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∆ιάλεξη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγµατοποιεί το ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

(Κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ - 11 Απριλίου 2011) 

 Οµότιµος Καθηγητής Λαυρέντιος Γ. ∆ελλασούδας  
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εάν δεχτούµε την προοδευτικά γενικευόµενη αντίληψη ότι οι διακηρύξεις περί ισότητας, δικαιωµάτων, 
κοινωνικού κράτους –και άλλων ανάλογων θεωριών– ισχύουν, αδιακρίτως, για όλους τους ανθρώπους, 
τότε θα πρέπει να δεχτούµε ότι αυτά ισχύουν και για τις Ειδικές ή Κοινωνικά Ευπαθείς Οµάδες.  
Εξετάζοντας, στη συνέχεια, τον τρόπο εφαρµογής τής αντίληψης αυτής, δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο 
ερµηνεύεται ως πράξη, παρατηρούµε ότι επί τη βάσει των διακηρύξεων αυτών έχοµε φτάσει σήµερα να 
µιλάµε για σχολική, επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική ένταξη των ανθρώπων που αντιµετωπίζουν 
σωµατικά, νοητικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήµατα. ∆ηλαδή και των Ατόµων µε Αναπηρία ή          
–όπως έχει προταθεί από τον οµιλούντα– Προσώπων µε Αναπηρία (Π.Μ.Α.), συµπληρώνοντας ότι και ο 
όρος «ευπαθείς»[έχει ακουστεί και το «ευαίσθητες» κοινωνικές οµάδες ] δεν µας βρίσκει 
σύµφωνους. Επιγραµµατικά, θα λέγαµε ότι βρισκόµαστε στο σηµείο εκείνο, στο οποίο αρχίζει πλέον να 
γίνεται κοινή συνείδηση η αποδοχή τής διαφορετικότητας.  

Όµως, αναζητώντας την αρχή και τους λόγους τής ουσιαστικής µεταβολής τής κοινωνικής στάσης 
απέναντι στα πρόσωπα αυτά –δηλαδή τής προοδευτικής µεταβολής στη στάση τής µιας πλευράς, αυτής  
που εκφράζει το 90% τού γενικού πληθυσµού, απέναντι στην άλλη πλευρά που εκφράζει το υπόλοιπο 10%, 
το οποίο αποτελούν τα Π.Μ.Α.–,  θα δούµε ότι βρίσκεται λίγες 10ετίες πίσω  και, µάλιστα, δεν έχει     –
όπως θα υπέθετε κανείς– ανθρωπιστικής αλλά οικονοµικής φύσεως αφετηρία. ∆ιότι δεν πρέπει να περνά 
απαρατήρητο ότι η ουσιαστική αλλαγή αντιλήψεων, η οποία πραγµατοποιείται, κυρίως, στο δεύτερο ήµισυ 
τού 20ού αι. στις χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) –στην οποία και βρισκόµαστε εδώ και 30 χρόνια– 
έχει ως αφετηρία τους δύο παγκόσµιους πολέµους «που κατά τρόπο τραγικό συνέβαλαν στη βελτίωση τής 
θέσης των αναπήρων» πολέµου.  

Η µεταβολή αυτή εκφράστηκε µε την προσπάθεια επαγγελµατικής επανένταξής τους –που, προοδευτικά, 
επεκτάθηκε στην επαγγελµατική ένταξη τού συνόλου των Π.Μ.Α.–  και τής οποίας, βέβαια, προηγείται, 
συνήθως, η επιδοτούµενη επαγγελµατική κατάρτιση. ∆ιότι το κόστος τής επαγγελµατικής κατάρτισης         
–σύµφωνα µε τις από πολλών ετών δεδηλωµένες, οικονοµικού χαρακτήρα, θέσεις– θεωρείται παραγωγική 
επένδυση και, ασφαλώς, µικρότερο από αυτό το οποίο απαιτείται για την εφαρµογή µιας δίκαιης 
κοινωνικής πολιτικής και µιας πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας. Τις αντιλήψεις αυτές τις εκφράζει                  
–προοδευτικά, όλο και σε µεγαλύτερο βαθµό και όλο και µε πιο συστηµατικό τρόπο– η κοινωνική και 
εκπαιδευτική πολιτική τής Ε.Ε. και αυτή ακριβώς η πολιτική αποτέλεσε, κατά τη γνώµη µας, την 
ουσιαστική αιτία προώθησης των νέων σύγχρονων αντιλήψεων περί αναπροσανατολισµού και τού στόχου 
τής εκπαίδευσης των Μαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  

Ειδικά στη χώρα µας, η οποιαδήποτε µεταβολή οφείλεται µεν στον αποφασιστικό ρόλο τον οποίο έπαιξαν, 
κυρίως, τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από την πρώην Ε.Ο.Κ. και σήµερα Ε.Ε., καθώς και η 
ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των κρατών-µελών της, οι οποίες, τουλάχιστον κατά το παρελθόν, έδωσαν 
συστηµατική ώθηση στη βελτίωση τής θέσης των Π.Μ.Α. Όµως δεν θα πρέπει να παραθεωρείται και ο 
σηµαντικός ρόλος τού γονεϊκού αλλά και τού συνδικαλιστικού κινήµατος των Π.Μ.Α. Το κίνηµα των 
αναπήρων, διεκδικώντας κοινωνικά και επαγγελµατικά δικαιώµατα και συνάδοντας µε τις επιταγές 
εναρµόνισης τής ελληνικής νοµοθεσίας µε αυτή των λοιπών κρατών µελών τής Ε.Ε., συνέβαλε στην 
αναβάθµιση και των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών στόχων, µέσων και µεθόδων αλλά και στη 
βελτίωση τής θέσης των Π.Μ.Α. στο κοινωνικό γίγνεσθαι, κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας αποτελεί αυτό 
που θα διατυπώσω µε την τελευταία πρόταση (γραµµατική πρόταση) τής οµιλίας µου. 

 Κάνοντας µια σύντοµη αναδροµή στο παρελθόν –όχι το απώτερο– διαπιστώνουµε τα εξής ειδικά 
χαρακτηριστικά για τον τρόπο αυτής τής βελτίωσης ή τής αλλαγής, γενικότερα:                                                                                         
(α) Βλέπουµε µια εξελικτική αλλαγή τής κοινωνικής στάσης, δεδοµένου ότι:  
• από τον ιδρυµατισµό και την κανονικοποίηση (normalization) [η οποία θεωρήθηκε ότι αναφέρεται στην 
κανονικοποίηση των ίδιων των Π.Μ.Α. [κυρίως των προσώπων µε νοητική υστέρηση (Π.Μ.Ν.Υ.)] και όχι 
των συνθηκών ζωής τους, όπως θα έπρεπε] περάσαµε στον αποϊδρυµατισµό και την κοινωνικοποίηση,  
• από την κοινωνικοποίηση στην ευαισθητοποίηση,  
• από το ειδικό σχολείο και την ειδική τάξη στη σχολική ένταξη,  
• από την «απασχολησιοθεραπεία» στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση,  
• από τις διάφορες µορφές προστατευόµενης απασχόλησης στις εναλλακτικές και κανονικές µορφές 
εργασίας,  



• από την εξάρτηση κάθε µορφής στην προοδευτική «απεξάρτηση» και «αυτοτέλεια» και                                
• από την περιθωριοποίηση στην πορεία προς την οικονοµική και κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση για 
να µιλάµε, πλέον, όλοι για ένταξη και ενσωµάτωση (σχολική, επαγγελµατική, οικονοµική, κοινωνική).  
(β) Αναζητούµε συνεχώς νέους κατηγορικούς ή επιθετικούς προσδιορισµούς των Π.Μ.Α. ή τροποποιούµε 
τους ήδη υπάρχοντες.  
(γ) Χρησιµοποιούµε ερµηνευτικές προσεγγίσεις τού εννοιολογικού περιεχοµένου τής ορολογίας, η οποία 
εµπερικλείει, πάντοτε, το δίληµµα τής κατηγοριοποίησης-χαρακτηρισµού καθώς και άλλα ζητήµατα (π.χ., 
διαγνωστικές µέθοδοι, εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης και απασχόλησης, κριτήρια προσδιορισµού τής 
ποιότητας κ.ά.).  
(δ) Ρυθµίζουµε ποικίλα θέµατα οργάνωσης και διοίκησης τής εκπαίδευσης (γενικής και ειδικής).  
(ε) Αναφερόµαστε στην ανεργία και τον αθλητισµό προσώπων διαφόρων κατηγοριών, όπως, π.χ., τα 
Π.Μ.Ν.Υ. και, τέλος, για να µην µακρηγορώ,  
(ς) Παρατηρούµε ότι, εδώ και πολλά χρόνια, έχει αρχίσει ο προβληµατισµός και η έρευνα για τις 
συνιστώσες και τις προεκτάσεις τής ποιότητας ζωής των Π.Μ.Α.                                                       Όµως, αν 
εξετάσουµε την καθηµερινή πρακτική, διαπιστώνουµε ότι εξακολουθούµε, ακόµη και σήµερα, να µιλάµε 
µε γενικόλογες προσεγγίσεις περί ένταξης και ενσωµάτωσης (σχολικής, επαγγελµατικής, οικονοµικής, 
κοινωνικής), µένοντας –απλώς και τελικά– στη χωροταξική ένταξη και παραθεωρώντας τη λειτουργική 
ένταξη και ενσωµάτωση µε ποιότητας ζωής. 

