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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Η σύγχρονη πολυδιάστατη προσέγγιση της αναπηρίας και οι σοβαρές δυσκολίες
των αναπήρων να διασφαλίσουν, σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, τις συνθήκες
μιας «φυσιολογικής» και ισότιμης με τους μη ανάπηρους ζωής είναι θέματα πολύ
γνωστά στους επαγγελματίες του χώρου. Μεταξύ αυτών, οι κοινωνικοί λειτουργοί
ανέκαθεν στάθηκαν κοντά στο ανάπηρο άτομο παρέχοντας προς όφελός του και
της οικογένειάς του μια ποικιλία υπηρεσιών, από επίλυση πρακτικών προβλημάτων
έως ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη και συνηγορία.

Μερικά από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ανάπηρα παι-
διά και ενήλικες παρουσιάζονται στα άρθρα του τρίτου τεύχους της Κοινωνικής Ερ-
γασίας αυτής της χρονιάς. 

Ο ψυχίατρος Γιώργος Νικολαϊδης και ο ψυχολόγος Γιώργος Τσουβέλας παρα-
θέτουν, μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, στοιχεία για τη σύνδεση φαινομένων
βίας με τους χώρους παροχής υπηρεσιών σε παιδιά με αναπηρία. Τα ερευνητικά
δεδομένα διεθνώς υποστηρίζουν υψηλότερα ποσοστά κακοποίησης-παραμέλησης
των παιδιών με αναπηρία –σωματική, νοητική, ψυχοκοινωνικές δυσκολίες–, στους
χώρους φροντίδας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους,
συγκριτικά με παιδιά χωρίς αναπηρία. Οι συγγραφείς εστιάζουν σε κρίσιμα ζητή-
ματα, όπως η πολυ-θυματοποίηση, η υπο-αναφορά των περιστατικών, το προφίλ
των δραστών και η συστημική ανακύκλωση της βίας. Μεταξύ των προτάσεών τους
για την πολιτική υγείας και πρόνοιας, περιλαμβάνονται η εκπαίδευση του προσω-
πικού των χώρων φροντίδας, οι δημοκρατικές, συλλογικές και εποπτικές διαδικα-
σίες στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων, η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων και μεθο-
δολογίας για τη διερεύνηση –διάγνωση των περιστατικών βίας, η επαρκής χρημα-
τοδότηση των δομών ψυχικής υγείας.

Η έρευνα της κοινωνικής λειτουργού-επιστημονικής συνεργάτιδος στο ΤΕΙ Αθή-
νας Αικατερίνης Παχή και των κοινωνικών λειτουργών Αγγελικής Σκούρα και Ελέ-
νης Γιαννοπούλου αναφέρεται σε γνώσεις και στάσεις των επαγγελματιών ως προς
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη σεξουαλική ζωή και τη δημιουργία οι-
κογένειας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 95 επαγγελματίες υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων, από τρεις Υπηρεσίες αποκατάστασης και φροντίδας ατόμων με ανα-
πηρία. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας –τα ευρήματα της οποίας συμπίπτουν με αυ-
τά άλλων ερευνών– είναι ότι, ενώ οι περισσότεροι επαγγελματίες υποστηρίζουν το
δικαίωμα των αναπήρων στη σεξουαλική ζωή και τη γονεϊκότητα, παρουσιάζονται
επιφυλακτικοί ως προς την ικανότητα των αναπήρων να αντεπεξέλθουν στις απαι-
τήσεις της οικογενειακής ζωής. Οι θετικές στάσεις των ερωτώμενων είναι περισσό-
τερες όταν πρόκειται για άτομα με σωματικές αναπηρίες, ενώ για άτομα με νοητική



υστέρηση, οι δύο στους πέντε επαγγελματίες πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ενθαρ-
ρύνονται στη διερεύνηση της σεξουαλικότητάς τους. Σημαντικό επίσης εύρημα της
μελέτης είναι ότι το σύνολο σχεδόν των ερωτώμενων δεν έχουν εκπαιδευτεί επί των
συγκεκριμένων θεμάτων. Οι συγγραφείς καταλήγουν με προτάσεις και για τον ρό-
λο των κοινωνικών λειτουργών.

Η καθηγήτρια εφαρμογών Μαρία Δούκα με ομάδα κοινωνικών λειτουργών πα-
ρουσιάζουν μελέτη για τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των αθλητών με αναπη-
ρία που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Οι 51 αθλητές του δείγμα-
τος της έρευνας προέρχονται από τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιο-
νικών. Σχεδόν στο σύνολό τους οι ανάπηροι αθλητές εκφράζουν θετικά συναισθή-
ματα για τη συμμετοχή τους στους Αγώνες και γενικά την ενασχόλησή τους με τον
αθλητισμό, δεδομένου μάλιστα ότι οι μισοί και πλέον έχουν κερδίσει μετάλλια. Πα-
ράλληλα όμως διατυπώνονται συναισθήματα δυσαρέσκειας για πρακτικά προβλή-
ματα (μετακινήσεις, συνθήκες προπόνησης κ.ά.), για έλλειψη πόρων και ανεπαρκή
νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Οι συγγραφείς κάνουν ειδική ανα-
φορά στον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού κοντά στον ανάπηρο αθλητή, επιση-
μαίνοντας ότι για τους περισσότερους αθλητές της έρευνας, ο ρόλος αυτός δεν εί-
ναι γνωστός ή διακριτός.

Τέλος, προτείνουμε στους αναγνώστες μας δύο βιβλία που εκδόθηκαν εντός του
έτους: Τον συλλογικό τόμο Εξαρτήσεις στη Εφηβεία. Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η
αντιμετώπισή τους, που έχουν επιμεληθεί οι Α. Κουμούλα και Κ. Σκλάβου, και το Άν-
δρας, ο αγαπημένος άγνωστος, της κλινικής ψυχολόγου Λ. Καλλιέρου.

Η Συντακτική Επιτροπή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 111-2013 134



ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΒΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΒΙΑ

Γιώργος Νικολαΐδης1, Γιώργος Τσουβέλας2

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας ανασκόπησης επιχειρείται να δοθεί μια συνοπτική ει-
κόνα του φαινομένου της βίας στους χώρους παροχής υπηρεσιών σε παιδιά με ανα-
πηρία. Τα υπάρχοντα εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με την επίπτωση και τον επι-
πολασμό της κακοποίησης-παραμέλησης σε παιδιά με αναπηρία εμπίπτουν σε πε-
ριορισμούς που έχουν να κάνουν με ζητήματα έλλειψης ευρέως αποδεκτών τόσο εν-
νοιολογικών όσο και λειτουργικών ορισμών για την κακοποίηση - παραμέληση παι-
διών, και με σημαντικά προβλήματα στο μεθοδολογικό σχεδιασμό των διαθέσιμων
μελετών. Γίνεται ειδική ευσύνοπτη μνεία σε κρίσιμα ζητήματα όπως η πολυ-θυμα-
τοποίηση, η υπο-αναφορά των περιστατικών, το προφίλ των δραστών και η συστη-
μική ανακύκλωση βίας, απόρροια αλληλεπιδρόντων παραγόντων. Τέλος, παρατί-
θενται συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικών υγείας μέσα από τη σκοπιά της προ-
στασίας παιδιών με αναπηρία από κάθε μορφή κακοποίησης.

Λέξεις κλειδιά: Βία, παιδιά με αναπηρία, παιδική προστασία 

Εισαγωγή

Στα πλαίσια της παρούσα ανασκόπησης θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε τις
διαστάσεις της συνάφειας της βίας με τους χώρους παροχής υπηρεσιών σε Άτομα

1. Ψυχίατρος, MA, MSc, PhD, Κέντρο για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παρα-
μέλησης των Παιδιών,  Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγεί-
ας του Παιδιού.

2. Ψυχολόγος, MSc, MPH, PhD, Κέντρο για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης-Πα-
ραμέλησης των Παιδιών, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγεί-
ας του Παιδιού.



με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ιδιαίτερα από τη σκοπιά της προστασίας παιδιών ΑμεΑ από
κάθε μορφή βίας.

Θέλοντας να δώσουμε ένα εννοιολογικό ορισμό για τη βία θα χρησιμοποιήσου-
με τον ορισμό που δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σύμφωνα με τον
οποίο «βία είναι η εμπρόθετη χρήση φυσικής δύναμης ή εξουσίας, επαπειλούμενη
ή πραγματική, εναντίον ενός άλλου προσώπου, του ίδιου του εαυτού ή μιας ομάδας
ανθρώπων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση ή την αυξημένη πιθανότητα
επέλευσης τραυματισμού, θανάτου, ψυχολογικής βλάβης, στρεβλής ανάπτυξης ή
αποστέρησης» (W.H.O., 1997). 

Σκόπιμο κρίνεται στα πλαίσια της παρούσα ανασκόπησης να γίνει ξεχωριστή ανα-
φορά στην τυπολογία της βίας. Κατά τον W.H.O. (1997), κάθε τύπος βίας δύναται
να κατατάσσεται σε μια από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες: τη σωματική, τη σε-
ξουαλική, την ψυχολογική και την παραμέληση. 

Η ταξινόμηση της βίας ως προς το άτομο–ομάδα στόχο ορίζεται ως α) βία προς τον
εαυτό, με υποκατηγορίες την αυτοκτονικότητα και την αυτοκαταστροφικότητα, β)
διαπροσωπική βία και γ) συλλογική βία με υποκατηγορίες την πολιτική, την κοινω-
νική και την οικονομική. Η διαπροσωπική βία θα μας απασχολήσει σε μεγαλύτερο
βαθμό στα πλαίσια της παρούσας ανασκόπησης. Η διαπροσωπική βία χωρίζεται σε
ενδοοικογενειακή / μεταξύ συντρόφων και έχει ως υποκείμενα και δράστες βίας τα
παιδιά, τους συντρόφους ή τους ηλικιωμένους και σε βία στην κοινότητα (συστημι-
κή) που έχει ως υποκείμενα και δράστες τόσο γνωστούς όσο και αγνώστους. Οι πα-
ραπάνω μορφές βίας δύναται να έχουν τη μορφή της σωματικής, της σεξουαλικής,
της ψυχολογικής και της αποστέρησης/παραμέλησης (W.H.O., 1995).

Προκειμένου να κατανοηθούν περαιτέρω πτυχές της τυπολογίας που προτείνεται
από τον WHO (1997), θα γίνει μια σύντομη αναφορά στον φασματικό χαρακτήρα
της Κακοποίησης Παραμέλησης (ΚαΠα) ανηλίκων. Ειδικότερα, στο φάσμα της σω-
ματικής κακοποίησης συμπεριλαμβάνονται, ιεραρχικά, θανατηφόρα σωματική κα-
κοποίηση, σωματική κακοποίηση, βαριά σωματική τιμωρία και ήπια σωματική τιμω-
ρία. Αντίστοιχα στο φάσμα της ψυχολογικής βίας εμπίπτουν, ιεραρχικά, οι κατηγο-
ρίες βαριών μορφών κακοποίησης όπως διαφθορά ή εκβιασμός, τρομοκράτηση,
ύβρεις / απειλές, μέχρι ήπιων μορφών όπως φωνές ή τιμωρία. Τέλος στο φάσμα
της παραμέλησης εντάσσονται φασματικά η εγκατάλειψη βρέφους, η υπολειπόμε-
νη ανάπτυξη, η ανεπαρκής κάλυψη ιατρικών αναγκών και η γονεϊκή ακαταλληλό-
τητα. Όπως γίνεται κατανοητό, το φάσμα της παραμέλησης επεκτείνεται εκκινού-
μενο από πανθομολογουμένως απορριπτέες πρακτικές (θάνατος, εγκατάλειψη βρέ-
φους κ.ο.κ.) που συνιστούν και ποινικά αδικήματα, αγγίζοντας όμως στο άλλο άκρο
του φάσματος και ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα που ενδεχομένως θα αντιμε-
τωπίζονταν με αντιφατικές τοποθετήσεις (π.χ. γονεϊκή καταλληλότητα ή μη, επάρκεια
της γονεϊκής εποπτείας κ.λπ.). 

