάδνληαη, ηα 16 άηνκα (73%) αλήθνπλ 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ελψ ηα 6 (27%) έρνπλ λνεηηθή αλαπεξία. Απφ ηα 6 απηά 

άηνκα, ηα 5 (83%) έρνπλ ζχλδξνκν Down. ηνλ πιεζπζκφ ησλ 16 αηφκσλ κε ΓΑΦ 

κφλν ηα 2 άηνκα παξνπζηάδνπλ λεπξνςπρηαηξηθά ζχλδξνκα/δηαηαξαρέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαη ηα δχν είλαη αγφξηα πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σν πξψην κε 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη ην άιιν κε ζχλδξνκν Tourette.  

Δκβαζχλνληαο ζηα δεδνκέλα, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο απφ ην γεληθφ ζχλνιν 

ησλ δεθαέμη (16) αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ηα δψδεθα  (75%) 

είλαη αγφξηα. Σα επίπεδα ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο ηνπο πνηθίινπλ. Σξία (25%) αγφξηα 

βξίζθνληαη ζηα θαηψηαηα θπζηνινγηθά φξηα , δχν (17%) έρνπλ ήπηα θαη κέηξηα 

                                                 
1
  ηηο αλαιχζεηο ην θχιν ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο ραξαθηεξίδεηαη σο 

αγφξη - θνξίηζη ψζηε λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο εξσηεζέληεο γνλείο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί ζηα δεκνγξαθηθά σο άληξαο – γπλαίθα.  
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λνεηηθή πζηέξεζεο ελψ πέληε (41%) βαξηά. Αληίζεηα, ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

ηεζζάξσλ (25%)  θνξηηζηψλ κε ΓΑΦ , νη ηξεηο (75%) έρνπλ κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε 

ελψ ε κία (25%) βαξηά.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο πξναλαθέξζεθε ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

είλαη 5 (83%) θαη 1 θνξίηζη (17%). Σα ηξία (60%) απφ ηα αγφξηα έρνπλ ζνβαξή 

λνεηηθή πζηέξεζε  ελψ απφ 1 (20%) έρνπλ ήπηα θαη κέηξηα. Σν κνλαδηθφ θνξίηζη έρεη 

κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε.  

2.3 Δξγαιείν πιινγήο Γεδνκέλσλ 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε κνξθή εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο κε εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ. χκθσλα κε ηνλ Robson (Robson, 2007, φπσο αλαθέξεηαη Ίζαξε & 

Πνπξθφο, 2015) ζηηο εκη-δνκεκέλεο θαη κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ν εξεπλεηήο 

πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη πιηθφ απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ. Με ηνλ φξν εκη-δνκεκέλε ελλννχκε ην 

ζχλνιν ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εξεπλεηήο. Ηδηαίηεξα 

ζεηηθφ είλαη φηη δίλεηαη ζηνλ εξεπλεηή ε επειημία λα ηξνπνπνηήζεη ην πεξηερφκελν 

ησλ εξσηήζεσλ ηελ θάζε πεξίπησζε. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δνκήο ηεο ζπλέληεπμεο πξνεγήζεθε βηβιηνγξαθηθή 

κειέηε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ πεξηθιείεη ζαλ έλλνηα, 

ζπλδπαζηηθά κε ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ εξεπλεηή πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ελαζρφιεζε ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. 

Οη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο είλαη πην ζπλήζεηο θαζψο πξνζθέξνπλ επειημία, 

ακεζφηεηα, εμνηθείσζε θαη είλαη ρακεινχ θφζηνπο (King, 1999, φπσο αλαθέξεηαη 

Εαθεηξφπνπινο 2015). Μέζσ απηψλ ζνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα θαηαγξάςεηο ηελ 

βησκαηηθή εκπεηξία ησλ εξσηψκελσλ.     
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Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηα δψζεο, κέζσ Skype, ηειεθσληθψο 

θαη γξαπηψο. ηελ πεξίπησζε ζπλεληεχμεσλ κέζσ Skype, ν εξεπλεηήο έρεη ηελ 

επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλέληεπμε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (O‟ Connor, 

Madge, Swaw & Wellens, 2008), λα βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ θαη λα έρεη ηελ άλεζε 

απηνχ (Deakin & Wakefiled, 2014͘  Seitz, 2016), ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη κε άηνκα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ (Burns 2010͘  Fritz & 

Vandermause, 2018).        

Απφ ηελ άιιε, ζηηο ζπλεληεχμεηο κέζσ Skype ππάξρνπλ νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε Παξαζθεπνπνχινπ – Κφιιηα (2019, ζει. 33-

34). Αξρηθά, ην ππνθείκελν πνπ ξσηάηαη πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, λα 

έρεη γλψζεηο ρεηξηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Skype θαη γεληθφηεξα ηέηνηνπ είδνπο 

ηερλνινγηψλ. Δπίζεο, ν εξεπλεηήο νθείιεη λα αθηεξψζεη αξθεηή ψξα, θαζψο ηέηνηνπ 

είδνπο δηαδηθαζίεο είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο. Δπηπιένλ, κπνξεί ε πξνζνρή ηνπ 

εξσηψκελνπ λα δηαζπαζηεί εμαηηίαο θάπνηαο θαηάζηαζεο ζην ζπίηη, φπσο θαη ζηηο δηα 

δψζεο ζπλεληεχμεηο. Σέινο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ραζνχλ ζηνηρεία φπσο 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ ή θίλεζε ρεξηψλ. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα ππήξμαλ θαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα.       

Σέινο, ε επηινγή γξαπηήο ζπλέληεπμεο κέζσ mail ζεσξείηαη αθξηβήο ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο (Burns, 2010 ͘  Fritz & Vandermouse, 2018). Παξ‟ φια απηά δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα. Γελ γλσξίδεηο αλ ν εξσηψκελνο θαηαλφεζε ηελ εξψηεζε, δελ κπνξείο 

λα δψζεηο δηεπθξηλήζεηο ή λα εκβαζχλεηο πεξηζζφηεξν. Σέινο, δελ είζαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζεηο ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ηε ςπρνινγία ηνπ ππνθεηκέλνπ.  

ηελ παξνχζα  δηπισκαηηθή έξεπλα νξίζηεθαλ ηξεηο (3) βαζηθνί άμνλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο 3 απφ ηηο 8 δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο (ζσκαηηθή θαη πιηθή 

επεκεξία θαζψο θαη θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε). Δηζαγσγηθά, θαηαγξάθεθαλ 
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δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ γνλέα θαζψο θαη ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. ηηο ηέζζεξηο 

(4) πξψηεο εξσηήζεηο ζηφρνο ήηαλ λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζεσξεί ν 

γνλέαο πνηφηεηα δσήο, πψο ζα ραξαθηήξηδε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη 

απφ ηη εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη. Σέινο, ε ηειεπηαία εξψηεζε αθνξνχζε ηηο 

επηινγέο ηνπ αηφκνπ ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ.  

Οη εξσηήζεηο ησλ 3 βαζηθψλ αμφλσλ πνπ επηιέρζεθαλ βαζίδνληαλ ζηελ 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαζψο θαη ηνπο δείθηεο κέηξεζεο θάζε 

δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Schalock θαη Verdugo (2007).  

Γηα ηελ ζσκαηηθή επεκεξία νη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαλ κε ηελ πγεία ηνπ 

αηφκνπ, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη θαηά πφζν απηά επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπ  θαζψο επίζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (ι.ρ. ζρνιείν, άζιεκα, Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο
2
 θ.ν.θ) πνπ ζπκκεηέρεη θαζεκεξηλά θαη ηνλ ειεχζεξν ηνπ ρξφλν ζην 

ζπίηη (ι.ρ. Ζ/Τ , παηρλίδη ζηελ απιή θιπ). Απφ ηελ άιιε, ζηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξίιεςε εξεπλήζεθε ην ζέκα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ κέζσ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο πνιηηείαο θαζψο θαη ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη. Σέινο, 

ζηφρνο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο πιηθήο επεκεξίαο ήηαλ λα αμηνινγεζνχλ νη εξγαζηαθέο 

επθαηξίεο θαη ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε. Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ δέθα έμη (16) 

(κε ππνεξσηήζεηο ζηνλ άμνλα ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο ζρεηηθά κε ην ζρνιείν).  

Αλάινγα ηε πεξίζηαζε νη εξσηήζεηο αλαπξνζαξκνδφηαλ θαζψο επίζεο 

δίλνληαλ επεμεγήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο δπζθνιίαο θαηαλφεζεο απηψλ.  

 

 

 

                                                 
2
 ΚΓΑΠ 
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2.4 Γηαδηθαζία 
 

Ζ έξεπλα μεθίλεζε ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2020 θαη νινθιεξψζεθε 3 Μαΐνπ 

2020. Αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ δηα δψζεο κε ηηο 

νηθνγέλεηεο ζην λνκφ Θεζζαιίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηειεθσληθέο ή κέζσ Skype ζε 

άιινπο λνκνχο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηέιε Φεβξνπαξίνπ μεθίλεζε ε αλαδήηεζε 

δείγκαηνο.  

Αξρηθά ππήξμε πξνζπκία απφ γνλείο ρσξίο φκσο λα νξηζηεί αθξηβήο 

εκεξνκελία ζπλέληεπμεο. ηηο 10 Μαξηίνπ 2020 , εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ 

Κνξσλντνχ (Covid-19) ζηε ρψξα καο , έθιεηζαλ ηα ζρνιεία θη απηφ δπζθφιεςε 

πεξηζζφηεξν ηελ εχξεζε ζπκκεηερφλησλ θαζψο ηα άηνκα κε αλαπεξία βξίζθνληαλ 

φιε κέξα κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Δμαηηίαο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ε δηαδηθαζία 

ζπλεληεχμεσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δηα δψζεο ζπλεληεχμεσλ (πιελ δχν 

ζπλεληεχμεσλ). Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ Skype (2), κέζσ 

ηειεθψλνπ (16) θαη δχν γξαπηέο κέζσ mail.  

Ζ πνηθηινκνξθία ησλ ζπλεληεχμεσλ νθείιεηαη ζηελ δπζθνιία δηεμαγσγήο 

απηψλ. Ζ ζπλέληεπμε είλαη κία ειεχζεξε θαη αλνηρηή κνξθή επηθνηλσλίαο. Μέζα απφ 

ηελ επηθνηλσλία κε ην ππνθείκελν αιιειεπηδξάο θαη ζπιιέγεηο πιεξνθνξίεο (Cohen 

& Manion, 1992).  

Γεληθφηεξα, ε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ βνεζά ηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ είλαη:      

 Δμεξεπλνχλ ζε βάζνο, αληηιήςεηο, αμίεο θαη απφςεηο 

 Μέζσ απηψλ θαηαλνείο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο 
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 Δμεηάδνπλ ην ππφ κειέηε θαηλφκελν κέζα απφ ηε ζθνπηά ησλ εξσηψκελσλ 

θαη αλαδεηθλχνπλ ηνλ ιφγν ησλ ίδησλ  

 Τπάξρεη δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ εξεπλεηηθή θαη εξσηψκελνπ 

 Γίλεηαη επθαηξία λα δηεξεπλεζνχλ  ζέκαηα πνπ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα 

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ 

Απφ ηελ άιιε ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη: 

 Ζ δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο είλαη απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα ( ζρεδηαζκφο, 

δηεμαγσγή, αλάιπζε) 

 Απαηηνχληαη απφ πιεπξάο εξεπλεηή επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, εκπεηξία, 

επειημία , επαηζζεηνπνίεζε ζε δεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο θαη γλήζην 

ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο ηνπ 

 

 Γελ είλαη εχθνιε επηινγή, άζρεηα απφ ηελ άπνςε πνπ επηθξαηεί πσο 

παξνκνηάδεηαη κε κία θαζεκεξηλή ζπδήηεζε 

(Φηιία & Πνπξθφο, 2015. ζει. 99) 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, έγηλε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κέζσ 

ζπιιφγσλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, θπξίσο κέζσ ζειίδσλ ζην Facebook. 

Παξά ηελ πξνζπκία λα βνεζήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, ε παχζε 

ιεηηνπξγίαο απηψλ εκπφδηζε ηελ φπνηα επηθνηλσλία κε ηηο νηθνγέλεηεο.  

Δλ θαηαθιείδη, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γνλέσλ είλαη είθνζη δχν (22) , εθ ησλ 

νπνίσλ νη δεθαεπηά (17) είλαη απφ Λάξηζα, ηέζζεξηο (4) Αζήλα θαη  έλαο (1) απφ ηνλ 

Πχξγν. Ζ ελεκέξσζε γεληθφηεξα ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ 

νηθνγελεηψλ θαη θίισλ. εκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ ΔΔΔΔΚ 

Λάξηζαο ζην νπνίν πξαγκαηνπνίεζα ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο , θαζψο επίζεο  θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ 
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Κχθλνο γηα άηνκα κε χλδξνκν Down, ζηε Λάξηζα . Οη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 19/3 σο 3/5͘   κε ηηο πεξηζζφηεξεο ην κήλα Απξίιην. 

Αξρηθά, ππήξμε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηηο νηθνγέλεηεο έηζη ψζηε λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ έξεπλα θαη λα νξηζηεί ε εκεξνκελία ζπλέληεπμεο. Ζ 

εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο θαη ην κέζν (ηειέθσλν, skype, viber 

θιπ) ήηαλ επηινγή ησλ γνλέσλ. Γχν κεηέξεο κφλν απάληεζαλ γξαπηψο.   

Να επηζεκαλζεί, πσο ζηελ αξρή θάζε ζπλέληεπμεο νη γνλείο ελεκεξψλνληαλ 

γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ηελ αλσλπκία. Αθφκε, 

δεηνχληαλ άδεηα απφ ην γνλέα λα ερνγξαθεζεί ε ζπλνκηιία γηα λα 

απνκαγλεηνθσλεζεί ζηε ζπλέρεηα.  

2.5 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

  
ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο. 

αλ κέζνδνο είλαη ππνθεηκεληθή αλ θαλείο ηελ ζπγθξίλεη κε ηηο πνζνηηθέο αλαιχζεηο. 

Ο εξεπλεηήο αξρηθά απνκαγλεηνθσλεί ηηο ζπλεληεχμεηο. ηελ ζπλέρεηα, πξέπεη λα ηηο 

θαηαγξάςεη, λα θαηαλνήζεη ηα δεδνκέλα θαη λα ηα απνθσδηθνπνηήζεη. θνπφο είλαη 

λα δεκηνπξγεζεί κία αλαιπηηθή θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ θσδηθψλ (coding) 

θαη ησλ ζεκάησλ (themes) (Γαιάλεο, 2018).  Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ , 

νξηζηήθαλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο – θιεηδηά αλά εξψηεζε θαη άμνλα. ηφρνο ήηαλ λα 

βξεζεί ε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζηνλ θάζε άμνλα.  

Ζ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

πνζνζηά έγηλε κέζσ ησλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ ηνπ Excel.  
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2.6 Δεοντολογία         

 πσο νθείιεη λα γίλεηαη ζε θάζε έξεπλα, ηεξήζεθαλ νη αξρέο δενληνινγίαο 

θαη ερεκχζεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο. πσο πξναλαθέξζεθε, νη γνλείο εμ‟ 

αξρήο ήηαλ ελήκεξνη φηη ε δηαδηθαζία είλαη αλψλπκε, φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ 

ζα δηαξξεχζνπλ θαζψο θαη δεηήζεθε άδεηα γηα ηελ ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο.  

ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ν εξεπλεηήο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ησλ 

εξσηψκελν είηε δηα δψζεο είηε εμ απνζηάζεσο (κε νπνηνδήπνηε κέζν , πιελ ηνπ 

γξαπηνχ) αλαπηχζζνληαο κία αιιειεπίδξαζε. Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα δηαρεηξηζηεί ηηο δηθέο ηνπ αξρέο θαζψο θαη ηηο αξρέο ηνπ θιάδνπ δενληνινγίαο 

(Howitt, 2010). Πξέπεη λα ζέβεηαη  ησλ εξσηψκελν θαη ππνρξενχηαη λα πξνζηαηέςεη 

ηελ ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ (φ.π.).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ 

Απνηειέζκαηα 
 

Δμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ, ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ 

εξεπλήζεθαλ θαη αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε λνεηηθέο 

θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα.  

1
νο

 άμνλαο: Απόςεηο γνλέσλ γηα ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηηο επηινγέο 

ησλ παηδηώλ ηνπο 

 

Ζ ζπλέληεπμε μεθίλεζε γηα φινπο ηνπο γνλείο κε ηέζζεξηο (4) βαζηθέο 

εξσηήζεηο. ηελ πξψηε εξψηεζε νη γνλείο θιήζεθαλ λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο πηζηεχσ θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο. Ζ εξψηεζε δπζθφιεςε ηδηαίηεξα ηνπο εξσηεζέληεο. Οξηζκέλνη δήηεζαλ 

ρξφλν γηα λα απαληήζνπλ, άιινη δελ ήηαλ ζίγνπξνη αλ απάληεζαλ ζσζηά θαη άιινη 

αλέθεξαλ πσο δπζθνιεχηεθαλ.  

πλνςίδνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ παξαηεξνχκε πσο απφ ηνπο είθνζη 

δχν (22) γνλείο πνπ εξσηεζήθαλ, νη απφςεηο δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά γηα ην ηη 

ζεκαίλεη πνηφηεηα δσήο γηα ηνλ θαζέλα. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ (ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ γνλέσλ) είλαη ε 

πγεία, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην βηνηηθφ επίπεδν, ν ειεχζεξνο ρξφλνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζθέδαζεο, θαζψο θαη ε εξγαζία (πίλαθαο 2).  
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Πίλαθαο 2. ύγθιηζε απόςεσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ νξίδνπλ 

ηελ πνηόηεηα δσήο 

Παξάγνληεο ύγθιηζε απόςεσλ γνλέσλ Πνζνζηό 

Τγεία  11 50% 

Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 10 45% 

Βηνηηθφ επίπεδν 12 55% 

Γηαζθέδαζε – ειεχζεξνο ρξφλνο 10 45% 

Δξγαζία  4 18% 

 

Δλδεηθηηθά , γνλείο αλαθέξζεθαλ «ην λα είζαη εγθεθαιηθά πγηήο», «λα είζαη 

πγηήο ζηα πιαίζηα θπζηθά πνπ κπνξνχκε. Να δνχκε ζ’ έλα ‘’θαζαξφ’’ πεξηβάιινλ. Να 

έρνπκε ζχλεζε θαη ζθέςε ζαλ άλζξσπνη», « λα ππάξρεη νκαιή  θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαζψο θαη παξνπζία θίισλ θαη ζπγγελψλ», «λα’ ρσ ηα πξνο ην 

δεηλ», «λα έρεηο ηελ δηαηξνθή ζνπ, ηελ έλδπζε, ηελ ζηέγαζε, ςπραγσγία. Να κπνξείο αλ 

εθπαηδεπηείο θαη λα ηθαλνπνηείο ηηο ηδησηηθέο ζνπ αλάγθεο».  