Κυρίες και Κύριοι, για το ζήτηµα τής λειτουργικής ένταξης και τής ποιοτικής κοινωνικής 
ενσωµάτωσης των Κοινωνικά Ευαίσθητων Οµάδων, κυρίως δε των Π.Μ.Α., η υπερπαραγωγή λόγων 
περισσεύει [κατ' αναλογία προς το πλήθος των επιπτώσεων που συνεπάγεται ή τακτική τής υπεροχής τής 
άποψης τού «ισχυρού» (από τα σώµα µέχρι το πνεύµα, από την «τσέπη» µέχρι τα όπλα κ.ο.κ.)], καθόσον 
µάλιστα η έννοια τής ένταξης είναι ένας όρος παρεξηγηµένων ή κατά το δοκούν ερµηνειών.  
Ποιες είναι λοιπόν οι συνιστώσες και οι προεκτάσεις ή ποιο πρέπει να δεχτούµε ως εννοιολογικό 
περιεχόµενο των όρων τής κοινωνικής ένταξης και ενσωµάτωσης; Σεβόµενος, πάντοτε, την 
οικονοµία τού χρόνου, τον οποίο διαθέσατε –ενώ ουκ ολίγα ζητήµατα και αιτήµατα απαιτούν ή διεκδικούν 
την παρουσία σας–, δεν θα επεκταθώ στη σχετικά ευρεία ανάλυση, που έχει πραγµατοποιηθεί στο 
τετράτοµο έργο τού οµιλούντος:  Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική [1-4], αλλά θα περιοριστώ στη 
σχετική άποψη τού Vaney (συναδέλφου τού Πανεπιστηµίου τής Γενεύης-FAPSE ), την οποία βεβαίως και 
υιοθετώ.  

2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

Ο L. Vaney κάνει διάκριση µεταξύ των όρων ένταξη και ενσωµάτωση και χαρακτηρίζει την πορεία προς 
την ενσωµάτωση ως τριφασική –προηγείται η ένταξη (insertion), ακολουθεί η αφοµοίωση (assimilation) 
και ολοκληρώνεται µε την ενσωµάτωση (integration) –, επεξηγώντας ότι κάθε φάση περιλαµβάνει 
διακριτές ενέργειες, ως εξής:  
Ένταξη: Η εισαγωγή ενός «στοιχείου» εντός ενός άλλου, χωρίς συµµετοχικές, επικοινωνιακές και 
προσαρµοστικές προοπτικές. Προκειµένου περί προσώπων, έχουµε αντιπαράθεση µεταξύ ενός προσώπου 
(ή µιας υποοµάδας) και µιας οµάδας, χωρίς τροποποιήσεις (µεταβολές) τής µιας ή τής άλλης πλευράς.  
Αφοµοίωση: Η αντιµετώπιση ή η απόδοση σε ένα πρόσωπο (ή µια υποοµάδα) ιδιοτήτων παρόµοιων µε 
αυτές τής οµάδας. Πρόκειται για  απώλεια τής προέλευσης και τής ταυτότητας και υιοθέτηση των αξιών 
τής οµάδας.  
Ενσωµάτωση: Η εγκαθίδρυση µιας ευρύτερης αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών µιας οµάδας. Η 
αµοιβαία προσαρµογή (adaptation) µεταξύ ενός προσώπου (ή µιας υποοµάδας) και µιας οµάδας, κάθε 
στοιχείο τού οποίου (ή τής οποίας) µεταµορφώνεται και εµπλουτίζεται δια τής επαφής µε κάθε σζτοιχείο 
τής οµάδας.  
Η ενσωµάτωση µπορεί να προσδιοριστεί ως προς: τον τοµέα, το επίπεδο, τη συχνότητα  και τη διάρκεια.                                                                                                                                                                    
(α) Τοµείς ενσωµάτωσης : Οικογενειακός, σχολικός, κοινοτικός, επαγγελµατικός, διαµονής, 
ψυχαγωγίας κ.λπ.                                                                                                                                                             
(β) Επίπεδα ενσωµάτωσης :  
1o επίπεδο : Φυσική ενσωµάτωση, η οποία είναι συνδεδεµένη µε τις προσφερόµενες δυνατότητες 
προσέγγισης µεταξύ των µελών τής «οµάδας». Εµπερικλείει τον περιορισµό τής φυσικής απόστασης 
µεταξύ Π.Μ.Α. και «υγιών». Η φυσική ενσωµάτωση δηλώνεται µε το: «είµαι ανάµεσα» στους άλλους.  
2o επίπεδο : Λειτουργική ενσωµάτωση, η οποία είναι συνδεδεµένη µε τις δυνατότητες λειτουργικής 
προσαρµογής ενός προσώπου µε την έννοια τού «ενεργώ µαζί» και η οποία  µπορεί να διαιρεθεί σε δύο 
υποεπίπεδα:  
i. Τα Π.Μ.Α. και τα λοιπά πρόσωπα εκτελούν µαζί κοινές δραστηριότητες. Τα Π.Μ.Α. παίζουν ρόλους, 
έχουν ανάλογες παραγωγές (µε ή χωρίς προσαρµογή και στήριξη) προς αυτές των λοιπών προσώπων.  
ii. Τα Π.Μ.Α. και τα λοιπά πρόσωπα πραγµατοποιούν µαζί κοινές δραστηριότητες. Τα Π.Μ.Α. παίζουν 
ρόλους, έχουν παραγωγές αντίστοιχες αλλά κατώτερες (µε ή χωρίς προσαρµογή και στήριξη) από αυτές 
των λοιπών προσώπων.  
3o επίπεδο : Κοινωνική ενσωµάτωση, συνδεδεµένη µε τις αυθόρµητες και κανονικές σχέσεις και δεσµούς, 
που εγκαθίστανται µεταξύ Π.Μ.Α. και µελών τής κοινότητας. Το πρόσωπο µετέχει σε µια οµάδα, σε µια 
κοινότητα, όπου παίζει κοινωνικούς ρόλους, συµµερίζεται αξίες και πεποιθήσεις µαζί µε τους άλλους, 
νοιώθει ένα αίσθηµα προσκόλλησης (λειτουργεί ως «παράρτηµα»). Υπάρχει αλληλεξάρτηση πραγµατική 
και αµοιβαία µεταξύ όλων ανεξαιρέτως των µελών τής κοινότητας. Κοινωνική ενσωµάτωση σηµαίνει «έχω 
µια θέση, παίζω ρόλους κοινωνικούς, µοιράζοµαι». Π.χ., στον επαγγελµατικό τοµέα ένα Π.Μ.Α. διατηρεί 
αυθόρµητους και κανονικούς δεσµούς µε τους άλλους εργαζοµένους -µη Π.Μ.Α-, έχει έναν καθορισµένο 



επαγγελµατικό ρόλο, έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε το εργασιακό του 
καθεστώς.                                                                                                                                                                              
Η διάκριση µεταξύ των τριών  επιπέδων ενσωµάτωσης είναι χρήσιµη, διότι επιτρέπει την αξιολόγηση τής 
ποιότητας τής ενσωµάτωσης και τον προσδιορισµό στρατηγικών που ευνοούν τη διατήρησή της σε ένα 
επίπεδο ή την άνοδό της σε ένα ανώτερο επίπεδο.                                                                                                     
Αν και αυτή η επεξήγηση τής διάκρισης τής ενσωµάτωσης σε 3 επίπεδα δηλώνει και τον τρόπο 
αξιολόγησης τής ποιότητας, προσθέτω (για να το τονίσω) και  
4ο επίπεδο : Ποιοτική ενσωµάτωση. -Πώς; -Με αναλογική συµπληρωµατικότητα (βλ. 3, δ).                        
(γ) ∆ιάρκεια και (δ) συχνότητα τής ενσωµάτωσης: Η ενσωµάτωση εκτιµάται και προσδιορίζεται και 
ως προς τις παραµέτρους τής χρονικής διάρκειας και τής συχνότητας εµφάνισης. 

