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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ» 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  2013-2014 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΗΣ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : 

« ΑΤΟΜΑ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ή  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ;» 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος των Ερευνητικών εργασιών 

του Α΄ τετραμήνου της Β΄ τάξης του Λυκείου μας, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές 

να ασχοληθούνε με ένα «πολύ δυνατό» θέμα, που έδρασε σε όλους διπλά: κέντρισε 

μεν το ενδιαφέρον και την διάθεση για αμεσότερη γνώση του, άγγιξε δε και κάποιες 

από τις πιο ευαίσθητες χορδές του καθένα που καταπιάστηκε με αυτό. Δεν χρειάζεται 

φυσικά να σχολιαστεί το μεγαλειώδες αποτέλεσμα της διπλής αυτής δράσης στις 

ψυχές των εφήβων μαθητών της ομάδας μας.   

 Το ζήτημα της αντιμετώπισης των ΑμεΑ σε οποιαδήποτε κοινωνία είναι ένα 

θέμα με μια ιδιαίτερη δυναμική, που έγκειται στο ότι από μόνο του μπορεί να 

χαρακτηρίσει αυτή καθαυτή την κοινωνία. Ο πολιτισμένος της ή όχι χαρακτήρας, το 

υψηλό ή χαμηλό επίπεδο ζωής της και η ποιότητά της γενικά, ορίζεται από την 

σύνολη στάση της έναντι τέτοιων ευαίσθητων και απαιτητικών θεμάτων.  

 Η προσέγγιση επικεντρώθηκε από την αρχή στην σφαιρική ενημέρωση των 

παιδιών για κάθε πτυχή του πολυδιάστατου αυτού θέματος, ξεκινώντας από ορισμούς 

και προϋποθέσεις και προχωρώντας σε κοινωνικά και υπαρξιακά δεδομένα, που 

συμπληρώνουν την εικόνα του. Συντονιστής και μαθητές πιστεύουμε ότι 

επιχειρήσαμε μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια προσέγγισης, που σκοπό έχει να 
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διαμορφώσει στον καθένα μια στάση ζωής ανάλογη με τα ανθρωπιστικά και 

κοινωνικά δεδομένα, που αρμόζουν σε μια ευνομούμενη κοινωνία του 21
ου

 αιώνα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο είναι η υγεία. Μπορεί όμως ένας 

άνθρωπος να είναι υγιής, αλλά να μην είναι αρτιμελής. Σε αυτή την κατηγορία υγιών 

αλλά μη αρτιμελών ανθρώπων υπάγονται οι ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρία). Οι ΑμεΑ 

καλούνται να ζήσουν σε έναν κόσμο που έχει σχεδιασθεί και δομηθεί για αρτιμελείς 

ανθρώπους. Αυτό δυσκολεύει κατά πολύ τον τρόπο ζωής τους και διογκώνει όποια 

κινητική δυσκολία ή πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει λοιπόν η κοινωνία – 

δηλαδή όλοι εμείς -  να βρει τρόπους ώστε όλοι όσοι ανήκουν στην κατηγορία των 

ΑμεΑ να μπορούν να συμμετέχουν σαν ισότιμοι πολίτες και συνάνθρωποί μας στα 

κοινά, και να επανενταχθούν ευκολότερα στην κοινωνία μας. Με λίγα λόγια, να 

κάνει την ζωή τους πιο ομαλή. Εξάλλου δεν είναι δεδομένο ότι ένας αρτιμελής 

άνθρωπος δεν θα ενταχθεί ποτέ στην ζωή του σε κάποια κατηγορία ΑμεΑ. Ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής και η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι, μας δείχνουν το 

αντίθετο. Οι περισσότεροι ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα γεννήθηκαν αρτιμελείς, 

αλλά στην πορεία την ζωής τους από κάποια αιτία απέκτησαν μια αναπηρία. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι αποκλείονται αυτόματα και από την ίδια την …ζωή! 

1.ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

 Το σύνδρομο Down , το Εμβρυϊκό Σύνδρομο Αλκοόλης και το σύνδρομο 

Εύθραυστο Χ είναι οι τρεις πιο συχνές συγγενείς αιτίες. Ωστόσο, οι γιατροί έχουν 

βρει πολλές άλλες αιτίες. Οι πιο συχνές είναι:  

 • Γενετικές καταστάσεις: Μερικές φορές η αναπηρία προκαλείται από γονιδιακή 

ανωμαλία που κληρονομείται από τους γονείς, από λάθη στο συνδυασμό των 
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γονιδίων ή άλλους λόγους. Οι πιο συνηθισμένες γενετικές καταστάσεις 

περιλαμβάνουν το σύνδρομο Down , το σύνδρομο Klinefelter, το Fragile X 

σύνδρομο (Εύθραυστο Χ), την Νευροινωμάτωση, τον συγγενή υποθυρεοειδισμό, το 

σύνδρομο Williams , τη φαινυλκετονουρία (PKU), και το σύνδρομο Prader-Willi . Σε 

σπανιότερες περιπτώσεις, οι ανωμαλίες με το Χ ή Υ χρωμόσωμα μπορεί επίσης να 

προκαλέσει ανικανότητα. Το 48, ΧΧΧΧ και το 49, XXXXX σύνδρομο επηρεάζει 

ένα μικρό αριθμό των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο, ενώ τα αγόρια μπορούν να 

επηρεαστούν από το 47, ΧΥΥ , το 49, XXXXY , ή 49, XYYYY σύνδρομο.Στην 

ουσία, τα γενετικά αίτια οφείλονται κυρίως σε ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων και 

του μεταβολισμού. Η συνηθέστερη μορφή ανωμαλίας χρωμοσωμάτων είναι το 

τριπλό χρωμόσωμα, γνωστή ως μογγολοειδής ιδιωτεία.Στις περιπτώσεις αυτές σε 

κάθε σωματικό κύτταρο υπάρχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται επιπλοκές στη σωματική και τη νοητική ανάπτυξη. Το σύνδρομο 

αυτό περιέγραψε πρώτος ο Βρετανός ιατρός L.Down και για αυτό φέρει και το όνομά 

του (σύνδρομο Down). 

• Προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: Η Νοητική ανικανότητα μπορεί 

να προκύψει όταν το έμβρυο δεν αναπτύσσεται σωστά. Για παράδειγμα, ενδέχεται να 

υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον τρόπο που τα κύτταρα του εμβρύου διαιρούνται 

καθώς το έμβρυο αναπτύσσεται. Μια γυναίκα που πίνει αλκοόλ (βλ. εμβρυϊκό 

σύνδρομο της αλκοόλης) ή περνάει κάποια λοίμωξη(μολυσματικές ασθένειες της 

μητέρας), όπως την ερυθρά, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να έχει επίσης 

ένα παιδί με νοητική ανικανότητα.  