Απφ ηελ άιιε, κεκνλσκέλεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ αθνξνχζαλ  

παξάγνληεο φπσο είλαη ε αζθάιεηα, ε απνδνρή, ε αγάπε, ε εξεκία θαη ε πξνζσπηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γνλείο επηζήκαλαλ «λα δεκηνπξγείο πξνζσπηθά 

θαη ζπλνιηθά», «λα ππάξρεη γαιήλε θαη εξεκία. Γεληθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα λα 

ππάξρεη γαιήλε θαη ζηα παηδηά. Να ζπδεηάο», «λα θνηκάκαη ήξεκα ην βξάδπ». Αθφκε, 

γηα νξηζκέλνπο, ζπνπδαίν ξφιν παίδεη ε αιιειεπίδξαζε θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

θαζψο επίζεο ε εθπαίδεπζε/κφξθσζε. Σέινο, ν ρψξνο δηαβίσζεο, ν ηξφπνο δσήο , ε 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ θαη ε ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ θαίλεηαη πσο 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. Γνλείο αλέθεξαλ «λα έρνπκε ηα βαζηθά ζηε δσή 

καο, δνπιεηά, κφξθσζε», « λα είλαη ήξεκνο ν . κνπ», «λα ππάξρεη νπζηαζηηθή 

δηαβίσζε θαη νη ππφινηπεο εθθάλζεηο ηεο δσήο».  
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Ζ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο θαίλεηαη μεθάζαξα ζηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο γνλείο θαζψο γηα ηνλ θαζέλα νη παξάγνληεο πνπ 

ζπληεινχλ είλαη πνηθίινη θαη ηξνπνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπο. Ζ 

πγεία θαη ε νηθνγέλεηα, δηαπηζηψζεθε πσο απνηεινχλ ηνπο κνλαδηθνχο ζηαζεξνχο 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο κίαο πνηνηηθήο δσήο.  

Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη είθνζη έλα (21) γνλείο δήισζαλ πσο ηα παηδηά 

ηνπο έρνπλ θαιή πνηφηεηα δσήο είηε απηή είλαη άςνγε είηε κέηξηα, ελψ κφλν κία 

κεηέξα ζεσξεί ην αληίζεην, παξφηη ην παηδί ηεο είλαη πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

πιένλ δεη κφλνο ηνπ(πίλαθαο 3).  

Πίλαθαο 3. Πνηόηεηα δσήο παηδηώλ ζύκθσλα κε ηελ γλώκε ησλ γνλέσλ 

Πνηόηεηα Εσήο ύλνιν απόςεσλ γνλέσλ Πνζνζηό 

Πνηνηηθή δσή 21 95% 

Με πνηνηηθή δσή 1 5% 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε κπνξεί λα ζεσξεζεί αθξαία θαζψο ζηηο κέξεο καο 

είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν έλα παηδί κε απηηζκφ λα θαηαθέξεη λα δήζεη κφλν ηνπ. Παξ‟ 

φια απηά, γηα ηνλ θάζε γνλέα νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο είλαη 

δηαθνξεηηθνί θαη εμαξηψληαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο.  

Δμεηάδνληαο ηελ απάληεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηέξαο γηα ην ηη ζεσξεί ε ίδηα 

πνηφηεηα δσήο, δηαπηζηψζεθε πσο ε ίδηα δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ παξνπζία θίισλ 

θαζψο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην άηνκν έρεη ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεη. Ζ 

χπαξμε θαη δηαηήξεζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηδηαίηεξα κε ζπλνκειίθνπο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ελειίθσλ κε ΓΑΦ, είλαη πην δχζθνιε ζπγθξηηηθά κε ελήιηθεο κε λνεηηθή 

αλαπεξία (Σφκνπ, 2017). Ζ απνπζία θίισλ θέξεη απνγνήηεπζε ζην άηνκν θαη ζπρλά 

ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Morisse,  Vandemaele, 
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Claes, Claes, &Vandevelde, 2013). Γηα λα κπνξέζεη έλαο ελήιηθαο κε απηηζκφ λα 

δηαηεξήζεη θνηλσληθέο ζρέζεηο πξέπεη λα έρεη αλαπηπγκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

ελζπλαίζζεζε θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζεο (Asher&Parker, 1984). 

πλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο γηα ηελ πξναλαθεξζείζα κεηέξα, παξά ην 

γεγνλφο φηη ην παηδί ηεο είλαη ελήιηθαο κε ΓΑΦ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο δεη κφλνο ηνπ, δελ έρεη ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ ζα έπξεπε λα έρεη 

βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπ ίδηνπ ηελ παξνχζα ρξνληθή 

πεξίνδν.  

ηνλ πίλαθα 4, παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο.  

 Πίλαθαο 4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ 

Παξάγνληεο ύγθιηζε απόςεσλ γνλέσλ Πνζνζηό 

Θεξαπείεο – παξνρέο  7 32% 

Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 6 27% 

Τγεία  4 18% 

Βηνηηθφ επίπεδν  3 14% 

 

Μεηέξεο ηφληζαλ ηνλ ξφιν ηνπ παηέξα «ζπνπδαίν ξφιν παίδεη ν παηέξαο ηνπ 

πνπ είλαη δίπια ηνπ. Καη γεληθφηεξα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ», «επίζεο παίδεη 

κεγάιν ξφιν φηη έρεη ηνλ παηέξα ηνπ δίπια ηνπ».  Ζ χπαξμε ηνπ παηέξα θαη ηνπ 

αληξηθνχ πξνηχπνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο αγνξηψλ) θαίλεηαη πσο δελ βνεζάεη κφλν ηηο 

ίδηεο ηηο κεηέξεο αιιά θαη ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Πνιιέο θνξέο κεηέξεο 

δειψλνπλ πσο είλαη κφλεο θαζψο νη ζχδπγνη δελ άληεμαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε θαη ηηο εγθαηέιεηςαλ. ηελ παξνχζα έξεπλα, απηφ δελ δηαπηζηψλεηαη 
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θαζψο αξθεηέο γπλαίθεο ηφληζαλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζπδχγνπ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.   

ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, νξηζκέλνη (ιίγνη) γνλείο αλαθέξζεθαλ ζηελ 

αλαπεξία απφ κφλε ηεο σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα, ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

θαη ηνπο θίινπο (θνηλσληθφ πεξηβάιινλ) θαη ηε δηαζθέδαζε. Μεηέξεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κίιεζαλ γηα εγθιεηζκφ θαη πξνζπάζεηα 

απνθπγήο απηνχ « θξνληίδσ λα κελ είλαη έγθιεηζηνο. Να θνηλσληθνπνηείηαη, λα 

αιιειεπηδξά κ’ άιινπο αλζξψπνπο θαη λα δέρεηαη εξεζίζκαηα».  Ζ θνηλσληθνπνίεζε 

ζε θάζε πεξίπησζε μεθηλά απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη εληζρχεηαη απφ ην ζρνιείν. ηε 

ζπλέρεηα, ε θνηλσλία θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία.  

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ε δηάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ ζεψξεζαλ 

νξηζκέλνη πσο δηαδξακαηίδεη ζνβαξφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη κεηέξεο πνπ ηα παηδηά ηνπο δνπλ ζε θιηληθέο ή/θαη δνκέο 

ηφληζαλ πσο ε πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο εμαξηάηαη θαη απφ ην ρψξν πνπ δνπλ 

«ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πνπ κέλεη». Δίλαη ινγηθφ, αλ θαλείο αλαινγηζηεί πσο 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε νηθνγέλεηα δελ κπνξεί λα παξέκβεη ζηε ιεηηνπξγία απηψλ 

ησλ ρψξσλ. Γελ δηακνξθψλνπλ νη γνλείο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, 

αιιά θάπνηνη άιινη γηα ηα παηδηά ηνπο βάζε θαλφλσλ θαη θαηαζηαηηθψλ. Σέινο, 

γνλείο αλαθέξζεθαλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη αλ απηά θαιχπηνληαη. 

Αθφκε, ηηο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο φπσο έλαο ζάλαηνο πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ 

δεη ε νηθνγέλεηα « απφ ηφηε πνπ πέζαλε ν παηέξαο ηνπ, φια άιιαμαλ. Γελ έρεη φξεμε γηα 

ηίπνηα. Γελ ζέιεη λα βγεη έμσ».   

ρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, κεηέξα ηφληζε πσο 

«ςάμακε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ. Γελ κείλακε ζηα βαζηθά». Ζ ίδηα κεηέξα , φπσο θαη 
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άιιεο επηζήκαλαλ ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νπηηθή ηνπ γνλέα απέλαληη ζην παηδί 

ηνπ θαη ηελ αλαπεξία ηνπ « κεγάιε ζεκαζία παίδεη ε νπηηθή ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

αλαπεξία θαη ην λα ππάξρνπλ πνιιά ρξήκαηα γηα λα βνεζάκε ην παηδί».  

Σέινο, ε ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ άμνλα αθνξνχζε ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη θαηά πφζν ην ίδην ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη. 

Γφζεθαλ ηξία (3) παξαδείγκαηα σο επεμήγεζε ηεο εξψηεζεο , θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ε επηινγή ησλ ξνχρσλ, ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ πεξηπάηνπ. Καλέλαο γνλέαο δελ 

αλαθέξζεθε ζε θαλέλα άιιν παξάδεηγκα, πέξαλ απφ απηψλ πνπ ηνπο δφζεθαλ.  

πλνςίδνληαο ηηο απαληήζεηο (πίλαθαο 5) παξαηεξήζεθε πσο ε πιεηνςεθία 

ησλ αηφκσλ είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ηα ξνχρα πνπ ζέιεη, είηε δηαιέγνληαο κεηαμχ 

δχν ή ηξηψλ επηινγψλ, είηε απνθιείνληαο επηινγέο ηνπ γνλέα είηε επηιέγνληαο εμ 

αξρήο ην ξνχρν ηεο επηινγήο ηνπ.  ρεηηθά κε ηελ επηινγή θαγεηνχ, φινη νη γνλείο 

ζπκθψλεζαλ πσο ηα παηδηά ηνπο εθδειψλνπλ ηελ επηινγή ηνπο θαζψο θαη ηελ 

δπζαξέζθεηα ή ηελ επαξέζθεηα ηνπο. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηπάηνπο, ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ ή λα θαηεπζχλνπλ ή λα δείμνπλ 

ζηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο ζπλνδνχο ηνπο ην κέξνο πνπ επηζπκνχλ. ηα άηνκα πνπ δελ 

επηιέγνπλ ηνλ πεξίπαην ηνπο, εληάζζνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ κέλνπλ κφληκα 

ζε δνκέο θαη θιηληθέο. Ο πεξίπαηνο γηα ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε δνκή απνηειεί 

επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δνκήο. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο θιηληθήο,  δελ 

ππάξρεη επθαηξία πεξηπάηνπ πέξα απφ ηνλ πξναχιην ρψξν ηεο θιηληθήο.  

Πίλαθαο 5. Καζεκεξηλέο Δπηινγέο 

Δπηινγέο Δπηιέγνπλ Πνζνζηό Γελ επηιέγνπλ Πνζνζηό 

Ρνχρα 21 95% 1 5% 

Φαγεηφ 22 100% - - 

Πεξίπαην 16 73% 6 27% 
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Γνλείο κε πην πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο παηδηά ηφληζαλ πσο ηα παηδηά ηνπ, φρη 

απιψο επηιέγνπλ ηη ζα θάλε, αιιά, εηνηκάδνπλ νη ίδηνη θαγεηά ή ζλαθ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: «ηα θαγεηά , ηα ζλαθ ηα δηθά ηνπ , ηα εηνηκάδεη κφλνο 

ηνπ θαη ηα ηξψεη», «ε θφξε κνπ είλαη ηειείσο απηφλνκε. Σεο αξέζεη πνιχ λα καγεηξεχεη 

ζην ζπίηη», « ζηα θαγεηά είλαη γεληθά θαιφβνιε αιιά έρεη άπνςε γηα ην ηη ζέιεη. Σεο 

αξέζνπλ πάξα πνιχ ηα πγηεηλά θαγεηά. νθνιάηεο θιπ δελ ηα πξνηηκά. ηαλ ζέιεη θάηη 

λα θάεη ζα πάεη θαη ζα ζεξβηξηζηεί κφλε ηεο».  

ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνχζηεθαλ,  ελδηαθέξνλ έρνπλ θη απηά ησλ αηφκσλ 

πνπ δνπλ ζε δνκέο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη επηινγέο δελ είλαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αηφκνπ είηε πξφθεηηαη γηα ξνχρα, είηε γηα θαγεηφ ή θαη θάπνην πεξίπαην. ια 

γίλνληαη βάζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Παξ‟ φια απηά, δηαπηζηψζεθε πσο 

έρνπλ ηελ επηινγή λα δείμνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα «ηα ξνχρα είλαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Π.ρ. Μπνξεί λα θνξέζεη έλα πνπθάκηζν αιιά φηαλ ζα 

είλαη γηα κία γηνξηή ή ηηο θφξκεο ηνπ γηα λα πάεη ζην Κέληξν Ζκέξαο. Σίπνηα άιιν. Κη 

απηφ κέζα ζηηο ξνπηίλεο ηνπ. Αθφκε θαη ηα θαγεηά. ε ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο. 

Μπνξεί φκσο θαη λα απνξξίςεη πξάγκαηα πνπ δε ζέιεη, φπσο ξνχρα. Δθεί θαίλεηαη ε 

επηινγή ηνπ. Έηζη ζπκβαίλεη θαη ζηηο βφιηεο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλεο πνπ ζα πάεη. Μφλν 

φηαλ έξρεηαη ζπίηη επηιέγεη εμ’ νινθιήξνπ κφλνο ηνπ ην θαγεηφ ηνπ ή δεηάεη πνπ ζέιεη 

λα πάεη βφιηα». Ηδηαίηεξα γηα ηνλ απηηζκφ, ε χπαξμε πξνγξάκκαηνο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ αλαδεηά ην 

πξφγξακκα θαζψο απηφ ηνπο νξγαλψλεη θαη δελ ηνπο θέξλεη αληηκέησπνπο κε 

άγλσζηεο θαη απξφζκελεο θαηαζηάζεηο. 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ηα άηνκα πνπ δνπλ 

κέζα ζε δνκέο ή θιηληθέο δελ έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο κε ηα άηνκα πνπ δνπλ κε ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο, θαζψο «ζηεξνχληαη» ην δηθαίσκα λα εθθξάζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο. 
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Παξ‟ φια απηά, ζηε πεξίπησζε ησλ δνκψλ ππάξρεη θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ ζηελ θνηλφηεηα θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη εκεξήζηνη πεξίπαηνη ή αθφκε θαη 

νξγαλσκέλεο εθδξνκέο. Ζ απφθαζε φκσο δελ είλαη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ, αιιά ηεο 

δνκήο πνπ κέλνπλ.  

Απφ ηελ άιιε, νη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο έρνπλ σο πξσηεχνληα ζηφρν ηελ 

δηαθχιαμε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ αηφκσλ. Με απνηέιεζκα νη 

δξαζηεξηφηεηεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

θιηληθήο (π.ρ. εξγνζεξαπεία), ελψ πεξίπαηνη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο θιηληθήο 

απαγνξεχνληαη. Ζ κία απφ ηηο δχν κεηέξεο πνπ έρεη ην παηδί ηεο ζε ςπρηαηξηθή 

θιηληθή αλέθεξε πσο θάησ απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πάξεη ην 

παηδί ηεο απφ ην ρψξν γηα θάπνηα ψξα, θη φρη θαζεκεξηλά. Δλψ ε άιιε κεηέξα δελ 

αλαθέξζεθε ζηε πεξίπησζε πεξηπάηνπ εθηφο θιηληθήο.   

2
νο

 άμνλαο: σκαηηθή επεκεξία 
 

Ζ δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα, αιιά θαη ησλ 

άιισλ δχν αμφλσλ, βαζίζηεθε ζην κνληέιν ηνπ Schalock θαη ηνπ Verdugo (2007) 

ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο πνπ κεηξάλε ηελ πνηφηεηα δσήο αλά δηάζηαζε. Οη εξσηήζεηο 

πνπ ηέζεθαλ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πγεία, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλαπεξία θαη 

θαηά πφζν απηά επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. Δπηπιένλ, ζπιιέρζεθαλ 

δεδνκέλα γηα ηηο εβδνκαδηαίεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηηο επηινγέο 

απηνχ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ  ρσξίζηεθαλ ζηα άηνκα πνπ 

δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θη απηά πνπ δνπλ ζε δνκή ή θιηληθή , δηφηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη παξνρέο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζηνπο δεχηεξνπο εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ άιινπο, φπσο πξναλαθέξζεθε. 
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Ζ πγεία είλαη δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ επεξεάδεη ηε 

ζσκαηηθή επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ. ην παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 6) θαίλεηαη πφζα 

άηνκα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο.  

Πίλαθαο 6. Άηνκα πνπ δνπλ εθηόο δνκήο ή θιηληθήο – Πξνβιήκαηα πγείαο 

Πξνβιήκαηα πγείαο Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

Ναη  5 28% 

ρη  13 72% 

 

Οη γνλείο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ παηδηψλ ηνπο, 

ηφληζαλ πσο απηά επεξεάδνπλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Αληίζεηα, ε απνπζία 

λνζήκαηνο θαίλεηαη πσο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηα άηνκα απηά θαη ηε δσήο ηνπ. 

Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ θάπνην 

πξφβιεκα πγείαο, εθ γελεηήο, φπσο ε απάληεζε ελφο παηέξα πνπ ζρνιίαζε : «έρεη 

λεπξνκεηαβνιηθφ λφζεκα, επηθέξεη ήπηα πζηέξεζε ζηε θίλεζε θαη ζηε λφεζε. Μεηά 

κάζακε γηα ηνλ απηηζκφ. Γελ νθείιεηαη ζ’ απηφ ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ. Γελ 

παίξλεη αγσγή. Μφλν ε Β12 βνεζάεη … γελλήζεθε θαη κε ζηέλσζε νηζνθάγνπ. Σα 

πξνβιήκαηα θαη εθεί αξθεηά…θνβφηαλ λα θάεη..». Μία κεηέξα κε έθεβν κε ζχλδξνκν 

Down αλαθέξζεθε ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ «έρεη ζπγγελή θαξδηνπάζεηα 

απφ ηε γέλλεζε ηνπ. Έρεη θάλεη δχν επεκβάζεηο κέρξη ζηηγκήο κεγάιεο… κεηά απφ φιν 

απηφ έρεη αιιάμεη φιε καο ε δσή… γεληθά έρεη ζέκαηα αθνήο, φξαζεο θαη 

ππνζπξενεηδηζκφ. Δπηπρψο πιένλ είκαζηε ζε θαιή θαηάζηαζε». Δθ γελεηήο 

πξνβιήκαηα πγείαο θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηφζν ην ίδην ην άηνκν φζν θαη ηελ 

νηθνγέλεηα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη δχν 

πεξηπηψζεηο χπαξμεο ζπλδξφκνπ πνπ ζπλλνζεξεί κε ηνλ απηηζκφ, ζε  αγφξηα πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο έλαο εθ ησλ δχν έρεη ζχλδξνκν Tourrette. «Δμαηηίαο ηνπ 
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ζπλδξφκνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο επεηδή έρεη θηλεηηθά θαη θσλεηηθά 

ηηθ κφληκα θαη ζπρλά. Σνπ πξνθαιεί πξφβιεκα πγείαο, ςπρνινγηθφ, ζα έιεγα, γηαηί 

γπξλάλ θαη ηνλ θνηηάλ θαη ηνλ επεξεάδεη πνιχ απηφ. Έηζη ζεσξψ πσο είλαη πξφβιεκα 

πγείαο». Ο ζπγθεθξηκέλνο παηέξαο εζηίαζε ζην ζχλδξνκν σο πξφβιεκα πγείαο θη φρη 

ζηηο επηιεςίεο. Σφληζε ηελ κε απνδνρή απφ ηνπο άιινπο σο βαζηθφ αίηην πνπ 

δεκηνπξγεί ςπρνινγηθά ζέκαηα ζην παηδί ηνπ θαη επεξεάδεη ην ίδην. ηνλ ςπρνινγηθφ 

παξάγνληα αλαθέξζεθαλ θη άιινη γνλείο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ δεχηεξε εξψηεζε, ειάρηζηνη γνλείο απάληεζαλ μεθάζαξα 

γηα ην πφζν ιεηηνπξγηθφ ζεσξνχλ ην παηδί ηνπο. Δζηίαζαλ ζην λα εμεγήζνπλ αλ ε 

αλαπεξία απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

επξχηεξα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ 

ππνζηεξίδεη πσο ε αλαπεξία επεξεάδεη  ζε θάπνην βαζκφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

(πίλαθαο 7). 