Μετά τη σύντοµη αυτή εισαγωγική θεώρηση, θα προσπαθήσω στη συνέχεια να προσεγγίσω ορισµένες 
έννοιες και πρακτικές, που προσδιορίζουν την κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση των Π.Μ.Α., µέσα 
από το δίπολο ή τους πυλώνες ΙΣΟΤΗΤΑ, αφενός, και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (όπως θα το προσδιορίσουµε 
παρακάτω), αφετέρου,, χρησιµοποιώντας ως συνδετικό κρίκο ή σηµείο αναφοράς την ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ (Π.Ζ.). 

 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.  

      ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Φίλοι ή εχθροί / σύµµαχοι ή αντίπαλοι; 

[Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό –µετά τα όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια– είναι προσωπικό ζήτηµα 
ενός εκάστου εξ υµών]. 

Είναι γνωστή η τακτική τής χρησιµοποίησης προεξαγγελτικών διακηρύξεων –υπέρ των κοινωνικών 
οµάδων που δοκιµάζονται και τής αντιµετώπισης διαφόρων προβληµάτων όλων των ανθρώπων (όπως, 
π.χ., το περιβαλλοντικό πρόβληµα) –, η αφετηρία, ο στόχος και το περιεχόµενο των οποίων, τουλάχιστον 
θεωρητικά, είναι αποδεκτά. Όµως στην πράξη και εκ τού αποτελέσµατος προκύπτει ότι, τελικά, οι µόνοι 
που καρπώνονται το οποιοδήποτε όφελος είναι αυτοί που, απλώς, διακηρύσσουν τη χρησιµότητα των 
λύσεων που προτείνουν και, συγχρόνως, τις διαχειρίζονται, ενώ οι «χρείαν έχοντες» δέχονται νέες 
επιβαρύνσεις. Για παράδειγµα, εν ονόµατι µιας ψευδεπίγραφης αγάπης προς τον άλλο –και προκειµένου 
να καταργηθεί, φαινοµενικά, η διάκριση και η διαφορά και να εγκαθιδρυθεί η καταλλαγή– ενεργούµε 
υποκριτικά ή αποπροσανατολιστικά επικαλούµενοι τη φιλοσοφία τής ισότητας και τής αλληλοαποδοχής, 
ενώ οι ενέργειές µας ενισχύουν τη διατήρηση τής οποιασδήποτε διαφοράς. Ενδεικτικές περιπτώσεις των 
διαφορετικών ερµηνευτικών προσεγγίσεων των εννοιών τής ισότητας, τής αναλογικότητας και 
τής κατάργησης τής διάκρισης και τής διαφοράς αποτελούν ή θα µπορούσαν να θεωρηθούν 
(αυτοτελώς ή συνδυαστικά) και τα παρακάτω παραδείγµατα.  

(α) Εν ονόµατι τής ισότητας επικαλούµαστε, υποστηρίζουµε και προβάλουµε την ανάγκη οργάνωσης των 
όρων και προϋποθέσεων τής συµµετοχής κάθε ανθρώπου στο κοινωνικό γίγνεσθαι µε διπλό στόχο: τη 
συµµετοχή όλων των ανθρώπων, αφενός, και τη βελτίωση τής Π.Ζ. τους, αφετέρου. Όµως, κανείς δεν 
επισήµανε ποτέ ότι η οποιαδήποτε και κατά ενιαίο τρόπο δυνατότητα ή παροχή –η οποία προορίζεται για 
δύο µη ίσους από πλευράς δυνατοτήτων ανθρώπους– συνεπάγεται διατήρηση τής ανισότητας. ∆ιότι η 
αρχή τής έµπρακτης και χωρίς παρερµηνείες ισότητας µπορεί να ισχύσει όταν και µόνο όταν συντρέχουν 
και οι αρχές τής αναλογικότητας και τής συµπληρωµατικότητας. ∆ηλαδή, όταν εφαρµόζονται οι 
αρχές αυτές για την ανεµπόδιστη διεκδίκηση και κατάκτηση κοινωνικών αγαθών, όπως: Παιδεία  
(µόρφωση, εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση), ίσα-αναλογικά δικαιώµατα, ίσες-συµπληρωµατικές 
ευκαιρίες, συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι (κατά το «χάρισµα» και την προθετικότητα καθενός, µε 
συνδυασµό εξατοµίκευσης, συνεκπαίδευσης, συνεργατικότητας), λειτουργία Κράτους ∆ικαίου.  
Προκειµένου, µάλιστα, περί Π.Μ.Α. και γενικότερα για Κοινωνικά Ευπαθείς Οµάδες, η αναλογική 
συµπληρωµατική υποστήριξη, ώστε και αυτά τα µέλη τού κοινωνικού συνόλου να µπορέσουν να 
βελτιώσουν τη θέση στην οποία βρίσκονται, συνιστά condition sine qua non.                                 
Χαρακτηριστική έκφραση έµπρακτης εφαρµογής αυτών των αρχών αποτελεί ο αθλητισµός των Π.Μ.Α. 
[επιλέγω σκόπιµα –και για πολλούς λόγους, οι οποίοι δεν είναι τού παρόντος, – το παράδειγµα από τον 
χώρο αυτό], στον οποίο βλέπουµε ότι το «χάρισµα» και η πρόθεση δεν αναδεικνύονται, εάν δεν 
συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις εκδήλωσής τους, όπως, π.χ., συµβαίνει στην περίπτωση τού 
δροµέα (βλέπε εικόνα)  ή τού άλτη µε προβλήµατα όρασης.  



 

 
(β) Η βελτίωση τής Π.Ζ. των Π.Μ.Α. προϋποθέτει: πρώτον, δηµιουργία κατάλληλων για τον σκοπό αυτό 
προϋποθέσεων και, δεύτερον, µετάβαση σε ανώτερο λειτουργικό, γνωστικό, κοινωνικό ή άλλο 
επίπεδο από αυτό που βρίσκονται. Π.χ., εάν δεχτούµε ότι: (i) µία βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση 

των όρων τής Π.Ζ. ενός νέου ανθρώπου είναι η παροχή περισσότερης εκπαίδευσης και (ii) για την 
επίτευξη αυτού τού στόχου είναι απαραίτητος ο εφοδιασµός του µε ένα µεγάλο αριθµό βιβλίων, δεν 

µπορούµε να δεχτούµε, αυτοµάτως, ότι η κατά ισονοµία και ισοµοιρία παροχή σ' αυτόν βιβλίων 
και µόνο ή ακόµη και η ελεύθερη χρήση των βιβλίων µιας βιβλιοθήκης εκ µέρους του είναι παράγοντες 

που συµβάλλουν στη µετάβασή του σε ανώτερο γνωστικό επίπεδο. ∆ιότι, η συµβολή των 
παραγόντων αυτών δεν συνεπάγεται, αυτοµάτως, και δυνατότητα χρήσης των βιβλίων εάν, 

προηγουµένως, δεν έχει εξασφαλιστεί η συνδροµή δύο βασικών µεταβλητών (όρων): πρώτον, ικανότητα 
ανάγνωσης, κατανόησης και αξιοποίησης τού περιεχοµένου τους (εκ µέρους τού προσώπου που επιθυµεί 
τη µόρφωσή του ή για το οποίο παρέχουµε τις υπηρεσίες µας) και, δεύτερον, δυνατότητα «πρόσβασης» 

στα βιβλία (µορφή των βιβλίων, προσβασιµότητα στη βιβλιοθήκη, εργονοµικές διευθετήσεις, 
υποστηρικτικά µέσα και, γενικά, κατάλληλο περιβάλλον).  