Στα πλαίσια της παρούσας ανασκόπησης χρησιμοποιούμε κάτω από τον γενικό
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όρο «παιδιά με αναπηρία» όλο το φάσμα σωματικών, νοητικών και ψυχολογι-
κών/συναισθηματικών ελλειμμάτων/διαταραχών. Τα υπάρχοντα στοιχεία αναφορι-
κά με την επίπτωση και τον επιπολασμό της κακοποίησης-παραμέλησης σε παιδιά
με αναπηρία εμπίπτουν σε περιορισμούς που έχουν να κάνουν με ζητήματα έλλει-
ψης ευρέως αποδεκτών τόσο εννοιολογικών όσο και λειτουργικών ορισμών για την
ΚαΠα παιδιών, και με σημαντικά προβλήματα στο μεθοδολογικό σχεδιασμό των
διαθέσιμων μελετών. Παρόλα αυτά, όπως θα αναλυθεί περαιτέρω στο παρόν άρθρο,
τα παιδιά με αναπηρία βρίσκονται μάλλον σε αυξημένο κίνδυνο έκθεσης σε ΚαΠα
σε σχέση με το γενικό παιδικό πληθυσμό.

Το «παγόβουνο» της ΚαΠα παιδιών 

Θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε το φαινόμενο της ΚαΠα παιδιών μέσα από
την αλληγορία του παγόβουνου (Childoneurope, 2009). Σύμφωνα με το παραπάνω
υπόδειγμα, το παγόβουνο αποτυπώνει τις περιπτώσεις ΚαΠα. Πάνω από την επι-
φάνεια της θάλασσας – εντός και εκτός παγόβουνου – βρίσκονται όλες οι περιπτώ-
σεις που φτάνουν στις υπηρεσίες υγείας ή/και κοινωνικής προστασίας. Εκτός του πα-
γόβουνου και πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας βρίσκονται α) περιστατικά που
δεν έχουν να κάνουν με ΚαΠα, β) περιστατικά υπό διερεύνηση και γ) περιστατικά
με υποψία ΚαΠα. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας εντός του παγόβουνου
βρίσκονται περιπτώσεις μη αναφερθέντων περιστατικών ΚαΠα, για την ύπαρξη των
οποίων είτε γνωρίζει κάποιο τρίτο άτομο αλλά δεν προβαίνει σε αναφορά των πε-
ριστατικών είτε αποτελούν άγνωστες περιπτώσεις ΚαΠα, οι οποίες είναι γνωστές μό-
νο στο παιδί – θύμα και στον θύτη (Childoneurope, 2009).

Πολυ-θυματοποιημένα παιδιά

Ο όρος πολυ-θυματοποιημένα παιδιά χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγρα-
φεί το φαινόμενο της πολλαπλής κακοποίησης τόσο σε διαφορετικούς τύπους όσο
και σε διαχρονικό επίπεδο (Finkelhor et al., 2005, 2007, 2009). Ερευνητικά διαπι-
στώνεται ολοένα και αυξανόμενο διεθνές ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον για
τα πολυ-θυματοποιημένα παιδιά. Αντίστοιχα συμπεράσματα αναφορικά με την πολυ-
θυματοποίηση επιβεβαιώθηκαν και από άλλες μελέτες (Sullivan & Knuston, 2000·
Ammerman, et al. 1989). Σε πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη στις Η.Π.Α. προέ-
κυψε ότι το 22% των κακοποιημένων παιδιών φαίνεται να έχουν υποστεί περισσό-
τερες των τεσσάρων (4) μορφών ΚαΠα κατά την παιδική τους ηλικία καθώς επίσης
και το 10% αυτών φαίνεται να έχουν υποστεί περισσότερες των επτά (7) μορφών Κα-
Πα σε διάφορες στιγμές κατά την παιδική τους ηλικία (Finkelhor et al., 2009). 

Όπως διαισθητικά μπορούμε να αντιληφθούμε, αυτά τα παιδιά είναι μάλλον εκεί-
να που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το σύστημα κοινωνικής προστασίας αλλά και εκεί-
να που φαίνεται πως θα καταλήξουν σε μια ή άλλη υπηρεσία του συστήματος. Συ-
νήθως, τα κακοποιημένα παιδιά ΑμεΑ ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 
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Βία και ΑμεΑ

Όπως διαπιστώνουν οι Stalker και McArthrur (2010), υπάρχει μια συστηματική
συσχέτιση ανάμεσα στα παιδιά με αναπηρία και την έκθεση σε ΚαΠα σε σύγκριση
με τα παιδιά χωρίς κάποια αναπηρία. Η παραπάνω θέση επιβεβαιώνεται από σειρά
μελετών τόσο από νοσοκομειακά δείγματα (Sullivan & Knuston, 2000), όσο και από
κοινοτικά (αυτοαναφορές παιδιών σε σχολεία) (Sullivan & Knuston, 2000). Τα απο-
τελέσματα της έρευνας στην κοινότητα έδειξαν ότι τα παιδιά με αναπηρία είχαν 3,4
φορές περισσότερες πιθανότητες να εκτεθούν σε κακοποίηση σε σχέση με όσα δεν
είχαν κάποια αναπηρία. Αντίστοιχα ευρήματα εντοπίζουμε στην αναδρομική μελέ-
τη του Spencer et al. (2005), όπου προέκυψε ότι τα παιδιά με αναπηρία βρίσκονταν
σε μεγαλύτερη επικινδυνότητα για παραπομπή για ΚαΠα. Σε μελέτη εστιασμένη σε
κωφούς ενήλικες στη Νορβηγία βρέθηκε ότι σχεδόν οι μισοί είχαν εκτεθεί σε μη συ-
ναινετικές σεξουαλικές εμπειρίες κατά την παιδική τους ηλικία (Kvam, 2004). Στη
μελέτη των Reiter et al. (2007), στο Ισραήλ, σε εξισωμένα κατά κοινωνικοοικονομι-
κό επίπεδο δείγματα μαθητών λυκείου βρέθηκε ότι η ομάδα των παιδιών με μαθη-
σιακές, κοινωνικές και συμπεριφορικές δυσκολίες εμφάνιζε συστηματικά υψηλότε-
ρους δείκτες ιστορικού κακοποίησης από την αντίστοιχη ομάδα των συμμαθητών
που δεν είχαν κάποια αναπηρία.

Συνοψίζοντας, σε μελέτες που βασίζονται τόσο σε δείγμα παιδιών με ανα-
πηρία (Frisch & Rhodes 1982· Monane, Leichter & Lewis 1984· Verdugo, Bermejo
& Fuertes 1995· Benedict, Wulff & Hall, 1990· Ammerman, Van Hasselt & Hersen,
1989) όσο και σε δείγματα παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση (Johnson &
Morse, 1968· Herrenkohl & Herrenkohl, 1979· Lightcap, Kurland & Burgess, 1982·
Sullivan & Knutson, 1998) εντοπίζεται αυξημένη επικινδυνότητα για ΚαΠα σε παι-
διά που εμφανίζουν ψυχολογικές – ψυχιατρικές διαταραχές (Benedict, Wulff & Hall,
1990· Ammerman, Van Hasselt & Hersen, 1989), μαθησιακές δυσκολίες και νοη-
τική καθυστέρηση (Frisch & Rhodes 1982� Ammerman, Van Hasselt & Hersen,
1989), γλωσσικές δυσκολίες (Sullivan & Knutson, 1998) και αναπτυξιακές διατα-
ραχές (Herrenkohl & Herrenkohl, 1979).

Σύμφωνα με τον Sobsey (1994), τα ΑμεΑ έχουν 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα
να γίνουν θύματα βίας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (Sobsey, 1994). Ειδικότε-
ρα αναφορικά με τη σεξουαλική παραβίαση, συνολικά τα παιδιά ΑμεΑ υπολογίζε-
ται ότι θα δεχθούν επιθέσεις σεξουαλικής βίας σε συχνότητα 10 φορές μεγαλύτερη
από εκείνη του γενικού πληθυσμού (Baladerian, 1985). Σε βάθος χρόνου, αντί-
στοιχα, προκύπτουν ανάλογα ποσοστά για τη συνολική διαδρομή του βίου των
ΑμεΑ. Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι 80% των γυναικών ΑμεΑ θα υποστούν κάποιας
μορφής σεξουαλική επίθεση (Sorensen, 2002� Lumley & Miltenberger, 1997) ενώ
άλλες μελέτες υπολογίζουν πως τα ΑμεΑ έχουν μεταξύ 2 με 10 φορές μεγαλύτερες
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό πιθανότητες να υποστούν σεξουαλική βία (Wilson
& Brewer, 1992· Baladerian, 1991· Muccigrosso, 1991).
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ΚαΠα, τύπος αναπηρίας και κοινωνιοδημογραφικοί δείκτες 

Αναφορικά με τη διαφοροποίηση της κακοποίησης ανάλογα με τον τύπο αναπη-
ρίας δυστυχώς δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα αφού οι διαθέ-
σιμες μελέτες είναι αποσπασματικές και συχνά δεν αξιολογούν, όπως αναφέρεται
και από τους Spencer et al. (2005), τη σοβαρότητα της αναπηρίας και το επίπεδο της
λειτουργικότητας των παιδιών. Στις προαναφερθείσες μελέτες είθισται να πραγμα-
τοποιείται ένταξη των παιδιών σε ευρείες κατηγορίες στις οποίες συχνά δεν δίνεται
επαρκής λειτουργικός ορισμός, με όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχουν τα παραπά-
νω τόσο στη γενίκευση των συμπερασμάτων όσο και στην αδυναμία συγκρισιμότη-
τας των αποτελεσμάτων. 

Οι Sullivan & Knuston (2000) αναφέρουν ότι τα παιδιά με επικοινωνιακές δυ-
σκολίες και διαταραχές συμπεριφοράς βρίσκονται σε επικινδυνότητα για κακοποί-
ηση 5 έως 7 φορές περισσότερες από τους συνομηλίκους τους που δεν εμφανίζουν
κάποια αναπηρία. Αντίστοιχα η Kvam (2000) εντόπισε στατιστικώς σημαντικές συ-
σχετίσεις ανάμεσα στη σωματική κακοποίηση και τις ομάδες παιδιών που εμφάνι-
ζαν μαθησιακές δυσκολίες, αισθητηριακές αναπηρίες και προβλήματα συγκέ-
ντρωσης της προσοχής. Τα παιδιά με κώφωση βρέθηκαν να είναι σε μεγαλύτερη
επικινδυνότητα για σεξουαλική κακοποίηση (Kvam, 2004). Τα παιδιά με γλωσσι-
κές δυσκολίες και ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με τους Spencer et al.
(2005), είναι σε επικινδυνότητα για σωματική, ψυχολογική κακοποίηση και παρα-
μέληση. Αντίστοιχα, τα παιδιά με προβλήματα διαγωγής και μέτριες έως σοβαρές
μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται σε επικινδυνότητα για όλους τους τύπους παι-
δικής ΚαΠα (Spencer et al., 2005). Ιεραρχικά, σε επίπεδο συχνότητας, σύμφωνα
με τους Sullivan & Knuston (2000), ο πιο συχνά εμφανιζόμενος τύπος κακοποίη-
σης- παραμέλησης παιδιών με αναπηρία είναι η παραμέληση και ακολουθούν η
σωματική κακοποίηση, η ψυχολογική και η σεξουαλική αντίστοιχα. Ανάλογα με
τον τύπο αναπηρίας οι ομάδες με τη μεγαλύτερη επίπτωση κακοποίησης–παραμέ-
λησης είναι τα παιδιά με συμπεριφορικές διαταραχές, με νοητική καθυστέρηση,
με μαθησιακές δυσκολίες, με προβλήματα υγείας, με γλωσσικές διαταραχές και
ακολουθούν με μικρή εκπροσώπηση τα παιδιά με σωματικά/ορθοπεδικά προβλή-
ματα, προβλήματα κώφωσης και βαρυκοΐας, τύφλωση και διαταραχές αυτιστικού
φάσματος (Sullivan & Knuston, 2000). Αναφορικά με την ηλικία, σύμφωνα με την
ίδια έρευνα, οι υψηλότερες ποσοστιαίες αναλογίες για την έναρξη κακοποίησης-
παραμέλησης σε παιδιά με αναπηρία που εμφανίζουν συμπεριφορικά προβλήμα-
τα εντοπίζονται στο φάσμα 6 έως 13 ετών. Οι υψηλότερες ποσοστιαίες αναλογίες
για την έναρξη κακοποίησης–παραμέλησης σε παιδιά με αναπηρία που εμφανί-
ζουν προβλήματα επικοινωνίας και προβλήματα υγείας/ορθοπεδικά εντοπίζονται
στο φάσμα 0 έως 5 ετών. Οι υψηλότερες ποσοστιαίες αναλογίες για την έναρξη
κακοποίησης–παραμέλησης σε παιδιά με αναπηρία που εμφανίζουν νοητική κα-
θυστέρηση εντοπίζονται στο φάσμα 0 έως 9 ετών. Εντούτοις, νεότερη μελέτη
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(Hershkowitz et al., 2007) δεν επιβεβαίωσε συστηματικές διαφορές ανάμεσα στις
ηλικιακές ομάδες.