Πίλαθαο 7. Δπηξξνή αλαπεξίαο ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ 

Αλαπεξία θαη ιεηηνπξγηθόηεηα Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

Δπεξεάδεη 15 83% 

Γελ επεξεάδεη 3 17% 

 

  Οη  γνλείο πνπ εμέθξαζαλ ην αληίζεην, δήισζαλ ηαπηφρξνλα πσο ηα παηδηά 

ηνπο απηνεμππεξεηνχληαη πιήξσο. πλεπψο γη‟ απηνχο δελ ηίζεηαη ζέκα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αλαπεξίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ήηαλ ηα ιφγηα κίαο κεηέξαο πνπ 

ηφληζε «ην παηδί κνπ είλαη κία ραξά ιεηηνπξγηθφ. Έρεη κία πνιχ θαιή πνηφηεηα δσήο. 

Γελ αληηκεησπίδεη θάπνην ηδηαίηεξν ζέκα πνπ λα ηελ επεξεάδεη. Σν κφλν πνπ ζέιεη είλαη 

λα βγαίλεη ζπλέρεηα βφιηεο» ή « δε ζεσξψ φηη ε αλαπεξία ηνπ εκπνδίδεη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ γηαηί απηνεμππεξεηείηαη πιήξσο». Γνλείο κε παηδηά πςειήο 
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ιεηηνπξγηθφηεηαο θαίλεηαη πσο ζρεηίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κφλν κε 

ηελ απηνεμππεξέηεζε θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ππνζηεξίδνπλ ηηο παξαπάλσ απφςεηο.  

Μάιηζηα,  δχν (2) κεηέξεο επηζήκαλαλ ηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα, σο 

θαηαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα κία πνηνηηθή δσή. Σν πψο βηψλνπλ, δειαδή, νξηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο θαη πσο αληηιακβάλνληαη ηελ δσή ηα παηδηά ηνπο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κία κεηέξα κε ελήιηθε θφξε κε ζχλδξνκν Down  ηφληζε πσο «ε αλαπεξία δελ 

επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο. Ο ςπρνινγηθφο παξάγνληαο θαη νη ζπλζήθεο πνπ δεη 

π.ρ. ηψξα θαξαληίλα , είλαη απηά πνπ ηελ επεξεάδνπλ. ρη ε αλαπεξία ηεο».  

Χο πξνο ηηο εβδνκαδηαίεο δξαζηεξηφηεηεο φινη νη γνλείο αλαθέξζεθαλ ζην 

ζρνιείν (γηα ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ αθφκε) ελψ ε πιεηνςεθία απηψλ αζρνιείηαη κε 

θάπνην άζιεκα ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο κε ην δείγκα λα ζπγθιίλεη ζην θνιχκπη - 

πηζίλα σο πην θνηλφ άζιεκα (βιέπε πίλαθα 8). Έλα απφ ηα παξαδείγκαηα 

εβδνκαδηαίσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εηπψζεθαλ:  «πεγαίλεη ζην ζρνιείν, ζην θέληξν 

απνθαηάζηαζεο γηα θπζηθνζεξαπεία, θηλεζηνζεξεπεία, ινγνζεξαπεία θαη εξγνζεξαπεία. 

Δπίζεο ηνπ αξέζεη πάξα πνιχ ε πηζίλα. Σψξα πνπ έθιεηζε (ην θέληξν απνθαηάζηαζεο)   

πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηη ζα γίλεη κε ην ΚΓΑΠ (εμαηηίαο ηεο θαξαληίλαο). Δπίζεο 

πεγαίλεη ζην χιινγν Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Λάξηζαο). Απηφ πνπ ηνλ θάλεη φκσο πην 

ραξνχκελν απφ νηηδήπνηε είλαη ε κεηαθνξά κε ην ιεσθνξείν. Δίηε γηα ην ζρνιείν είηε 

γηα ην θέληξν απνθαηάζηαζεο, είηε ην ΚΓΑΠ. Μέζα ζηε ηξέια. Κη φηη θάλεη εθεί κε ηα 

παηδηά, αιιά πεξηζζφηεξν ε κεηαθνξά….».   

Αθφκε, ηα άηνκα αζρνινχληαη κε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο κέζσ 

ΚΓΑΠ ελψ επηπιένλ, παξαθνινπζνχλ ζεξαπείεο θαη καζήκαηα γηα ην ζρνιείν. 

Οξηζκέλα άηνκα θάλνπλ ζπλεδξίεο κε ςπρνιφγνπο, ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιιφγνπο 

ΑκεΑ θαη πεγαίλνπλ πεξηπάηνπο σο εμσηεξηθφ πξφγξακκα.  
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Πίλαθαο 8. Δβδνκαδηαίεο δξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηόηεηεο Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

ρνιείν 15 34% 

ΚΓΑΠ 7 16% 

Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  12 27% 

Θεξαπείεο 6 14% 

Μαζήκαηα ζρνιείνπ 4 9% 

 

Ζ έλλνηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, είλαη αληηιεπηή ζρεδφλ απφ φια ηα άηνκα, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9. Έλαο κφλνλ γνλέαο ππνζηήξημε ην αληίζεην, 

πεξηέγξαςε πσο «φιε κέξα είλαη ειεχζεξνο ρξφλνο γη’ απηφλ. Γελ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ίζσο δελ ηνπ ην έρνπκε πεξάζεη θη εκείο πνηέ ηελ έλλνηα ηεο 

ππνρξέσζεο γη’ απηφ θαη ζεσξεί φηη έρεη κφλν ειεχζεξν ρξφλν».  

Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη έθεβνη θαη ελήιηθεο κε λνεηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, ηδηαίηεξα αλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο, 

δπζθνιεχνληαη νξηζκέλεο θνξέο λα δηαρσξίζνπλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν απφ ηελ 

ππφινηπε εκέξα θαζψο φιε ε κέξα είλαη ειεχζεξνο ρξφλνο.  

Πίλαθαο 9. Διεύζεξνο ρξόλνο 

Αληίιεςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ ύλνιν αηόκσλ Πνζνζηό 

Ναη  20 91% 

ρη  2 9% 

 

Απηφ πνπ δηαπηζηψζεθε ζηε παξνχζα έξεπλα είλαη φηη νη γνλείο πξνζπαζνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο γηα εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα ελήιηθα παηδηά 

ηνπο ψζηε λα κελ κέλνπλ ζηα ζπίηηα. Οη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο λένπο, 

είλαη ειάρηζηεο κε απνηειέζκαηα νη ίδηνη λα έρνπλ ειάρηζηα ελδηαθέξνληα θαη 
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θίλεηξα γηα θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν, φπσο ζα αλαθεξζεί 

θαη παξαθάησ, πσο νη γνλείο δεηνχλ απφ ηελ πνιηηεία πεξηζζφηεξε κέξηκλα γηα δνκέο 

πνπ ζα πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε ή /θαη «δεκηνπξγηθή θαη πνηνηηθή απαζρφιεζε» γηα ηα 

παηδηά ηνπο. «Ζ απξαμία ζηελ νπνία νδεγνχληαη ηα άηνκα απηά, δεκηνπξγεί κεγάιν 

άγρνο, πάξα πνιχ κεγάινο άγρνο», δήισζε κεηέξα ελήιηθα 24 εηψλ πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ.  

Οη επηινγέο ησλ λέσλ κε αλαπεξία ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 10, ζηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ε κεγαιχηεξε ζχγθιηζε ησλ δεδνκέλσλ. πσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ρξεζηκνπνηεί ην tablet ή ηνλ Ζ/Τ   ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπ παξαθνινπζψληαο βηληεάθηα ρσξίο ηδηαίηεξν παηδαγσγηθφ 

ραξαθηήξα ή αθνχγνληαο κνπζηθή. Ζ κνπζηθή απνηειεί ελδηαθέξνλ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ, φπσο θαη ε ηειεφξαζε.  

Πίλαθαο 10. Δπηινγέο ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

Δπηινγέο ύλνιν αηόκσλ Πνζνζηό 

Tablet ή Ζ/Τ 9 41% 

Μνπζηθή  9 41% 

Σειεφξαζε 8 36% 

 

«πλήζσο αζρνιείηαη κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη αθνχεη κνπζηθή. ηελ 

ηειεφξαζε ηνπ αξέζεη λα βιέπεη ειιεληθέο ηαηλίεο», «ηξειαίλεηαη γηα ηε κνπζηθή. Εεη κε 

ηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ηελ ηειεφξαζε. Παιηφηεξα δελ αληηιακβαλφηαλ ηνλ ειεχζεξν 

ηνπ ρξφλν γηαηί δπζθνιεπφηαλ λα δηαρεηξηζηεί ην ρξφλν ηνπ. Σψξα είλαη θαιχηεξα. Έρεη 

θαιχηεξε αίζζεζε π.ρ. μέξεη κέρξη ηη ψξα κπνξεί λα έρεη κνπζηθή, ηη ψξα πξέπεη λα 

θάεη, λα θνηκεζεί», «γεληθά δελ έρεη ειεχζεξν ρξφλν. Δλδηάκεζεο ψξεο θάζεηαη καδί 

καο ή ζην tablet ηνπ θαη ραδεχεη ή ζπλήζσο αθνχεη κνπζηθή. Σψξα έρεη κάζεη βιέπεη 

θαη ηνλ Σζηφξδα θάζε απφγεπκα ζηελ ηειεφξαζε», «δελ θαηαλνεί ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. 
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ηαλ είλαη ζπίηη παίξλεη ην tablet κφλνο ηνπ, αθφκε θη αλ ην έρνπκε θξχςεη. Σν 

βξίζθεη».  

ζα πξναλαθέξζεθαλ είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ελαζρφιεζε αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηνπο 

ππνινγηζηέο ή ηα tablets θαη ηε κνπζηθή. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη λα 

πξνζειθχνπλ ηδηαίηεξα ηα άηνκα κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο θαζψο ε 

πιεηνςεθία απηψλ, αζρνιείηαη αξθεηέο ψξεο θαζεκεξηλά κε ηνπο ηα ειεθηξνληθά 

κέζα.   

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νξηζκέλα άηνκα αζρνινχληαη κε 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη ρεηξνηερλίεο, ε δσγξαθηθή, ε ζπγγξαθή θαη ν 

ρνξφο.  Γνλείο επηζήκαλαλ θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη 

φπσο «ην απφγεπκα βγαίλεη ζηελ απιή, θάλεη θνχληα θαη ηξαγνπδάεη. Έρεη πνιχ σξαία 

θσλή. Σεο αξέζεη πάξα πνιχ λα δσγξαθίδεη, αλ θαη θάλεη κνπηδνχξεο», «ηεο αξέζεη λα 

δεκηνπξγεί. Σξειαίλεηαη γηα ηε δσγξαθηθή», «ηξειαίλεηαη γηα ην ρνξφ θαη ηε κνπζηθή. 

Καη ηψξα ζηελ θαξαληίλα απηφ θάλεη», «αληηιακβάλεηαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Μία 

απφ ηηο αζρνιίεο ηνπο είλαη ην θηλεηφ. Σνπ αξέζνπλ πνιχ ηα δψα θαη ηα ινχηξηλα (είλαη 

εκκνληθφ ελδηαθέξνλ) θαζψο θαη ε κνπζηθή. Δπίζεο θηηάρλεη ηζηνξίεο κφλνο ηνπ. 

Εσγξαθίδεη θαη ζπγγξάθεη».  

Σέινο, ηα άηνκα επηδεηνχλ ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν ηηο βφιηεο θαζψο θαη ηηο 

αζρνιίεο κε ηνπο γνλείο ηνπο. ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα 

παηρλίδηα, φπσο ηα παδι, ή/θαη ην δηάβαζκα.  

Αιιάδνληαο πιαίζην δηαβίσζεο, παξαηεξήζεθε πσο ε πιεηνςεθία 

αληηκεησπίδεη  πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο ε επηιεςία (πίλαθαο 11), ελψ ε αλαπεξία 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη άκεζα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο (πίλαθαο 12).   
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Πίλαθαο 11. Άηνκα πνπ δνπλ ζε δνκή ή θιηληθή – Πξνβιήκαηα πγείαο 

Πξνβιήκαηα πγείαο Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

Ναη  3 75% 

ρη  1 25% 

 

Πίλαθαο 12. Άηνκα πνπ δνπλ ζε δνκή ή θιηληθή - Δπηξξνή αλαπεξίαο ζηελ 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ 

Αλαπεξία θαη ιεηηνπξγηθόηεηα Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό  

Δπεξεάδεη 4 100% 

Γελ επεξεάδεη 0 0% 

 

«Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θφξεο κνπ ζα ηε ραξαθηήξηδα κέηξηα πσο ρακειή. Ο 

βαζκφο ηεο αλαπεξίαο ηεο επεξεάδεη άκεζα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ βξίζθεηαη πιένλ θαη ζε θιηληθή», δήισζε κεηέξα ελήιηθεο κε απηηζκφ 

ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Μία άιιε κεηέξα εζηίαζε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πξψηκεο παξέκβαζεο θαη εθπαίδεπζεο θαζφηη ν γηνο ηεο, 28 ρξνλψλ ελήιηθαο, δελ 

είρε απηνχ ηνπ είδνπο παξνρέο φηαλ δηαγλψζηεθε ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. « ε 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα μεθηλάεη απφ κηθξή ειηθία ψζηε ην άηνκν απφ κηθξή ειηθία λα 

εθπαηδεχεηαη γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ. Υξεηάδεηαη κεγάιν αγψλα. Απηή ηε ζηηγκή, επεηδή 

δελ ππήξρε εθπαίδεπζε ηφηε γηα ηνλ . ζηελ Λάξηζα, ε θαηάζηαζε είλαη πην δχζθνιε. Αλ 

είρε εθπαηδεπηεί ζα ήηαλ πην ιεηηνπξγηθφο σο πξνο φια… Ζ αλαπεξία ηνπ ζεσξψ πσο 

ζίγνπξα ηνλ επεξεάδεη. Σν φηη δελ έρεη εθπαηδεπηεί ηνλ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν». Σν 

πφζν ιεηηνπξγηθφο ζπλεπψο κπνξεί λα γίλεη έλαο ελήιηθαο κε απηηζκφ, εμαξηάηαη θαη 

απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα ιάβεη απφ κηθξή ειηθία.  

ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πγείαο, κεηέξα ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελήιηθα 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ δήισζε πσο « κηθξνπξνβιήκαηα ππάξρνπλ. Έρεη ζέκα κε ην 
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έληεξν ηνπ. Καη είλαη πην δχζθνιν γηα ηνλ ίδην γηαηί δελ κπνξεί λα ην εμσηεξηθεχζεη 

απηφ, αιιά νχηε κπνξεί λα θάλεη θάηη γηα λα δηεπθνιχλεη ην πξφβιεκα ηνπ». Δπνκέλσο, 

γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα άηνκα, ηδίσο κε ΓΑΦ ρακειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο, ζπρλά δπζθνιεχνληαη λα ηα 

εμσηεξηθεχζνπλ ή λα δεηήζνπλ βνήζεηα. Απηφ ηνπο πξνθαιεί αθφκε κεγαιχηεξε 

έληαζε θαη εθξήμεηο  « θαη απηφ ηνπ βγαίλεη ζε ζπκφ, λεπξά θαη βγάδεη δχζθνιεο». 

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη πσο ν ζπλδπαζκφο πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ρακειήο ή 

κεηξίαο ιεηηνπξγηθφηεηαο επεξεάδεη ην άηνκν θαη επξχηεξα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

Σξεηο (3) ζηνπο ηέζζεξηο (4) ελήιηθεο πνπ δνπλ ζε δνκέο ή θιηληθέο, θνηηνχλ 

ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, φρη φκσο φιεο ηηο δηδαθηηθέο ψξεο. Απφ ηελ άιιε, φηη αθνξά 

ζηηο εβδνκαδηαίεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαίλεηαη πσο είλαη 

ζπλπθαζκέλεο έλλνηεο θαζψο ζρεδφλ φιε ε κέξα (εθηφο ηνπ ζρνιείνπ) γηα ηα άηνκα 

είλαη ειεχζεξνο ρξφλνο. Οη εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηίδνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην θνξέα θαη ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ γη‟ απηέο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο θιηληθήο νη εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη παξά 

κφλν πεξπάηεκα ζην ρψξν ηεο θιηληθήο.  

Παξφκνηα αλαθνξά έγηλε παξαπάλσ φζν αθνξά ζηηο επηινγέο πνπ έρνπλ ηα 

άηνκα. πσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ίδην ην άηνκν ζπλήζσο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέιεη λα θάλεη, θαζψο απηέο 

πξνγξακκαηίδνληαη απφ ην πιαίζην πνπ δεη. «Πεγαίλεη θαθεηέξηα, πηηζαξία, ζην πάξθν 

θαη ζηα bowling κε ηνλ μελψλα. Αθφκε έξρεηαη κία θνξά αλά δεθαπέληε κέξεο 

επίζθεςε ζην ζπίηη. Σα αγαπεκέλα ηνπ είλαη ε θαθεηέξηα, ε πηλαθνζήθε, ην πάξθν θαη 

ην bowling απφ φζν κνπ ιέεη». Ζ ίδηα ζπλερίδεη « βαζηθά φιε κέξα γηα ηνλ . είλαη 

ειεχζεξνο ρξφλνο εθηφο απφ ηηο ψξεο πνπ είλαη ζην Κέληξν Ζκέξαο. ηαλ βξίζθεηαη 

ζηνλ μελψλα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηε κνπζηθή πνπ ζα αθνχζεη. ηαλ έξρεηαη 
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ζπίηη, καο ιέεη πνπ ζέιεη λα πάκε βφιηα». Παξφκνηα απάληεζε θαη ε άιιε κεηέξα πνπ 

ν γηνο ηεο δεη ζε μελψλα, ηνλίδνληαο θαη εθείλε φηη φιε κέξα γηα ην παηδί ηεο είλαη 

ειεχζεξνο ρξφλνο. 

Απφ ηελ άιιε, νη κεηέξεο πνπ ηα παηδηά ηνπο δνπλ ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο 

επηζήκαλαλ ηηο ίδηεο εβδνκαδηαίεο δξαζηεξηφηεηεο «πεγαίλεη ζην ζρνιείν θαη φηη 

θάλνπλ απφ ηελ θιηληθή. Κηλεζηνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία θαη πηζίλα». Σηο ππφινηπεο 

ψξεο ηα παηδηά απαζρνινχληαη αθνχγνληαο κνπζηθή θαη βιέπνληαο ηειεφξαζε 

«γεληθά φιε ε κέξα ηεο είλαη ειεχζεξνο ρξφλνο, πέξα απφ ηηο 2 ψξεο πνπ βξίζθεηαη ζην 

ζρνιείν. ε απηφλ ηνλ ρξφλν βιέπεη ηειεφξαζε, αθνχζεη πνιχ κνπζηθή θαη θάλεη βφιηεο 

ζην πξναχιην ηεο θιηληθήο».   