(γ) Επίσης, εν ονόµατι τής ελεύθερης –χωρίς εµπόδια– διακίνησης, παρεµβάλλουµε ειδικούς διαδρόµους 
στα πεζοδρόµια για διευκόλυνση τής κινητικότητας προσώπων µε προβλήµατα όρασης και αµέσως µετά, 

αφενός µεν, συµβαίνουν αυτά που βλέπουµε στις εικόνες που ακολουθούν : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Πρόκειται για φωτογραφικό υλικό από σχετική  έρευνα των καθηγητών τής Ιατρικής Σχολής, κυρίου Ι. 
Παπαδόπουλου και κυρίας Χ. Λιάπη ] και, αφετέρου, διαπιστώνεται –εκ των υστέρων βέβαια– η µη 
τήρηση των προδιαγραφών, ως προς τα πρότυπα κατασκευής και τοποθέτησης των ειδικών διαδρόµων. 
Πώς, λοιπόν, να δεχτείς την ενέργεια αυτή ως εφαρµογή τής συµπληρωµατικότητας προς επίτευξη τής 
ισότητας, όταν µάλιστα έχουν πραγµατοποιηθεί πρόσθετες δαπάνες χωρίς αντίστοιχο αποτέλεσµα;  
Αντί λοιπόν να διευκολύνουµε τη διαδροµή τού Π.Μ.Α., τού υπερήλικα, τής εγκύου, τής µητέρας µε το 
νήπιο και καθενός εµποδιζόµενου ανθρώπου, τους αναγκάζουµε να πραγµατοποιούν ελιγµούς 
(«slalom») ανάµεσα στις «πόρτες» που δηµιουργούν τα πάσης φύσεως εµπόδια, διότι σταθµεύουµε το 
όχηµά µας, εκθέτουµε την πραµάτειά µας, σκάβουµε αφήνοντας ανοικτό το όρυγµα και, γενικά, ενεργούµε 
ως εάν ο κάθε χώρος να είναι «το αµπέλι ή το χωράφι µας». Τελικά, οι µόνοι που δεν εµποδίζονται είναι οι 
οδηγοί δικύκλων, οι οποίοι, όσον ούπω, θα περνούν πάνω από τη ράχη µας και στη συνέχεια µέσα από το 
σπίτι µας.  
Έτσι,  στην πράξη το ζητούµενο –εν ονόµατι τής ισότητας και τής θεωρητικής δυνατότητας ελεύθερης 
διεκδίκησης κοινωνικών αγαθών (Παιδεία, στο ένα παράδειγµα, ελεύθερη µετακίνηση «εµποδιζόµενων» 
και «µη εµποδιζόµενων» ανθρώπων στο άλλο) – είναι το κέρδος µας (ως κατασκευαστών, προµηθευτών, 
«διευκολυντών» κ.ά.) και όχι και η διασφάλιση των δικαιωµάτων τού Άλλου. 
Έπειτα απ' αυτά, µε ποιο ηθικό έρεισµα θα καταγγείλουµε τα παιδιά πού κλειδώνουν τις εισόδους των 
σχολείων, γαλουχηµένα µε την αντίληψη ότι είναι καλύτερα να βρίσκονται στο βόλεµα τού «εκτός» ή τού 
τίποτα, παρά µέσα στον χώρο τής προσπάθειας; ∆ιότι, η προστακτική οδηγία για αγώνα και για κάθε 
προσπάθεια εκ µέρους τους –χωρίς «αποβολή» και από τον χώρο τής Παιδείας των ποικίλων 
αντικοινωνικών στερεοτύπων– δεν µπορεί αφ' εαυτής να βοηθήσει τον νέο άνθρωπο να αρχίσει να 
κατανοεί ότι η έννοια τού περιβάλλοντος –όπως θα την προσδιορίσουµε παρακάτω– εµπερικλείεται και 
στις παντός είδους δράσεις τους µέσα και έξω από το Σχολείο.  
(δ) Εάν παρατηρήσουµε τη γενικότερη εξέλιξη τής κοινωνίας, θα διαπιστώσουµε ότι η συζήτηση για την 
«καλή ζωή» και την «ποιότητα ζωής» ναι µεν έχει αποκτήσει νέο περιεχόµενο, το οποίο – εν ονόµατι τής 
ισότητας– αφορά σε όλους τους ανθρώπους, πλην όµως ενέχει πολλούς κινδύνους και δηµιουργεί 
πολλά ζητήµατα, εάν η έννοια τής ισότητας εξαφανίσει ή αποδυναµώσει και τις έννοιες τής κοινωνικής 
αλληλεγγύης, τής αναλογικής συµπληρωµατικότητας και τής αληθούς δικαιοσύνης. Οπότε, υπάρχει 
ανάγκη διατύπωσης προτάσεων γενικού προσανατολισµού αλλά και λειτουργία συγκεκριµένων ενεργειών 
δράσης, ώστε να µπορεί να υπάρχει θετική απάντηση στο ερώτηµα: είναι δυνατόν «να ζεις καλά...µε 
αναπηρία»; Το ερώτηµα αυτό –που δεν είναι προσωπικής έµπνευσης– το συµπληρώνω ως εξής:  
Είναι δυνατόν «να ζεις καλά...µε αναπηρία», όταν η ισότητα ερµηνεύεται στην πράξη ως 
δράση διατήρησης τής ανισότητας και όταν η έννοια τού ερωτήµατος αυτού έχει αποδοθεί, 
εξελικτικά, µε διάφορες προσεγγίσεις  που εξυπηρετούν διαφορετική φιλοσοφία, υπαγορεύοντας 
αντίστοιχες απαντήσεις και, κατά συνέπεια, πρακτικές, όπως, π.χ., η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
γονέων και φορέων σχετικά µε την αξιοποίηση των Κοινωνικών Ρόλων και τα Προγράµµατα 
Εξατοµικευµένων Υπηρεσιών.  



Με µια τέτοια προοπτική, και η έννοια τής εξατοµίκευσης  θα πρέπει, πλέον, να ερµηνευθεί ως 
απόκτηση ελευθερίας εκ µέρους κάθε ανθρώπου, ώστε να µορφοποιεί την καθηµερινή ζωή του, τόσο σε 
ατοµικό όσο και σε διατοµικό-συλλογικό επίπεδο (δυνάµει  τής συµπληρωµατικότητας), στο πλαίσιο 
πάντοτε τής ατοµικής και τής κοινωνικής πραγµατικότητας. ∆ιότι, η κατά ίσο µέγεθος οποιαδήποτε 
παροχή προς όλους δεν καταργεί την ανισότητα, αφού όλοι –«υπαίτια» ή «ανυπαίτια» (λόγω 
κληρονοµούµενων ή επίκτητων χαρακτηριστικών, εξ ιδίας ευθύνης ή υποχρεωτικά)– είµαστε διαφορετικοί 
ή άνισοι.                                                                                                                                                                              
(ε) Για να µη θεωρηθεί από τους συναδέλφους τής µαθηµατικής συλλογιστικής ότι δεν χρησιµοποιήσαµε 
τα κατάλληλα αριθµητικά παραδείγµατα για την ανάδειξη τής κοινωνικής ανισότητας, που εµπερικλείει η 
ποσοτική ισότητα, υπενθυµίζουµε τα εξής : Αν στους όρους µια ανισότητας (Α>Β) προσθέσουµε ή 
αφαιρέσουµε το ίδιο ποσοτικό µέγεθος (x), η ανισότητα διατηρείται. Αντιστρόφως, αν –εν ονόµατι τής 
ισότητας– επιβαρύνουµε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες µε 1% ΦΠΑ επί πλέον –π.χ.,  κατά την αγορά 
ενός προϊόντος–  δεν διατηρούµε απλώς την ανισότητα αλλά διαπράττουµε τη µεγαλύτερη δυνατή αδικία, 
αφού το 1%  τής αξίας βασικών ειδών διατροφής και µόνο αντιστοιχεί σε µεγάλο ποσοστό ενός χαµηλού 
µισθού και σε µηδαµινό ενός υψηλού εισοδήµατος.  
(ς) Τέλος, αν –εν ονόµατι τής ισότητας ή αν θέλετε τής µη διάκρισης– δώσουµε σε όλους τους µαθητές να 
ετοιµάσουν σπίτι τους µια εργασία µε προσφυγή σε έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, τι θα γίνει στην 
οικογένεια που οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν έχουν οικονοµική άνεση για αγορά Η.Υ. και σύνδεσή του µε το 
∆ιαδίκτυο, δεν διαθέτουν οικοδιδάσκαλο, δεν έχουν χρόνο κ.ο.κ. 

Εποµένως, η φιλοσοφία ενεργειών υπέρ τής κοινωνικής ένταξης και ενσωµάτωσης Π.Μ.Α. δεν πρέπει να 
στηρίζεται στην ισότητα αλλά στην αναλογικότητα µε συµπληρωµατικότητα, η οποία περιλαµβάνει (πριν ή 
παράλληλα): αποκατάσταση, προσαρµογή, επαναπροσαρµογή, εργονοµικές διευθετήσεις, υποστηρικτική 
τεχνολογία κ. ά.). 

Κλείνω εδώ το θέµα τής ισότητας, χωρίς να έχω αναφερθεί (για πρώτη φορά βέβαια) τόσο στο πόσες 
εκατονταετίες πριν και από ποιον ακούστηκε το περί ισότητας κήρυγµα όσο στην έννοια τού δικαιώµατος 
κατά Αριστοτέλη 

 

4. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Π.Ζ. ΤΩΝ Π.Μ.Α. 