Ως προς το φύλο δεν έχει προκύψει ένα συνεκτικό σώμα ερευνών που να υπο-
στηρίζει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε δύο μελέτες, τα κορίτσια είχαν συστημα-
τικά υψηλότερους δείκτες στη σεξουαλική κακοποίηση (Sullivan & Knuston, 1998.
Hershkowitz et al., 2007). Σε αντίστοιχη άλλη μελέτη προέκυψε ότι 1 στα 6 αγόρια
και 1 στα 4 κορίτσια ΑμεΑ θα αποτελέσουν θύματα σεξουαλικής παραβίασης πριν την
ηλικία των 18 ετών (Baladerian, 1985)· Αντίθετα, οι Sobsey et al. (1997) βρήκαν ότι
τα αγόρια υπερεκπροσωπούνταν σε όλες τις κατηγορίες ΚαΠα. Στη μελέτη της Kvam
(2004), βρέθηκε ότι η επίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης στα αγόρια με κώφωση
είναι τρεις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα παιδιά χωρίς κώφωση. 

Αναφορικά, τέλος, με τον τόπο συμβάντος προέκυψε ότι τα κρούσματα βίας κατά
των ΑμεΑ συνηθέστερα λαμβάνουν χώρα είτε στον τόπο κατοικίας των ίδιων των
ΑμεΑ είτε στον τόπο κατοικίας των φροντιστών τους (Sobsey, 1994· Furey, 1994·
Turk & Brown, 1992 όπως αναφέρεται στο Petersilia et. al. 2001).

Δράστες ΚαΠα παιδιών με αναπηρία

Αναφορικά με τους δράστες της κακοποίησης, όπως προκύπτει από παλαιότερες
μελέτες, στο 99% των περιπτώσεων των παιδιών ΑΜΕΑ οι δράστες είναι οικείοι και
ανήκουν στο στενό περιβάλλον των θυμάτων (Baladerian, 1985). Άλλη, νεότερη,
μελέτη υποστηρίζει παρόμοια ποσοστά γύρω στο 96% (Sobsey & Doe, 1991). Σε
αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν και πιο σύγχρονες μελέτες (Crosse, Kaye &
Ratnofsky 2001· Sullivan & Knutson, 2003). Σε κάποιες από τις περιπτώσεις οι δρά-
στες θεωρούν ότι τα παιδιά με αναπηρία αποτελούν για αυτούς περισσότερο «ασφα-
λή θύματα» (Ammerman & Patz, 1996· Orange & Brodwin, 2004).

Ωστόσο, όπως προκύπτει από αντίστοιχη μελέτη των Sobsey & Doe (1991) σχετι-
κά με το προφίλ του δράστη στις κακοποιήσεις παιδιών ΑμεΑ, το 44% των δραστών
ήταν άτομα που είχαν επαγγελματική σχέση με τα ΑμεΑ εξ αιτίας ακριβώς της κα-
τάστασης των τελευταίων. Στην κατηγορία των παραπάνω ανήκαν φροντιστές, με-
ταφορείς, θεραπευτικό ή υποστηρικτικό προσωπικό (Sobsey & Doe, 1991). Παρό-
μοια ευρήματα επιβεβαιώθηκαν από σειρά μελετών (Mansell et al., 1992 όπως ανα-
φέρεται στο Petersilia et. al. 2001). 

Υπο-αναφορά περιστατικών ΚαΠα

Δεδομένων των όσων αναφέραμε για το παγόβουνο της ΚαΠα, έχει περαιτέρω
τεκμηριωθεί ότι τα ΑμεΑ και ιδιαίτερα τα παιδιά αφενός δύσκολα καταγγέλλουν την
ΚαΠα και αφετέρου ακόμα δυσκολότερα γίνονται πιστευτά (Cooke & Standen,
2002· Kvam, 2000, 2004. Hershkowitz, et al., 2007· Akbas, et al., 2009· Bringgs,
2006· Cooke & Standen, 2002· Morris, 1999). Όπως έχει προταθεί και από τους
Akbas et al. (2009), κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά με ανα-
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πηρία δεν αναφέρουν την κακοποίηση είναι μεταξύ άλλων οι δυσκολίες στην επι-
κοινωνία, τα αισθήματα ενοχής, οι προσλαμβάνουσες απειλές ή ο αντιλαμβανόμε-
νος κίνδυνος εγκατάλειψης, ο δυνητικός αποχωρισμός από την οικογένεια και η
ανοχή της κακοποίησης προκειμένου να γίνονται αποδεκτά, ή/και να λαμβάνουν
ανταμοιβές – θετική ενίσχυση και στοργή. Δεδομένου ότι η φροντίδα που απαιτεί-
ται για κάποια παιδιά με αναπηρία είναι κρίσιμη για την επιβίωσή τους, πολλά από
αυτά τα παιδιά έχουν μάθει να υπακούουν και να συμμορφώνονται στα αιτήματα
και στις απαιτήσεις των φροντιστών τους (Steinberg & Hylton, 1998). Μερικά παι-
διά με αναπηρία ενδεχομένως αισθάνονται ότι το σώμα τους «δεν τους ανήκει»
(Orange & Brodwin, 2005). Εάν ένας φροντιστής συμπεριφέρεται χρησιμοποιώντας
αντιδεοντολογικές πρακτικές, τα παιδιά με αναπηρία συχνά δεν μπορούν να παρα-
πονεθούν ή να αντισταθούν επειδή θεωρούν ότι ο φροντιστής γνωρίζει ποιο είναι
το καλύτερο για αυτά (Sobsey, 1994).

Επιπρόσθετα όλη η μεθοδολογία διερεύνησης αναφορών κρουσμάτων βίας, αλ-
λά και το προσωπικό των υπηρεσιών που ασχολούνται με ΑμεΑ τείνουν να υποε-
κτιμούν συστηματικά τις πιθανότητες έκθεσης των ΑμεΑ σε περιστατικά βίας (Powers
et al., 1990· Wilson & Brewer, 1992· Brown & Stein, 1997· Sorensen, 2002). Όπως
προκύπτει από εκτιμήσεις, περίπου το 71% των κρουσμάτων βίας κατά ΑμεΑ δεν θα
αναφερθούν ποτέ σε κανέναν, ενώ ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, 85% των κρου-
σμάτων βίας κατά ΑμεΑ που διαβιούν σε πλαίσια προστασίας, δεν θα αναφερθούν
ποτέ στις αρχές. Ακόμα, από όσα θα αναφερθούν τελικώς θα οδηγηθούν στη δι-
καιοσύνη λιγότερο από 1% αυτών των αναφορών. Υποαναφορά περιστατικών κα-
κοποίησης σε παιδιά με αναπηρία αναφέρεται και από μελέτη σε αρχεία αστυνομι-
κών αρχών (Morris, 1999).

Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει ότι ιδιαίτερα σημαντικός προσδιοριστής πρό-
ληψης φαίνεται να είναι η ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο του προσωπικού
όσο και της οικογένειας σε αντίστοιχα ζητήματα. Συνεπώς, ένας από τους πλέον
προστατευτικούς παράγοντες σε επαγγελματίες και επωφελούμενους χώρων παρο-
χής υπηρεσιών σε ΑμεΑ για την αποτροπή ή, τουλάχιστον, τον έγκαιρο εντοπισμό
και την ανάσχεση των κρουσμάτων βίας είναι η ειδική εκπαίδευση αμφότερων στα
σχετικά ζητήματα (Sobsey, 1994· Lumley & Miltenberger, 1997· Tharinger et al.,
1990).

Στο συστημικό επίπεδο των φορέων και παρόχων υπηρεσιών προστασίας και πρό-
νοιας εντοπίζεται επίσης ένα ακόμα σημαντικό έλλειμμα αναφορικά με την ανί-
χνευση και αξιολόγηση της κακοποίησης σε ΑμεΑ και δη σε παιδιά ΑμεΑ. Οι αστυ-
νομικές αρχές, αλλά και οι επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχο-κοινωνικής μέριμνας
(μη ειδικών για ΑμεΑ) φαίνεται πως οποτεδήποτε καλούνται να αντιμετωπίσουν κα-
ταγγελία βίας μάλλον αποφεύγουν ή δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι ή/και ευαι-
σθητοποιημένοι στο να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία αναπηρίας ούτε
και να τροποποιήσουν ανάλογα την πρακτική τους ώστε να διευκολύνουν τη διε-
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ρεύνηση της καταγγελίας και την παροχή υπηρεσιών στο θύμα (Camblin, 1982·
Ratnofsky, 1994· Bonner et al., 1997). 

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία και από την καθημέρα πράξη,
τόσο οι θεραπευτικές υπηρεσίες όσο και τα συστήματα δικαιοσύνης συχνά απο-
τυγχάνουν να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και επιβαρύ-
νουν την ευπάθειά τους (Stalker & McArthur, 2010). Στην Ελλάδα δεν είναι γνω-
στές ακόμα και από τους ειδικούς οι πρακτικές που ακολουθούνται σε περιπτώ-
σεις ΚαΠα παιδιών με αναπηρία ενώ παράλληλα δεν είναι γνωστό με ποια επάρ-
κεια οι υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανά-
γκες τους. 

Διατυπώνονται μάλιστα δύο ακραίες πολωτικές τάσεις, ανάλογα με το εάν η οι-
κογένεια αποτελεί φροντιστικό περιβάλλον ή περιβάλλον παραμέλησης για τα παι-
διά με αναπηρία. Οι οικογένειες ή τα φροντιστικά περιβάλλοντα που εμφανίζονται
να είναι πιο ευαισθητοποιημένα και φορτισμένα με άγχος αναφορικά με τη φροντίδα
παιδιών με αναπηρία φαίνεται να εκθέτουν σε λιγότερους κινδύνους βίας τα παιδιά
ΑμεΑ που έχουν στη ευθύνη τους, ενώ αντίθετα, εκείνα που έχουν υψηλούς δείκτες
παραμέλησης, αδιαφορίας (ή επαγγελματικής εξουθένωσης–burn-out– στην περί-
πτωση των επαγγελματικών πλαισίων φιλοξενίας) παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους
κινδύνους θυματοποίησης των παιδιών ΑμεΑ (Benedict et al., 1992). Ωστόσο, όπως
έχει επαρκώς τεκμηριωθεί, οι χώροι φροντίδας ΑμεΑ και ιδιαίτερα παιδιών, όπως
άλλωστε και οι οικογένειες παιδιών ΑμεΑ, είναι «υψηλού κινδύνου» για επαγγελ-
ματική εξουθένωση ή υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα αντίστοιχα. Και αυτό έχει
αργά ή γρήγορα συνέπειες και στην έκφραση βίας ή παραμέλησης με τελικό απο-
δέκτη, αναπόφευκτα, τα παιδιά ΑμεΑ. 