3
νο

  άμνλαο: Κνηλσληθή πκπεξίιεςε 
 

ηελ παξνχζα έξεπλα ηα θνηλσληθά πιαίζηα πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ ην 

ζρνιηθφ πιαίζην θαη ε πνιηηεία. πλεπψο, δελ εμεηάζηεθε  επ‟ αθξηβψο ε έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο, αιιά πεξηζζφηεξν ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. 

Έρνληαο σο βάζε ην κνληέιν ηνπ Schalock, δηακνξθψζεθαλ θαη νη εξσηήζεηο ηνπ 

άμνλα απηνχ εζηηάδνληαο ζηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ηελ θνηλσλία.  

Οη εξσηήζεηο ήηαλ ζπλνιηθά έμη (6) κε δχν (2) ππνεξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην 

ζρνιηθφ πιαίζην. Σν ελδηαθέξνλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο επηθεληξψζεθε ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο θαη ηα παηδηά ζε απηά ηα πιαίζηα. Αθφκε, 

εξεπλήζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

ηνπο πίλαθεο 13 θαη 14 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ παηδηψλ πνπ 

θνηηνχλ ή θνίηεζαλ ζε γεληθφ θαη εηδηθφ πιαίζην, κε ή ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε.  
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Πίλαθαο 13. Γεληθό ζρνιείν 

 

Πίλαθαο 14. Δηδηθό ζρνιείν 

 

ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ έλαο (1) ελήιηθαο ειηθίαο 40 εηψλ δελ 

εληάρζεθε πνηέ ζε ζρνιηθφ πιαίζην γηαηί δελ ήηαλ απνδεθηφο εμαηηίαο ηεο ρακειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ. «Γελ πήγε πνηέ ζρνιείν γηαηί δελ ηνλ ήζειαλ», δήισζε κεηέξα 

40ρξνλνπ ελήιηθα ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε απηηζκφ.  

Οη γνλείο ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ πνπ θνηηνχλ ζε ΔΔΔΔΚ ηφληζαλ ηελ 

αλάγθε αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Γεληθό 

ζρνιείν 

Αξηζκόο 

καζεηώλ 

Πνζνζηό Με παξάιιειε 

ζηήξημε 

Υσξίο παξάιιειε 

ζηήξημε 

Σκήκα έληαμεο 

Φνηηνχλ  2 33% 1 1 - 

Απνθνίηεζαλ 3 50% 1 - 2 

Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

1 17% - 1 - 

Δθπαηδεπηηθή κνλάδα Αξηζκόο καζεηώλ Πνζνζηό  Με παξάιιειε 

ζηήξημε 

Υσξίο παξάιιειε 

ζηήξημε 

ΔΔΔΔΚ  8 52% 2 6 

ΔΝΔΔΓΤΛ 3 20% - 3 

ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο  1 7% - 1 

Ηδησηηθφ ζρνιείν γηα 

Απηηζκφ 

1 7% - 1 

Κέληξν Ζκέξαο 1 7% - - 

Απνθνίηεζαλ  1 7% - - 
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«Γελ καο ελδηαθέξεη πιένλ ην γλσζηηθφ θνκκάηη. Εεηήζακε θαη κε πξνζπάζεηα 

θαηαθέξακε λα ζπκκεηέρεη κφλν ζε εξγαζηήξηα». Οη γλψζεηο πνπ ζεσξνχλ νη γνλείο 

απαξαίηεηεο λα θαηαθηεζνχλ απφ ην ζρνιείν είλαη απηέο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ηελ απηνεμππεξέηεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Απηέο πνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ζα ην θάλνπλ ηθαλφ λα 

αληαπεμέιζεη ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο.  

Σν ζχλνιν ησλ γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο βξέζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε γεληθά 

ζρνιεία, ξσηήζεθαλ γηα ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη αλαθέξζεθαλ ζηα ζεηηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ 

ηνπο κε ηππηθά παηδηά θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Δλδηαθέξνπζα 

ήηαλ ε άπνςε ησλ γνλέσλ γηα ηελ ζεηηθή ζπκβνιή νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο ηφζν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε φζν θαη ζηελ γλσζηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Μεηέξα ελήιηθεο κε ζχλδξνκν Down αλαθέξεη: «ζην γεληθφ ζρνιείν δελ ηελ 

μερψξηζε πνηέ θαλείο. Πξνψζεζαλ πνιχ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηεο, νη εθπαηδεπηηθνί. 

Γηα ηελ ίδηα έπαημε ζπνπδαίν ξφιν ε θνίηεζε ηεο ζε γεληθφ πιαίζην». Ζ ίδηα κεηέξα ζε 

πξνεγνχκελε εξψηεζε είρε επηζεκάλεη μαλά ην πφζν ζπνπδαίν είλαη φηη ην παηδί ηεο 

δελ δηαρσξίδεηαη απφ ηα ππφινηπα ζε δξάζεηο πνπ ζπκκεηέρεη. « ηνλ Οθαλά κπνξνχλ 

ηα ΑκεΑ λα ζπλππάξρνπλ κε ηππηθφ πιεζπζκφ θαη θάλνπλ δξάζεηο φινη καδί. Ξέξεηο 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηελ ςπρνινγία ηεο Μ. απηφ;».  Δλψ κία άιιε κεηέξα ηφληζε 

«γεληθφηεξα ε ζπλεθπαίδεπζε έρεη ζεηηθφ αληίθηππν γηα ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ».  

Ζ ζπλχπαξμε θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν γηα ηα άηνκα απηά. ε απηφ εζηίαζαλ αθφκε θαη 

γνλείο κε παηδηά ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ επηζήκαλαλ ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο 

ηεο ζπλχπαξμεο έζησ θαη γηα θάπνηεο ψξεο. «ηαλ είλαη πνιχ βαξηά πζηέξεζε 
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ρξεηάδεηαη έλαο πξνο έλα δηδαζθαιία. Μφλν ζε θάπνηεο ψξεο, ειάρηζηεο, ρξεηάδεηαη θαη 

είλαη θαιφ λα ππάξρεη επαθή κ’ άιια παηδηά ηππηθνχ πιεζπζκνχ».  

Απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο γίλεηαη ζαθέο πσο νη γνλείο δίλνπλ κεγάιε 

έκθαζε ζηε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ζπλνκειίθνπο. Πφζν κάιινλ ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε ΓΑΦ, πνπ έλα απφ ηα 

βαζηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά ειιείκκαηα ηνπο είλαη ε δπζθνιία λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. 

Οη γνλείο ζπλεπψο αλαδεηνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ζρέζεηο κέζα απφ ην γεληθφ ζρνιείν.     

Παξφκνηα γλψκε είραλ θαη άιινη γνλείο. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε 

κεηέξαο πνπ επηζήκαλε «γηα κέλα ην θάζε παηδί πξέπεη λα εληάζζεηαη κε θάπνηνλ 

ηξφπν ζην γεληθφ ζχλνιν ηεο γεληθήο παηδείαο». Έρνληαο σο έλαπζκα ηε ζπγθεθξηκέλε 

άπνςε, αμίδεη λα εηπσζεί φηη γηα πνιιέο κεηέξεο, βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπκπεξίιεςεο 

γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θη φρη ηφζν ε γλσζηηθή ηνπο εμέιημε. 

«Γελ κε ελδηαθέξεη λα γίλεη ν ηέιεηνο καζεηήο, κε ελδηαθέξεη λα θάλεη θίινπο. Απηφ πνπ 

δεηά θαη ν ίδηνο».  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, νη 

γνλείο εμέθξαζαλ ηελ γλψκε ηνπο γηα ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην πνπ βξίζθνληαη ηα παηδηά ηνπο απηή ηελ ζρνιηθή ρξνληά.  

Ξεθηλψληαο κε ην γεληθφ ζρνιείν, ε πιεηνλφηεηα ησλ γνλέσλ αλαθέξζεθε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ ίδησλ 

θαζψο θαη ζηελ κε πξνζπάζεηα ηνπο γηα ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην 

γεληθφ ζχλνιν. «Γηα κέλα ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ», «ν πφλνο δελ 

ήξζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ Λ., αιιά απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. Αλ δελ ήκνπλ εγψ 

ζην ίδην ην ζρνιείν (δελ ηνλ είρα πνηέ καζεηή), πηζηεχσ ν Λ. δελ ζα είρε θαηαθέξεη λα 

κείλεη ζην ζρνιείν», «αλ θάπνηνο κε θαζνδεγνχζε ηφηε ηη πξέπεη λα θάλσ ζα ήηαλ 

θαιχηεξα θαη γηα κέλα θαη ην παηδί…. Π.ρ. ν δάζθαινο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε , 
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πψο λα ρεηξηζηνχκε θάπνηεο θαηαζηάζεηο…  Ζ επαθή κε ηα άιια παηδηά ηελ βνήζεζε 

πνιχ. Ήζειε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο, ην αλαδεηνχζε». Απηέο είλαη κεξηθέο 

απφ απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ γηα ην γεληθφ ζρνιηθφ πιαίζην.  

Απφ ηελ άιιε, αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην γεληθφ 

ζρνιείν, θαίλεηαη λα ζπγθιίλεη ην δείγκα θαη σο πξνο ηα εηδηθά ζρνιεία. Οη γνλείο 

δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πσο δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο. Αθφκε, εμέθξαζαλ ηελ γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα εηδηθά ζρνιεία. Παηέξαο κε έθεβν ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηφληζε «ζεσξψ δελ έρνπκε ηθαλφ πξνζσπηθφ πνπ λα είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηα παηδηά 

πνπ βγάδνπλ θξίζεηο», ελψ κία κεηέξα αλέθεξε «…ηψξα άξρηζαλ λα εθπαηδεχνληαη νη 

δάζθαινη».  Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έγηλαλ νη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο είλαη ε 

χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ζε εηδηθά ζρνιεία ι.ρ. ΔΔΔΔΚ. Ζ 

εκπεηξία εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ζπγθξηηηθά κε εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 

είλαη κηθξφηεξε θαζφηη νη πξψηνη δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη εμεηδηθεπηεί ζε ζέκαηα 

θαη πξνβιήκαηα πνπ θαλείο ζα αληηκεησπίζεη ζε έλα εηδηθφ ζρνιείν.  

Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα ζηε πεξίπησζε ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ, γηα ηνπο 

γνλείο απφ ηε Λάξηζα, είλαη ηα αθαηάιιεια θηίξηα πνπ ζηεγάδνληαη ηα ζρνιεία θαη νη 

ειιείςεηο απηψλ θαζψο ζπλδπαζηηθά κε ηηο απαηηήζεηο  ησλ πνιιψλ θαη πνηθίισλ 

πεξηπηψζεσλ ησλ παηδηψλ, νη δπζθνιίεο απμάλνληαη. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ νξηζκέλνη αλαθέξνπλ «απηή ηε ζηηγκή ην βαζηθφηεξν απφ φια ηα 

πξνβιήκαηα είλαη ην θηηξηαθφ πνπ δελ επηηξέπεη λα γίλνληαη ζσζηά ηα καζήκαηα», 

«ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δπζθνιίεο θπξίσο θηηξηαθέο», «ην θηίξην αληελδείθλπηαη θαη 

κέζα ζε απηφ νη πεξηπηψζεηο βαξηψλ πεξηζηαηηθψλ είλαη πνιιέο».  

Παξ‟ φια απηά, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο (επηά) πνπ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζε 

εηδηθά ζρνιεία, δήισζαλ επραξηζηεκέλνη δηφηη βιέπνπλ θάζε κέξα ηα παηδηά ηνπο 
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ραξνχκελα θαη κάιηζηα νξηζκέλνη απφ ην δείγκα ηεο Λάξηζαο δελ αλαθέξζεθαλ  ζην 

πξφβιεκα ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη ηα εηδηθά ζρνιεία. Μεηέξα αλαθέξεη 

«ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δπζθνιίεο θπξίσο θηηξηαθέο. ηαλ φκσο είλαη εθεί είλαη πάξα 

πνιχ ραξνχκελε. Σψξα κε ηελ θαξαληίλα ην δεηάεη πάξα πνιχ».  Δλψ άιινη γνλείο 

επηζήκαλαλ:  «είκαη πνιχ επραξηζηεκέλε απφ ην ησξηλφ πιαίζην (ΔΔΔΔΚ) πνπ είλαη 

γηαηί ε ίδηα είλαη πνιχ επραξηζηεκέλε. Τπήξμε εμ αξρήο ζπλεξγαζία θαη θνηλή γξακκή 

ζε νξηζκέλα πξάγκαηα», «γεληθά δελ είρα θαλέλα ζέκα, πφζν κάιινλ θέηνο. 

Αζρνινχληαη νπζηαζηηθά κε ηα παηδηά».  

Οη αλάγθεο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ νη γνλείο γηα ηα παηδηά ηνπο 

είλαη απηέο πνπ δηακνξθψλνπλ θαη ηελ άπνςε ησλ ίδησλ γηα ην ζρνιηθφ πιαίζην. 

πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε άπνςε ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

δηακνξθψλεηαη θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ παηδηνχ φηαλ απηφ επηζηξέςεη ζπίηη.  

Πεξλψληαο ζην ζέκα ηεο θνηλσλίαο, νη γνλείο ξσηήζεθαλ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ηνπηθέο εθδειψζεηο, γηα ηα άηνκα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιιφγνπο ΑκεΑ 

θαζψο θαη ηελ αλάκεημε ηνπο ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ζνχπεξ 

κάξθεη ή ε ρξήζε Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΜΜΜ) γηα κία έμνδν ηνπο. Ρνπηίλεο 

πνπ φινη έρνπκε κέζα ζηελ εβδνκάδα καο. Σέινο, αλαθέξζεθαλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ σο γνλείο αλαθνξηθά κε ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο , νη 

νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνπζία κέξηκλαο ηεο πνιηηείαο ζην πξφβιεκα ηνπο.   

Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν άμνλα είλαη φηη νη γνλείο δελ 

αλαθέξζεθαλ ζε πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα πέξαλ απηψλ πνπ ηνπο δφζεθαλ σο 

επεμήγεζε ηεο εξψηεζεο. Απάληεζαλ ζηα παξαδείγκαηα πνπ ηνπο δφζεθαλ ρσξίο λα 

επεθηαζνχλ πεξηζζφηεξν παξά ηελ φπνηα πξνηξνπή ηνπ εξεπλεηή.  
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Ο πίλαθαο 15 δείρλεη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπηθέο εθδειψζεηο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ θνηλσλία. πσο θαίλεηαη, ηα πεξηζζφηεξα ζπκκεηέρνπλ κε 

ηελ ζπλνδεία γνλέα ή ζπλνδνχ θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλππάξμνπλ κφλνη ζε 

κεγάιν ζπγρξσηηζκφ.  

Πίλαθαο 15. πκκεηνρή ζε ηνπηθέο εθδειώζεηο 

πκκεηνρή Αξηζκόο αηόκσλ  Πνζνζηό 

χλνιν αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 16 73% 

Με γνλέα/ ζπλνδφ 14 88% 

Γνκή 2 13% 

χλνιν αηφκσλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ 6 27% 

 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθε πσο επεξεάδεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ κε ΓΑΦ ζε ηνπηθέο εθδειψζεηο είλαη ν ζπγρξσηηζκφο. «ε εμσηεξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φρη, ηξνκάδεη», «…θαη πξνζπαζψ λα δηαθνξνπνηήζσ φπνπ ρξεηαζηεί 

γηαηί δελ είλαη φιεο βαηέο γηα έλα παηδί κε απηηζκφ. πκκεηέρεη φζν νη ζπλζήθεο δελ 

έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηε δηαηαξαρή ηνπ παηδηνχ. Π.ρ. έλα πεξηβάιινλ πνπ έρεη 

ζφξπβν … Δπίζεο θάπνπ κε ζπγρξσηηζκφ δελ είλαη ην θαιχηεξν ηνπ». 

Πνιπαηζζεηεξηαθά πεξηβάιινληα θαη εθδειψζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

εξεκία αηφκσλ πνπ είλαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαζψο επίζεο ε κεγάιε 

ζπκθφξεζε αλζξψπσλ λα ηα ηαξάμεη θαη λα ηα ηξνκάμεη.  

αλ παξάδεηγκα αθφκε δφζεθε θαη ν εθθιεζηαζκφο (πίλαθαο 16). Οξηζκέλνη 

γνλείο κηιψληαο γηα ηνλ εθθιεζηαζκφο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ έθθξαζε «ηνλ εξεκεί». 

Δλψ άιινη ηφληζαλ πσο ηα παηδηά ηνπο δελ έρνπλ ηελ ππνκνλή λα πεξηκέλνπλ ηε 

ζεηξά ηνπο κέζα ζηελ εθθιεζία ή λα θαζίζνπλ γηα ψξα ζε κία θαξέθια.  
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Πίλαθαο 16. Δθθιεζηαζκόο  

πκκεηνρή Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

χλνιν  αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρεη 13 59% 

Με γνλέα/ζπλνδφ 13 100% 

χλνιν αηφκσλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ 9 41% 

 

ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, κφλν ηξία (3) άηνκα δελ είλαη ζε 

ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ εμαηηίαο γεληθφηεξσλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.   

Οη παξνρέο πνπ δέρνληαη ηα άηνκα κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο 

είλαη είηε εμαηνκηθεπκέλα είηε κέζσ ζπιιφγσλ θαη θέληξσλ (επί πιεξσκή) είηε  απφ 

εζεινληέο. ηφρνο ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ θέληξσλ ζεξαπεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα νη 

έθεβνη θαη νη ελήιηθεο είλαη ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. πνπδαίν ξφιν γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ παίδεη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα, φπσο θαη ηα αδέξθηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία . «Πεγαίλεη βφιηα κε η’ αδέξθηα ηνπ».  

ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, δχν (2) γνλείο επηζήκαλαλ ην ζρνιείν σο κέζν 

πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο επεηδή ηα παηδηά ηνπο δνπλ ζε θιηληθή, ελψ 

άιινη δχν (2) ηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο (δνκέο).   

Οη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δήισζαλ πσο, σο επί ην πιείζηνλ, 

εθείλνη είλαη κέιε ηνπηθνχ ζπιιφγνπ ΑκεΑ θαη κέζσ ησλ ίδησλ εκπιέθνληαη θαη ηα 

παηδηά ηνπο ζε δξάζεηο (πίλαθαο 17). ‟ απηνχο, άηνκα κε αλαπεξία απφ ηελ Λάξηζα, 

ζπκκεηέρνπλ απηφλνκα ηα ίδηα ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηνπο γνλείο ηνπο. 