Ορισµένα ζητήµατα, τα οποία εντάσσονται στους όρους για τη λειτουργία τής κοινωνίας των ανθρώπων, 
είναι και τα εξής:  
Πρώτον: ο προσδιορισµός τής έννοιας τού περιβάλλοντος, η οποία περιλαµβάνει πολλές παραµέτρους, και 
η περιγραφή τού τρόπου διαµόρφωσης τής στάσης µας απέναντι σ' αυτό. Μεταξύ των παραµέτρων αυτών 
περιλαµβάνονται και:  
• η κατοικία και το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον των Π.Μ.Α.,  
• ο γνωστικός χάρτης των ανθρώπων που έχουν προβλήµατα όρασης, δηλαδή η εσωτερική νοητική 
αναπαράσταση τού χώρου που τους περιβάλλει,  
• οι πάσης φύσεως ήχοι, που µας κατακλύζουν καθηµερινά,   
• και ένα πλήθος άλλων στοιχείων.  
∆εύτερον: ο ρόλος που διαδραµατίζει η Παιδεία και η Εκπαίδευση για την αντιµετώπιση τού 
περιβαλλοντικού προβλήµατος και, 
Τρίτον: η εκπαίδευση τού Εκπαιδευτικού.  
Σήµερα, θα προσεγγίσουµε µόνο την έννοια τού περιβάλλοντος  –σε συνάρτηση και µε το 
αίτηµα/στόχο/προσδοκία τής ποιοτικής κοινωνικής ένταξης των Π.Μ.Α.– για τέσσερεις λόγους: 

(α)  Η έννοια τού περιβάλλοντος  περιλαµβάνει παραµέτρους που αφορούν και στην αγωγή και την 
εκπαίδευση, δηλαδή αποτελούν αντικείµενο τής Παιδαγωγικής ή τής Ανθρωπαγωγικής, η οποία αποτελεί 
τον γνωστικό χώρο που υπηρετώ.  
(β) Σύµφωνα µε τις απόψεις ορισµένων ερευνητών, µία από τις τρεις βασικές θεωρίες για τον τρόπο 
αξιολόγησης τής Π.Ζ. των Π.Μ.Α. επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές συνιστώσες της (οι άλλες δύο είναι 
η προσωπική ικανοποίηση και η ικανότητα προσαρµογής που συναρτώνται µε συµπεριφορές, οι οποίες 
θεωρούνται κοινωνικά προσαρµοσµένες).  
(γ) Ορισµένοι κοινωνιολόγοι µελετούν τους δείκτες Π.Ζ. χρησιµοποιώντας µία από τις εξής τρεις 
διαφορετικές πορείες: τη µελέτη κοινωνικών δεικτών, τη µελέτη ψυχολογικών δεικτών και την οικολογική 
ανάλυση.  
Όµως  –ανάλογα µε τους ερευνητικούς στόχους– και η συνδυαστική χρήση των δεικτών αυτών δίνει 
απαντήσεις σε πλήθος σχετικών ερωτηµάτων. Ένας τύπος δείκτη αυτής τής κατηγορίας περιλαµβάνει 
τέσσερα µέρη, τα οποία αντιστοιχούν σε τέσσερεις τοµείς τής ζωής τού Π.Μ.Α.: επικοινωνίας (κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις και δεσµοί µε το εξωτερικό περιβάλλον), αυτονοµίας,  ελευθερίας και  ταυτότητας. 
Σηµειώνεται ότι αυτό το µέσον, το πλέον γνωστό στους ασχολούµενους µε τη νοητική υστέρηση, έχει 
προσαρµοστεί για να χρησιµοποιείται στον τοµέα τής εργασίας.  
(δ) Η κατανόηση και επίλυση των προβληµάτων των προσώπων αυτών, σε συνάρτηση µε το περιβάλλον  
–ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα τού σήµερα και τού αύριο– καλύπτει όλους ανεξαιρέτως 
τους ανθρώπους. 



4.1. Η έννοια τού Περιβάλλοντος 

Η έννοια τού περιβάλλοντος προσεγγίζεται µέσα από την κατηγοριοποίηση των παραµέτρων που το 
συναποτελούν, σηµειώνοντας, εισαγωγικά, ότι: «Η σχέση τού ανθρώπου µε το φυσικό του περιβάλλον 
προσδιορίστηκε πάντοτε από την ερµηνεία τής σχέσεώς του µε τον Θεό και µε τον κόσµο [και ότι] κοινός 
τόπος των δύο ετερόκεντρων ερµηνειών υπήρξε και παραµένει πάντοτε ο άνθρωπος, αλλά µε τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις τής σχέσεώς του µε τον Θεό από τη θρησκεία (θεοκεντρική) και από τη 
φιλοσοφία (ανθρωποκεντρική)» [7,  19].  
Με αφετηρία, λοιπόν, τη δεύτερη θεώρηση (την ανθρωποκεντρική), σε µια πρώτη κατηγορία εντάσσουµε 
το ανθρώπινο , το φυσικό και το τεχνητό περιβάλλον. Σε µια δεύτερη , το εσωτερικό ή 
ατοµικό/προσωπικό (συντίθεται από γενετικές καταβολές και βιολογικές και πνευµατικές ανάγκες και 
κίνητρα) και το εξωτερικό (ανθρώπινο, φυσικό και τεχνητό), το οποίο προσδιορίζεται τοπικά (εγγύς ή 
ευρύτερο) και τροπικά (άµεσο ή έµµεσο). Οι έννοιες αυτές µας είναι περισσότερο κατανοητές µέσα από 
γνωστούς όρους, όπως π.χ.: κληρονοµικότητα, παράγοντες µάθησης, µαθησιακό περιβάλλον, ατοµική και 
υπερατοµική στάση και συµπεριφορά κ.ά. Σε µια τρίτη κατηγορία, παράγωγη των δύο πρώτων, 
εντάσσεται το διαχρονικό περιβάλλον (ανθρώπινο, φυσικό και τεχνητό) -είτε ως χθεσινό, σηµερινό και 
αυριανό είτε ως εγγύς ή απέχον χρονικά-, η επίδραση τού οποίου είναι άµεση ή έµµεση.  
Ως χθεσινό περιβάλλον χαρακτηρίζουµε την κληρονοµούµενη πανανθρώπινη εµπειρία [µέσω τού 
γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας (προφορικός και γραπτός λόγος), τού παραδείγµατος και κάθε άλλης 
µορφής κληροδοτήµατος]. Η εµπειρία αυτή θεµελιώνει, δυναµικά, τη φιλοσοφία τής στάσης µας -ως 
µονάδας και συγχρόνως ως στοιχείου/µέλους οµάδας- τόσο απέναντι στον Εαυτό και το ∆ικό µας όσο και 
απέναντι στον Άλλο και το ∆ικό του. Έτσι, και η φιλοσοφία που διαµορφώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο 
εκφράζει τη συνολική ερµηνευτική και αξιολογική θεώρηση και χρησιµοποίηση εκ µέρους µας τού 
εκάστοτε περιβάλλοντος (ανθρώπινου, φυσικού και τεχνητού). Ως σηµερινό, χαρακτηρίζουµε αυτό που 
προκύπτει από τη συγχρονική επίδραση και αλληλεπίδραση τού συνόλου των στοιχείων που 
προαναφέραµε, και ως αυριανό, τη διαθήκη ή το κληροδότηµα µε το οποίο το εκάστοτε σηµερινό 
περιβάλλον προικίζει το αυριανό.  
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο τής διαδραστικής σχέσης τού ανθρώπου µε το περιβάλλον παρατηρούµε δύο, 
ακόµη, βασικές κατηγορίες. 
Η πρώτη κατηγορία, αντιπροσωπεύει σχέσεις, οι οποίες τελούν σε συνάρτηση µε το υποκείµενο, το 
αντικείµενο, το κατηγόρηµα και, γενικά, τους προσδιορισµούς που τις περιγράφουν, οπότε 
οι σχέσεις αυτές:  
(i) συνιστούν διάφορα είδη (π.χ., δυαδικές, οικογενειακές, εργασιακές, κοινωνικές, ευκαιριακές, 
ουσιαστικές, τυπικές, ιδεολογικές, αξιακές, τοπικές, υπερτοπικές, εθνικές, διεθνείς, παγκόσµιες κ.ά),  
(ii) δηµιουργούνται σε κάποιο χώρο και κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά µέσα στο 
φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον τού χώρου αυτού (π.χ., σπίτι, σχολείο, υπηρεσία, λεωφορείο, κατάστηµα, 
κοινότητα, χωριό, πόλη, κράτος, ήπειρο, γη, θάλασσα, ατµόσφαιρα, διάστηµα, οικονοµικό πεδίο, πεδίο 
παραδοσιακής µάχης κ.λπ.),   
(iii) πραγµατοποιούνται τυχαία ή σκόπιµα (µας προκύπτουν ή τις επιζητούµε, τις επιθυµούµε ή µας τις 
επιβάλλουν),                                                                                                                                                                        
(iv) έχουν διάρκεια (διαρκούν λίγο, πολύ, όσο ζούµε κ.λπ.), και                                                                               
(v)  έχουν συχνότητα (διακόπτονται, ξαναρχίζουν κ.λπ.).  
Η δεύτερη κατηγορία, αφορά στην ερµηνευτική προσέγγιση των αποτελεσµάτων τής συµπεριφοράς τού 
ανθρώπου, η οποία εκδηλώνεται τόσο µέσα στο φυσικό περιβάλλον -που ο ίδιος αξιοποιεί, εκµεταλλεύεται 
και µεταλλάσσει- όσο και µέσα στο τεχνητό περιβάλλον που, και πάλι, ο ίδιος κατασκευάζει και 
χρησιµοποιεί. Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσµατα που έχουµε -σε επίπεδο ή µεγέθη γενεών- είναι 
συνήθως τα εξής: 
(i) παροντική ή βραχυπρόθεσµη βελτίωση τής ποιότητας τής δικής του ζωής και, ενδεχοµένως, και άποιων 
άλλων,  
(ii) βραχυπρόθεσµη βελτίωση τής δικής του ζωής και µεσοπρόθεσµη υποβάθµιση τής ζωής των άλλων –σε 
πολλές δε περιπτώσεις ακόµη και τής δικής του- και  
(iii) µακροπρόθεσµη υποβάθµιση τής ζωής όλων ανεξαιρέτως.  
Με την τακτική αυτή -και εφόσον βέβαια οι σχετικές επιστηµονικές παρατηρήσεις και µετρήσεις για το 
περιβάλλον και τα εξ αυτών συµπεράσµατα είναι αξιόπιστα- δεν ξέρω για ποια ζωή, ποιων οργανισµών, 
ποιοι άνθρωποι θα µιλάνε στις επόµενες γενιές. 