• Προβλήματα κατά τη γέννηση: Εάν ένα μωρό έχει προβλήματα κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης και της γέννησης, όπως το να μην πάρει αρκετό οξυγόνο , τότε 

μπορεί να έχει αναπτυξιακή ανικανότητα που να οφείλεται σε βλάβη του εγκεφάλου.  
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• Η έκθεση σε ορισμένα είδη ασθενειών ή τοξίνες. Ασθένειες όπως ο κοκκύτης, η 

ιλαρά, η μηνιγγίτιδα μπορεί να προκαλέσουν νοητική αναπηρία, ιδίως αν η ιατρική 

περίθαλψη καθυστερήσει ή είναι ανεπαρκής. Η έκθεση σε δηλητήρια , όπως στον 

μόλυβδο ή τον υδράργυρο μπορεί επίσης να επηρεάσει την νοητική ικανότητα. • Η 

ανεπάρκεια ιωδίου, που επηρεάζει περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 

κόσμο, είναι η κύρια αιτία της νοητικής αναπηρίας σε περιοχές του αναπτυσσόμενου 

κόσμου, όπου η έλλειψη ιωδίου είναι ενδημική. Η ανεπάρκεια ιωδίου προκαλεί 

επίσης βρογχοκήλη, μια διεύρυνση του θυρεοειδούς αδένα. Η καθυστέρηση που 

προκαλείται από σοβαρή ανεπάρκεια ιωδίου αποκαλείται κρετινισμός αλλά πιο 

συχνά εμφανίζεται μια ήπια νοητική υστέρηση. Ορισμένες περιοχές του κόσμου 

λόγω της φυσικής ανεπάρκειας σε ιώδιο αλλά και της κυβερνητικής αδράνειας 

πλήττονται σοβαρά. Η Ινδία είναι η πιο επιβαρυμένη, με 500 εκατομμύρια να 

υποφέρουν από ανεπάρκεια ιωδίου, 54 εκατομμύρια από βρογχοκήλη, και 2 

εκατομμύρια από κρετινισμό. Άλλα έθνη που πλήττονται από έλλειψη ιωδίου είναι η 

Κίνα και το Καζακστάν, τα οποία έχουν καθιερώσει εκτεταμένα προγράμματα 

ιωδίωσης.  

• Ο υποσιτισμός είναι μια κοινή αιτία της μειωμένης νοημοσύνης σε μέρη του 

κόσμου που πλήττονται από πείνα , όπως η Αιθιοπία. 

 

2.ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: 

  Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αναπηριών που έχουν προέλθει από εξωγενείς 

παράγοντες. Οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων έχουν σπιλωθεί άδικα μέσα σε μια 

άτυχη στιγμή. Οι περιπτώσεις εξωγενών παραγόντων είναι οι εξής: 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: 
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 Δεν είναι λίγες οι φορές που άνθρωποι και κυρίως οι έφηβοι πέφτουν θύματα 

κακοποίησης όπως σεξουαλική παρενόχληση και σωματική βία. Το θλιβερό είναι ότι 

το γεγονός αυτό σπιλώνει τις ζωές των θυμάτων και πολλές φορές δημιουργεί 

αναπηρίες διαφόρων μορφών. Ο παθών, μετά από την κακοποίηση-εγκληματική 

πράξη- που θα υποστεί, εκτός από την ψυχολογική του "κατάρρευση", υπάρχει φόβος 

να έχει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Οι πιθανότητες που έχει ο δέκτης της 

ενέργειας να μείνει παράλυτος από την μέση και κάτω εξαιτίας ενός χτυπήματος 

στην σπονδυλική του στήλη, να ακρωτηριαστεί ή ακόμα να χάσει ένα πολύ 

σημαντικό τμήμα από το μέλος του σώματός του, όπως είναι το μάτι ,είναι τεράστιες. 

Όμως, ας μην ξεχνάμε και το "σοκ" που παθαίνει ο οργανισμός του ανθρώπου από 

κάθε μορφή κακοποίησης. Το "σοκ" ή αλλιώς κατάπληξη, έχει την τρομερή 

ικανότητα να δημιουργήσει ανεπανόρθωτες ανεπάρκειες στον οργανισμό, όπως η 

κώφωση ή ακόμα και η τύφλωση! Παλαιότερες έρευνες: 1.7 μεγαλύτερη συχνότητα 

κακοποίησης σε παιδιά με Ε.Α. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Προστασίας του παιδιού(Η.ΠΑ.) ΟΙ 47% ΤΩΝ περιπτώσεων 

κακοποίησης σχετίζεται με την αναπηρία. Νέες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά με 

Ε.Α. κακοποιούνται 3.4 φορές συχνότερα από τα παιδιά χωρίς Ε.Α. Η κακοποίηση 

των παιδιών με Ε.Α. έχει σοβαρές συναισθηματικές, συμπεριφορικές και σωματικές 

επιπτώσεις στην εξέλιξή τους: 

 Επηρεάζει σημαντικά την ψυχοκοινωνική τους αυτονομία και ένταξη  

 Συχνά οι επιπτώσεις είναι δύσκολο να ανιχνευτούν διότι επικαλύπτονται από 

τις πρωτογενείς δυσκολίες του παιδιού. 

 Η πιο συνηθισμένη κακοποίηση παιδιών με Ε.Α. φαίνεται να είναι η 

απόρριψη/ παραμέληση. 

 Συχνά τα παιδιά με Ε.Α. αδυνατούν να αντιδράσουν (υπερασπίσουν τον εαυτό 

τους) και κυρίως αδυνατούν να εκφράσουν τα συναισθήματα που προέρχονται 
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είτε από την κακοποίηση, είτε από την παραμέληση των βασικών τους 

αναγκών/συμμόρφωση/υποταγή που δείχνουν στους ενήλικους/ η 

συναισθηματική τους εξάρτηση.  

Η παραμέληση σχετίζεται:  

 Με την απογοήτευση και τις διαψευσμένες προσδοκίες των γονέων για το 

παιδί τους.  

 Με την ανάπτυξη υπερβολικών προσδοκιών/ απαιτήσεων από παιδιά με ήπιες 

αναπηρίες μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη.  

 Με τα συναισθήματα ντροπής, άγχους, αδυναμίας που νοιώθουν οι γονείς 

μπροστά στις αναπηρίες/δυσκολίες των παιδιών τους.  

 Την έλλειψη γνώσης, πληροφόρησης για τις προοπτικές εξέλιξης, ανάπτυξης 

και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του παιδιού.  

 Τις δυσκολίες που συναντούν στην επικοινωνία, διαχείριση καθημερινότητας  

 Με την ανυπαρξία εξειδικευμένων υπηρεσιών για πρώιμη υποστήριξη της 

οικογένειας.  