Οξηζκέλεο κεηέξεο απφ ηελ Αζήλα δήισζαλ πσο είλαη κέιε ζπιιφγνπ νη ίδηεο, αιιά 

φρη ηα παηδηά ηνπο. Μέζσ ησλ ηδίσλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα έρνπλ επθαηξίεο 

ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ. Σέινο, ζηνλ Πχξγν δελ ππάξρεη 

θάπνηνο ζχιινγνο ΑκεΑ.  
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Πίλαθαο 17. Μέιε πιιόγνπ ΑκεΑ 

Μέιε πιιόγνπ Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

Γνλείο 14 64% 

Παηδηά 4 22% 

Καλείο 8 36% 

 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξσηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα, αθνξνχζε ηηο 

ειιείςεηο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ 

κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο αηφκσλ ζπρλά αλαθέξεηαη, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο, 

σο «αφξαηε αλαπεξία». ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη δπζθνιίεο πξφζβαζεο θαη 

ζπκπεξίιεςεο πνηθίινπλ.  

Οη απφςεηο εθθξάζηεθαλ ειεχζεξα απφ ηνπο γνλείο ρσξίο λα ηνπο δνζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα θαη ρσξίο λα ππάξρεη θακία θαηεχζπλζε. Μεγάιε 

ζχγθιηζε ησλ απαληήζεσλ ππήξμε σο πξνο ηνπο ρψξνπο δηαζθέδαζεο θαη 

ςπραγσγίαο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο (9 άηνκα), είηε 

πξφθεηηαη γηα παηδφηνπν , παηδηθή ραξά ή ΚΓΑΠ. Δπίζεο, γνλείο αλαθέξζεθαλ ζε 

ζηέγεο/ μελψλεο δηαβίσζεο δηφηη ην άγρνο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη 

κεγάιν, εηδηθά κεηά ην ζάλαην ηνπο. «Γνκή λα κέλνπλ ηα παηδηά καο. Σελ Δ. δελ ηελ 

δέρηεθαλ ζε δνκέο. Ήηαλ δχζθνιε πεξίπησζε. Καη έηζη ην παηδί αλαγθάδεηαη λα δεη ζε 

ςπρηαηξηθή θιηληθή κε γεξφληηα». «Βνήζεηα απφ ηελ θνηλσλία ζα ήζεια. Γε ζέισ θάηη 

πεξηζζφηεξν. Ση ζα γίλεη φηαλ πεζάλσ; ε ίδξπκα ζα θαηαιήμεη. δελ γίλεηαη λα ηνλ 

θνξηψζσ ζηνλ αδεξθφ ηνπ, φζν θη αλ ηνλ αγαπά».  

Ζ αλάγθε κέξηκλαο ρψξσλ δηαβίσζεο αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο απνηειεί ίζσο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ νηθνγελεηψλ 

απηψλ. Ο θφβνο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ είλαη κεγάινο εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
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ε νηθνγέλεηα αδπλαηεί νηθνλνκηθά λα εμαζθαιίζεη ηελ δηαβίσζε ηνπ παηδηνχ. ηε 

Λάξηζα (κεγαιχηεξν δείγκα εξσηεζέλησλ) νη ρψξνη πνπ ππάξρνπλ δελ επαξθνχλ γηα 

λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.  

Μεγάιν δείγκα γνλέσλ ηφληζε ηελ αλάγθε πεξηζζφηεξεο θαη πην ζπρλήο 

ελεκέξσζεο γηα ηηο λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, θαζψο αθφκε θαη ζήκεξα 

αξθεηφο θφζκνο δελ γλσξίδεη ηη είλαη θαη ηη ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζε 

κία θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή κε έλα ηέηνην άηνκν.  

ρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε πνπ νθείιεη λα παξέρεη ην θξάηνο ζηνπο πνιίηεο, 

γνλείο επηζήκαλαλ πσο πξέπεη πξψηα λα απνδερηνχλ νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο θαη 

χζηεξα ε θνηλσλία. Οξηζκέλνη έθεξαλ σο παξάδεηγκα ηελ ελεκέξσζε πνπ ππήξμε 

ζηε ρψξα καο γηα ηελ παλδεκία θαη αλαθέξζεθαλ ζε κία παξφκνηα αλάγθε 

ελεκέξσζεο γηα ηνλ απηηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα «ζηηο αφξαηεο αλαπεξίεο ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα. Σψξα π.ρ. φπσο βιέπνπκε ηα ζπνηάθηα πνπ ιέλε κέλνπκε ζπίηη. Θα ήζεια 

λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ελεκέξσζε, φρη κφλν ηε Παγθφζκην Ζκέξα ελεκέξσζεο γηα ηνλ 

απηηζκφ ζηηο 2 Απξηιίνπ. Π.ρ. δχν θνξέο ην κήλα ζην δηαδίθηπν λα γίλνληαη ηέηνηνπ 

είδνπο ζπνηάθηα ηφζν γηα ηηο νξαηέο φζν θαη ηηο αφξαηεο αλαπεξίεο θαη ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ θφζκνπ…. Δκέλα ην παηδί κνπ έρεη 94% αλαπεξία θαη είλαη αφξαηεο. Σα 

πξνβιήκαηα είλαη ηξνκεξά θαη παληνχ… Θα ήζεια λα ππάξρεη θνηλσληθή επηκφξθσζε. 

Απφ ηελ θνηλσλία ή ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο». Μία κεηέξα ππνζηήξημε πσο «ρξεηάδεηαη 

λα ππάξμεη πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε. Αλ ππάξμεη ελεκέξσζε, ζα ππάξμεη θαη απνδνρή». 

Δλψ κία αθφκε ηφληζε φηη πξέπεη λα ππάξμεη «θξάηνο πξφλνηαο. Υξεηάδεηαη 

ελεκέξσζε απφ κηθξή ειηθία ζηα παηδηά γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα. Να ελεκεξψλνληαη ηα παηδηά θαη απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο γνλείο».  

Ζ άπνςε απηή ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα απνξξέεη απφ ην πψο αληηκεησπίδνπλ 

νη άιινη ηα παηδηά ηνπο. Ο θφζκνο αθφκε θαη ζήκεξα δελ είλαη ελήκεξνο γηα ηηο 
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αλαπεξίεο πφζν κάιινλ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ν απηηζκφο. Μία κεηέξα πνιχ 

εχζηνρα είπε « πξέπεη λα απνδερηψ ην παηδί πξψηα εγψ θαη κεηά ν ππφινηπνο θφζκνο. 

Θα πξέπεη λα δψζσ ζην θφζκν ην ρξφλν φηαλ δεη ην παηδί κνπ λα ην επεμεξγαζηεί θαη 

λα δεη ηη θάλεη θαη γηαηί θέξεηαη έηζη θαζψο δελ ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηα άηνκα 

απηά».   

Οξηζκέλνη, αλαθέξζεθαλ ζηε πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ κε πνηθίια 

θαη ελδηαθέξνληα παξαδείγκαηα. Έλα πνιχ ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα είλαη απηφ ησλ  

αζιεηηθψλ δξψκελσλ, ζηα νπνία θαη αλαθέξζεθαλ γνλείο δεηψληαο ζέζεηο 

απνθιεηζηηθά γηα ηα παηδηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία κεηέξα εμήγεζε πσο 

ρξεηάδεηαη « κία πεξηνρή πνπ ζα ρνπλ πξφζβαζε ηα άηνκα απηά λα παξαθνινπζήζνπλ 

αζιεηηθά δξψκελα φζε ψξα επηζπκνχλ , φπσο επηζπκνχλ (φξζηα- θαζηζηά) θαη λα πάλε 

φπνηε ηα ίδηα ζέινπλ (π.ρ. ζηε κέζε ηνπ αγψλα)». Αθφκε, ππάξρεη αλάγθε χπαξμεο 

ζθνηεηλψλ δσκαηίσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο γηα άηνκα κε απηηζκφ γηα λα κπνξνχλ λα 

εξεκνχλ (π.ρ. ζε αεξνδξφκηα).  

Γεληθφηεξα πξέπεη λα ππάξρεη θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηα άηνκα απηά εμ‟ 

αξρήο. Με ηελ δεκηνπξγία ελφο νπνηνδήπνηε ρψξνπ λα πξνβιέπεηαη θαη ε ζπκκεηνρή 

ησλ αηφκσλ απηψλ, φπσο ζπκβαίλεη γηα ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ. «Υξεηάδεηαη θαζνιηθφο 

ζρεδηαζκφο. Ση ελλνψ κ’ απηφ. Π.ρ. ν δήκνο ζε θάζε πξφγξακκα πξέπεη λα έρεη εμ 

αξρήο πξνλνήζεη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. εθ ησλ πξνηέξσλ λα δίλνληαη νη 

δπλαηφηεηεο. Αο πάξνπκε ζηνλ αζιεηηζκφ. ηαλ θηηάρλεηαη έλα θηίξην/ζηάδην, 

δηακνξθψλεηαη έλα πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα θηηαρηεί θη έλα πξφγξακκα γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξία θαη δε γη’ απηά κε απηηζκφ. Γηαηί κεηά ηξέρνπκε. Γελ ππάξρεη απηή ηε 

ζηηγκή θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο».  

ε ζπλέρεηα κε ηα φζα εηπψζεθαλ, γνλείο ππνζηήξημαλ πσο ρξεηάδεηαη ε 

ζπκκεηνρή θαη ε γλψζε ησλ ίδησλ ψζηε ε θνηλσλία λα πινπνηήζεη έξγα θαη δνκέο. 
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«Έγηλαλ κε ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο (αλαθέξεηαη ζε έξγα) αιιά δελ ξψηεζαλ εκάο. 

Ρψηεζαλ κφλν απηνχο πνπ ζπνχδαζαλ(αξρηηέθηνλεο) θη φρη εκάο πνπ έρνπκε ηελ 

αλάγθε. Απηφ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν κνπ παξάπνλν. Θα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζέζεηο ζπκβνπιεπηηθήο απφ ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Απφ ην πην απιφ κε ηα 

ζακαξάθηα πνπ ζνπ ιέσ…», δήισζε κεηέξα ελήιηθα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη 

ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία. Παξφκνηεο απφςεηο εθθξάζηεθαλ θη απφ άιινπο γνλείο κε 

παηδηά κε ΓΑΦ. Έλαο παηέξαο κάιηζηα ηφληζε ηελ ππνρξέσζε ησλ γνλέσλ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη θαη ε 

πνιηηεία. Υξεηάδεηαη απνδνρή απφ ηνπο ίδηνπο θαη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα 

θαιπθζνχλ νη ζπλερείο  αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο. «Φηαίεη ην θεθάιη καο. Φηαίκε εκείο πξψηα θαη κεηά ε πνιηηεία. Ζ πνιηηεία 

ζέιεη λα αθνχζεη πξνηάζεηο. Αλ ε Διιάδα είρε πήμεη ζε ηέηνηα πξάγκαηα 

ζπιινγηθφηεηαο, ζα είραλ ληξαπεί θαη ζα είραλ θάλεη θάηη».  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ φιεο απηέο ηηο απφςεηο είλαη ε 

αλαγθαία ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο, επηζηεκφλσλ θαη πνιηηείαο ψζηε λα ππάξμνπλ 

θαιχηεξεο παξνρέο βαζηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  

Δπηπιένλ, ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, νη γνλείο εζηίαζαλ ζηελ αλάγθε 

πεξηζζφηεξνπ εζεινληηζκνχ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ίδηνη δπζθνιεχνληαη 

εμαηηίαο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. «Υξεηάδνληαη πεξηζζφηεξνη εζεινληέο ηδηαίηεξα γηα 

νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνχλ απφ ηελ ηζέπε ηνπο λα πιεξψζνπλ άηνκα θαη έρνπλ 

θιεηζκέλα κέζα ζην ζπίηη ηα παηδηά ηνπο».  

Αληίζεηα, ζε φηη πξναλαθέξζεθε, δχν (2) γνλείο, έρνληαο Τςειήο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο (ΤΛΑ) παηδηά επηζήκαλαλ πσο δελ ρξεηάδνληαη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ θνηλσλία απφ φηη ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο, θαζψο ηα παηδηά ηνπο κπνξνχλ θαη 

εληάζζνληαη ζηελ θνηλσλία ρσξίο δπζθνιία.  
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Δμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο, 

πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ νξηζκέλεο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

Οη κεηέξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απφ ηελ Αζήλα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάγθε ελεκέξσζεο θαη απνδνρήο ησλ ηδηαηηέξσλ 

ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηελ πνιηηεία. ε αληίζεζε κε 

ηνπο γνλείο απφ ηε Λάξηζα,  πεξηέγξαςαλ αξθεηέο απφ ηηο δνκέο θαη ηνπο ζπιιφγνπο 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αζήλα θαη ζηηο νπνίεο έρνπλ ηελ επθαηξία ηα παηδηά ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ.  

Αληηζέησο, νη γνλείο απφ ηελ Λάξηζα αλαθέξζεθαλ ζε πεξηζζφηεξεο ειιείςεηο 

θαη αλάγθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πέξα απφ ηελ απνδνρή θαη ηελ ελεκέξσζε, ηφληζαλ 

ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα ΚΓΑΠ θαη δνκέο πνπ ζα παξέρνπλ ζηα παηδηά ηνπο 

επθαηξίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη ζπκπεξίιεςεο 

ζηελ θνηλφηεηα. Ο πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ 

ηηο δηαζέζηκεο «ζέζεηο» πνπ πξνζθέξνληαη ζε δηάθνξεο δνκέο θαη ζπιιφγνπο. Αθφκε, 

ηφληζαλ ηελ αλάγθε κέξηκλαο εηδηθψλ μελψλσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο ζα κπνξνχλ είηε 

ηψξα (σο ελήιηθνη) είηε αξγφηεξα λα δήζνπλ.   

Σέινο, ην κνλαδηθφ άηνκν πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα απφ ηνλ Πχξγν, 

δήισζε πσο νη αλάγθεο είλαη πνιιέο. Αλαθέξζεθε ηφζν ζηελ ελεκέξσζε αιιά θαη 

ηελ απνδνρή ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ. πλάκα ηφληζε ηηο ειιείςεηο ηεο πεξηνρήο φπσο 

είλαη ε απνπζία Κέληξσλ Ζκέξαο, ζπιιφγσλ ΑκεΑ, ΚΓΑΠ αιιά θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

ηαηξηθψλ παξνρψλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζνχλ ζηε Πάηξα θαη ηελ Αζήλα. 

Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ πξσηεχνπζαο θαη επαξρίαο, θαζψο ζηε δεχηεξε νη 

ειιείςεηο είλαη πεξηζζφηεξεο. Παξάιιεια, δηαθνξέο εληνπίδνληαη θαη κεηαμχ 
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επαξρηψλ. Ζ Λάξηζα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ηφζν ζηα ίδηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία φζν θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Πχξγν.   

Οινθιεξψλνληαο ηηο εξσηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα, ε ηειεπηαία 

εξψηεζε αθνξνχζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

ην ζνχπεξ κάξθεη ή ε ρξήζε δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ γηα έλαλ πεξίπαην ή κία 

θνηλσληθή ππνρξέσζε. Χο παξάδεηγκα κέζνπ κεηαθίλεζεο αλαθέξζεθε ην 

ιεσθνξείν.  

Δμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, παξαηεξήζεθε πσο ηα πεξηζζφηεξα 

άηνκα πεγαίλνπλ ζην ζνχπεξ κάξθεη (πίλαθαο 18). Απφ ην ζχλνιν ησλ απηψλ, 

νξηζκέλνη λένη είλαη ζε ζέζε λα επηζθεθηνχλ ην ζνχπεξ κάξθεη ή παξφκνηνπο 

ρψξνπο, φπσο ν θνχξλνο, ην δαραξνπιαζηείν, ην πεξίπηεξν θ.ν.θ κφλνη ηνπο, ρσξίο ηε 

ζπλνδεία γνλέα. «ηα κηθξά ζπλνηθηαθά, ζ’ φια ηα κηθξά. Π.ρ. θνχξλνο, ςηιηθαηδίδηθν 

θιπ πεγαίλεη κφλνο ηνπ. ε πνιπθαηάζηεκα δελ κπνξεί λα πάεη. Παληθνβάιιεηαη ή δελ 

μέξεη λα ηεξεί ηηο ηεξαξρίεο», «ζνχπεξ κάξθεη ιαηξεχεη λα πεγαίλεη, είλαη έμνδνο γηα 

εθείλε. Μφιηο γπξίζεη ηα ηαμηλνκεί. Αλ ηεο ηα πεηξάμεηο ηελ πάηεζεο».  

Πίλαθαο 18. Super Market 

Δπίζθεςε ζε super market Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

Με ζπλνδεία 18 82% 

Μφλνη 7 28% 

Τπφ εθπαίδεπζε 4 18% 

 

Γεληθφηεξα, λα αλαθεξζεί πσο ε θαζαξία ή ν ζπγρξσηηζκφο, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο ην ζνχπεξ κάξθεη, κπνξεί λα θέξεη δπζθνξία ζην άηνκν αθφκε 

θαη αλ γηα ην ίδην ε επίζθεςε ζε απηφ απνηειεί επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα. Μία ηέηνηα 

πεξίπησζε, πεξηέγξαςε κία κεηέξα, ελήιηθα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ρακειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, εμεγψληαο ηελ αλάγθε γηα κέξηκλα αθφκε θαη ζηα ζνχπεξ κάξθεη. 
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Μία απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο πξνο ηελ πνιηηεία ήηαλ πσο «ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο πνπ ζα είλαη πην ρακειά ηα θψηα θαη δελ ζα έρεη θαζφινπ κνπζηθή 

ζε ζνχπεξ κάξθεη, φπσο γίλεηαη ζε θάπνηεο ρψξεο ζην θφζκν». ηφρνο, ε κείσζε 

εξεζηζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ελνριήζνπλ έλα άηνκν κε ΓΑΦ κέζα ζε έλα θιεηζηφ 

ρψξν. Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ πνπ είλαη 

ππεξεπαίζζεηα ζε ήρνπο θαη θψηα. Μία ηέηνηα ζπλζήθε απηφκαηα ηνπο απνθιείεη 

απφ δηάθνξνπο δεκφζηνπο ρψξνπο.  

Σέινο, νη  ππφινηπνη  είηε εθπαηδεχνληαη απφ εηδηθνχο, «ζρεηηθά κε ην ζνχπεξ 

κάξθεη εθπαηδεχεηαη. Πεγαίλεη καδί κε ηελ θνπέια», είηε πεγαίλνπλ κφλν κε ηελ 

πςειή επνπηεία ηνπ γνλέα «ζ’ φια κε πςειή επνπηεία. Θα ςσλίζεη αιιά ζα είκαη εγψ 

απφ καθξηά. Γελ έρεη θαηαθηεζεί εληειψο απηφ». 

Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ηελ ρξήζε Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο 

(ΜΜΜ), κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο λα εζηηάδνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ 

ρξήζε αζηηθνχ ιεσθνξείνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 19) θαίλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αζηηθφ ιεσθνξείν.  

Πίλαθαο 19. Υξήζε αζηηθνύ ιεσθνξείνπ 

Αζηηθό ιεσθνξείν Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

Υξεζηκνπνηνχλ αζηηθφ 

ιεσθνξείν 

 

15 

 

68% 

Γελ ρξεζηκνπνηνχλ αζηηθφ 

ιεσθνξείν 

7 32% 

Υξήζε αζηηθνχ ιεσθνξείνπ κε 

ζπλνδφ - ππφ εθπαίδεπζε 

3 15% 

Υξήζε αζηηθνχ ιεσθνξείνπ κε 

ζπλνδνχο ηεο δνκήο 

2 10% 
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 Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ θαλέλα απφ ηα άηνκα κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο δελ ρξεζηκνπνηεί ηα ΜΜΜ κφλν ηνπ, είλαη ε αζθάιεηα. Υαξαθηεξηζηηθά 

κία κεηέξα αλαθέξζεθε αξθεηέο θνξέο θαζ‟ φιε ηε ζπλέληεπμε γηα ην δήηεκα ηεο 

αζθάιεηαο. Γήισζε πσο ππάξρεη αλάγθε κέξηκλαο ψζηε ηα παηδηά «λα κπνξνχλ λα 

θπθινθνξνχλ κε αζθάιεηα ζηε πφιε».  