Τελικά, συνεκτιµώντας όλες αυτές τις παραµέτρους και τις παράγωγες εκδοχές τους, αξιολογούµε το 
αποτέλεσµα, δηλαδή την ποιότητα αλλά και τη σηµαντικότητα τής σχέσης τής εκάστοτε επίδρασης και 
αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπου και «περιβάλλοντος» και εποµένως τής Π.Ζ. του, συγχρονικά και 
διαχρονικά ή οριζόντια και κάθετα. Η διαδικασία αυτής τής συγχρονικής και διαχρονικής επίδρασης και 
αλληλεπίδρασης αποτελεί συνεχή «προσαρµογή» τού ανθρώπου στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, 
µε τροποποίηση των όρων τής σχέσης του µε αυτό. Όµως, η διαδικασία µάθησης «κοινωνικής 
συµπεριφοράς» και, γενικότερα, συµµετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι έχει ένα ειδοποιό χαρακτήρα 
αποφασιστικής σηµασίας. Αποτελεί είτε επιλογή, αποδοχή και µίµηση είτε, αντίθετα, απόρριψη ποικίλων 
προτύπων (υποχρεωτικώς ή ελευθέρως, ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως και στις δύο περιπτώσεις), τα οποία 
χρησιµοποιούνται είτε ολικώς ή µερικώς τροποποιηµένα είτε σε αυτοτελή ή συνδυαστική µορφή.  
Μετά τα παραπάνω, το ερώτηµα που τίθεται, και στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει απάντηση είναι το εξής:  
-Ποιος µπορεί, τελικά, να είναι ο ρόλος τής Παιδείας στη διαµόρφωση «συνεργατικής» σχέσης ανθρώπου 
και περιβάλλοντος και τι µπορεί να συµβάλει στην αντιστροφή τής υφιστάµενης αρνητικής σχέσης;  
Όµως, το ζήτηµα αυτό δεν θα µας απασχολήσει σήµερα [βλ. σχετ. 5, 43-64]. 



 4.2. Η έννοια τής Π.Ζ. των  Π.Μ.Α. 

Μετά τα όσα ελέχθησαν, αν επιχειρούσαµε να προσδιορίσουµε την έννοια τής ποιότητας -χωρίς τη 
βοήθεια οργανισµών ελέγχου τυποποίησης και ποιότητας ή εν πάση περιπτώσει ενός γνωστού λεξικού-, θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελεί ένα ειδοποιό στοιχείο που καταξιώνει ή απαξιώνει τα χαρακτηριστικά, 
το περιεχόµενο, τα συστατικά ενός όρου (αντικειµένου, καταστάσεως, αξίας, τρόπου ζωής ενός προσώπου 
κ.λπ.), όταν ο όρος αυτός συγκρίνεται µε έναν άλλον αντίστοιχο ή µη αντίστοιχο όρο είτε συγχρονικά είτε 
σε συνάρτηση µε προηγούµενη ή προσδοκώµενη ανάλογη ή ιδεατή κατάστασή του.  
Επίσης, αναφερόµενοι στη ζωή ενός προσώπου θεωρούµε, συνήθως, ως Π.Ζ. τα θετικά ή αρνητικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία προσδιορίζουν τον τρόπο διαβίωσής του, σε σύγκριση µε τα θεωρούµενα ως 
πρότυπα χαρακτηριστικά τού τρόπου διαβίωσης ενός άλλου ή άλλων προσώπων. Κατά συνέπεια, στον 
ορισµό τής ποιότητας -και κυρίως στην τελευταία περίπτωση- εµπεριέχεται ένας υψηλός βαθµός 
υποκειµενικότητας και ενδεχοµένως αυθαιρεσίας, ακόµη και όταν η κρίση στηρίζεται σε δείκτες γενικά 
αποδεκτούς και διάφορα θεωρητικά πρότυπα. 

Έτσι, εάν υιοθετήσουµε την ερµηνευτική απόδοση τού εννοιολογικού περιεχοµένου των όρων τής ένταξης 
και τής ενσωµάτωσης που προανέφερα (ενότητα 2), θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι, υπ' αυτή την έννοια, η 
κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση µε Π.Ζ. µπορεί να ερµηνευτεί -χωρίς υψηλό βαθµό υποκειµενικότητας- 
µε το εξής παράδειγµα τού Roll για τον σχολικό χώρο:  
«Στα σχολεία επιτυγχάνεται µερικές φορές η λειτουργική ένταξη, αφού οι µαθητές µε και χωρίς ειδικές 
ανάγκες µοιράζονται τους ίδιους χώρους και ασχολούνται µε τις ίδιες ή παρόµοιες δραστηριότητες. Παρά 
ταύτα, τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες παραµένουν κοινωνικά αποµονωµένα. Κοινωνική ένταξη και 
ενσωµάτωση σηµαίνει πλήρης συµµετοχή στις κοινωνικές συναναστροφές µέσα σε φυσιολογικούς χώρους 
και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι που συµµετέχουν να αποτελούν µέρος ενός σταθερού κοινωνικού 
ιστού. Η πλήρης συµµετοχή αποδεικνύεται µε τη σύναψη σχέσεων που κυµαίνονται από σταθερές αλλά 
περιστασιακές γνωριµίες µέχρι στενές προσωπικές σχέσεις» [1, 126-127].                                                          