Στερεότυπα και μύθοι για τα παιδιά με αναπηρία

Στο επίπεδο στερεοτυπικών αντιλήψεων, αρκετά συχνά τα παιδιά ή οι νέοι ενή-
λικες που εμπλέκονται σε κρούσματα βίας είτε ως θύτες είτε ως θύματα ΑμεΑ, στα
πλαίσια του δημοσίου λόγου αλλά και της καθημέρα πράξης, εσφαλμένα αντιμε-
τωπίζονται από τους επαγγελματίες ως «μικρά παιδιά», ως πολύ νεότερα, δηλαδή,
άτομα από τη νοητική τους δυνατότητα αλλά και τη σωματική, βιολογική τους ηλι-
κία. Ειδικότερα, επιβαρυντικός παράγοντας είναι οι διάφοροι μύθοι που υποστη-
ρίζουν τη μη ευαλωτότητα των παιδιών με αναπηρία όπως ανασκοπούνται από
τους Sobsey (1994), Brodwin, Orange & Chen (2004), Baladerian (1994) και
Steinberg & Hylton (1998). Ειδικότερα οι παραπάνω μύθοι αποτυπώνονται μέσα
από τα παρακάτω: 

1) Τα παιδιά με αναπηρία είναι ασεξουαλικά και επομένως δεν χρειάζονται σε-
ξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αποτέλεσμα αυτού του μύθου είναι κάθε άρνηση
από την πλευρά των γονέων και των φροντιστών προς μια πληροφόρηση που
θα μπορούσε να αποτρέψει την κακοποίηση. Συνεπώς σε επίπεδο εκπαιδευτι-
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κής πολιτικής τα προγράμματα πρόληψης παιδικής κακοποίησης σπάνια είναι
διαθέσιμα και προσβάσιμα σε παιδιά με αναπηρία (Baladerian, 1994. Hibbard
et al., 2007). Σε μελέτη στην Ελλάδα σε γονείς παιδιών και νέων (13-25 ετών)
με νοητική καθυστέρηση, λιγότερο από το 32% είχε ενημερώσει τα παιδιά για
θέματα σεξουαλικότητας και μόλις το 3% διατηρούσε θετική στάση απέναντι
στις σεξουαλικές σχέσεις των παιδιών του (Νιτσόπουλος, 1992, όπως αναφέ-
ρεται στο Μακρίδου, 2006). 

2) Μερικά παιδιά με αναπηρία δεν μπορούν να διαχειριστούν τη συμπεριφορά
τους. Ο παραπάνω μύθος συχνά ωθεί τους φροντιστές να ασκούν περιττό ή/και
υπερβολικό έλεγχο στη συμπεριφορά των παιδιών σε κάποιες περιπτώσεις. 

3) Μερικά παιδιά με αναπηρία δεν αισθάνονται τον πόνο. Ο μύθος αυτός νομι-
μοποιεί κατά κάποιον τρόπο τη χρήση θεραπευτικών προσεγγίσεων αποστρο-
φής με αμφίβολα θεραπευτικά αποτελέσματα για τα παιδιά.

4) Όλοι οι φροντιστές είναι ειδικοί και έχουν πάντα καλές προθέσεις. Ο παρα-
πάνω μύθος έχει ως αποτέλεσμα γονείς και ειδικοί να μην επικεντρώνονται σε
σημάδια ΚαΠα ή σε προβληματικά σημεία της συμπεριφοράς των επαγγελμα-
τιών και φροντιστών των παιδιών ΑμεΑ.

Ενδοοικογενειακοί παράγοντες

Γονεϊκός παράγοντας επικινδυνότητας για κακοποίηση–παραμέληση παιδιών
αποτελεί η χρήση ουσιών (Crosse et al., 2001· Steinberg & Hylton, 1998· Struck,
1999· Ammerman & Baladerian, 1993). Επίσης, γονείς με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή
χρόνια κατάθλιψη βρίσκονται σε μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας για κακοποί-
ηση- παραμέληση των παιδιών τους (Mitchell & Buchele-Ash, 2000· Nosek,
Howland, & Young, 1998). Συχνά και οι ίδιοι οι γονείς είναι θύματα κακοποίη-
σης–παραμέλησης, είτε από τους γονείς τους είτε και από τον/τη συντροφό τους
(Orange & Brodwin, 2005· U.S.Department of Health and Human Services, 2008).
Οι γονείς με αναπηρία, ενδεχομένως, βρίσκονται σε μεγαλύτερη επικινδυνότητα
για κακοποίηση των παιδιών τους, ιδιαίτερα αν έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον
όπου υπήρχε έλλειψη θετικών γονεϊκών μοτίβων (Orange & Brodwin, 2005). Εν
όψει οικονομικής κρίσης, είναι όσο ποτέ επίκαιρη η διαπίστωση του Fontana (1973)
ότι, οι ψυχοκοινωνικοί και οι δημογραφικοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι η πα-
ρουσία παιδιού με αναπηρία μπορεί να έχει αρνητική μεσολαβούσα επίδραση ιδι-
αίτερα όταν οι γονείς είναι ήδη ευπαθείς λόγω κοινωνικο-οικονομικών και προ-
βλημάτων υγείας (Fontana, 1973). Επίσης, όπως έχει προκύψει από μελέτες σε
αδέρφια παιδιών με αναπηρία, τα τελευταία τείνουν να είναι περισσότερο αποσυρ-
μένα και ευερέθιστα (Breslau, Weitzman & Messenger, 1981), καθώς και να εμφα-
νίζουν υψηλότερα επίπεδα σε κλίμακες που αξιολογούν την ετοιμότητα για διαξιφι-
σμό και για παραβατικότητα σε σχέση με τα επίπεδα της αντίστοιχης ομάδας ελέγ-
χου (Lavigne & Ryan, 1979).
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Συστημική ανακύκλωση βίας

Επιπρόσθετα, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το ίδιο το προσωπικό φροντίδας
ΑμεΑ ως δέκτης συχνά υπόκειται σε κάθε είδους βία από περισσότερους από έναν
πομπούς όπως από το σύστημα, από τους ίδιους τους επωφελούμενους, από το πε-
ριβάλλον τους κ.ο.κ..

Ο κύκλος της βίας, διαπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση μέσα από ένα
διαχρονικό πλαίσιο, συχνά περνά και με ένα διαγενεακό τρόπο στα παιδιά των
ΑμεΑ, αφού τα ΑμεΑ έχουν αυξημένες πιθανότητες να είναι θύτες κακοποίησης ή
παραμέλησης των παιδιών που έχουν στη φροντίδα τους.

Τέλος, μια σειρά από θεραπευτικές προσεγγίσεις ιδιαίτερα σε παιδιά ΑμεΑ έχουν
κατηγορηθεί ως μορφές βίας κατά των παιδιών που υποτίθεται ότι επωφελούνται
από αυτές (Turnbull et al., 2000. Mohr et al., 2003), δημιουργώντας έτσι σημαντι-
κές διχογνωμίες ανάμεσα στην παγκόσμια σχετική επιστημονική κοινότητα και ενίο-
τε έντονα σχόλια σε επίπεδο κοινής γνώμης. 

Παράλληλα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, στη χώρα μας στη συγκυρία της κρί-
σης, προστίθεται η υποχρηματοδότηση των φορέων ψυχοκοινωνικής μέριμνας που
κάνει τα πάντα πιο δύσκολα. 

Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικών υγείας και πρόνοιας

Ο χώρος παροχής φροντίδας σε ΑμεΑ μοιάζει να είναι πολλαπλώς εκτεθειμένος
στη βία. Η βία αυτή φαίνεται να ανακυκλώνεται μεταξύ ΑμεΑ-θυμάτων, ΑμεΑ-θυτών,
περιβάλλοντος των επωφελουμένων ΑμεΑ, επαγγελματιών που ασχολούνται με πα-
ροχή φροντίδας στα ΑμεΑ, και πάνω από όλα, του ίδιου του συστήματος κοινωνι-
κής φροντίδας για τα ΑμεΑ. Συνεπώς, απαιτείται συστηματική προσπάθεια οργανι-
κά συνδεδεμένη με την καθημερινή λειτουργία των δομών και υπηρεσιών που σχε-
τίζονται με ΑμεΑ - και όχι μόνο - για να αναχαιτίζεται η διαρκής αυτή ανακύκλωση
της βίας.

Επιχειρώντας να διατυπώσουμε κάποιες θεμελιώδεις αρχές για την αντιμετώπιση
της βίας που γεννιέται και αναγεννάται εντός και μέσω των θεσμών, είναι σαφές ότι
μια τέτοια προσπάθεια περνάει πρώτα από όλα από θεσμούς εκπαίδευσης του προ-
σωπικού, τα ίδια τα ΑμεΑ και τους οικείους τους, αλλά και από τα κέντρα λήψης απο-
φάσεων. Σημαντική μεσολαβούσα επίδραση έχουν οι θεσμοί της εξωτερικής επο-
πτείας, η περιοδική απομάκρυνση του προσωπικού για την αποφυγή του συνδρό-
μου της επαγγελματικής εξουθένωσης, οι ομαδικές τακτικές λειτουργίες, η συλλογι-
κή συμμετοχή στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων καθώς επίσης και οι μηχανισμοί
αναφοράς περιστατικών βίας και παραβίασης δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα. Πά-
νω από όλα, όμως, ένας θεσμός δεν μπορεί να αντιστρατευτεί τη βία αν την αναπα-
ράγει ο ίδιος. Συνεπώς η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών είναι sine qua non
για την επιτυχή αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας στο εσωτερικό τους. Η δημο-
κρατική λειτουργία των θεσμών είναι μια αναγκαία αλλά και απαραίτητη συνθήκη
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προκειμένου να αμβλυνθούν ζητήματα θεσμικής βίας κατά των παιδιών με αναπηρία. 
Παράλληλα με τις προαναφερθείσες θεμελιώδεις αρχές, θετική επίδραση ανα-

μένεται να έχουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη μείωση της
θεσμικής κακοποίησης παιδιών ΑμεΑ, όπως η θεσμοποίηση ενός σαφούς πλαισί-
ου λειτουργίας δομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ΑμεΑ (Mitchell &
Buchele-Ash, 2000) με στόχους α) την τυποποίηση των παρεμβάσεων και β) την
αποφυγή της διάχυσης σε καταστάσεις που νομοτελειακά θα προκαλέσουν την έκλυ-
ση βίας. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η ευαισθητοποίηση και η διαρκής ενημέρωση των
εμπλεκόμενων επαγγελματιών (Orange & Brodwin, 2005). Παράλληλα με τη δια βί-
ου εκπαίδευση, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία θεσμών μόνιμης και συστηματικής
βιβλιογραφικής ανασκόπησης καθώς και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων επαγ-
γελματιών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Kelly (1992), ένα από τα σημαντικά ελ-
λείμματα στις μελέτες για την κακοποίηση είναι η απουσία ερευνητών με αναπηρία
στο χώρο της βασικής κοινωνικής έρευνας και δη στις μελέτες επιπολασμού για
τους τύπους παιδικής ΚαΠα. Η απουσία συνεκτικών σωμάτων ερευνών που να εξε-
τάζουν την ΚαΠα σε εστιασμένες κάθε φορά ομάδες αναπηρίας αποτελεί ένα ακό-
μα επιβαρυντικό παράγοντα τόσο στο επίπεδο χάραξης αποτελεσματικών και απο-
δοτικών πολιτικών όσο και στο επίπεδο της πρόληψης και της παρέμβασης. Αντι-
θέτως, μέσω πολυεπίπεδων στατιστικών μοντέλων σε επιδημιολογικά δείγματα παι-
διών με αναπηρία θα μπορούσαμε να εξάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα τόσο
μεταξύ, όσο και εντός των ομάδων.