 Έξεπλα  ηεο Feeley (2010) έδεημε φηη ην 51% ησλ εξσηεζέλησλ κε ΓΑΦ 

ζεσξεί δσηηθήο ζεκαζίαο ηε ρξήζε δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ δηφηη κέζσ απηψλ 

δηεπθνιχλνληαη νη θνηλσληθέο ηνπο ζπλαληήζεηο θαζψο θαη ε κεηάβαζε ηνπο ζηελ 

εξγαζία ηνπο. ηε ρψξα καο, νη ζπλζήθεο είλαη δηαθνξεηηθέο θαζψο δελ γλσξίδνπκε 

ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. Παξ‟ 

φια απηά, είλαη πςίζηεο ζεκαζία λα πξναρζεί ε εθπαίδεπζε αιιά θαη ε ρξήζε ησλ 

ΜΜΜ, φπσο ην ιεσθνξείν, γηα κεηαθηλήζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο κε ζηφρν ηηο θνηλσληθέο ζπλαληήζεηο. Οη Blais θαη Geneidy 

(2014), χζηεξα απφ έξεπλα θαηέιεμαλ ζην φηη πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ.  

 

4
νο

 άμνλαο: Τιηθή Δπεκεξία 
 

Ο ηειεπηαίνο άμνλαο ηεο ζπλέληεπμεο αθνξνχζε ηε δηάζηαζε ηεο πιηθήο 

επεκεξίαο θαη νη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζρεηίδνληαλ κε ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο θαζψο θαη ηελ αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε.  

ρεδφλ νη κηζνί γνλείο (10/22) ππνζηήξημαλ πσο αλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ ηηο 

θαηάιιειεο επθαηξίεο ζα κπνξέζνπλ λα εξγαζηνχλ (πίλαθαο 20). «Ναη γηαηί κπνξεί λα 

θάλεη ηα πάληα κφλε ηεο. Θα κπνξνχζε λα εξγαζηεί ζαλ βνεζφο ζε καλάβηθν ή ζε 

θαθεηέξηα», «ζε θάπνηνπο ηνκείο ζα κπνξνχζε λα εξγαζηεί», «κε ππνζηήξημε λαη, σο 
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βνεζφο», «ζέιεη λα δνπιέςεη πάξα πνιχ. Θέιεη ζε ζπλεξγείν ή πιπληήξην 

απηνθηλήησλ». Απφ ηελ άιιε, ηξία (3) άηνκα ζπκκεηέρνπλ θαη βνεζνχλ ηνπο γνλείο 

ηνπο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε.  

Οη γνλείο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ζεσξνχλ 

απαξαίηεηεο ψζηε λα εξγαζηνχλ ηα παηδηά ηνπο. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπο, ην 

σξάξην ζα πξέπεη λα είλαη κεησκέλν, ζαλ εκη- απαζρφιεζε («λαη, αιιά φρη 8σξν»). 

Γεχηεξνλ, ηπρφλ εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ, είλαη απηέο βνεζψλ, απφ ην 

πην απιφ ζε έλα καλάβηθφ σο έλα θαηάζηεκα ή απνζήθε γηα παθεηάξηζκα. Ή πην 

εμεηδηθεπκέλα, ζην ηνκέα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, φπσο θαη ην ππφινηπν θνηλσληθφ 

ζχλνιν.  

Πίλαθαο 20. Δξγαζία 

Γπλαηόηεηα εξγαζίαο Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 10 46% 

Δξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο 

3 30% 

Γελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 8 36% 

Γελ μέξσ/δελ απαληψ 4 18% 

 

Ζ εξγαζία φπσο ππνζηεξίρηεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ δελ έρεη σο 

βαζηθφ ζηφρν ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο θαζψο απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ κφλν 

έλα (1) παηδί είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη ρξήκαηα θαη κφλν ηέζζεξα (4) έρνπλ 

δειψζεη ηελ αλάγθε λα έρνπλ ηα δηθά ηνπο ιεθηά γηα λα κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ 

πξάγκαηα πνπ ηα ίδηα επηζπκνχλ.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα κελ γλσξίδεη δηαρείξηζε ρξεκάησλ θαη 

πηζαλφλ γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εξγαζία δελ ζπλδέεηαη κε ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο. Ζ 

εξγαζία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη έλα είδνο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα ίδηα 
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θαη κία πνιχ θαιή επθαηξία λα βγνπλ απφ ην ζπίηη θαη λα ληψζνπλ αλεμάξηεηα. 

Παξφκνηα, ην αληηιακβάλνληαη θαη νη γνλείο. 

Σν αίζζεκα ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο δελ θαίλεηαη λα είλαη αληηιεπηφ 

απφ ηα ίδηα ηα άηνκα αθνχ κφιηο ηέζζεξα (4) ζέινπλ λα εξγαζηνχλ γηα λα είλαη 

αλεμάξηεηα. Σα άηνκα απηά αλαδεηνχλ κία θαλνληθή δσή πνπ ζα πεξηθιείεη ηφζν ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, ηνπο θίινπο ή/θαη ζχληξνθν θαζψο θαη ηελ εξγαζία θαη ην ζπίηη πνπ 

ζα κέλνπλ. Ζ απνπζία φζσλ πξναλαθέξζεθαλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπο (Morisse, Vandemaele, Claes, Claes &Vandevelde, 2013).  

Απφ ηελ άιιε, νη γνλείο κε παηδηά ζηελ εθεβεία δήισζαλ πσο δελ κπνξνχλ λα 

απαληήζνπλ κε ζηγνπξηά γηα ην αλ ηα παηδηά ηνπο ζα κπνξέζνπλ λα εξγαζηνχλ θαζψο 

βξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθή πεξίνδν εθεβείαο πξνο ελειηθίσζε. Οη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην άηνκν ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, ην λνεηηθφ ηνπ επίπεδν θαζψο θαη ν 

βαζκφο απηνεμππεξέηεζεο, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα αίηηα πνπ ην θαζηζηνχλ αλίθαλν 

λα εξγαζηεί.  

Ζ δεχηεξε εξψηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα, είρε σο ζηφρν λα ζπιιερζνχλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα απηνεμππεξέηεζεο θαη αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο ησλ εθήβσλ αιιά θαη ησλ ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο.  

Πξηλ παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί κία δηαθνξά 

κεηαμχ απηφλνκεο (autonomy living) θαη αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο (independence 

living). ηελ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη αλαθνξά θπξίσο ζηελ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπ αηφκνπ θη φρη ηφζν ζηελ απηνλνκία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έλλνηα απηή δειψλεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο 

ηηο εθηειεί (Dimitriadou & Kartasidou, 2014). Ζ ππνζηήξημε ηνπ επξχηεξνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη αλαγθαία θαζψο πξνάγεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ λα 
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απνθαζίδεη γηα ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Έλαο 

αλεμάξηεηνο ελήιηθαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη λα απνθαζίδεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηελ δσή πνπ ζέιεη λα έρεη (απηνπξνζδηνξηζκφο – self-determined) 

(Wehmeyer &  Bolding, 1999).  

Αληίζεηα, ε απηνλνκία (autonomy) εζηηάδεη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

δξα αλεμάξηεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηινγέο 

ηνπο (Dimitriadou & Kartasidou, 2014). ε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

δηαπηζηψζεθε πσο ελήιηθεο κε απηηζκφ έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα απηνλνκίαο ζε 

ζχγθξηζε κε ζπλνκήιηθνπο κε άιιεο αλαπεξίεο (Chou,Wehmeyer, Palmer, & Lee, 

2017a) 

ηελ ηξέρνπζα έξεπλα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε γηα ην 

ιφγν φηη ην δείγκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ αλαθέξνληαη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

δήζνπλ απηφλνκα. ηφρνο ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο (independence living) είλαη φρη 

ην λα δεηο κφλνο, αιιά λα απνθαζίδεηο θαη λα πξάηηεηο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο 

θαζψο θαη λα έρεηο ίζε πξφζβαζε θαη κεηαρείξηζε ζε ππεξεζίεο θαη επθαηξίεο 

(Dimitriadou & Kartasidou, 2017).  

Έλαο ελήιηθαο κε λνεηηθή αλαπεξία γηα λα θαηαθέξεη λα δήζεη κφλνο ηνπ , 

πξέπεη λα έρεη ιάβεη ππνζηήξημε ηφζν απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ 

θνηλφηεηα θαζψο λα έρεη θαη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν (Dimitriadou & 

Kartasidou, 2017).  

ηνλ πίλαθα 21 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην ρψξν δηαβίσζεο 

ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο.  
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Πίλαθαο 21. Υώξνο δηαβίσζεο 

Υώξνο δηαβίσζεο Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

Οηθνγέλεηα  17 77% 

Μφλνη  1 5% 

Γνκή  2 9% 

Κιηληθή  2 9% 

 

Ζ αλεμάξηεηε δηαβίσζε ελφο ελήιηθα κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο θαίλεηαη πσο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Πέξα απφ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απηνεμππεξέηεζε θαη απηνλνκία πνπ πξέπεη λα έρεη ην ίδην ην 

άηνκν γηα λα δήζεη κφλν ηνπ, ρξεηάδεηαη νη γνλείο λα έρνπλ θαιφ βηνηηθφ επίπεδν. 

Γνλείο αλαθέξζεθαλ ζηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα ιέγνληαο «κέλεη καδί καο. Έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δήζεη κφλε ηεο θη αλ κπνξνχζα νηθνλνκηθά ζα ην έθαλα» ή θαη  «ρξφληα 

ηψξα πξνζπαζνχκε λα θξαηήζνπκε ιεθηά γηα ηνλ ιφγν απηφ. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηα 

ζηηγκή λα κέλεη κφλνο ηνπ». Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή αδπλακίεο ηεο νηθνγέλεηαο, 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαηαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζα παξαθσιχζνπλ ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε ησλ αηφκσλ απηψλ.  

Αληίζεηα, γνλείο δήισζαλ πσο παξ‟ φηη ηα παηδηά ηνπο  (δεθαπέληε άηνκα) 

απηνεμππεξεηνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, νη ίδηνη ηα ζεσξνχλ «αλίθαλα» λα 

δήζνπλ κφλα ηνπο. Οξηζκέλνη εκπηζηεχνληαη θαη αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο κφλα ζην 

ζπίηη γηα νξηζκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο, αιιά δελ ηα εκπηζηεχνληαη λα δήζνπλ ζε δηθφ 

ηνπο δηακέξηζκα.  

Γίλεηαη ζαθέο φηη αξθεηά απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη αλεμάξηεηα σο έλα 

βαζκφ ζην ρψξν πνπ δνπλ. Απφ απηά νξηζκέλα είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ ζε δηθφ ηνπο 

δηακέξηζκα, ελψ άιια φρη. Δλψ ππάξρνπλ άηνκα πνπ αδπλαηνχλ λα 

αλεμαξηεηνπνηεζνχλ αθφκε θαη ζην ρψξν πνπ δνπλ.  
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«Μέλεη καδί καο. Μπνξεί λα κείλεη θαη κφλνο ηνπ αξθεί λα ππάξρεη θάπνηνο λα 

ηνλ επηβιέπεη. Σψξα δελ κπνξψ λα ηνλ θαληαζηψ ηειείσο απηφλνκν», «κέλεη καδί καο. 

Να κείλεη κφλνο ηνπ φρη. Χο πξνο ηελ απηνεμππεξέηεζε ηνπ είλαη ήδε ζε πνιχ θαιφ 

ζηάδην θαη ζην κέιινλ ζεσξψ ζα είλαη ζε αθφκε θαιχηεξν. Απιά εγψ γεληθά θνβάκαη 

λα ηνλ αθήζσ κφλν ηνπ. Δίλαη δηθφ κνπ ζέκα».  

Οη γνλείο παξά ηηο φπνηεο δηεπθξηληζηηθέο θαη επαλεηιεκκέλεο εξσηήζεηο 

δπζθνιεχηεθαλ ζην λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ηα αίηηα πνπ ζεσξνχλ ηα παηδηά ηνπο 

αλίθαλα λα δήζνπλ κφλα, αζρέησο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.  Δζηίαζαλ, ηφζν ζηηο 

ειιείςεηο πξνγξακκάησλ θαη παξνρψλ απφ ηελ πνιηηεία, θαζψο θαη ζην δηθφ ηνπο 

θφβν θαη αλαζθάιεηα.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV 

πδήηεζε 

  
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή έξεπλα δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ παηδηψλ ηνπο, κε λνεηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, εμεηάδνληαο ηξεηο απφ ηηο νρηψ δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Schalock θαη Verdugo (2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απηψλ ηεο ζσκαηηθήο θαη πιηθήο επεκεξίαο θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο. 

ηελ δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο, ε έξεπλα εζηίαζε ηδηαίηεξα ζηελ 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαζψο θαη ζηελ 

θνηλσλία.  

 Ζ επηινγή ρξήζεο ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε 

κε ζθνπφ ηελ ειεχζεξε θαη κε θαηεπζπλφκελε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, έγηλε ζαθέο πσο ε νηθνγέλεηα, ην 

ζρνιείν αιιά θαη  ε θνηλσλία απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Απφ απηά, ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν είλαη ηα δχν 

βαζηθφηεξα, θαζψο ην άηνκν κε αλαπεξία ππνζηεξίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηα 

βίνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.  Σν ζρνιηθφ πιαίζην, είηε γεληθφ είηε εηδηθφ, ζπκβάιιεη 

γηα αξθεηά ρξφληα ηφζν ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ, φζν θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ.  

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ γεληθφηεξα εληζρχεη θαη ππνζηεξίδεη ην άηνκν κε 

αλαπεξία ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε θνηλσληθή 

δσή θιπ. Με ιίγν ιφγηα, βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ηνπ αηφκνπ ζπλνιηθά 

(Luckasson et al., 2002).  
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ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη νη γνλείο πξνζπαζνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο ψζηε λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο, ράξε ζηηο 

νπνίεο ζα βειηησζεί ζπλνιηθά ε πνηφηεηα δσήο ηνπο. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν δεηνχλ θαη 

απφ ην θξάηνο λα κεξηκλήζεη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο. ηελ ρψξα καο, 

παξ‟ φια απηά, νη ειιείςεηο είλαη ζεκαληηθέο, αλ θαλείο αλαινγηζηεί ηηο αλάγθεο πνπ 

ππάξρνπλ. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθε, είλαη απηφ ηεο απνδνρήο, φρη 

κφλν απφ ην θξάηνο, αιιά θαη απφ ηνπο γνλείο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Οη γνλείο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα εληαία ζηάζε φισλ ησλ γνλέσλ 

απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά αιιά θαη ηελ ππεξάζπηζε 

ίζσλ δηθαησκάησλ θαη επθαηξηψλ πνπ νθείινπλ λα δηεθδηθήζνπλ γηα ράξε ησλ 

παηδηψλ ηνπο.   

εκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δηαδξακαηίδεη ην 

ζρνιείν. Μέζσ ηνπ ζρνιείνπ πξνάγνληαη δεμηφηεηεο θαη ε θνηλσληθνπνίεζε πνπ 

βνεζνχλ ην άηνκν λα αλεμαξηεηνπνηεζεί θαζψο θαη λα αζρνιεζεί κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Παξαδείγκαηνο ράξε ζηα ΔΔΔΔΚ  θαη ζηα ΔΝΔΔΓΤΛ νη 

καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε δηάθνξα αληηθείκελα φπσο ε 

θεπνπξηθή, ε μπινπξγία, ε θεξακηθή θιπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα εξγαζηήξηα 

εληζρχεη ηελ αλάπηπμε πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. Παξάιιεια, κέζα ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην εληζρχνληαη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο. Πξνάγεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ε θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ζηε πνιηηεία κέζσ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζθέςεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ ζε θνηλσληθά δξψκελα.  

αλ κία άιιε επηινγή απφ ηελ θνίηεζε ζε εηδηθά πιαίζηα, καζεηέο ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ θνηηνχλ ζε γεληθά ζρνιεία, ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα παξάιιειεο 

ζηήξημεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν καζεηήο κε αλαπεξία έξρεηαη ζε επαθή κε 
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ζπλνκειίθνπο γεληθήο εθπαίδεπζεο. ηφρνο είλαη ε απνδνρή θαη ελζσκάησζε ησλ 

καζεηψλ απηψλ ζην γεληθφ ζχλνιν.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ παηδηψλ κε λνεηηθέο 

θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο είλαη ε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο, εηδηθψλ ζεξαπεπηψλ θαη 

ζρνιείνπ, είηε πξφθεηηαη γηα εηδηθφ είηε γηα γεληθφ πιαίζην. 

Οη αλάγθεο ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ είλαη πάξα πνιιέο. Ζ αλάγθε γηα 

αλεμαξηεηνπνίεζε δελ είλαη επηινγή κφλν ηνπ ηππηθνχ πιεζπζκνχ. Δίλαη δηθαίσκα 

φισλ. Αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ειεχζεξε βνχιεζε ζην λα επηιέμεη ην ίδην ην άηνκν ηη 

ζέιεη γηα ηε δσή ηνπ ψζηε λα είλαη επηπρηζκέλν. Απφ ην πην απιφ, έλα  θαγεηφ  ή 

έλαλ πεξίπαην, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, σο ηηο επθαηξίεο γηα εξγαζία 

ή ηηο δπλαηφηεηεο γηα αλεμάξηεηε δηαβίσζε.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε ΝΑ θαη ΓΑΦ ζε δξάζεηο 

πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ πνιηηεία. Ζ πνιηηεία νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

πξφζβαζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζε δξάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη (π.ρ. ζπλαπιίεο, 

αζιεηηθνί αγψλεο θ.ν.θ) θαη λα ηνπο ζπκπεξηιάβεη είηε σο ζεαηέο είηε σο 

ζπκκεηέρνληεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηέηνησλ ζηφρσλ ρξεηάδεηαη κέξηκλα θαη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο. ε δηάθνξεο ρψξεο πινπνηνχληαη αξθεηά ρξφληα ηψξα ηέηνηνπο είδνπο 

πξνγξάκκαηα. ηελ Απζηξαιία
3
, παξαδείγκαηνο ράξε, ηηο ρξνληέο 2010-2011 ε 

θπβέξλεζε δέζκεπζε 11 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ ππνζηήξημε αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε 

ηνπο θαη ηελ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε δεκφζην ρψξν. Μέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο 

πνπ δεκηνχξγεζε, ην National Disability Strategy, αλάγθαδε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο λα 

ππνζηεξίμνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία σο ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Ήηαλ έλα 

                                                 
3
 https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2012/acp_fact_sheet_21feb2011.pdf 

https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2012/acp_fact_sheet_21feb2011.pdf
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δεθαεηέο εζληθφ ζρέδην πνπ ζηφρεπε ζηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ 

θνηλσλία.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο γίλνληαη βήκαηα εμέιημεο σο πξνο ην 

εξγαζηαθφ δήηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δφζεθε ε επθαηξία ζε άηνκα κε αλαπεξία λα 

εξγαζηνχλ ζε ρψξνπο εζηίαζεο (π.ρ. ζηελ Αζήλα θαη ζηε Γξάκα
4
). Οη εξγαζηαθέο 

επθαηξίεο δελ πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη κνλάρα ζε ρψξνπο εζηίαζεο αιιά λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε, νη γλψζεηο, νη επηζπκίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία δίλνληαο ηνπο ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ κε ην ηη ζέινπλ λα 

αζρνιεζνχλ. Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αθφκε θαη άηνκα Τςειήο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο δελ έρνπλ αθαδεκατθέο ζπνπδέο. Έξεπλα έδεημε φηη, αθφκε θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ελειίθσλ κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε αθαδεκατθέο 

ζπνπδέο θαη εξγαζία ζρεηηθή κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπο, ππάξρεη αδπλακία 

θαηαλφεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηελ εθάζηνηε εξγαζία (Gal, Landes & Katz, 2015).  