4.2.1. Ορισµοί τής Π.Ζ.  
Ο όρος «ποιότητα ζωής» προβάλλεται σήµερα όλο και περισσότερο σε σχέση µε το παρελθόν και αφορά σε 
ποικίλους τοµείς και δραστηριότητες (π.χ., φιλολογικά κείµενα, πολιτική, επιχειρήσεις, καταναλωτική 
ικανοποίηση, πληροφόρηση, υγεία, περιβάλλον, εκπαίδευση). Παρ' όλα αυτά δεν µπορεί να υπάρξει ένας 
µόνο ορισµός τής Π.Ζ. και αυτό στο οποίο φαίνεται να συµφωνούν οι ερευνητές είναι ότι οποιαδήποτε 
εκτίµηση τής Π.Ζ. είναι ουσιαστικά υποκειµενική και ότι ο προσδιορισµός ενός τόσο πολύπλοκου θέµατος 
είναι ακόµη πιο δύσκολος, όταν αναφέρεται στα Π.Μ.Α. Εξαιτίας, λοιπόν, τής ποικιλίας των προσεγγίσεων 
τής Π.Ζ., είµαστε υποχρεωµένοι να ανατρέξουµε σε µία βιβλιογραφία ευρέος φάσµατος, ώστε να καταστεί 
δυνατή η κατανόηση τής Π.Ζ. και η προοπτική της. 
Από τις ήδη υπάρχουσες σχετικές µελέτες φαίνεται ότι δεν υπάρχει απλός ορισµός τής Π.Ζ. για πρόσωπα 
µε ή χωρίς αναπηρία. Αυτό οφείλεται στο ότι οι προσπάθειες για τον ορισµό ή την αξιολόγηση τής Π.Ζ. 
αντανακλούν, κατ' ανάγκη, πολιτισµικές και κοινωνικές αξίες, αντιλήψεις, συναισθήµατα, απόψεις των 
εµπλεκόµενων προσώπων και, γενικά, αντιλήψεις που εκφράζουν τα κοινωνικά και τοπικά πλαίσια.  
Η έννοια Π.Ζ. εµπερικλείει µια γνωστική διάσταση, αφού περιγράφει τη σχέση ανάµεσα στις 
αντικειµενικές συνθήκες ζωής και την αξιολόγηση αυτών των συνθηκών από το υποκείµενο. Έτσι, από τη 
σκοπιά τού υποκειµένου,  η Π.Ζ. είναι ο βαθµός πλήρωσης ή ικανοποίησης των σωµατικών, βιολογικών, 
ψυχολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών του. Από τη σκοπιά των περιβαλλοντικών όρων, η 
Π.Ζ. είναι ο βαθµός τής ικανότητας και δυνατότητας τού περιβάλλοντος να «προσφέρει» τα απαραίτητα 
εφόδια για αντιµετώπιση των αναγκών αν και, σύµφωνα µε την κοινωνική θεωρία, το βασικό στοιχείο τής 
Π.Ζ. είναι το να εργάζεσαι χωρίς να έχεις την ανάγκη τού άλλου. 

Μία έρευνα που πραγµατοποίησε το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Αναπηρία και την Αποκατάσταση 
στις Η.Π.Α. –κάνοντας ανασκόπηση εκατό εγγράφων πηγών, στις οποίες γινόταν αναφορά για τα Π.Μ.Α. 
και την Π.Ζ.,– διέκρινε τέσσερεις τύπους ορισµών: (i) υπονοούµενους ορισµούς (π.χ., ορισµοί που 
θεωρούν ότι «κανονικοποίηση» σηµαίνει καλύτερη Π.Ζ.), (ii) λειτουργικούς ορισµούς (ο ορισµός 
καθοδηγείται από τη µεθοδολογία έρευνας), (iii) κυριολεκτικούς ή λογικούς ορισµούς (αντανακλούν 
απόψεις, φιλοσοφία, αξίες ή πιστεύω που έχει δηλώσει ο συγγραφέας) και (iv) ακούσιους ορισµούς 
(αντανακλούν µη δηλωµένα πιστεύω και αξίες).  
Παρ' όλα αυτά, κανένας ορισµός δεν έχει την έννοια τής διαρκούς ισχύος. Γι' αυτό και κάποιοι ερευνητές, 
σε αντίθεση µε άλλες προσεγγίσεις, έδωσαν έµφαση στην πρόσκαιρη, σχετική και ατοµική φύση τού 
ορισµού τής Π.Ζ. 

4.2.2.  Η έννοια τής Π.Ζ. των Π.Μ.Α.  
Η έλλειψη συµφωνίας –ως προς τον ορισµό τής Π.Ζ. των ανθρώπων ή τη µεθοδολογία που τη µελετά– 
έχει, κατά κάποιο τρόπο, επίπτωση πάνω στους στόχους των προσώπων, µε ή χωρίς αναπηρία, τα οποία, 
επιδιώκοντας µια καλύτερη Π.Ζ. και στηριζόµενα στις διάφορες αντιλήψεις, εικάζουν τον βαθµό στον 
οποίο ποικίλοι παράγοντες θα την επηρεάσουν. Η επιδίωξη τής Π.Ζ. από τα Π.Μ.Α. δεν είναι λιγότερο 
σύνθετη από την αντίστοιχη επιδίωξη που έχουν όλοι οι άνθρωποι, διαχρονικά. Για να γίνουν κατανοητές 
οι επιδράσεις τής ατοµικής εµπειρίας, οι οποίες προέρχονται τόσο από τις πολιτισµικά καθορισµένες όσο 
και από τις κοινές ανθρώπινες αξίες και ανάγκες που αποτελούν τη βάση για τις υποκειµενικές εκτιµήσεις 
τής Π.Ζ. των Π.Μ.Α., θα πρέπει να αναστοχαστούµε παρόµοιες επιδράσεις που συνδέονται µε τις αξίες για 
την Π.Ζ. τού 90% των ανθρώπων. ∆ηλαδή, θα πρέπει να αποφύγουµε τις στερεότυπες υποθέσεις για την 



Π.Ζ. των Π.Μ.Α., στηριζόµενοι στην εµπειρία και τις πολιτισµικές αξίες των άλλων, και να προσεγγίσουµε 
τα σχετικά θέµατα µε µια διάθεση σεβασµού των αξιών και των αναγκών κάθε Π.Μ.Α.  
Άλλωστε, η κατανόηση, και κατά την άποψη τού οµιλούντος η ενσυναίσθηση [µε την έννοια τής εξίσου ή 
συγχρόνως µε τον άλλο αίσθησης τού αυτού πράγµατος] µιας φτωχής Π.Ζ. ενός προσώπου -γεµάτης από 
ασθένειες, ευπάθεια και εξάρτηση- ίσως «εµπλουτίζει» κάποιο άλλο πρόσωπο µε νέες διαισθητικές και 
υπαρξιακές αντιλήψεις για τη φύση τής ανθρώπινης ζωής και την αδιάκοπη εξάρτηση και αβεβαιότητά 
της. 

 Πάντως, µερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έννοια τής Π.Ζ., γενικώς, αν και είναι ζήτηµα κρίσιµης 
σηµασίας, προκαλεί σύγχυση, είναι απροσδιόριστη από κλινικής άποψης και «ασύλληπτη» 
εννοιολογικά. Παρ’ όλα αυτά, προκειµένου περί Π.Μ.Α. και των στοιχείων που προσδιορίζουν την 
ταυτότητά του, η κρατούσα σήµερα αντίληψη επικεντρώνεται πλέον στην προτεραιότητα τού προσώπου 
πάνω στην αναπηρία. Εποµένως, πριν απ' όλα εκτιµάται το πρόσωπο στην ολότητά του, τη µοναδικότητά 
του, καθώς και την εσωτερική του αξία και όχι υπό το πρίσµα των ανεπαρκειών του, των περιορισµών του 
ή τής αναπηρίας του. ∆ηλαδή µιλάµε πλέον για «πρόσωπο µε αναπηρία», κάτι που σηµαίνει ότι το 
πρόσωπο µε αναπηρία δεν είναι εξ ολοκλήρου ή παντελώς ανάπηρο. Αυτή την αλλαγή οπτικής µπορεί να 
αποδώσει ο όρος «πρόσωπο που παρουσιάζει µια αναπηρία» ή «πρόσωπο που έχει µια 
αναπηρία», οπότε έτσι υπογραµµίζεται, κατά τρόπο περισσότερο σαφή, ότι το πρόσωπο έχει 
πρωτεύοντα ρόλο και η αναπηρία δευτερεύοντα. Κατ' ακολουθία, στον τοµέα παροχής υπηρεσιών 
µιλάµε για «γενικές υπηρεσίες», που αφορούν σε όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα, και για «διακεκριµένες 
υπηρεσίες», που αφορούν στα προβλήµατα τής αναπηρίας και όχι στα Π.Μ.Α. (π.χ., κοινωνικές υπηρεσίες, 
ιατρικές υπηρεσίες, κ.λπ.).  