Συστηματική δουλειά και με μακρόπνοο σχεδιασμό θα πρέπει άρα να γίνει τόσο
στον τομέα του εντοπισμού όσο και της προσαρμογής και υιοθέτησης καλών πρα-
κτικών από άλλες χώρες που μέχρι σήμερα έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε ευ-
παθείς ομάδες. Στα πλαίσια της υιοθέτησης καλών πρακτικών θα μπορούσαν να
συστηθούν άτυπα δίκτυα και να λαμβάνει χώρα συγκριτική αξιολόγηση
(benchmarking) τόσο εντός όσο και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών σε παιδιά με
αναπηρία. Ιδιαίτερα επιβοηθητική μπορεί να είναι η χρήση νέων τεχνολογιών στην
καθημερινή πρακτική (π.χ. Κέντρα Αναφοράς, Βάσεις Δεδομένων) καθώς και η υι-
οθέτηση συστηματικής πολιτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας κάθε τύπου
παρέμβασης.

Στη συνέχεια, κρίνεται σκόπιμο να διατυπώσουμε κάποια γενικότερα συμπερά-
σματα σχετικά με την Κοινωνική Προστασία στην Ελλάδα. Και τούτο διότι οι όποιες
θετικές πρωτοβουλίες μπορεί να ληφθούν αποσπασματικά και μόνο σε σχέση με το
χώρο των ΑμεΑ, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν συνολικά τα
προβλήματα, να αποδώσουν ανάλογα και κυρίως να έχουν διαχρονικά και διατη-
ρήσιμα αποτελέσματα, στο βαθμό που δεν ανατάσσονται οι γενικότερες ανωμαλίες
και υστερήσεις του συστήματος κοινωνικής προστασίας και των εν γένει ψυχο-κοι-
νωνικών υπηρεσιών στη χώρα μας. 

Τα προβλήματα είτε της χάραξης πολιτικών είτε της εφαρμογής τους στην πράξη,
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στο πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας, είναι σύνθετα, αντιφατικά, συχνά δυσεπίλυ-
τα και οι τυχόν επιλογές μπορεί να έχουν και ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Τις περισ-
σότερες φορές αυτό που είναι εφικτό είναι μια «πολιτική μείωσης της βλάβης». Ωστό-
σο, σήμερα, είναι πλέον γενικά αποδεκτό πως χρειάζεται επιστημονικά τεκμηριω-
μένη κοινωνική πολιτική και καθ’ ημέρα πρακτική. Η «κοινή λογική» ή οι «καλές
προθέσεις» πλέον δεν επαρκούν. 

Κάνοντας μια ιστορική ανασκόπηση για τον τρόπο επίλυσης των περισσοτέρων
κοινωνικών προβλημάτων στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι τα κοινωνικά προβλή-
ματα είθισται να επιλύονται ad hoc μέσω ενός ορισμένου κοινωνικού αυτοματισμού
(π.χ. από την παραδοσιακή δομή της τοπικής κοινωνίας, την ευρύτερη οικογένεια
κ.λπ.). Ως απόρροια των όσων προαναφέρθηκαν ανακύπτουν σημαντικές υστερή-
σεις στην ανάπτυξη επαρκών και αποτελεσματικών κοινωνικών υπηρεσιών. Σήμε-
ρα και μάλιστα στο φόντο της οικονομικής κρίσης και με την επίπτωση που έχει αυ-
τή στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο κοινωνικός αυτοματισμός εξαφανίζεται με ταχύτα-
τους ρυθμούς. Άρα, αν δεν αναπτυχθούν έγκαιρα ανάλογες δομές και υπηρεσίες
για να τον υποκαταστήσουν αναμένεται ότι θα βιώσουμε μια έκρηξη ανεκπλήρω-
των κοινωνικών αναγκών.

Την κατάσταση έρχεται να επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό η υποχρηματοδότηση
των δομών που εξυπηρετούν ΑμεΑ αλλά και δομών ψυχικής υγείας εν γένει. Όπως
φαίνεται και στον Πίνακα 1, μεταξύ των δύο τελευταίων ετών παρατηρούμε μείωση
κρατικών δαπανών για Κέντρα Πρόληψης 39%, για Μονάδες Ψυχικής Υγείας 51%,
για προνοιακά ΝΠΔΔ 44 % (ΥΥΚΑ, 2011, 31-12-2010. ΥΥΚΑ, 2012, 23-12-2011),
μειώσεις που σε γενικές γραμμές κινούνται σε επίπεδα μεγαλύτερα και του μέσου
όρου των λοιπών περικοπών του χώρου της περίθαλψης.

Πίνακας 1. Δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό για φορείς 
Ψυχικής Υγείας και Πρόνοιας

ΚΑΕ Φορέας - Λειτουργία 2011 2012 Ποσοστό
μείωσης

2555 Κέντρα Πρόληψης 9,00 5,50 -38,89%
2544 Μονάδες Ψυχικής Υγείας 82,00 40,00 -51,22%
2547 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών 9,20 8,56 -6,93%
5221 Δαπάνες προστασίας από τα ναρκωτικά 0,43 0,29 -32,24%
5224 Δαπάνες προστασίας της δημόσιας 

υγείας από το AIDS 0,88 0,45 -48,86%
2337 και 2338 Λειτουργικές δαπάνες ΕΚΚΑ (και ΙΚΠΑ) 1,10 0,65 -40,10%
2335 ΝΠΔΔ Πρόνοιας 12,50 7,00 -44,00%
2300 Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ (αθροιστικά) 2990,51 1503,85 -49,70%
2200, 2300, 2500 Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 

και ΟΤΑ προνοιακών φορέων 44,64 30,44 -31,81%
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Συνοψίζοντας τους επιβαρυντικούς παράγοντες που φαίνεται να σχετίζονται με
την κοινωνική προστασία και τα παιδιά ΑμεΑ, φαίνεται ότι η μη επαρκής εκπαίδευ-
ση, το χαμηλό ηθικό επαγγελματιών και η αμυντική στάση τους συχνά έρχονται να
επιβαρύνουν την κατάσταση. Επίσης, ιδιαίτερα επιβαρυντικό φαίνεται να είναι η ανυ-
παρξία ενιαίων κριτηρίων και μεθοδολογίας για τη διερεύνηση-διάγνωση-
πιστοποίηση των κρουσμάτων βίας. Παράλληλα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω την
κατάσταση σίγουρα έρχεται να επιβαρύνει και η μόνιμη υπο-χρηματοδότηση και έλ-
λειψη ανθρώπινων και υλικών πόρων, η απουσία θεσμικών μηχανισμών μόνιμης
επιδημιολογικής παρακολούθησης (monitoring systems), η απουσία σαφούς πλαι-
σίου λειτουργίας δομών και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής μέριμνας καθώς και οι ελ-
λείψεις στο θεσμικό πλαίσιο.
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Some key facts:
• The proportion of the world’s people reaching old age is growing dramatically as a

consequence of success in improving health care and living standards.
• According to the World Health Organization the proportion of the world population over 60

years will double between 2000 and 2050, from around 11% to 22%.
• Within the cohort of older adults, more people are living to be over 80 and 90.
• Women predominate among those reaching extreme old age, as they have longer life

spans on average.
• Older people often have several health problems at once; long-term conditions such as

heart conditions, cancer and diabetes are known to place people at risk for mental
disorders, and a number of them will experience depression and anxiety.

• Substance abuse involving alcohol and drugs is an issue that is often ignored.
• Dementia is a rising problem as more people live into extreme old age.

World Mental Health Day 2013 aims to encourage governments and organizations
around the world, in countries at all income levels, to look at the mental health
issues experienced by older people in their communities and to consider their
needs for support and services. Improvements in provisions for care require
careful planning, advocacy, and the involvement of concerned individuals.

Let the elderly have a voice, a place and dignity
http://www.wfmh.org

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Ας δώσουμε στους ηλικιωμένους φωνή, θέση και αξιοπρέπεια



ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1

Αικατερίνη Παχή2, Αγγελική Σκούρα3, Ελένη Γιαννοπούλου4

Περίληψη

Η έρευνα αφορά στη μελέτη των στάσεων, γνώσεων και απόψεων των επαγγελ-
ματιών-ειδικών σε θέματα σεξουαλικότητας και αναπηρίας. Συγκεκριμένα, διερευ-
νούνται οι αντιλήψεις τους στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη σεξουαλική
ζωή, τις ερωτικές σχέσεις ή/και τη δημιουργία οικογένειας. 

Ένα από τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι οι επαγγελματίες υποστη-
ρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη σεξουαλική ζωή. Όσον αφορά,
όμως, στην ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
της οικογενειακής ζωής και τον γονικό ρόλο, οι επαγγελματίες εμφανίζονται επι-
φυλακτικοί. 

Επιπλέον, το άρθρο αναδεικνύει τον ρόλο που έχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί
στον τομέα «σεξουαλικότητα και αναπηρία» και στην υποστήριξη των σεξουαλικών
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Εισαγωγή 

Η σεξουαλικότητα είναι μια σημαντική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης, ένα ανα-
πόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητας και ένα πολυσήμαντο στοιχείο της ανθρώ-
πινης λειτουργικότητας (Kroll and Levy-Klein, 1995· Williams, 1993· Weeks, 1986).
Στην εργασία αυτή, ο όρος σεξουαλικότητα, που υιοθετείται, είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένος με την επικοινωνία και τη ρύθμιση των σχέσεων. Συμπεριλαμβάνει συ-
μπεριφορές, συναισθήματα και στάσεις που εκφράζουν την ανάγκη για στενή σχέ-
ση, για αμοιβαία τρυφερότητα, για αγάπη και συναισθηματικότητα. Είναι μια έννοια

1. Η έρευνα αυτή διεξήχθη στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας των Α. Σκούρα και Ε. Γιαννο-
πούλου στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με υπεύθυνη καθηγήτρια την Αικ. Παχή. 

2. Κοινωνική λειτουργός, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Ελευσίνας «Θριάσιο», επιστημονική συνεργάτης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι
Αθήνας, επιστημονική υπεύθυνη της έρευνας.
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πολυδιάστατη που, πέραν των σεξουαλικών συμπεριφορών, περιλαμβάνει την αυ-
τοεικόνα και το πώς βιώνει το άτομο την «αρσενικότητα» ή τη «θηλυκοτητά» του. Επι-
πλέον, η έκφρασή της επηρεάζεται από κοινωνικο-πολιτισμικές και ηθικολογικές
συνθήκες (Tepper, 2000· Parker, 1993). 

Η παραπάνω άποψη που συνδέει άρρηκτα τη σεξουαλικότητα με την προσωπι-
κότητα και επιπλέον υποστηρίζει ότι η σεξουαλικότητα υπόκειται σε κοινωνικο-πο-
λιτισμικές επιρροές, ενισχύεται από την εξαίρετη δουλειά του Weeks, ο οποίος στις
δεκαετίες του ’70 και του ’80 ανέπτυξε την ιστορική και κοινωνικοπολιτική θεώρη-
ση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, και εξέτασε τη σεξουαλικότητα ως μια πρω-
ταρχική συνιστώσα της ανθρώπινης προσωπικότητας που είναι ιστορικά και κοινω-
νικά μεταβαλλόμενη (Weeks, 1981, 1986). 