Ζ εξγαζία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ζηηο ξνπηίλεο ηνπο. Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο πξέπεη λα επηιέγνληαη εξγαζίεο κε ρακειά αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, 

(Muller et al., 2003).  

Πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο εξγαζηαθψλ επθαηξηψλ ζηελ ρψξα καο γίλνληαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ζπιιφγνπο θαη ηηο ίδηεο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ο 

Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) πξνζθέξεη επίζεο, 

επθαηξίεο εξγαζίαο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε γηα άηνκα κε αλαπεξία
5
.  

                                                 
4
 Π.ρ «Μχξηηιιν» ζηελ Αζήλα : https://myrtillocafe.gr/ 

«Παληνθαθελέο» ζηελ Αζήλα : https://www.facebook.com/Pantokafenes/ 

«Με … λνπ» ζηελ Γξάκα : https://www.vice.com/gr/article/g5xbbm/se-ena-magazi-sth-drama-

serbiroyn-enas-tyflos-kai-mia-kopela-me-syndromo-down 
5
 http://www.oaed.gr/kek-amea 

https://myrtillocafe.gr/
https://www.facebook.com/Pantokafenes/
https://www.vice.com/gr/article/g5xbbm/se-ena-magazi-sth-drama-serbiroyn-enas-tyflos-kai-mia-kopela-me-syndromo-down
https://www.vice.com/gr/article/g5xbbm/se-ena-magazi-sth-drama-serbiroyn-enas-tyflos-kai-mia-kopela-me-syndromo-down
http://www.oaed.gr/kek-amea
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Παξ‟ φια απηά, έξεπλεο έρνπλ δείμεη, πσο αθφκε θαη ζηηο ρψξεο πνπ ηα άηνκα 

κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο έρνπλ εξγαζηαθέο επθαηξίεο, αληηκεησπίδνπλ 

αξθεηά εκπφδηα, θαζψο ηα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη πςειά ελψ νη κηζζνί θαη  νη ψξεο 

εξγαζίαο κεησκέλεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ (Winsor et al., 2019).  

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ε κεγάιε αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα πεξηζζφηεξνπο 

ρψξνπο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαζψο θαη δνκψλ εκη-απηφλνκεο θαη απηφλνκεο 

δηαβίσζεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία.  

πκπεξάζκαηα 
 

Δξεπλψληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο κέζα απφ ηνπο άμνλεο ηεο ζσκαηηθήο θαη πιηθήο επεκεξίαο θαζψο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο 

είλαη ππνθεηκεληθή. Ο θαζέλαο βάζε ησλ αλαγθψλ, ησλ επηζπκηψλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ πνπ έρεη, δηακνξθψλεη δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ην ηη είλαη πνηνηηθφ γηα ηνλ 

ίδην αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.  

Απαληψληαο ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

ππνζηεξίδεη φηη ην παηδί ηνπο έρεη θαιή πνηφηεηα δσήο. Οη πεξηζζφηεξνη 

ραξαθηήξηζαλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο θαιή, άιινη κέηξηα θαη θάπνηνη 

άςνγε. Ζ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο 

εμαξηάηαη απφ πάξα πνιινχο παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο νη γνλείο πεξηέγξαςαλ.  

Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη 

δηαθνξεηηθνί θαη κεηαβάιινληαη θαη επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά ηε δσή ηνπ αηφκνπ ζε 

δηάθνξεο ειηθηαθέο θάζεηο. Παξ‟ φια απηά, αλ θαλείο ζέιεη λα κεηξήζεη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ρξεηάδεηαη λα ζπλππνινγίζεη θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηφζν ππνθεηκεληθά φζν 

θαη αληηθεηκεληθά κέηξα (Van Heijst & Geurts, 2015).  
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Μεγάιν βάξνο δίλνπλ νη γνλείο ζηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ νη ίδηνη ζηα παηδηά 

ηνπο ή νη άλζξσπνη ζην ρψξν πνπ δνπλ ηα παηδηά ηνπο (θιηληθή ή δνκή). Λέγνληαο 

παξνρέο ελλννχληαη νη νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο είηε εθπαηδεπηηθέο π.ρ. 

εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία θ.ν.θ , είηε ςπραγσγηθέο φπσο ηα αζιήκαηα, ν ρνξφο 

θιπ. χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ γνλέσλ, νη παξνρέο απηέο, θαζψο θαη ε πγεία 

απνηεινχλ ηνπο δχν βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.   

Ζ έιιεηςε θξαηηθψλ παξνρψλ ζηε ρψξα καο δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο. ε άιιεο ρψξεο, 

φπσο ζηελ Ακεξηθή, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ην θξάηνο ππνζηεξίδεη ηηο νηθνγέλεηεο 

ζην ζπίηη είηε εληζρχνληαο ηνπο νηθνλνκηθά, είηε παξέρνληαο ηνπο βνεζνχο θαη 

ππνζηεξηθηηθά ηερλνινγηθά κέζα. Αθφκε ηνπο παξέρεη ζεξαπείεο γηα ηα παηδηά θαη 

επθαηξίεο κεηαθίλεζεο απηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (Rizzolo, Hemp, 

Braddock & Schindler, 2009).  

Δπηπιένλ, έλαο αθφκε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ αξκνληθή δηαβίσζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο δηαδξακαηίδεη 

ζπνπδαίν ξφιν αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο φρη κφλν ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία 

αιιά φισλ ησλ κειψλ. πγθεθξηκέλα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αλαθέξζεθαλ 

αξθεηέο κεηέξεο ηνλίδνληαο ηελ νπζηαζηηθή παξνπζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ παηέξα ζηελ 

νηθνγέλεηα θαζψο επίζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Σα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη απηά πνπ παξέρνπλ άηππε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε (Dimitriadou & Kartasidou, 2017).  

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, ηδηαηηέξα ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε 

θιηληθέο ή δνκέο, παίδεη ε δηάζεζε ίδηνπ ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζην ρψξν πνπ δεη. Άηνκα πνπ δνπλ ζε ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο 
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δελ έρνπλ πςειφ βαζκφ αλεμαξηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ επηινγψλ ηνπο (Ticha et al., 

2012). χκθσλα κε ηνπο Simoes θαη Santos (2016), νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

επεξεάδνπλ άκεζα θαη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Ζ νηθνγέλεηα 

δηακνξθψλεη έλα πην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πνπ εληζρχζεη θαη ελζαξξχλεη ηηο 

επηινγέο ησλ ελειίθσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (O‟ Donovan et al., 2017).  

Δπηπιένλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο εληάζζνληαη νη 

παξάκεηξνη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζπλχπαξμε κε άιινπο αλζξψπνπο είλαη δηθαίσκα ηνπ 

θαζελφο. Ο εγθιεηζκφο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο ηνπο 

ζηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε. Γηα λα αλαπηχμεη ην άηνκν θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ρξεηάδεηαη λα έρεη αλαπηπγκέλε, απφ κηθξή ειηθία, ηελ ηθαλφηεηα  

θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο θαη αίζζεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ άιισλ (Stump et al., 

2009). ηελ αλάπηπμε απηψλ ζπκβάιεη ζεηηθά ε ζρέζε κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη 

παηδηνχ, ηδηαίηεξα φηαλ ηα κέιε απηήο έρνπλ πςειά επίπεδα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

(Huang et al., 2014).  

Ζ θνηλσληθνπνίεζε ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο εμεηάζηεθε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο απηψλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ηελ 

θνηλσλία.  

Μέζα απφ ηελ έξεπλα αλαδείρηεθε ν ζεηηθφο αληίθηππνο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηα 

γεληθά ζρνιεία γηα ηα παηδηά κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο. Μέζσ ηνπ 

ηππηθνχ ζρνιείνπ εληζρχνληαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηα εηδηθά ζρνιεία (Syriopoulou, Agaliotis & 

Papaefstathiou, 2016).  εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ζην γεληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη ν θαζεγεηήο θαη ε 

ζηάζε ηνπ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (φ.π.). 
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Απφ ηελ άιιε, ζηα εηδηθά ζρνιεία γίλεηαη πξνζπάζεηα ελίζρπζεο θαη αλάπηπμεο 

ιεηηνπξγηθψλ θαη πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο θαζψο νη γνλείο 

επηδεηνχλ θπξίσο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

παηδηνχ ηνπο. Δπηπιένλ, ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ εμαηηίαο ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ αλαπεξηψλ. ηελ έξεπλα ηνπο νη πξηνπνχινπ, Αγαιηψηεο θαη 

Παπαεπζηαζίνπ (2016), δηαπίζησζαλ πσο ζηα εηδηθά ζρνιεία θνηηνχλ καζεηέο 

θπξίσο ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ζνβαξήο εγθεθαιηθήο 

βιάβεο, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ππνιείπνληαη ζεκαληηθά (ν.π.).  

Σν δεχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην πνπ εξεπλήζεθε, ήηαλ ε θνηλφηεηα. Σα άηνκα κε 

λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξάζεηο ηεο 

θνηλφηεηαο ππφ ηελ ζπλνδεία ζπλήζσο ησλ γνλέσλ ή εθπαηδεπηηθψλ. Έληαμε θαη 

αιιειεπίδξαζε ζηε θνηλφηεηα δελ ζεκαίλεη απνθιεηζηηθά ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά 

δξψκελα. Αιιειεπίδξαζε κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ππάξρεη θαη ζε 

απιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε επίζθεςε ζην ζνχπεξ κάξθεη , ζην 

θνχξλν ή έλαο πεξίπαηνο ζην θέληξν ηεο πφιεο ή αθφκε θαη έλαο θαθέο κε θίινπο.  

Οη έθεβνη αιιά θαη νη ελήιηθεο κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, 

ηδηαίηεξα πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, επηδεηνχλ ηέηνηνπο είδνπο θνηλσληθέο 

ζπλδηαιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Ζ έιιεηςε απηψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

ηδηαίηεξα ηελ δηάζεζε ηνπο θαη επξχηεξα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο.  

Έλαο, ίζσο , απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ λέσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο είλαη ε απνπζία θίισλ θαη 

ζπλνκειίθσλ. Ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ηα εκπφδηα είλαη 

πεξηζζφηεξα. Οη ειιείςεηο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ παξεκπνδίδνπλ ην άηνκν λα 
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δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη θηιίεο (Hobson et al., 2013). Ζ απνπζία θίισλ θέξεη 

απνγνήηεπζε ζην άηνκν θαη ζπρλά ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε (Morisse,  Vandemaele, Claes , Claes, & Vandevelde, 2013). Γηα λα 

κπνξέζεη έλαο ελήιηθαο κε απηηζκφ λα δηαηεξήζεη θνηλσληθέο ζρέζεηο πξέπεη λα έρεη 

αλαπηπγκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ελζπλαίζζεζε θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

απηνξξχζκηζεο (Asher & Parker, 1984).  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε ΚΓΑΠ ή ζπιιφγνπο, έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε άιια άηνκα κε παξφκνηεο εηδηθέο αλάγθεο. Καη ζε 

απηήλ φκσο ηελ πεξίπησζε, ην θνηλσληθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

ή/θαη άιια άηνκα κε αλαπεξία (Morisse,  Vandemaele, Claes, Claes, & Vandevelde, 

2013). Ζ χπαξμε απηψλ ησλ δπζθνιηψλ θαζηζηά ηνπ γνλείο ππεχζπλνπο λα 

δηακνξθψλνπλ ζπλήζσο ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο, αλαθνξηθά κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο είλαη ζπγθξίζηκα (Totsika et al. 2010). Παξφκνηα, είλαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάζηεθαλ εληαία 

ρσξίο λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη απηψλ κε 

απηηζκφ.   

Γεληθφηεξα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ θάζε αλζξψπνπ εμεηάδεηαη ζαλ έλα 

πνιπδηάζηαην θαηλφκελν θαζψο απνηειείηαη απφ ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη απφ 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο. Απηφ πνπ ηφληζαλ 

νη Schalock, Keith, Verdugo θαη Gomez (2010) είλαη φηη νη ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα δσήο αμηνινγνχληαη βάζε πνιηηηζκηθά επαίζζεησλ δεηθηψλ. πλεπψο, 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο κεηαβιεηέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ιαψλ. Ζ χπαξμε 
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δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ηεο ρψξαο καο ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο 

νθείιεηαη ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

 Δμεηάδνληαο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ γνλέσλ θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο 

θαίλεηαη πσο σο πξνο ην θχιν ησλ γνλέσλ δελ ππήξμε δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο 

ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε δελ κπνξεί παξ‟ φια απηά λα γεληθεπηεί, δηφηη ζηελ 

έξεπλα νη άληξεο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ κφιηο δχν.  Αληίζεηα, κε άιιεο έξεπλεο πνπ 

έρεη ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε 

λνεηηθή αλαπεξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηνπο νη Γεκεηξηάδνπ θαη 

Καξηαζίδνπ (2014), εληφπηζαλ δηαθνξέο ζηηο απφςεηο αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζρεηηθά 

κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή 

αλαπεξία.  

Ζ ειηθία ησλ γνλέσλ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηηο απφςεηο ηνπο. Ζ 

ειηθία σο παξάγνληαο επηδξά αξλεηηθά γηα ηνπο ίδηνπο θαζψο ζηαδηαθά κεηψλνληαη νη 

δπλάκεηο θαη νη αληνρέο ηνπο. Ζ γήξαλζε ησλ γνλέσλ απνηειεί ζνβαξφ δήηεκα γηα 

ηνπο ίδηνπο θαζψο νη έθεβνη θαη νη ελήιηθεο κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο 

ρξεηάδνληαη ζπλερή ππνζηήξημε. Ζ απαίηεζε γηα θξνληίδα θαη ζπλερή εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο είλαη κεγάιε (Mirfin Veitch et al., 2003).    

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε δελ απνηέιεζε πξνγλσζηηθφ παξάγνληα πνπ 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

δηαδεπγκέλσλ δεπγαξηψλ ππάξρεη ζηήξημε θαη απφ ηνπο δχν γνλείο πξνο ην παηδί κε 

αλαπεξία. Γεληθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά θαζψο αξθεηέο κεηέξεο 

ηφληζαλ ηνλ ελεξγφ ξφιν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ παηέξα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ.  

Ζ νηθνλνκηθή επρέξεηα ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο απνδείρηεθε κέζα απφ ηελ έξεπλα, 

επηδξά άκεζα ζηελ πνηφηεηα δσήο ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ αηφκσλ κε 
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αλαπεξία. ε απηφ ζπκθψλεζαλ φινη νη γνλείο. Γνλείο κε πςειφ βηνηηθφ επίπεδν 

ηφληζαλ ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα θαη ηελ επίδξαζε απηνχ 

ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Αθφκε, γνλείο, ρσξίο λα έρνπλ ηελ 

ίδηα θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα ηνλίδνληαο 

ηελ αλάγθε γηα δσξεάλ παξνρέο θαη εζεινληηζκνχ γηα ηα παηδηά ηνπο.  

Απαληψληαο ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο, δε θαίλεηαη λα πξνθχπηεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν ηνπ αηφκνπ ζε 

ζπλάξηεζε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο.  

ηε παξνχζα έξεπλα, ην δείγκα ησλ θνξηηζηψλ
6
 ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ησλ 

αγνξηψλ. Παξ‟ φια απηά, θαλέλαο γνλέαο δελ αλαθέξζεθε αιιά νχηε θαη επηζήκαλε 

δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην θχιν ηνπ αηφκνπ. Όζηεξα απφ ελδειερή έξεπλα ησλ 

απαληήζεσλ, δηαπηζηψζεθε πσο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα δηαθνξνπνηνχλ θαη λα 

επεξεάδνπλ ην άηνκν θαη  λα νθείινληαη ζην παξάγνληα ηνπ θχινπ. 

Δληνχηνηο, έρνπλ ππάξμεη έξεπλεο πνπ έρνπλ ππνζηεξίμεη ηε δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνγλσζηηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα 

δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Mason θαη ζπλ., ην 2018,  ηφληζαλ πσο ην γπλαηθείν θχιν 

ζπλδπαζηηθά κε ζνβαξά ζπκπηψκαηα ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, παξεκπνδίδνπλ 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ απηψλ.  

Ζ ειηθία θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Δλήιηθεο άλσ ησλ 25 εηψλ δελ 

είραλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο παξέκβαζεο, εθπαίδεπζεο θαη ζπκπεξίιεςεο κε ηνπο λένπο, 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηε ρψξα καο.   

                                                 
6
 Ζ αλαθνξά ζην θχιν ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο γίλεηαη κε 

ην ραξαθηεξηζκφ «θνξίηζη» θαη «αγφξη» ψζηε λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο γνλείο πνπ 

αλαθέξνληαη σο «άληξαο» θαη «γπλαίθα».  
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ηα λεφηεξα άηνκα (εθήβνπο),  νη παξνρέο θαη νη επθαηξίεο είλαη πεξηζζφηεξεο. 

Έρνληαο ππφςε φηη νη παξνρέο θαη ε εθπαίδεπζε πνπ δέρεηαη ην άηνκν εληζρχεη 

ζεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ, θαίλεηαη πσο νη λένη ζήκεξα κε αλαπεξία 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κία πην πνηνηηθή δσή ζηε ρψξα καο. Γηα λα 

γεληθεπηεί κία ηέηνηα άπνςε, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θη άιινη παξάγνληεο φπσο ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ χπαξμε ζπλδξφκνπ ή πξνβιήκαηνο πγείαο εληείλεη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. Σα 

πξνβιήκαηα πγείαο κπνξνχλ λα επελεξγήζνπλ αξλεηηθά ζηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ 

(Lee et al., φπσο αλαθέξεηαη Hand, Angell, Harris & Carpenter, 2019). Άιισζηε ε 

πγεία απνηειεί απφ ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπ αηφκνπ (Hensel et al., 2002).  

Γεληθφηεξα, ε ειηθία σο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

ηα άηνκα κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο ζε αληίζεζε κε ηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ πνπ ε γήξαλζε απνηειεί παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο 

(Van Heijst & Geurts, 2015).  

Σν ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε αθνξνχζε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ δηαζηάζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή έξεπλα. Μεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξσηεζέλησλ ππάξρεη σο πξνο ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζηνλ πξψην άμνλα ησλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηη ζεσξεί ν θάζε γνλέαο πνηφηεηα δσήο θαη απφ ηη εμαξηάηαη απηή ζε 

ζρέζε κε ην παηδί ηνπ.  