  Στρες και οικογενειακές συγκρούσεις αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την 

ανάπτυξη απορριπτικών στάσεων.  

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: 

 Τα οδικά τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες 

θανάτου και πρόκλησης μόνιμης αναπηρίας, ιδιαίτερα στα άτομα νεαρής ηλικίας. Η 

νεαρή ηλικία, το άρρεν φύλο, η χρήση οινοπνεύματος ή εξαρτησιογόνων ουσιών, 

καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες 

κινδύνου πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος ή ακόμα και αναπηρίας όπως είναι η 

ακινησία των ποδιών. Πολύ σπάνια υπάρχουν κάποιες άλλες αναπηρίες όπως νοητική 

καθυστέρηση, τύφλωση, ακινησία οποιουδήποτε άλλου μέρους του σώματος. Σε μια 
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μελέτη, ως σοβαρών βλαβών ορίστηκαν τα τροχαία ατυχήματα των οποίων οι 

τραυματίες ανέφεραν πόνο, επιδείνωση της κατάστασης υγείας τους ή πρόκληση 

αναπηρίας διάρκειας 5 ετών μετά από τον τραυματισμό. Σε άλλες μελέτες το χρονικό 

αυτό διάστημα ποικίλει 1-4 χρόνια. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναπηρίας αποτελεί η γνωστή κωμικός στη Νέα 

Υόρκη Μεισούν Ζαίντ. Ένα ατύχημα της προκάλεσε εγκεφαλική παράλυση και 

άλλαξε τη ζωή της: «Δεν μπορώ να ελέγξω τα μέλη μου. Κουνιέμαι όλη την ώρα. 

Κουνιέμαι περισσότερο από τη Σακίρα και τον Μωχάμετ Άλι», λέει με χιούμορ για 

αυτό που της συνέβη.  
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3.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Η Ελλάδα νομοθετικά έχει προσαρμοσθεί με την ανάλογη οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποδεχόμενη Διεθνείς Συμβάσεις, Διακηρύξεις και 

Κανονισμοί Προστασίας Σχετικά µε την Αναπηρία. Η νομοθεσία σχετικά µε την 

αναπηρία, σε διεθνές επίπεδο, έχει σημαντικά επηρεαστεί από διακηρύξεις και 

διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες επιχειρούν να θέσουν ρυθμιστικούς κανόνες που να 

βελτιώνουν και να προστατεύουν τη ζωή των ΑΜΕΑ µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Από ουσιαστική άποψη, η κοινωνική προστασία των ΑΜΕΑ πρέπει να 

ενταχθεί στο διεθνές πλαίσιο κατοχύρωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο 

εγκαινιάσθηκε με την Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, και συμπληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς επίσης και µε 

το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 

(ΟΗΕ, 1966). 

 

Η Ελληνική Νομοθεσία για τα ΑΜΕΑ 

 Το Συνταγματικό Πλαίσιο Νομικής Προστασίας των ΑΜΕΑ 

 Το Ελληνικό Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 4 ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον 

του νόμου και ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται η αρχή της ισότητας των ΑΜΕΑ 

έναντι του νόμου, όπως και η αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Η συνταγματική 

αυτή κατοχύρωση της αρχής της ισότητας έναντι του νόμου αποτελεί το θεμέλιο λίθο 

του ρυθμιστικού πλαισίου για τα ΑµεΑ και την αντιμετώπισή τους από το κράτος, 

ενώ η αρχή της ισότητας των δύο φύλων εξασφαλίζει ότι οι γυναίκες µε αναπηρία 

αποτελούν ισότιμα µέλη της κοινωνίας και προστατεύονται από το κράτος όπως και 

οι άνδρες µε αναπηρία. 
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Σύμφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι πολύτεκνες οικογένειες, οι 

ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, οι χήρες και τα 

ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη 

σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος, ενώ, 

σύμφωνα µε την παράγραφο 3, το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και 

παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας 

και για την περίθαλψη των απόρων. Στο άρθρο αυτό, θεμελιώνεται το κοινωνικό 

κράτος δικαίου και η κοινωνική πολιτική του κράτους, η οποία ασκείται µέσω των 

ειδικότερων νόμων που εκτελούν αυτή τη συνταγματική επιταγή. 

Επίσης, το άρθρο 21 παρ. 6, αναφέρεται ρητά στα δικαιώματα των ατόμων µε 

αναπηρία, ορίζοντας τα εξής: «Τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να 

απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη 

και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.» 

 Με τη διάταξη αυτή, το Σύνταγμα της Χώρας εναρμονίζεται µε τα πιο 

προοδευτικά Συντάγματα άλλων χωρών και υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο για 

την αναπηρία. Συγκεκριμένα, η διάταξη αυτή σε συνδυασμό µε την αρχή της 

αναλογικής ισότητας (άρθρο 4 παρ.1) αλλά και µε τη διάταξη του άρθρου 116 παρ. 

2, που επιτρέπει την λήψη θετικών μέτρων υπέρ των ομάδων, οι οποίες τελούν υπό 

συνθήκες πραγματικής ανισότητας, επιτρέπει στο νομοθέτη να λάβει όλα τα μέτρα 

που είναι αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνση των ατόμων µε 

αναπηρία. Συγκεκριμένα, το άρθρο 116 παρ. 2, ορίζει τα εξής: «Δεν αποτελεί 

διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που 

υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.» 

Με το άρθρο 22 του Συντάγματος, θεμελιώνεται, επίσης, το δικαίωμα των ΑΜΕΑ 

στην εργασία και η προστασία της εργασίας που παρέχουν. Εν γένει, ρυθμίζεται η 

παροχή της εργασίας, οι συνθήκες απασχόλησης, η αμοιβή, οι προαγωγές, η 
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εκπαίδευση στην εργασία και όλο το καθεστώς της παροχής εργασίας από τα ΑΜΕΑ 

υπό την έννοια ότι απαγορεύονται διακρίσεις στα παραπάνω θέματα σε βάρος των 

ΑΜΕΑ εξαιτίας της αναπηρίας τους και αναφέρει τα εξής: «1. H εργασία αποτελεί 

δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία 

συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του 

εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης 

αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας…. 

5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος 

ορίζει.» 

 Με το άρθρο 25 του Συντάγματος, προστατεύονται τα δικαιώματα του 

ανθρώπου ως ατόμου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και γίνονται σεβαστά 

αυτά από το κράτος. Τα ΑΜΕΑ, ως δικαιούχοι των παραπάνω δικαιωμάτων, τελούν 

υπό την προστασία και την εγγύηση του κράτους και απολαμβάνουν όλες τις πλευρές 

της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Βέβαια, 

απαγορεύεται η κατάχρηση δικαιώματος, δηλαδή η άσκηση του δικαιώματος δεν 

επιτρέπεται να ξεπερνά τα όρια του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του 

δικαιώματος και τα όρια που θέτει το ίδιο το δικαίωμα. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 

25 του Συντάγματος αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του κράτους δικαίου, προστατεύει 

τα ΑΜΕΑ και αναφέρει τα εξής: 

1. «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 

συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση 

του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 

ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους.…. 