Κατά την ανάλυση ερευνών των τελευταίων δεκαετιών, διαπιστώνεται ότι παρά το
γεγονός ότι η σεξουαλικότητα αποτελεί αναπόσπα στο κομμάτι της προσωπικότητας,
η σεξουαλική στήριξη των ατόμων με αναπηρία βρίσκεται σε πολύ πρώιμα στάδια και
η κοινωνία μας δεν είναι ακόμα έτοιμη να δεχθεί ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν
δικαίωμα στη σεξουαλική ζωή (Esmail και συν, 2010· Shuttleworth and Sanders,
2010· Cuskelly and Gilmore, 2007� Pachi, 2005� Marks, 1999· Olkin, 1999� Kroll
and Levy-Klein, 1995). Ενώ είναι αποδεκτό ότι έχουν δικαίωμα στην παιδεία ή την
εργασία, θέματα σεξουαλικής ζωής, γάμου ή/και γονεϊκότητας θεωρούνται ταμπού
(Tepper, 2000� Shakespeare και συν, 1996). Γενικότερα, θεωρούνται ανίκανα για
σχέσεις, άσχετα από το είδος και το βαθμό της αναπηρίας τους και αυτό συνεπάγε-
ται τη «σεξουαλική τους περιθωριοποίηση» (Shuttleworth and Sanders 2010� Esmail
και συν 2010� Grue and Laerum, 2002· Davies, 2000). 

Τα σεξουαλικά δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία (2006), στο άρθρο 23, «Σεβασμός στην οικογενειακή ζωή και την ιδιωτι-
κότητα», αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη σεξουαλικότητα,
στη σύναψη ερωτικών σχέσεων και στη μητρότητα/ πατρότητα. Τη σύμβαση αυτή
προσυπέγραψε η Ελλάδα το 2007 και την επικύρωσε το 2012. 

Τα κράτη λοιπόν, όπως αναφέρει το άρθρο 23, οφείλουν να προωθούν την πλή-
ρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην οικογενειακή ζωή. Οι διατάξεις του
επικεντρώνονται στη διασφάλιση βασικών σεξουαλικών δικαιωμάτων, όπως το δι-
καίωμα στη σεξουαλική έκφραση, στην αυτοδιάθεση, στην ενημέρωση και τη σε-
ξουαλική αγωγή, στην ελεύθερη επιλογή του σεξουαλικού συντρόφου, στην παρο-
χή και πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας ή/και οικογενειακού προγραμ-
ματισμού καθώς και τη διατήρηση της ικανότητας αναπαραγωγής.

Για την παροχή υπηρεσιών ψυχοσεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και την
υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία σε θέματα σεξουαλικότητας η συμβολή των
Υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είναι πρωταρχικής σημασίας. Παρόλα αυτά,
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ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι οι Υπηρεσίες υγείας σπάνια προ-
ωθούν πολιτικές ψυχοσεξουαλικής υγείας για άτομα με αναπηρία. Όπως συγκε-
κριμένα αναφέρεται, οι γυναίκες με αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
πρόληψης και αναπαραγωγικής υγείας και έφηβοι ή/και ενήλικες με αναπηρίες εξαι-
ρούνται από προγράμματα σεξουαλικής αγωγής (WHO, 2011).

Στάσεις και αντιλήψεις των επαγγελματιών σε θέματα 
σεξουαλικότητας και αναπηρίας

Η προσέγγιση της σεξουαλικότητας των ατόμων με αναπηρία, πέρα από τα μονο-
διάστατα πλαίσια της αναπηρίας, κλιμακώνεται τις τελευταίες δεκαετίες και γίνεται
σταδιακά αποδεκτή. Υπάρχουν λίγες πρωτοποριακές μελέτες που έχουν ως γνώ-
μονα τη σεξουαλική υγεία και ικανοποίηση των ατόμων με αναπηρία φωτίζοντας
θετικά πτυχές της σεξουαλικής τους ζωής (π.χ Shuttleworth and Sanders, 2010·
Pachi, 2005· Tepper, 2000· Shakespeareκαι συν 1996). Όπως σωστά επισημαίνε-
ται στις παραπάνω αναφορές, η μελέτη του θέματος αναπηρία και σεξουαλικότητα
διεξάγεται κυρίως από τις επιστήμες της ιατρικής, της ψυχολογίας, και της σεξολο-
γίας. Όμως, τόσο οι μελετητές των προαναφερόμενων κλάδων όσο και το κίνημα
των ατόμων με αναπηρία είτε έχουν αφήσει σε δεύτερη μοίρα την ανάγκη των ατό-
μων με αναπηρία για σεξουαλική ευχαρίστηση είτε έχουν υιοθετήσει μονοδιάστατα
τη βιοϊατρική προσέγγιση της αναπηρίας, αγνοώντας τις ψυχοκοινωνικές προεκτά-
σεις της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και τις πολιτικές υγείας. 

Πολλές δημοσιεύσεις, που αφορούν στη στάση των ειδικών σε θέματα σεξουαλι-
κότητας και αναπηρίας, επισημαίνουν τον καίριο ρόλο που παίζουν οι ειδικοί στη
διαμόρφωση της σεξουαλικότητας των εξυπηρετουμένων τους και συγκεκριμένα
στην ανάπτυξη της σεξουαλικής τους ταυτότητας (Cuskelly and Bryde, 2004·
Haboubi and Lincoln, 2003). Πολλοί θεωρητικοί που ασχολούνται με το θέμα της
σεξουαλικότητας των ατόμων με αναπηρία σημειώνουν ότι πολύ συχνά οι ειδικοί
δεν έχουν τα εφόδια που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις και εφαρ-
μογές (Porat και συν, 2011� Shuttleworth and Sanders, 2010� Pachi, 2005� Nosek,
2000· Kroll and Levy-Klein, 1995).

Μερικά από τα προβλήματα που αναφέρονται είναι η έλλειψη γνώσεων και δε-
ξιοτήτων (Molloy and Herold, 1985· Haboubi and Lincoln, 2003), οι γραφειοκρα-
τικές δυσκολίες που πηγάζουν από την οργάνωση των υπηρεσιών (Eastgate, 2005·
Esmail και συν 2010) αλλά και οι στάσεις τους στο θέμα αυτό (Swango-Wilson,
2011, 2008� Gilmore and Chambers, 2010). 

Σε μια ενδεικτική του προβλήματος μελέτη που διεξήχθη από τους Haboubi και
Lincoln (2003) στη Μ. Βρετανία και επικεντρώθηκε στο ρόλο των επαγγελματιών
υγείας, βρέθηκε ότι ενώ το 90% των ερωτώμενων υποστήριξαν ότι ο χειρισμός των
σεξουαλικών θεμάτων των ατόμων με αναπηρία πρέπει να είναι μέρος της συνολι-
κής φροντίδας του ασθενή, το 94% ήταν απρόθυμοι να συζητήσουν σεξουαλικά ζη-
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τήματα με τους ασθενείς τους. Η μελέτη κατέληξε ότι στα πλαίσια της εκπαίδευσης
των επαγγελματιών υγείας θα πρέπει να συμπεριληφθεί και εκπαίδευσή τους σε θέ-
ματα σεξουαλικότητας, ώστε να μπορούν να κατευθύνουν τους ασθενείς στην επί-
λυση των σεξουαλικών τους προβλημάτων. Σε παρόμοια συμπεράσματα έχουν κα-
ταλήξει μια σειρά από μελέτες που τονίζουν την ανάγκη ενημέρωσης, εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας σε θέματα σεξουαλικότητας και
αναπηρίας (π.χ Gilmore and Chambers, 2010· Shuttleworth and Sanders, 2010·
Haboubi and Lincoln, 2003· Molloy and Herold, 1985).

Κοινωνική εργασία και σεξουαλικά προβλήματα των ατόμων με αναπηρία

Η σεξουαλική καταπίεση των ατόμων με αναπηρία (Swango-Wilson, 2011·
Shuttleworth and Sanders, 2010), τα υπερ-σεξουαλικά ή α-σεξουαλικά χαρακτηρι-
στικά που τους αποδίδονται (Shakespeare και συν, 1996· Nosek και συν, 1995) και
η καταπάτηση των σεξουαλικών τους δικαιωμάτων (Swango-Wilson, 2011) αποτε-
λούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. 

Ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων
μπορεί να είναι καταλυτικός αφού είναι οι ειδικοί, οι οποίοι κατεξοχήν ασχολού-
νται με κοινωνικά αποκλεισμένες ή καταπιεζόμενες ομάδες εφαρμόζοντας πρακτι-
κές εναντίωσης στην καταπίεση και τις διακρίσεις (Collins and Wilkie, 2010· Payne,
2005). Αν λάβουμε δε υπόψη ότι η σεξουαλικότητα είναι μια σημαντική διάσταση της
ανθρώπινης προσωπικότητας και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξης, τότε η θέ-
ση της σε ένα επάγγελμα, όπως η κοινωνική εργασία, το οποίο είναι καθαρά αν-
θρωποκεντρικό και το κύριο αντικείμενό του είναι ο άνθρωπος και η ευημερία του,
είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας. 

Ήδη από το 1969 δημοσιεύονται εργασίες που είναι αφιερωμένες στην ανα-
γκαιότητα ενσωμάτωσης μαθημάτων ανθρώπινης σεξουαλικότητας στα προπτυχια-
κά και μεταπτυχιακά προγράμματα κοινωνικής εργασίας (Valentich and Cripton,
1975). Το 1982 εκδίδεται το περιοδικό «Κοινωνική Εργασία και Ανθρώπινη Σε-
ξουαλικότητα - Social Work and Human Sexuality» που δημοσιεύει μελέτες που
σχετίζονται με προβλήματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας συμπεριλαμβανομένου
και ενός μεγάλου αριθμού δημοσιεύσεων που προβάλουν θέματα σεξουαλικότη-
τας και αναπηρίας (π.χ. Askwith, 1983�Matek, 1983). Άλλες σχετικές δημοσιεύσεις
του κλάδου αναφέρονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής
αγωγής και συμβουλευτικής για άτομα με αναπηρίες (π.χ. Goldsmith, 1979·
Mackelprang, 1993· Dunk, 2007· Bywater and Jones, 2007), στην ανάδειξη των σε-
ξουαλικών προβλημάτων και των προκαταλήψεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρία (Porat και συν, 2011· Davies, 1985), καθώς και σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα που απευθύνονται σε κοινωνικούς λειτουργούς και έχουν θέμα «σεξου-
αλικότητα και αναπηρία» (Ballan, 2008· Dunk, 2007· Boyle, 1993· Johnson and
Shore, 1982). 
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Σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της
Ευρώπης οι προπτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές των κοινωνικών λει-
τουργών περιλαμβάνουν μαθήματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας (Canadian
Association of Schools of Social Work, 2004· Ballan, 2008). Αυτή η εισαγωγή των
σπουδαστών σε θέματα σεξουαλικής ζωής και η εξοικείωση που επιφέρει διευκο-
λύνει τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς να κατανοούν και να συμμερί-
ζονται τις σεξουαλικές ανησυχίες των εξυπηρετουμένων. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικά κενά στην εκπαίδευση, και η αναγκαιότητα
ενημέρωσης και εξοικείωσης των κοινωνικών λειτουργών σε θέματα σεξουαλικής
υγείας και σεξουαλικών δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων της κοινωνικής εργα-
σίας έχει αναφερθεί από αρκετούς συγγραφείς (Ballan, 2008· Bywater and Jones,
2007· Boyle, 1993).