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ 

εμεηάζηεθαλ, ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδεη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα επεξεάδεη θαζεκεξηλέο 

ζπλήζεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο (ζσκαηηθή επεκεξία) , ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη 
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ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηε πνιηηεία (θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε) θαζψο θαη ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε θαη απηνλνκία (πιηθή επεκεξία).  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, αλακέλνληαλ πσο αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο δελ ζα ππήξρε ζεκαληηθή απφθιηζε ζηηο απφςεηο ησλ 

γνλέσλ.  Παξ‟ φια απηά, νη απφςεηο ηνπο δηαθνξνπνηήζεθαλ αξθεηά κεηαμχ ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο ζσκαηηθήο επεκεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο έλαληη ηεο 

πιηθήο επεκεξίαο. πσο εμεηάζηεθε ζηνλ άμνλα ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο, ε 

πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο ηεο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, ζπκκεηέρεη 

ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην ζνχπεξ κάξθεη ή ν θνχξλνο θαη 

ρξεζηκνπνηεί έζησ θαη κε ζπλνδεία ηα ιεσθνξεία γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ. Οη 

επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζην άηνκν κέζσ ηεο ρξήζεο δεκφζησλ κέζσ ζπγθνηλσλίαο ή 

αθφκε θαη αλεμάξηεησλ κέζσλ κεηαθνξάο (απηνθίλεην), έδεημε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο  ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο. Ζ ρξήζε 

απηψλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπο αηφκνπ φπσο είλαη 

ε θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε θαη ζπκκεηνρή (Lindsay, 2016).  

Οξηζκέλνη έθεβνη αιιά θαη ελήιηθεο εθπαηδεχνληαη ζε ηέηνηεο δεμηφηεηεο κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ αηζζήκαηνο αλεμαξηεζίαο θαη απηνλνκίαο.  

ρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή επεκεξία,  ε απνπζία πξνβιεκάησλ πγείαο θαζψο θαη 

επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ειεχζεξν ρξφλν, έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. Αθφκε θαη λένη, κέζεο ή ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

ζπρλά απνθαζίδνπλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα 

επηινγήο εληζρχεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο εξσηήζεηο ηνπ άμνλα ηεο πιηθήο επεκεξίαο, νη γνλείο, 

αλ θαη  ζεηηθνί ζην λα εξγαζηνχλ ηα παηδηά ηνπο ή λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ, θαίλνληαη 

ηδηαίηεξα δηζηαθηηθνί ζην λα δήζνπλ κφλα ηνπο. Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ 
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αμφλσλ εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη φζν αλεμάξηεην θη αλ είλαη ην άηνκν, απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, νη γνλείο εθηηκνχλ φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα δήζεη εληειψο 

κφλν ηνπ. ε απηφ νθείιεηαη ηφζν ν θφβνο, ησλ ίδησλ, ησλ γνλέσλ πνπ κπνξεί λα 

ηνπο εκπνδίδεη λα θξίλνπλ ζσζηά φζν θαη ππαξθηνχο θίλδπλνπο πνπ πξνθχπηνπλ είηε 

απφ ηελ κνξθή ηεο αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ είηε απφ ηε ειάρηζηε κέξηκλα ηνπ θξάηνπο.  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα ηεο Γεκεηξηάδνπ (2015), 

ε νπνία εξεχλεζε ην ζέκα ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο ζηελ ρψξα καο ζχκθσλα κε 

ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία. ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηέιεμε, ην 40% ησλ γνλέσλ ζεσξνχλ 

πσο δελ κπνξνχλ ηα παηδηά ηνπο λα δήζνπλ κφλα ηνπο νχηε θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο.  

Οη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή έξεπλα σο πξνο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηνλ ρψξν θαη 

ηφπν δηαβίσζεο αλέδεημε ηελ αλάγθε γηα ζπλερή έξεπλα θαη κέξηκλα έηζη ψζηε λα 

παξέρνληαη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θαζεκεξηλά. 

Καηαζηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλεο γηα ην ηππηθφ πιεζπζκφ δελ είλαη γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία.   

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη πξφνδνο θαη πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε σο 

πξνο ηηο παξνρέο πνπ δέρνληαη ηα άηνκα κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, 

αιιά απέρνπκε αξθεηά απφ άιιεο Δπξσπατθέο θαη κε ρψξεο.  Παξαδείγκαηνο ράξε, 

νη εξγαζηαθέο επθαηξίεο είλαη πνιιέο ζε ρψξεο φπσο ε Ακεξηθή ή ε Αγγιία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ησλ γεσξγηθψλ θνηλνηήησλ (Torquati et al., 

2019). Παξφκνηα πξσηνβνπιία μεθίλεζε ην 2017 ζηε ρψξα καο, κε ζθνπφ ηε 
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δεκηνπξγία ζεξαπεπηηθνχ αγξνθηήκαηνο γηα ελήιηθεο κε απηηζκφ
7
. ε απηφ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα εθπαηδεπηνχλ, λα εξγαζηνχλ θαη λα κείλνπλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο. Γεληθφηεξα, ζηελ Διιάδα ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο μεθίλεζαλ ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία θαη αθνξνχλ πξνζπάζεηεο ζπιιφγσλ.  Ζ πνιηηεία νθείιεη λα 

παξέρεη θίλεηξα εξγαζίαο φρη κφλν ζην άηνκν κε αλαπεξία, αιιά θαη ζηνπο 

εξγνδφηεο ψζηε λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε αλαπεξία ζηελ επηρείξεζε ηνπο 

(Γεκεηξηάδνπ, 2015).  

 Δπηπιένλ,  νη επθαηξίεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο γηα ηνπο ελήιηθεο κε λνεηηθέο 

θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο είλαη ειάρηζηεο θαζψο ππάξρνπλ πνιινί αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο, φπσο ην νηθνλνκηθφ δήηεκα θαη ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ απηψλ. πσο 

επηζεκάλζεθε θαη απφ ηηο Γεκεηξηάδνπ θαη Καξηαζίδνπ (2017), ππάξρεη αλάγθε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην θξάηνο ψζηε λα ππάξμνπλ ηέηνηνπ είδνπο επθαηξίεο. Μέρξη 

ζηηγκήο, νη γνλείο θαιχπηνπλ ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ηε 

βνήζεηα κε επαξθψλ (φπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη) επηδνκάησλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ελήιηθεο κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

κείλνπλ κφλνη ηνπο, λα ζηεξνχληαη ηεο επθαηξίαο αιιά θαη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ 

εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δπίζεο, ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δήζνπλ απηφλνκα, 

ρξεηάδνληαη ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο. Ζ απνπζία θαη ε αλάγθε γηα κέξηκλα 

γηα πεξηζζφηεξεο ζηέγεο δηαβίσζεο επεξεάδεη ηφζν ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο 

νηθνγέλεηαο φζν θαη ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε 

ιεηηνπξγία ρψξσλ δηαβίσζεο είλαη ππφ ηελ επζχλε ζπιιφγσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεί 

απφ νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξία. Οη επηρνξεγήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηέηνησλ 

                                                 
7
 Γε Θεξαπαηλίο : https://www.githerapainis.com/?fbclid=IwAR3jpLu03QPxUp9qqSWlGCnA9O-

DMd0ZLfXo1vSjblKna4XZ9RPqwXW-ZOo 

https://www.githerapainis.com/?fbclid=IwAR3jpLu03QPxUp9qqSWlGCnA9O-DMd0ZLfXo1vSjblKna4XZ9RPqwXW-ZOo
https://www.githerapainis.com/?fbclid=IwAR3jpLu03QPxUp9qqSWlGCnA9O-DMd0ZLfXo1vSjblKna4XZ9RPqwXW-ZOo
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δνκψλ είλαη κηθξέο θαη πξνέξρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Τπνπξγείν 

Τγείαο (Γεκεηξηάδνπ, 2015).  

 Γεληθφηεξα, γηα λα επηηεπρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο ζηφρνη, φπσο είλαη ε εξγαζία ή 

ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε, αιιά θαη πην απινί φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα, 

ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε απφ κηθξή ειηθία αιιά θαη κέξηκλα απφ ην θξάηνο ψζηε λα 

παξέρεη πξφζβαζε ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Σα ζηειέρε ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα δεηήκαηα εηδηθήο αγσγήο πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλα θαη λα 

γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Σαπηφρξνλα ζην 

ζρεδηαζκφ θάζε παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, φπσο εθθξάδνληαη ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο φζν θαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο. 

 Μέζα απφ ηελ έξεπλα απνδείρζεθε φηη ηα άηνκα κε λνεηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο ρξεηάδνληαη γεληθφηεξα ππνζηήξημε. Αλαγθαία είλαη ε 

ζπλεξγαζία θξάηνπο, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιεηνχ ψζηε λα ππάξμνπλ 

παξεκβάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθήβνπο θαη ελήιηθεο κε λνεηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο λα  εμειηρζνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζην  επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Μέζσ ησλ παξεκβάζεσλ πξνάγνληαη δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο.  

 Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ έξεπλα θαη απαληήζεη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ, ε έξεπλα αλέδεημε πσο ππάξρεη κεγάιε αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ 

ζέκαηνο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο. ηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά νη απφςεηο ησλ γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο 

αλά δηάζηαζε. Ζ πνηθηινκνξθία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εξεπλήζεθε (παηδηά πνπ δνπλ κε 

νηθνγέλεηεο ή ρσξίο, παηδηά πςειήο αιιά θαη ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο) θαλεξψλεη 
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ηελ αλάγθε γηα ζπλερή έξεπλα, κέξηκλα θαη ππνζηήξημε αλάινγα ην πιαίζην πνπ δεη 

ην άηνκν αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. Ο ρψξνο αιιά θαη νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο πνπ δεη έλα άηνκν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ, επεξεάδεη 

άκεζα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ.  

 Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ παξνπζηάζηεθαλ νη 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά θαη επεξεάδνπλ (είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά) 

ή/θαη δηακνξθψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο πνπ εξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαίλεηαη 

πσο έρεη θαιή πνηφηεηα δσήο ράξε ζηελ ζπλερή ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη ηνκείο 

πνπ εξεπλήζεθαλ ζε θάζε δηάζηαζε επεξεάδνπλ θαη ζπκβάινπλ δηαθνξεηηθά ζηελ 

επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ αμφλσλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελφο άμνλα επεξεάδνπλ 

άκεζα θαη ηνπο ππφινηπνπο.  

 

Πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα       
   

Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν αλνκνηνγελήο ηξφπνο ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ. Δμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ζηε ρψξα καο, ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο γηα δηα 

δψζεο ζπλεληεχμεηο αθπξψζεθε. Με ηηο δηα δψζεο ζπλαληήζεηο γηα ζπλέληεπμε, ν 

εξεπλεηήο παξαηεξψληαο ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

ηνπο, έρεη ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζεη ιεπηνκέξεηεο, φπσο είλαη ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο, ηπρφλ θηλήζεηο πνπ δειψλνπλ ακεραλία ή εθλεπξηζκφ θιπ. ηελ παξνχζα 

έξεπλα κφλν δχν ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηα δψζεο. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ 

δηα δψζεο ζπλεληεχμεσλ δελ επέηξεςε ηελ αμηνιφγεζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

ησλ ππνθεηκέλσλ.  
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Ζ επηινγή ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο ήηαλ επηινγή ησλ γνλέσλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

απφ απηνχο επέιεμαλ ηηο ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο θη φρη ηε ρξήζε Skype. Δμαηηίαο 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο ζηε ρψξα καο αιιά θαη ηεο επηινγήο ησλ γνλέσλ, δφζεθε ε 

επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζσ ζπλεληεχμεηο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (ηειεθσληθέο, 

κέζσ skype, γξαπηέο θαη δηα δψζεο) θαη αλαθάιπςα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα απηψλ.     

 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα     

  Πξνηείλεηαη ε ίδηα ζεσξεηηθή ζεκαηηθή ζε κεγαιχηεξν δείγκα 

πιεζπζκνχ θαη κέζσ δηα δψζεο θαη Skype ζπλεληεχμεσλ. πσο επηζεκάλζεθε απφ 

ηνπο γνλείο, ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ηνπο θέληξηζε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ 

ζπγθξηηηθά κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. Δίραλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ θαη λα 

εμεγήζνπλ επ‟ αθξηβψο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ 

πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαζεκεξηλά.  

Σαπηφρξνλα, ζπζηήλεηαη λα εξεπλεζεί ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ, θαζψο ζηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ πνιιά επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα, ηφζν απηψλ πνπ δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο φζν θαη απηψλ πνπ κέλνπλ ζε 

δνκέο ή/θαη θιηληθέο.  

 Ζ νηθνγέλεηα ζπλερψο πξνζπαζεί λα παξέρεη ζην άηνκν κε αλαπεξία φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ψζηε ην άηνκν λα έρεη κία πνηνηηθή δσή. Οη έθεβνη θαη νη 

ελήιηθεο πνπ δνπλ ζε δνκέο θαη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ζηεξνχληαη πνιιψλ επθαηξηψλ 

κε απνηέιεζκα απηφ λα επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Ζ αλάγθε γηα 

ζπλερή κέξηκλα απφ ηελ θνηλσλία θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο πξνο ηνπο λένπο γηα 

ηζφηηκε κεηαρείξηζε απνηειεί δηθαίσκα ηνπο.  
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 Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ εξεπλεζήθαλ δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε γηα ζπλέρηζε 

ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αηφκσλ απηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάγθε γηα κέξηκλα θαη ππνζηήξημε, ηδίσο 

ζηελ επαξρία πνπ νη δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο εκπινθήο θαη πξνζσπηθήο εμέιημεο ησλ 

αηφκσλ απηψλ είλαη ιηγφηεξεο.   

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα ζπκβάιεη ζηηο κειέηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηε δεκηνπξγία παξνρψλ αιιά θαη ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο απφ ηελ πνιηηεία. Θεσξψ φηη ε δηθή κνπ 

πξνζπάζεηα κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  
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 Φφλο                           

 Γπλαίθα                   Άληξαο  

 

 Ζιηθία  …..  

 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε       

 Έγγακνο/ε                  Άγακνο/ε           Γ    Γηαδεπγκέλνο/ε                     Υήξνο/α 

    

 Παηδηά 

Έλα            Γχν             Σξία                Σέζζεξα                Πεξηζζφηεξα  

 

 Δξγαζία 

 Ναη               ρη              Άλεξγνο                 πληαμηνχρνο 

  

 Βηνηηθφ Δπίπεδν 

Υακειφ                   Μέζν               Τςειφ  
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΑΗΓΗΩΝ 

 

 Φχιν                           

 Κνξίηζη                Αγφξη 

 

 Ζιηθία  …..  

 Αναπθρία 

Ννεηηθή Αλαπεξία              ΓΑΦ  

 

 Δπίπεδν Ννεηηθήο Αλαπεξίαο 

Ήπηα            Μέηξηα            νβαξή              Βαξηά  

 

 χλδξνκν 

Ναη                ρη  

Αλ λαη, πξνζδηνξίζηε  ……..   

 

ΑΞΟΝΔ: 

Α. Απφςεηο γνλέσλ γηα ηε πνηφηεηα δσήο θαη ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο 

Β. σκαηηθή επεκεξία 

Γ. Κνηλσληθή έληαμε 

Γ. Τιηθή επεκεξία 
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ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ: 

Α. Δξσηήζεηο γηα ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηηο επηινγέο ησλ παηδηώλ ηνπο 

 Ση είλαη γηα εζάο ε πνηφηεηα δσήο; Πψο ζα ηελ νξίδαηε; ε ηη αλαθέξεηαη; 

 Θεσξείηε φηη ην παηδί ζαο έρεη κία θαιή πνηφηεηα δσήο;  

 Απφ ηη εμαξηάηαη  θαη απφ ηη επεξεάδεηαη γηα εζάο ε πνηφηεηα δσήο ηνπ 

παηδηνχ ζαο;  

 Έρεηε εκπηζηνζχλε ζην παηδί ζαο έηζη ψζηε λα επηιέμεη γηα πξάγκαηα πνπ 

ζέιεη λα θάλεη ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, π.ρ. επηινγή ξνχρσλ, θαγεηνχ, κέξνο 

πνπ ζα πάεη βφιηα θνθ.  

Β. σκαηηθή Δπεκεξία 

 Σν παηδί ζαο αληηκεησπίδεη θάπνην πξνβιήκαηα πγείαο; 

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζαο; Θεσξείηε φηη ν 

βαζκφο αλαπεξίαο εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζαο θαη 

επξχηεξα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ;  

 ε ηη δξαζηεξηφηεηεο ζπκκεηέρεη εβδνκαδηαία; Ση είλαη απηφ πνπ ηνλ 

επραξηζηεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη θαη θαίλεηαη λα 

είλαη επδηάζεηνο/-ε; 

 Με ηη αζρνιείηαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλνπ ηνπ; Σνπ δίλεηε ηελ επηινγή λα 

επηιέμεη κφλνο/-ε ηη πσο ζέιεη λα πεξάζεη ην ρξφλν ηνπ;  

Γ. Κνηλσληθή πκκεηνρή 

 Σν παηδί ζαο πεγαίλεη ζρνιείν; ε εηδηθφ ή γεληθφ; (αλ είλαη έθεβνο). 

Σν παηδί ζαο θνίηεζε ζε εηδηθφ ή γεληθφ ζρνιείν; (αλ είλαη ελήιηθαο).   

Αλ ζε γεληθφ: Πηζηεχεηε φηη ε ζπλεθπαίδεπζε βνήζεζε ην παηδί ζαο;  
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Μηιήζηε κνπ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ (είηε εηδηθφ είηε γεληθφ) 

 Σν παηδί ζαο ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο ηεο θνηλσλίαο π.ρ. εθθιεζηαζκφο, ηνπηθέο 

εθδειψζεηο. 

 Τπάξρεη θάπνην άηνκν πνπ λα ζαο βνεζάεη ζην ζέκα ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξίιεςεο; Π.ρ. εζεινληήο 

 Σν παηδί ζαο είλαη κέινο θάπνηνπ ζπιιφγνπ ΑκεΑ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία;  

 Πνηνπο πεξηνξηζκνχο εληνπίδεηε σο γνλέαο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξίιεςε ηνπ παηδηνχ ζαο ζηελ πνιηηεία; Ση είλαη απηφ πνπ ζα 

επηζπκνχζαηε βάζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δηθνχ ζαο παηδηνχ; 

 Σν παηδί ζαο κπνξεί λα πάεη ζην ζνχπεξ κάξθεη ή λα κεηαθηλεζεί κφλνο κε 

ΜΜΜ γηα λα θάλεη π.ρ. κία βφιηα; 

Γ. Τιηθή Δπεκεξία 

 Θεσξείηε πσο αλ ην παηδί ζαο είρε ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ζα κπνξνχζε λα 

εξγαζηεί θαη λα βγάδεη ηα δηθά ηνπ ρξήκαηα έηζη ψζηε λα αηζζάλεηαη 

αλεμάξηεην;  

 Σν παηδί ζαο δηακέλεη καδί ζαο; Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δήζεη κφλν ηνπ θαη 

λα απηνεμππεξεηεζεί;  

 

 

 

 

 

 

 