2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων 

δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση 

της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη. 
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H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται. 

3. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του 

χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.» 

Η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση του 2001 προσέθεσε επίσης ένα νέο 

δικαίωμα, εξαιρετικά σημαντικό αναφορικά με το αίτημα της ηλεκτρονικής 

προσβασιμότητας. Σύμφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5Α παρ. 2 του 

Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και 

διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των 

εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19». 

 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑμεΑ 

 Στην συνέχεια υπάρχουν και νομοθετικά πλαίσια στον τομέα της εκπαίδευσης 

όπου εκεί διακρίνουμε καθαρά τα δικαιώματα των ατόμων π.χ. Ως προς την φοίτηση 

τους στην α'/θμια και β'/μια εκπαίδευση ,όπως επίσης και για την εισαγωγή τους στην 

γ'/θμια εκπαίδευση 

 Νόμος 4047/11, Απριλίου2012 (ΦΕΚ 88Α΄). Κύρωση της σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αμεα (2008) Άρθρο 24: Εκπαίδευση 

, Παράγραφος 24.5: “ τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με 

αναπηρίες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στην γενική τριτοβάθμια 

εκπαίδευση , στην επαγγελματική κατάρτηση , στην εκπαίδευση ενηλίκων και 

στη δια βίου μάθηση , χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με όλους τους άλλους. 

Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι παρέχεται 

εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες. 
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1. Πρόνοιες του Νόμου 4009/6 Σεπτ. 2011 (ΦΕΚ 196 Α΄) για τους φοιτητές με 

αναπηρία 

2. Σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία: 

Νόμος 3549/ 20 Μαΐου 2007 (ΦΕΚ 69 α'), άρθρο 12, παράγραφος 1. 

3. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές 

παθήσεις: Νόμος 3794/ 4 Σεπτεμβρίου 2009 (ΦΕΚ 156 Α') άρθρο 35. 

Παραδείγματος χάρη βάση του 1 έχουμε τα παρακάτω: 

Άρθρο 9 Όργανα σχολής 

Εδάφιο 10: Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες 

προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του 

Εσωτερικού Κανονισμού: 

Παράγραφος στ) Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα 

προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών , χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το 

φύλο την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά. 

Επίσης με βάση του 3 έχουμε τα παρακάτω: 

Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 

Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των 

τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων 

Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με 

ποσοστό 5% εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχο Σχολείο 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό άνω 

του 85% ),κωφοί κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή......(συνεχίζονται 

αναλυτικά οι ασθένειες με τις οποίες κρίνεται ένα άτομο ως ΑΜΕΑ και του δίνεται η 

αντίστοιχη δυνατότητα) 
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 Επιπρόσθετα υπάρχουν και Τεχνολογίες Υποστήριξης. Ο όρος αυτός καλύπτει 

ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών που διευκολύνουν την 

επικοινωνία και την κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι εφαρμογές τεχνολογίας 

υποστήριξης είναι βασισμένες στις τεχνολογίες της ασύρματης επικοινωνίας της 

ρομποτικής και της πραγματικότητας. Παρακάτω αναφέρονται μερικές κατηγορίες 

εφαρμογών της τεχνολογίας υποστήριξης: 

 Εναλλακτικά πληκτρολόγια: Πληκτρολόγια με διαφορετικού μεγέθους 

πλήκτρα, διαφορετική διάταξη πλήκτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από ένα μόνο χέρι. 

 Ηλεκτρονικές συσκευές κατάδειξης: Επιτρέπουν τον έλεγχο του κέρσορα της 

οθόνης χωρίς τη χρήση χεριών. Μία κατηγορία συσκευών βασίζεται σε 

τεχνολογία υπερήχων ή υπέρυθρων ακτίνων και αναγνωρίζει την κίνηση του 

ματιού, σήματα των νεύρων ή εγκεφαλικά κύματα. Άλλη κατηγορία είναι αυτή 

που ενεργοποιείται από την εισπνοή και εκπνοή. 

 Πληκτρολόγια οθόνης: Εφαρμογές που εμφανίζουν ένα πληκτρολόγιο στην 

οθόνη . Ο χρήστης μπορεί να το χειριστεί με ποντίκι, οθόνη αφής ή κάποια μη 

συμβατική συσκευή κατάδειξης. 

 Οθόνες Braille: Το περιεχόμενο της οθόνης αναγνωρίζεται γραμμή-γραμμή και 

αναπαρίσταται σε μορφή Braille με τη βοήθεια πλαστικών ή μεταλλικών 

βελόνων που εγείρονται ανάλογα. Ο χρήστης αναγνωρίζει με τα χέρια του τους 

χαρακτήρες Braille και στην συνέχεια επιλέγει την ανάγνωση της επόμενης 

γραμμής. 

 Λεκτικοί Συνθέτες: Αναγνωρίζουν τους χαρακτήρες που πληκτρολογούνται 

από το χρήστη και στη συνέχεια «διαβάζουν» το κείμενο. 
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 Οπτικοί Σαρωτές: Συσκευές οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) χειρός 

που «διαβάζουν» ένα δακτυλογραφημένο κείμενο και το μεταφράζουν από 

γραπτό σε προφορικό λόγο. 

 Εκτυπωτές Braille:Εκτυπωτές που μετατρέπουν τα δεδομένα σε γραφή Braille 

και τα εκτυπώνουν με αναλογία.  

Τα παραπάνω είναι μηχανήματα τα οποία βοηθάνε στην φοίτηση των ατόμων με 

αναπηρία.  

Το σύστημα Braille 

 Το 1829 ο Louis Braille,ο ίδιος με τυφλότητα, κατασκεύασε το <<Braille>> 

αλλά πέθανε χωρίς να δει τη μέθοδό του να εξαπλώνεται έξω από το Παρίσι. 

Ωστόσο, σταδιακά το Braille επικράτησε των άλλων απτικών συστημάτων γραφής 

και ανάγνωσης για ανθρώπους με μειωμένη όραση. Σήμερα είναι το πιο διαδεδομένο 

σύστημα γραφής και ανάγνωσης για παιδιά και ενήλικες, οι οποίοι είναι 

«λειτουργικά τυφλοί»». Σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Αγγλία και την 

Ουαλία, σε σύνολο 55 εκατομμυρίων κατοίκων, ο πληθυσμός των παιδιών με 

μειωμένη όραση μέχρι 16 ετών, ήταν 19.500.Από αυτά τα παιδιά, τα 850 που είχαν 

μεγαλύτερα προβλήματα όρασης χρησιμοποιούσαν το σύστημα Braille ως μέσο 

γραφής και ανάγνωσης. Η επίδραση ενός σοβαρού οπτικού προβλήματος επηρεάζει 

σε κάποιο βαθμό την ανάπτυξη της γλώσσας αυτών των παιδιών, τη μορφοποίηση 

εννοιών, τη συναισθηματική, διανοητική και κινητική ανάπτυξη και την ανάπτυξη 

των ακουστικών τους δυνατοτήτων. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μαζί επηρεάζουν 

την ικανότητα του παιδιού να μάθει Braille. 