Θεωρητικά, λοιπόν το Π.Μ.Α., ως πρόσωπο-µέλος τής κοινωνίας µας, καλείται να διαδραµατίσει τους 
διαφόρους ρόλους, οι οποίοι υφίστανται και ανήκουν στον καθένα στα πλαίσια αυτής τής κοινωνίας, και 
να ζήσει σε χώρους και σε παρόµοιες συνθήκες µε αυτές των συµπολιτών του, µε κύριο όργανο ή µέσο την 
αναλογική συµπληρωµατικότητα και µε πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση τής Π.Ζ. του. Ο Magerotte 
σηµειώνει σχετικά: Ως παιδί, να µπορεί να ζήσει µε την οικογένειά τού και να πηγαίνει σε «γενικές» 
µονάδες νηπιακής και προσχολικής φροντίδας και αγωγής, κατά τη µαθητική περίοδο να πηγαίνει στο 
σχολείο και, γενικά, σε κάθε οργανισµό που ασχολείται µε τη νεότητα , κατά την ενηλικίωση να εργάζεται, 
να διαµένει σε ικανοποιητική κατοικία και να διάγει ολοκληρωµένη κοινωνική και πολιτική ζωή. 
Συµµετοχή στην κοινωνική ζωή σηµαίνει ότι το Π.Μ.Α. µπορεί να συναντά τους άλλους, να ζει στο ίδιο 
περιβάλλον µε τους άλλους, να δραστηριοποιείται κατά τον αυτό «τύπο» µε τους άλλους. Η γενική οπτική 
γωνία µέσα από την οποία εξετάζεται η συµµετοχή αυτή καλύπτει, κατ' αρχάς, τη µη - εξαίρεση και στη 
συνέχεια την ένταξη, όχι απλώς σωµατική αλλά και λειτουργική, και, γενικά, ένταξη που αναφέρεται σε 
όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις [4, 49]. 

Με τον προσανατολισµό αυτό, η προοπτική συνολικής συµµετοχής των Π.Μ.Α. στην κοινωνική ζωή 
προϋποθέτει σεβασµό όχι µόνο των δικαιωµάτων που πρέπει να απολαµβάνουν όλοι γενικώς, αλλά και 
εκείνων των ειδικών δικαιωµάτων που προέρχονται από ιδιαίτερες ανάγκες. Η επίτευξη ενός τέτοιου 
στόχου επιδιώκεται µέσω των Προγραµµάτων Εξατοµικευµένων Υπηρεσιών, τα οποία προσδιορίζουν και 
αξιολογούν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες (υποκειµενικές και αντικειµενικές), τους φορείς 
και υπηρεσίες παροχής τής αναγκαίας πληροφόρησης, εκπαίδευσης βοήθειας, προσανατολισµού κ.λπ., τη 
διάρκεια πάσης φύσεως παροχών, την έναρξη κάθε φάσης υποστήριξης, τα µέσα αξιολόγησης και, γενικά, 
τις αρµοδιότητες και ευθύνες κάθε πλευράς. Επίσης, προβλέπεται να παρέχεται υποστήριξη, σε κάθε 
δυνατή ευκαιρία, και να περιορίζεται στο ελάχιστο η αποµάκρυνση τού Π.Μ.Α. από τον συνήθη χώρο 
διαµονής, προκειµένου να τού προσφερθεί η οποιαδήποτε βοήθεια. Οι βασικοί αυτοί όροι για την παροχή 
βοήθειας στο Π.Μ.Α., ώστε να υπάρξει ζωή µε συνεχώς βελτιούµενη ποιότητα, εξαρτώνται από τη συνεχή 
βελτίωση τής ποιότητας των αρµοδιοτήτων τού ανθρώπινου πλαισίου.  

Επιγραµµατικά, θα λέγαµε ότι εάν δεχόµαστε την ανάγκη πλήρους κοινωνικής ένταξης τού Π.Μ.Α., 
δηλαδή ένταξης φυσικής, λειτουργικής και κοινωνικής µε Π.Ζ., σηµαίνει ότι τού επιτρέπουµε, ή έστω δεν 
το παρεµποδίζουµε, να καταστεί ενεργός µέτοχος στη ζωή τής κοινότητας, δηλαδή τού υποδεικνύουµε και  
τού παρέχουµε –σε συνάρτηση µε τις ειδικές ανάγκες του και τα αιτήµατά του– την αναγκαία υποστήριξη 
για να αναλάβει πλήρως το σύνολο των κοινωνικών του ρόλων. Και ενώ η έµφαση αποδίδεται στην ένταξη 
τού Π.Μ.Α., τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να αποκοµίσει ένα Π.Μ.Α. δεν ωφελούν µόνο το ίδιο αλλά και 
ολόκληρη την κοινωνία.                                                                                                                                                    
Οι βασικές σκέψεις, οι οποίες εκπηγάζουν από τη θεωρητική αυτή προσέγγιση, ερµηνευόµενες µε την 
προοπτική τής πρακτικής εφαρµογής τους, συνθέτουν σχετικές αρχές για τις οποίες θα γίνει λόγος σε 
άλλη, ενδεχοµένως, διάλεξη, παρουσιάζοντας και µια ερευνητική πρότασή µας για ένα µοντέλο µέτρησης 
τής Π.Ζ. [παρουσιάστηκε στο 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Π.Ζ. στη Φινλανδία (1995)] .  



 

Πριν κλείσω τη σηµερινή διάλεξη, θα ήθελα να σηµειώσω ότι µερικές από τις ερµηνείες, οι οποίες 
χρησιµοποιούνται για την Π.Ζ. όλων µας, αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες και τις αντιφάσεις τής 
σηµερινής κοινωνίας και ιδιαίτερα τους δυσµενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι µας 
αποµακρύνουν από έναν ορθολογικό τύπο ζωής που φιλοδοξεί να «ρυθµίσει» η «ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ» . 

 

 



 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κλείνοντας, και αφού ευχαριστήσω για την τιµητική πρόσκληση τού ΣΟΚ µέσω τού κ. προέδρου του (πολύ 
πριν εκλεγώ ως µέλος τού ∆.Σ. ) θέλω να επαναλάβω ορισµένα από τα µηνύµατα µε τα οποία εδώ και 
τριάντα περίπου χρόνια αρχίζω και τελειώνω τις παραδόσεις των µαθηµάτων µου στους φοιτητές:  
(α) Το µήνυµα τής αληθούς ισότητας έχει ζωή 2000 περίπου χρόνων [Γαλ. 3, 28].  
(β) Όχι πλέον αλυσιτελή κηρύγµατα περί ισότητας, αλλά περί αναλογικής- συµπληρωµατικότητας των 
ενεργειών για κάλυψη τού ελλείµµατος, η οποία συµβάλλει στον σταδιακό-προοδευτικό περιορισµό τής 
διάκρισης και τής διαφοράς.  
(γ) Ένταξη χωρίς Π.Ζ. σηµαίνει επίταση τής διάκρισης και παγίωση τής περιθωριοποίησης.  
(δ) Κάθε ενέργεια για βελτίωση τής Π.Ζ. ενός Π.Μ.Α. δεν περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο σ' αυτό αλλά 
έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, αφού κάθε σχετικό µέτρο που λαµβάνεται καλύπτει, άµεσα ή έµµεσα, τη 
συνολική λειτουργία τής κοινωνίας των ανθρώπων, ξεκινώντας από το άµεσο περιβάλλον του και 
φθάνοντας στο σύνολο των ανθρώπων. ∆ιότι, οι αλληλεπιδράσεις –µεταξύ τής ατοµικής µοναδικότητας, 
τής ανθρώπινης καθολικότητας και τής πολιτισµικής διαφορετικότητας– επηρεάζουν κάθε πρόσωπο και 
οµάδα προσώπων, καθόσον µάλιστα, όλοι ανεξαιρέτως, σε διαφορετικές στιγµές επιλέγουν και θέτουν 
διαφορετικές προτεραιότητες για τους παράγοντες τής Π.Ζ. 
(ε) Ο σκοπός τής αγωγής είναι κοινός για όλους και ο όρος Ειδική Αγωγή απορρίπτεται. ∆εκτός, πλέον, ως 
ανάγκη πρώτα των ανθρώπων χωρίς αναπηρία [οικογένεια, εκπαιδευτικός, εργοδότης κ. ά.).  
(ς) Μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων ο καθένας δεν εκπροσωπεί το πλήρες δικαίωµα ως προς τα πάντα 
(παράδειγµα οι συνυπηρετούντες σε ένα πλοίο) [Αριστοτέλης-Πολιτικά Γ΄, 1276b, 22-29).  
(ζ) Το σήµερα είναι καλύτερο από το χθες και το αύριο προοιωνίζεται καλύτερο από το σήµερα, µε τον 
βραδύ πάντοτε ρυθµό τής οποιαδήποτε αλλαγής την οποία ζει, χωρίς να την αντιλαµβάνεται, η εκάστοτε 
επόµενη γενιά.                                                                                                                                                                
Αυτή τη σκέψη την κατέθετα µέχρι πρότινος, τώρα πλέον φοβάµαι ότι θα πρέπει να τξην αντικαταστήσω 
µε κάτι που πρωτάκουσα παιδί: «µη χειρότερα, µη χειρότερα.... κάθε πέρυσι και ωραιότερα».  
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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