Μεθοδολογία

Αντικείμενο/Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων, των αντιλήψεων και

των γνώσεων των ειδικών που εργάζονται με άτομα με αναπηρία σε θέματα σεξουα-
λικότητας και αναπηρίας. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στις απόψεις των
επαγγελματιών σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη σεξουαλική ζωή,
τις ερωτικές σχέσεις ή/και τη δημιουργία οικογένειας. Επιπλέον διερευνάται αν οι ει-
δικοί που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση
σε θέματα ψυχοσεξουαλικής υγείας και αναπηρίας, ώστε να μπορούν να παρέχουν
συμβουλευτική και υποστήριξη σε προβλήματα σεξουαλικότητας. 

Μέθοδος της έρευνας
Η παρούσα έρευνα είναι μια διερευνητική ποσοτική μελέτη. Επιλέγεται σε περι-

πτώσεις που υπάρχει περιορισμένη υφιστάμενη εμπειρία και γνώση, όπως στην προ-
κειμένη περίπτωση στο υπό μελέτη θέμα. Σε μια διερευνητική μελέτη η βασική έμ-
φαση δίνεται στην ανακάλυψη, γι’ αυτό και βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ευε-
λιξία (Φίλιας, 1977). Επειδή στην Ελλάδα δεν έχουν διεξαχθεί παρόμοιες μελέτες
επικεντρωμένες στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με άτομα με αναπη-
ρία, χαρακτηριστικό της μελέτης είναι η ευελιξία και η καινοτομία, και στόχος της η
ακριβέστερη διατύπωση του προβλήματος, ώστε να ιεραρχηθούν προτεραιότητες
για περαιτέρω έρευνα.

Πληθυσμός – Δείγμα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις Υπηρεσίες: Μία Υπηρεσία Αποκατάστασης

Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες, μία Υπηρεσία Προστασίας και Αποκατάστασης Νέ-
ων με Νοητική Υστέρηση και μία Δομή Προστατευόμενης Διαβίωσης τύπου οικο-
τροφείου. Η έρευνα εγκρίθηκε από τα Επιστημονικά ή/και Διοικητικά Συμβούλια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 111-2013 157



των Υπηρεσιών, καθώς επίσης και από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).

Ο πληθυσμός στον οποίο διεξήχθη είναι οι επαγγελματίες υγείας των ανωτέρω Υπη-
ρεσιών. Οι ερωτώμενοι/ες είναι ιατροί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθε-
ραπευτές, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και ψυχίατροι, δηλαδή επαγ-
γελματίες που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα άτομα με αναπηρία. Η συλλογή
των στοιχείων ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα ενός μήνα το 2010 και προσεγ-
γίστηκαν όλοι/ες οι επαγγελματίες υγείας των Υπηρεσιών (ν=172) με την εξής διαδι-
κασία: α) Στο Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες, κατόπιν συ-
νεργασίας των ερευνητριών με τους/τις προϊσταμένους των τμημάτων, οι προϊστάμε-
νοι/ες ανέλαβαν να ενημερώσουν και να διανείμουν τα ερωτηματολόγια στο προσω-
πικό των τμημάτων τους. β) Στην Υπηρεσία Προστασίας και Αποκατάστασης Νέων με
Νοητική Υστέρηση, η κοινωνική λειτουργός ανέλαβε τη διανομή και συγκέντρωση
των ερωτηματολογίων και τέλος γ) Στο Οικοτροφείο, η διανομή και συγκέντρωση των
ερωτηματολογίων έγινε από τη Διοίκηση του Οικοτροφείου. Τα ερωτηματολόγια ήταν
αυτο-συμπληρούμενα και συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 95 επαγγελματίες (ν=95
ή 55,2% του συνολικού πληθυσμού των επαγγελματιών υγείας v:172).

Μέσο συλλογής δεδομένων
Το μέσο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν γραπτό ερωτηματο-

λόγιο, αποτελούμενο από 20 ερωτήσεις κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής και
προκατασκευασμένων εναλλακτικών απαντήσεων καθώς και 2 ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου. Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε αντίστοιχες έρευνες της διε-
θνούς κοινότητας (Gilmore and Chambers, 2010· Molloy and Herold, 1985) καθώς
και σε εφαρμοσμένα προγράμματα ψυχοσεξουαλικής συμβουλευτικής (Eastgate,
2005· Davies, 2000· Porat και συν, 2011). 

Ένας από τους λόγους επιλογής της μεθόδου του αυτο-συμπληρούμενου ερωτη-
ματολογίου ήταν ότι η έρευνα διαπραγματεύεται ένα θέμα που χαρακτηρίζεται ως
«ευαίσθητο» και η παρουσία του/της ερευνητή/τριας ενδεχομένως να επηρέαζε
τους/τις ερωτώμενους/ες. Για τον ίδιο λόγο μαζί με το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε
κάθε ερωτώμενο/η μια συνοδευτική επιστολή, η οποία παρουσίαζε την ερευνητική
ομάδα και τον σκοπό της έρευνας, ενώ ταυτόχρονα τόνιζε τη διασφάλιση της ανω-
νυμίας και της εμπιστευτικότητας.

Αποτελέσματα 

Ι. Δημογραφικά στοιχεία
Ο συνολικός αριθμός των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 95, εκ

των οποίων οι 67 γυναίκες (70,5 %) και οι 28 άντρες (29,5 %). Η πλειοψηφία του
δείγματος είναι άτομα σχετικά νέα, αφού το 61% είναι κάτω των 35 ετών ενώ στην
κατηγορία των 36-40 ετών το ποσοστό είναι 15,8 % (Πίνακας 1).
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Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων, 42 άτομα (44,2 %) είναι
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 40 άτομα (42,1%) είναι απόφοιτοι τριτο-
βάθμιας και 13 (13,7%) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχια-
κό τίτλο σπουδών. 

Οπως φαίνεται στον Πίνακα 2, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (44,2%) εί-
ναι νοσηλευτές/τριες, ενώ ακολουθούν οι φυσσιοθεραπευτές/τριες και οι εργοθε-
ραπευτές/τριες με 12,6% και οι κοινωνικοί λειτουργοί με 11,5%. Η ειδικότητα των
νοσηλευτών/τριών υπερτερούσε έναντι των άλλων ειδικοτήτων τουλάχιστον σε δύο
από τα τρία πλαίσια, όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα.

Από τους/τις ερωτώμενους/ες, η συντριπτική πλειοψηφία, 88 εργαζόμενοι (92,6%),
δεν έχει λάβει κάποιου είδους εκπαίδευση σχετική με το θέμα «Αναπηρία και Σε-
ξουαλικότητα». Επιπλέον δύο από τα πέντε άτομα που απάντησαν ότι έχουν λάβει
κάποιου είδους εκπαίδευση, δεν απάντησαν καθόλου σε ερώτηση που αφορούσε
τη διάρκεια και τον φορέα της εκπαίδευσης. Δύο δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Τέλος, ο χρόνος προϋπηρεσίας των υποκειμένων ποικίλει. Συγκεκριμένα, το
56,8% που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό έχει από 1 έως 5 χρόνια εργασίας, το
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Πίνακας 1: Ηλικία
Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό %
21-25 15 15,7
26-30 21 22,1
31-35 22 23,2
36-40 15 15,8
41-50 15 15,8
50+ 7 7,4
ΣΥΝΟΛΟ 95 100,0

Πίνακας 2: Ειδικότητα των επαγγελματιών
Ειδικότητα Συχνότητα Ποσοστό %
Νοσηλευτές/τριες 42 44,2
Φυσιοθεραπευτές/τριες 12 12,6
Εργοθεραπευτές/τριες 12 12,6
Κοινωνικοί λειτουργοί 11 11,5
Ιατροί 8 8,4
Ψυχολόγοι 7 7,4
Ψυχίατροι 2 2,2
Λογοθεραπευτές/τριες 1 1,1
ΣΥΝΟΛΟ 95 100,0



31,6% από 6 έως 10, το 10,5% από 11 έως 20 χρόνια και το 1,1% (ένα μόνο άτο-
μο) από 21 έως 30 χρόνια.

ΙΙ. Στάσεις και αντιλήψεις σε θέματα σεξουαλικότητας και αναπηρίας

Α. Απόψεις για την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία
Κατά τη διερεύνηση της άποψης των επαγγελματιών για την ψυχοσεξουαλική συ-

μπεριφορά των ατόμων με αναπηρία διαπιστώθηκε ότι μόνο το 35,8% των ερωτώ-
μενων διατύπωσε την άποψη ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν «κανονική» σεξουα-
λικότητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος διατείνεται ότι τα άτομα με ανα-
πηρία έχουν είτε «αυξημένη» (28,4%) είτε «μειωμένη» (31,5%) σεξουαλικότητα. Πο-
σοστό 4,3% δεν απάντησαν.

Συχνά στα άτομα με αναπηρία αποδίδονται χαρακτηριστικά όπως υπέρμετρη σε-
ξουαλική ορμή από τη μια και έλλειψη σεξουαλικών συναισθημάτων από την άλλη
(Swango-Wilson, 2011· Oliver, 1990). Μελέτες έχουν δείξει, όμως, ότι η ψυχοσε-
ξουαλική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία ακολουθεί τα ίδια στάδια με των υπο-
λοίπων (Olkin, 1999· Craft, 1987), άποψη που δεν ενστερνίζεται ένα μεγάλο πο-
σοστό των υποκειμένων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η στάση των επαγγελματιών υγείας εί-
ναι πιο θετική ως προς τη σεξουαλικότητα των ατόμων με κινητικές αναπηρίες, όπως
παραπληγία-τετραπληγία, παρά ως προς τη σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική
υστέρηση. Έτσι το 61,3% εκφράζει την άποψη ότι άτομα με παραπληγία-τετραπληγία
μπορούν να έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή, το 30,3% δεν συμφωνεί και το 8,4% δεν
παίρνει θέση. Σε αντίστοιχη ερώτηση που αφορά τα άτομα με νοητική υστέρηση, το
47,4% δηλώνει ότι τα άτομα με νοητική στέρηση πρέπει να ενθαρρύνονται στη σύνα-
ψη σχέσεων και τη διερεύνηση της σεξουαλικότητας τους, το 42,1% των υποκειμένων
απάντησε ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνονται, ενώ το 10,5% δεν παίρνει θέση. 

Η πιο θετική στάση του δείγματος απέναντι στα άτομα με κινητικές αναπηρίες που πα-
ρατηρείται στην παρούσα μελέτη, έχει σημειωθεί και σε άλλες εργασίες. Συγκεκριμέ-
να, έχει καταγραφεί ότι τα άτομα με κινητικές αναπηρίες θεωρούνται «πιο κανονικά» και
«πιο ικανά» από τα άτομα με νοητική υστέρηση, και υποστηρίζεται ότι έχουν περισσό-
τερες πιθανότητες για μια κανονική κοινωνική ζωή (McCabe, 1999· Yuker, 1994). 

Β. Απόψεις για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σεξουαλικότητα 
των ατόμων με αναπηρία

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν ανασταλτικά τη σεξουαλικότητα
των ατόμων με αναπηρία, οι συμμετέχοντες διατείνονται ότι τόσο η αναπηρία κα-
θαυτή όσο και πολιτισμικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις
στάσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία, επηρεάζουν την έκφραση της σεξουαλι-
κότητάς τους. 

Αναλυτικά, το 69,4 % των επαγγελματιών θεωρεί ότι η αναπηρία επηρεάζει τη σε-
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ξουαλική επιθυμία του ατόμου, το 27,4 % δεν υιοθετεί αυτήν την άποψη και το 3,2%
δεν γνωρίζει. Η παραπάνω αντίληψη έρχεται σε αντίθεση με τη θέση των ατόμων με
αναπηρία που αγωνίζονται να γίνει κατανοητό ότι τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν στη σεξουαλική τους ζωή δεν σχετίζονται τόσο με την αναπηρία αυτή καθαυτή
όσο με τα «ανάπηρα» περιβάλλοντα, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που αντι-
μετωπίζουν καθημερινά (Nosek, 2000· Olkin 1999· Parker, 1993). Επιπλέον, τονί-
ζουν ότι η αναπηρία είναι μόνο μία πτυχή της λειτουργικότητας του ατόμου που επη-
ρεάζει μεν την ποιότητα ζωής του αλλά δεν είναι πάντα και η πιο σημαντική (Παχή,
2011· Shuttleworth and Sanders, 2010).