   Το οπτικό αλφάβητο Braille για την γραφή και την ανάγνωση συνοδεύεται και 

από τα υποσυστήματά του τα οποία αφορούν τη μουσική, τα μαθηματικά, τις ξένες 

γλώσσες. 

   Η γλώσσα Braille αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας (ανάγνωσης και 

γραφής) το οποίο στηρίζεται σε ένα σύστημα από διαφορετικούς συνδυασμούς 6 
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ανάγλυφων στιγμών με 3 σειρές και 2 στήλες. Οι στιγμές γράφονται και διαβάζονται 

από τα αριστερά προς τα δεξιά και ανάλογα με τη θέση της κάθε μιας στιγμής 

αναπαρίστανται γράμματα, στίξη, αριθμοί, μουσικές νότες. Η διδασκαλία της γραφής 

εισάγεται μετά την ανάγνωση και απαιτεί ειδική πλάκα και γραφίδα, είτε την ειδική 

γραφομηχανή, η οποία έχει 6 πλήκτρα. Πρόκειται για ένα επαναστατικό σύστημα 

εκπαίδευσης των τυφλών. Με τη μέθοδο Braille αναπληρώνεται εν μέρει η αίσθηση 

της όρασης με την αίσθηση της αφής. Η γνώση του Braille δίνει στα παιδιά με 

προβλήματα όρασης πρόσβαση σε ουσιώδεις πληροφορίες, στην ψυχαγωγία και στην 

εκπαίδευση. 

 

Τύφλωση 

 Τύφλωση είναι η αδυναμία του οπτικού συστήματος του ανθρώπου να 

συλλάβει οπτικά ερεθίσματα τα οποία καταλήγουν την δημιουργία οπτικών 

παραστάσεων. Η τύφλωση δεν καθορίζεται μόνο ιατρικά ή φυσιολογικά αλλά 

λειτουργικά ή κοινωνιολογικά και περιλαμβάνει προβλήματα που αφορούν την 

οπτική αντίληψη, το οπτικό πεδίο και την ποιότητα όρασης (αίσθηση του χρώματος, 

ευαισθησία φωτός, ευαισθησία αντίθεσης, ποιότητα εικόνας).  

 

α) Τυφλά είναι τα άτομα που έχουν οπτική οξύτητα 20/200 (1/10) ή και μικρότερη 

στο καλύτερο μάτι, το οποίο έχει υποστεί την καλύτερη δυνατή διόρθωση η οπτική 

οξύτητα που υπερβαίνει το 1/10, αν η πλατύτερη διάμετρος του οπτικού πεδίου 

βρίσκεται έναντι γωνίας μικρότερης των 20 μοιρών. 

 

β) Άτομα με μερική όραση είναι εκείνα που έχουν οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 

1/10, αλλά που δεν υπερβαίνει το 2/7 στο καλύτερο μάτι, ύστερα από την καλύτερη 

διορθωτική παρέμβαση. 
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                                           Αντιμετώπιση: 

 Η αντιμετώπιση των ατόμων με τύφλωση περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τη 

μόρφωση και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

  Η εκπαίδευση των παιδιών με τύφλωση αρχίζει από τη βρεφική ηλικία. Στη 

βρεφική ηλικία και πρώιμη νηπιακή ηλικία, η εκπαίδευση έχει σα στόχο την κινητική 

ανάπτυξη και βελτίωση της κινητικότητας καθώς και την ανάπτυξη του αισθήματος 

της αυτοεκτίμησης. Το παιδί με τύφλωση δε μπορεί να συνδέσει πολλά από τα 

πράγματα που του συμβαίνουν με τις δικές του ενέργειες και δυσκολεύεται να 

κατανοήσει ότι μπορεί να είναι ενεργητικό στοιχείο, να προκαλεί συμβάντα και αν 

ελέγχει το περιβάλλον του. Σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ψυχική ανάπτυξη 

του ατόμου παίζει η ηλικία της εμφάνισης της νόσου. Οι γονείς είναι οι πρώτοι 

δάσκαλοι του παιδιού με τύφλωση προσπαθώντας με περιγραφές και εξάσκηση των 

άλλων αισθήσεων να δημιουργήσουν πνευματικές εικόνες. 

    Η μόρφωση αρχίζει με την είσοδο του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Αυτό 

προϋποθέτει την προηγούμενη εκπαίδευση του παιδιού, ώστε να είναι ικανό να 

κινείται, να προσανατολίζεται και να αυτοεξυπηρετείται. Η επαγγελματική 

καθοδήγηση γίνεται σε ειδικευμένα κέντρα και σε συνεργασία με ειδικούς 

(ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) και εξαρτάται στενά από τις νοητικές 

ικανότητες του ατόμου με τύφλωση. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών 

με τύφλωση μπορεί να γίνει με την παροχή ειδικής εκπαίδευσης. 

 

  Με την Ειδική Αγωγή επιδιώκεται:  

1)Η καλλιέργεια του νου και του γλωσσικού οργάνου. Το μεγαλύτερο μέρος της 

γλώσσας αποκτάται με την ακοή και οι μαθητές με τύφλωση μπορούν να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα, όπως τα άτομα με φυσιολογική όραση. 

2)Η ικανότητα αντίληψης με τη χρήση άλλων αισθητικών οδών και μέσων. 

3)Ο συντονισμός και ο έλεγχος των κινήσεων, ο προσανατολισμός στο χώρο, η 

διόρθωση της στάσης του σώματος. 
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4)Η άσκηση στις κατασκευές, η τεχνική αντίληψη και ο χειρισμός μηχανών. 

5)Η αισθητική αγωγή σε τομείς μουσικής, χειροτεχνίας και κατασκευών. 

6)Παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων. 

7)Παροχή βοήθειας για κοινωνική ενσωμάτωση-προετοιμασία για την ανάπτυξη 

συναισθημάτων αυτοεκτίμησης και απαλοιφή συναισθημάτων μειονεκτικότητας. 

 

5.ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

 Παραολυμπιακοί αγώνες  = Παραπληγία + ολυμπιακοί αγώνες 

 Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Τόκυο το 1964 και υιοθετήθηκε 

από την Ολυμπιακή Επιτροπή επισήμως το 1988.Τότε ίσχυσε το "παρά" = πλησίον, 

ένας ακόμα + "ολυμπιακός", δίνοντας νέα ερμηνεία στο συλλογισμό :"επιπρόσθετοι 

Αγώνες των Ολυμπιακών Αγώνων". 

 Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι ισοδύναμοι Ολυμπιακοί Αγώνες για τους 

αθλητές με κινητικές, οπτικές ή διανοητικές αναπηρίες. Οι πρώτοι έγιναν το 1948 

στο Στόουκ Μάντεβιλ στην Αγγλία. Τέσσερα χρόνια αργότερα συμμετείχαν και 

Ολλανδοί αθλητές κι έτσι γεννήθηκε το διεθνές κίνημα. Οι πρώτοι ,όμως, αγώνες 

Ολυμπιακού χαρακτήρα έγιναν το 1960 στη Ρώμη .Από τότε οι Αγώνες διεξάγονται 

κάθε 4 χρόνια .Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες έχουν εξελιχθεί πλέον στο δεύτερο 

μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έλληνες αθλητές 

συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες από το 1976.Από το 1988  η Ελλάδα 

συμμετέχει στους αγώνες με επίσημες Εθνικές Αποστολές. Όλα αυτά τα χρόνια ,οι 

Έλληνες πέτυχαν καλές επιδόσεις και κέρδισαν πολλά μετάλλια 

 

Κατηγορίες αθλητών που παίρνουν μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες : 

 Άτομα με ακρωτηριασμό 

 Άτομα με εγκεφαλική παράλυση  

 Άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση  
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 Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο 

 Άτομα με νοητική υστέρηση. 

 Άτομα με άλλες αναπηρίες (νανισμός κ.αλ.) 

ΘΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ: 

 Αντισφαίριση με αμαξίδιο   

 Γκόλμπολ                            

 Καλαθοσφαίριση με αμαξίδι  
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 Μπότσια                            

 Πετοσφαίριση (καθιστών)  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ: 

 Αλπικό σκι                             

    Κέρλινγκ με αμαξίδιο  
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 Χόκει επί πάγου με έλκηθρο  

 

6.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

  Ασφάλιση: στο ΙΚΑ ως άνεργος/η και ΑΜΕΑ μέχρι να κλείσει τα 29 έτη (μπορεί 

να την λάβει αυτήν την παροχή κάποιος και χωρίς να είναι ΑΜΕΑ) ή επίσης να 

ασφαλιστεί μέσω κάποιου άλλου προγράμματος ΟΑΕΔ.  

 

 Ανεξαρτήτου ηλικίας από την πρόνοια αν λαμβάνεις κάποιο προνοιακό 

επίδομα. (Σε αυτό δίνεται η δυνατότητα ακόμα και για πλήρη κάλυψη των 

φαρμάκων.  

  Έκπτωση από τον ΟΤΕ στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και στην τηλεφωνία.  

 Άτοκο δάνειο για κατασκευή κατοικίας ή αγορά κατοικίας - επιδότηση 

ενοικίου - λοιπά θέματα για την κατοικία.   

 Έκπτωση στο λογαριασμό στην ΔΕΗ , στα δημοτικά τέλη όπως και στον 

λογαριασμό του νερού.  

  Μέσω του ΟΑΕΔ διεκδίκηση διαφόρων θέσεων εργασίας στους διαγωνισμούς 

του ΟΑΕΔ για τους προστατευόμενους του νόμου 2643/98. Οι θέσεις αφορούν 

είτε 1) τον δημόσιο τομέα και είτε 2) τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα.   

 Μέσω του ασφαλιστικού σου φορέα να διεκδικήσεις σύνταξη... (αν πληρείς 

βέβαια τις προϋποθέσεις): 1) με ποσοστό 50-66,9 % το 1/2 της κατώτατη 
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σύνταξης, 2) με ποσοστό 67-79,9% τα 3/4 της κατώτατη σύνταξης και 3) με 

ποσοστό 80% και άνω ολόκληρη την κατώτατη σύνταξη. Πιο ειδικά 

πληροφορίες για τις συντάξεις αναπηρίας δείτε τα ακόλουθα θέματα ανά 

ταμείο ασφάλισης. 

 Σύνταξη για συγγενικά πρόσωπα των ατόμων με αναπηρία, με ευνοϊκότερες 

διατάξεις:  

 Δωρεάν εξέταση στα κρατικά νοσοκομεία όλης της χώρας για άτομα με 

αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό τουλάχιστον 67%. Το μόνο που χρειάζεται για 

να βεβαιωθεί (αποδειχθεί) η ύπαρξη αναπηρίας είναι είτε μια απόφαση από 

επιτροπή είτε το δελτίο μετακίνησης των ΑμεΑ που να αναγράφει πάνω του το 

ποσοστό αναπηρίας.  

 Για την διαδικασία απαλλαγής στράτευσης και τον τρόπο αξιολόγησης και 

κρίσης ικανότητας στράτευσης (βαθμός Ι)  

 Άδεια Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.  

 Εκτός από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ έχεις και την δυνατότητα με την ίδια μέθοδο και για 

την εισαγωγή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα 

 Κάρτα Νεότητας ή Πολιτισμού (με 67% και άνω) 

 Κουπόνια για κοινωνικό τουρισμό από τον ΟΕΕ ή ΕΟΤ ή ΟΓΑ κάθε χρόνο, 

όπως και δελτία για αγορά βιβλίων ή και θεάτρου. 

 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 

 

7.ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Αθλητικός σύλλογος Θεσσαλονίκης "Μεγας Αλέξανδρος". 

 Εταιρία σπαστικών βορείου Ελλάδος. 

 Σύλλογος ατόμων με ζαχαρώδη διαβήτη Ν.Θεσσαλονίκης  

                "Άγιος Δημήτριος". 
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 Σχολή κωφών  Θεσσαλονίκης. 

 Ελληνικό παιδικό χωριό. 

 Ψυχολογικό κέντρο Βορείου Ελλάδος. 

 Σύνδεσμων παραπληγικών Ελλάδος "Μέγας Αλέξανδρος". 

 Άσυλο του παιδιού. 

 Κέντρο ειδικής αγωγής. 

 

7.ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Οι αρχαίοι εβραίοι θεωρούσαν την ασθένεια και τα σωματικά ελαττώματα ως 

αμαρτία. Κάποιοι λαοί όπως: στην Αφρική οι Μασάι θανάτωναν τα παιδιά που 

γεννιόντουσαν με κάποιο μειονέκτημα ενώ στη φυλή των Αζάντ τα αγαπούσαν και 

τα προστάτευαν. 

 Στο Μεσαίωνα πίστευαν ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν το διάβολο μέσα τους  

και τους έκαιγαν. Στην αναγέννηση τους θεωρούσαν άτυχους και τους έβαζαν σε 

ίδρυμα ,ενώ στη σημερινή κοινωνία δεν τους παρέχουν ιατρικά και εκπαιδευτικά 

μέσα και η κοινωνική γνώμη έχει κάποιες προκαταλήψεις. 

 Οι άνθρωποι με αναπηρία είναι το 13% του πληθυσμού και συμμετέχουν 

ενεργά στην κοινωνία. Σ' αυτούς οφείλουμε να τους ενισχύουμε να τους στηρίζουμε 

και σε καμιά περίπτωση να τους λυπόμαστε. Πρέπει να τους κοιτάζουμε στα μάτια 

σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας και όχι να τους περιφρονούμε. 

 Πολλά άτομα λόγω της διαφορετικότητας τους αντιμετωπίζουν άδικη 

συμπεριφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, στην επαγγελματική και κοινωνική τους 

συμβίωση. Αυτή η ομάδα είναι άτομα με ειδικές ανάγκες τα λεγόμενα ΑΜΕΑ. 

 Στον επαγγελματικό τομέα παρατηρούμε ότι οι εργοδότες απορρίπτουν αυτά 

τα άτομα στην ανάληψη εργασίας με αποτέλεσμα αυτή η ομάδα να είναι στον 

υψηλότερο δείκτη ανεργίας και με το χαμηλότερο εισόδημα. Στον εκπαιδευτικό 

τομέα τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις δραστηριότητες 
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λόγω του ότι θα πρέπει να μεταφέρονται σε άλλους ορόφους, και αυτό είναι αδύνατο. 

 Κάποια άτομα που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κάποιο ειδικό όχημα 

είτε κάποιοι που μετακινούνται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παρατηρούμε ότι 

τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα μπροστά στις ειδικές ράμπες με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύεται η μετακίνησή τους. 

 Όλα τα παραπάνω φαινόμενα είναι λυπηρά γι αυτό και θα πρέπει να βρεθούν 

λύσεις  σε αυτά τα προβλήματα. Οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων 

εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες π.χ. από το κόσμο οι οποίοι πρέπει να έχουν 

κατανόηση ευαισθησία και σεβασμό. Απαραίτητος είναι ο διάλογος με τα παιδιά. 

Προσωπικό παράδειγμα των γονέων ,γιατί τα παιδιά μιμούνται τη στάση των γονέων. 

Κατάλληλο ήθος πολιτικής ηγεσίας ώστε να μην δημιουργούν ρατσιστικές τάσεις. 

Ενίσχυση του κράτους πρόνοιας ίσων ευκαιριών και πρόσβαση σε παιδεία 

,περίθαλψη και ασφάλιση. Και τέλος εξασφάλιση εργασίας με πνεύμα ισοτιμίας για 

όλους τους πολίτες. 

 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πίσω σε τέτοια 

θέματα είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω εγωιστικής συμπεριφοράς. Θεωρούμε πως αν 

γίνεται καθημερινά ενημέρωση για θέματα αναπηρίας ,τότε θα αλλάξει και η 

νοοτροπία του κόσμου. 

 Ο μεγαλύτερος δεσμός των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες είναι οι 

παραολυμπιακοί αγώνες καθώς και τα special olympics. Στόχος των αγώνων είναι η 

διεύρυνση του παραολυμπιακού πνεύματος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε 

ολόκληρο τον κόσμο .Γι αυτό και δίνονται κίνητρα προκειμένου να παρακινήσει και 

να ενθαρρύνει αθλητές με αναπηρία να καταφέρουν να φτάσουν σε κορυφαίες 

επιδόσεις κι αυτοί με τη σειρά τους να ενθουσιάσουν τον κόσμο. 

 Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα ,αιώνα της τεχνολογικής ανάπτυξης ,στην εποχή 

της πληροφορίας, γι αυτό δεν πρέπει να μας επηρεάζουν οι προκαταλήψεις γιατί το 

μόνο που κάνουν είναι να μας γυρίζουν πίσω πολλά χρόνια ,ίσως και αιώνες και είναι 

κρίμα να θυσιάζουμε ιδανικά, που με αγώνες έχουμε κατακτήσει, όπως είναι η 



24 

 

24 

 

ισότητα, η ισονομία και κυρίως η ανθρωπιά !!! 

 Προς επιβεβαίωση αυτών, παραθέτουμε ένα άρθρο – κεραυνό σχετικά με τους 

παραολυμπιακούς αγώνες, αυτούσιο, καταθέτωντας την πηγή του: 

 

 Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες και το υποκριτικό ενδιαφέρον της κοινωνίας μας 

Μέχρι να γίνει προτεραιότητα μας η συνύπαρξη με τον άλλο και όχι η εξόντωση 

του κανείς δεν ξέρει πόσα χρόνια θα περάσουν Πηγή: www.lifo.gr 

 

«Δεν είμαστε ήρωες και ολυμπιονίκες της ζωής. Είμαστε ολυμπιονίκες. Ο κόσμος είναι 

γεμάτος από ήρωες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινότητα τους. 

Δεν διαφέρουμε σε κάτι από τους άλλους συμπολίτες μας». Ακόμα θυμάμαι τα λόγια 

ενός αθλητή ολυμπιονίκη των Παραολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπιάδα της Αθήνας. 

Ο δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης χρησιμοποίησε μια από τις δεκάδες 

φράσεις-κλισέ και η αντίδραση του αθλητή ήταν άμεση. Θα ξανακούσουμε ανάλογες 

φράσεις μέσα στις επόμενες μέρες και για όσο διαρκέσει η Παραολυμπιάδα. Όχι μόνο 

από τα στόματα των δημοσιογράφων και των πολιτών αλλά και των πολιτικών. 

«Ήρωες της καθημερινότητας», «Ολυμπιονίκες της ζωής», «Ξεπέρασαν την ατυχία 

τους», «Η αναπηρία δεν στάθηκε εμπόδιο», «Παράδειγμα προς μίμηση». Ο θαυμασμός 

ανακατεμένος με την λύπη μας για αυτούς τους ανθρώπους συν μια μεζούρα χαράς για 

την δική μας αρτιμέλεια, που φυσικά δεν θα την παραδεχτούμε ποτέ, δημιουργούν αυτό 

το πικρό κοκτέιλ που προκαλεί αναγούλα σε όποιον πέφτει πάνω του. Μετά οι 

Παραολυμπιακοί θα τελειώσουν. Θα ξεχάσουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και 

θα τους καλωσορίσουμε στον πραγματικό κόσμο(μας). Εδώ λοιπόν, στον κόσμο(μας) 

καθημερινά θα δεις δεκάδες αναίσθητους συμπολίτες μας να παρκάρουν στις θέσεις 

ΑΜΕΑ. Αν τους ρωτήσεις θα σου πουν ότι «δυο-λεπτά-ήθελα-να-πάρω-κάτι-και-

φεύγω» και ότι ναι φυσικά ξέρω τι είναι αλλά «δυο-λεπτά-ήθελα-να-πάρω-κάτι-και-

φεύγω». Στο κόσμο(μας) θα δεις επίσης δημοσιογράφους να αποκαλούν «σακάτη» 

έναν άνθρωπο που είναι σε καροτσάκι, επειδή είναι «σκληρή η στάση του απέναντι 

http://www.lifo.gr/team/u653/32408
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στην Ελλάδα». Θα ακούσεις ανέκδοτα στον ψηφιακό κόσμο, τα οποία θα τα εκλάβεις 

ως ρατσιστικά «επειδή είσαι ξενέρωτος αντί να είσαι LOL είσαι :( όλη την ώρα. 

Ντάξει;». Στο κόσμο(μας) δεν θα μπορείς να κυκλοφορήσεις με το αναπηρικό 

καροτσάκι γιατί ζεις σε μια πόλη που κυριαρχεί το «φαίνεσθε». Όποιος παίρνει τη 

δημαρχία θέλει να φυτέψει νεραντζιές, να κόψει νεραντζιές, να βάλει πασαλάκια, να 

στολίσει το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης, να προστατέψει το 

μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης από πιθανή πυρκαγιά, να βάλει 

καρουζέλ, να βγάλει το καρουζέλ, να τοποθετήσει ένα άγαλμα σε κάποια πλατεία, να 

απαντήσει για την κριτική που δέχεται ο καλλιτέχνης για το κακόγουστο άγαλμα της 

πλατείας, να γκρεμίσει ένα κτίριο, να αναπαλαιώσει ένα κτίριο. Και ούτε ένας δεν 

βάζει ως προτεραιότητα την προσβασιμότητα όλων των πολιτών στα περισσότερα 

σημεία της πόλης. Τέλος στο κόσμο(μας) θα δεις αυτά τα βλέμματα συμπόνιας και 

λύπης κάθε φορά που θα κυκλοφορείς έξω. Μπορεί να μην δίνεις σημασία, να έχεις 

βαρεθεί ακόμα και να συζητάς το θέμα, να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και να μην 

σε ενοχλούν οι αντιδράσεις των άλλων. Θα πρέπει όμως να παραδεχτείς ότι αυτό που 

θες είναι να σε αντιμετωπίζουν ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Αυτό ακριβώς που 

ζητάει και ο αθλητής στην αρχή του κειμένου. Είναι όμως δύσκολα αυτά τα χρόνια της 

δημοκρατίας μας για όλους και ιδιαίτερα για τις μειονότητες. Πάντα ήταν. Τώρα όμως 

μιλάμε για τη δημοκρατία που έστειλε έναν «Καιάδα» στη Βουλή. Μέχρι να γίνει 

προτεραιότητα μας η συνύπαρξη με τον άλλο και όχι η εξόντωση του κανείς δεν ξέρει 

πόσα χρόνια θα περάσουν». 

 

 

8.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας μας στηριχθήκαμε στη μέθοδο         

« PROJECT », ενώ ακολουθήσαμε τις εξής φάσεις:  

I. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων :  
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 με συγκρότηση ομάδων εργασίας ,  

 ορισμό σκοπών και στόχων της εργασίας μας,  

 ανάλυση θεματικών ενοτήτων και ανάληψη εργασιών. 

II. Διεξαγωγή  των δραστηριοτήτων :   

 με συλλογή πληροφοριών από τις ομάδες εργασίας 

  Παρουσίαση των εργασιών σε κάθε συνάντηση και αξιολόγηση από την 

ολομέλεια  

 δημιουργία ερωτηματολογίου, που μοιράστηκε σε ικανό αριθμό 

μαθητών του Λυκείου μας,  

 επεξεργασία του και εξαγωγή αποτελεσμάτων  

 σύνθεση των επιμέρους πληροφοριών  

III. Αξιολόγηση :   

 Αξιολόγηση από εμάς τους μαθητές και τον συντονιστή σε όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος. 

  

IV. Παρουσίαση στο κοινό :  η οποία  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Λυκείου μας την ημέρα της παρουσίασης των Ερευνητικών 

Εργασιών. 

……………………………………………………………….. 

 

Σ Κ Ο Π Ο Ι  

 Να γνωρίσουμε  την ισότιμη θέση που δικαιούνται τα ΑμΕΑ  στην  κοινωνία 

μας 

 Να αναγνωρίσουμε τις διαφοροποιήσεις της κοινωνικής στάσης απέναντί τους 

 Να πραγματοποιήσουμε χωρίς περιορισμούς  το «όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι» 
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Σ Τ Ο Χ Ο Ι  

 Να καταγράψουμε τις διαφορές στην στάση έναντι των ΑμΕΑ, μέσα σε μια 

κοινωνία που διαρκώς αλλάζει . 

 Να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της αναγνώρισής τους. 

 Να  αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε. 

 Κλείνουμε με την παρουσίαση των συντελεστών της δράσης μας: 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

Οι  τέσσερις ομάδες εργασίας  μας  είναι:  

1
η
  ΟΜΑΔΑ 2

Η
  ΟΜΑΔΑ 3

Η
  ΟΜΑΔΑ 4

Η
  ΟΜΑΔΑ 

ΓΙΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΕΛΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΟΦΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

ΜΙΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ 

ΛΑΖΑΡΙΝΑ 

ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΑΔΟΥ 

ΣΑΡΡΑ 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 

ΡΟΥΝΤΟΥ 

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΦΩΤΙΑΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Αντί επιλόγου θα θέλαμε να καταθέσουμε την συγκλονιστική εμπειρία που 

βιώσαμε, κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης εκπαιδευτικής μας επίσκεψης 

στις εγκαταστάσεις της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε την ευτυχία και 

την ευκαιρία να ξεναγηθούμε, να ενημερωθούμε και να συναναστραφούμε με παιδιά 

σαν εμάς , αλλά και τόσο διαφορετικά από εμάς. Γιατί, εμείς συνήθως αναλωνόμαστε 
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με πράγματα επουσιώδη και εφήμερα, χάνοντας πολλές φορές την ουσία και το 

πραγματικό νόημα της ζωής. Η επαφή μας με τα παιδιά αυτά αποτέλεσε ένα μάθημα 

ζωής, καθώς διαπιστώσαμε ότι χρειάζονταν απλά δύο πράγματα: να δώσουν και να 

πάρουν αγάπη! Και αυτή η προσφορά τους ήταν τόσο απλόχερη, που και εμείς 

καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος για να γίνει ευτυχισμένος δεν χρειάζεται πολλά, μόνο … 

δώσει και να πάρει αγάπη!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 