Σχετικά με τον ρόλο των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση της σε-
ξουαλικότητας και της συναισθηματικότητας των ατόμων με αναπηρία, το 63,2%
απάντησε «Ναι» στην επίδραση πολιτισμικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη
σεξουαλικότητα, ενώ το 32,6% απάντησε «Όχι» και το 4,2% δεν πήρε θέση. Η σπου-
δαιότητα των κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων έχει αναδειχθεί από πολλούς θε-
ωρητικούς της αναπηρίας (Olkin, 1999· Marks, 1999� Williams, 1993· Kroll and
Levy-Klein, 1995), το αναπηρικό κίνημα (Shakespeare και συν, 1996· Morris, 1991)
και τους εκπροσώπους του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας (Tepper, 2000·
Oliver, 1990). 

Γ. Απόψεις για το γάμο και τη γονεϊκότητα
Σχεδόν οι 6 στους 10 των υποκειμένων (57,9%) υποστηρίζουν ότι τα άτομα με

αναπηρία μπορούν να συνάψουν γάμο και να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους,
αλλά εκφράζουν επιφυλάξεις στην ικανότητα ανταπόκρισης των ατόμων με σωμα-
τική αναπηρία ή νοητική υστέρηση στις απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής, αφού το
47,4% έχει την άποψη ότι τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν
ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής.

Επιπλέον, σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζουν στο θέμα της τεκνοποίησης και του δι-
καιώματος των ατόμων με αναπηρία στην εμπειρία της μητρότητας ή πατρότητας, αφού
οι επαγγελματίες υγείας που θα ενθάρρυναν μια γυναίκα με αναπηρία να τεκνοποι-
ήσει ανέρχονται σε ποσοστό 49,5%, ενώ 34,7% των ερωτώμενων δεν θα ενθάρρυ-
ναν την τεκνοποίηση και ένα σημαντικό ποσοστό 15,8 % απέφυγε να πάρει θέση. 

Είναι αξιοσημείωτο επίσης, ότι οι άντρες του δείγματος τηρούν πιο θετική στάση
απέναντι σε αυτό το ζήτημα σε σχέση με τις γυναίκες. Έτσι το 60,7% των ανδρών
απάντησε «Ναι», ενώ το 28,6% απάντησε «Όχι», στην ενθάρρυνση τεκνοποίησης
των γυναικών. Όσον αφορά τις γυναίκες του δείγματος, το 44,7% απάντησε πως θα
ενθάρρυνε μια γυναίκα με αναπηρία να τεκνοποιήσει ενώ το 40,3% δεν θα ενθάρ-
ρυνε την τεκνοποίηση. 

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με έρευνες στη διεθνή κοινότητα, που δεν
έχουν καταγράψει σημαντικές διαφορές στις απόψεις μεταξύ των δύο φύλων ως προς
τα σεξουαλικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και απλά έχουν καταγράψει ότι
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οι γυναίκες επιδεικνύουν ελαφρώς πιο φιλελεύθερη στάση σε σχέση με τους άνδρες
(Cuskelly and Gilmore, 2007· Cuskelly and Bryde, 2004· Aunos and Feldman, 2002).

Τέλος, σε ερώτηση γνώμης που αφορά συγκεκριμένα το δικαίωμα των ατόμων με
αναπηρία στη γονεϊκότητα, η πλειοψηφία του δείγματος κρατάει θετική στάση. Έτσι,
το 64,2% απάντησε «Ναι» στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη γονεϊκότητα,
το 26,3% απάντησε «Όχι», ενώ το 9,5% επέλεξε «Δεν γνωρίζω –Δεν απαντώ». Ενώ
δηλαδή, από τη μια ένα σημαντικό ποσοστό δεν θα ενθάρρυνε την τεκνοποίηση,
από την άλλη ένα υψηλό ποσοστό υποστηρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπη-
ρία στην τεκνοποίηση. 

Δ. Επάρκεια και γνώσεις των επαγγελματιών
Οι μισοί και πλέον των επαγγελματιών (52,6%) δηλώνουν ότι έχουν την ικανότη-

τα να υποστηρίξουν τα άτομα με αναπηρία σε θέματα που άπτονται της σεξουαλι-
κότητάς τους (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Ικανότητα αντιμετώπισης σεξουαλικών προβλημάτων
Αισθάνεστε ικανός-ή να υποστηρίξετε τα άτομα 
με αναπηρία σε θέματα σεξουαλικότητας; 

Συχνότητα Ποσοστό %

Ναι 50 52,6  
Όχι 32 33,7  
Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ 13 13,7  
ΣΥΝΟΛΟ 95 100,0 

Παρόλα αυτά, σε ερώτηση εάν γνωρίζουν εξειδικευμένες Υπηρεσίες στις οποίες
μπορούν να απευθυνθούν τα άτομα με αναπηρίες για θέματα γονιμότητας, τεστ PAP,
γυναικολογικές εξετάσεις και ανδρολογικό ιατρείο, ένα υψηλό ποσοστό (43,2%)
δεν απάντησε, ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (22,1%) αποφαίνεται ότι δεν είναι
ενημερωμένοι, και μόνο το 34,7% των υποκειμένων δηλώνουν ενήμεροι. Χωρίς να
παραβλέπεται η έλλειψη επαρκών εξειδικευμένων Υπηρεσιών Σεξουαλικής Υγείας
για άτομα με αναπηρία, είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης των επαγ-
γελματιών υγείας. 

Τέλος ζητήθηκε από τους ερωτώμενους σε ανοιχτή ερώτηση να υποδείξουν ποια
Υπηρεσία θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει ικανοποιητικά σε θέματα σεξουαλικής
ζωής ένα άτομο με αναπηρία. Έξι (6) στα 10 άτομα, ποσοστό 62,2%, δεν απάντη-
σαν καθόλου στην ερώτηση, γεγονός που επίσης υποδηλώνει την έλλειψη ενημέ-
ρωσής τους.

Γενικά διαφαίνεται, ότι, παρά τη θετική στάση της πλειοψηφίας του δείγματος και
την προθυμία που εκδηλώνει στην παροχή συμβουλευτικής σε σεξουαλικά θέματα,
η έλλειψη εκπαίδευσης από τη μια και η ελλιπής ανάπτυξη πολιτικών και προγραμ-
μάτων σεξουαλικής υγείας από την άλλη, δεν επιτρέπει την παροχή των σχετικών
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υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ανά-
γκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και συνάδουν με συ-
μπεράσματα ερευνών στο διεθνή χώρο που έχουν καταλήξει στην ελλιπή εκπαί-
δευση των ειδικών (Cuskelly and Bryde, 2004· Haboubi and Lincoln, 2003· Nosek
και συν, 1995).
Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω έρευνες

Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης είναι ενδεικτικά του προβλήματος, αλλά
δεν μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο πληθυσμό των επαγγελματιών. Η χρή-
ση μεγαλύτερου δείγματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για να οδηγηθούμε σε γε-
νίκευση των συμπερασμάτων, δεδομένου ότι δεν έχουν διεξαχθεί παρόμοιες έρευ-
νες στη Ελλάδα. Επισημαίνεται δε ότι οι επαγγελματίες που ανταποκρίθηκαν στην
έρευνα (ν=95) ενδέχεται να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σεξουαλικότη-
τας και αναπηρίας σε σχέση με τους πολλούς επαγγελματίες που δεν ανταποκρίθη-
καν (ν=77). 

Επιπλέον, οι επαγγελματίες υγείας δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα και είναι ση-
μαντικό να μελετηθεί η κάθε ειδικότητα ξεχωριστά. Στην παρούσα έρευνα όμως δεν
κατέστη εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων ανά ειδικότητα, καθότι οι αποκλίσεις
στον αριθμό του δείγματος ανά ειδικότητα ήταν σημαντικές, και στην ειδικότητα των
νοσηλευτών συμπεριλήφθηκαν και βοηθοί νοσηλευτών που έχουν διαφορετική επι-
στημονική κατάρτιση. 

Επιπρόσθετα, στη μελέτη αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η άποψη των ατόμων με
αναπηρία για το πρόβλημα, από τους οποίους θα μπορούσαμε να συνάγουμε εν-
διαφέροντα συμπεράσματα με τη σύγκριση αποτελεσμάτων από την ταυτόχρονη χο-
ρήγηση ερωτηματολογίου στους ειδικούς και στα άτομα με αναπηρία. Τέλος, είναι
σημαντικό να πραγματοποιηθούν ξεχωριστές έρευνες για κάθε κατηγορία αναπη-
ρίας, με σκοπό να διερευνηθεί αν η φύση της αναπηρίας παίζει σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των ειδικών.

Συζήτηση

Στον τομέα των στάσεων και αντιλήψεων των επαγγελματιών-ειδικών σε θέματα
σεξουαλικότητας και αναπηρίας, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συμπίπτουν με
ευρήματα άλλων εμπειρικών ερευνών, που έδειξαν ότι για τα άτομα με αναπηρία
έχουν επικρατήσει δύο διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη σεξουαλική τους ανά-
πτυξη. Η μια άποψη υποστηρίζει ότι έχουν υπέρμετρη σεξουαλική ορμή, και η άλ-
λη άποψη τους προσδίδει έλλειψη σεξουαλικών επιθυμιών και έτσι καθίστανται
«ασεξουαλικά» (Shuttleworth and Sanders, 2010· Richards, Miodrag and Watson,
2006· Wolfe, 1997). Γενικότερα, έχει καταγραφεί σε πολλές μελέτες άρνηση απο-
δοχής της σεξουαλικότητας των ατόμων με αναπηρία, (π.χ. Molloy and Herold,
1985· Haboubi and Lincoln, 2003� Gilmore and Chambers, 2010), καθώς και η
αποδοχή σε μεγαλύτερο βαθμό της σεξουαλικότητας των ατόμων με σωματικές ανα-
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πηρίες έναντι της σεξουαλικότητας των ατόμων με νοητική υστέρηση, (π.χ Franco,
Cardoso and Neto, 2012). Έτσι, και στην παρούσα μελέτη, ενώ το 61% του δείγ-
ματος υποστηρίζει την ενεργή σεξουαλική ζωή στα άτομα με σωματικές αναπηρίες,
το 42,1% ισχυρίζεται ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση δεν πρέπει να ενθαρρύνο-
νται στη διερεύνηση της σεξουαλικότητας τους. 

Η πλειοψηφία των ειδικών (57,9%) υποστηρίζει το δικαίωμα των ατόμων με ανα-
πηρία στη σεξουαλική ζωή και τη γονεϊκότητα, αλλά όταν καλούνται να εκφέρουν
άποψη για την ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να ανταπεξέλθουν στις απαιτή-
σεις της δημιουργίας οικογένειας ή/και στις απαιτήσεις του γονεϊκού ρόλου, τότε
παρουσιάζονται πιο επιφυλακτικοί. 

Ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει επεξεργαστεί θέματα σχετι-
κά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και κυρίως των ατόμων με νοητική υστέ-
ρηση στην αναπαραγωγική ελευθερία, και έχει επισημανθεί η απροθυμία των επαγ-
γελματιών υγείας να θίξουν θέματα αναπαραγωγικής υγείας και τεκνοποίησης
(Aunos and Feldman, 2002· Pachi, 2005). Επίσης, ενώ γενικότερα έχει καταγραφεί
η υποστήριξη άλλων πλευρών της σεξουαλικότητας των ατόμων με αναπηρία από
την πλευρά των ειδικών, σε θέματα τεκνοποίησης εμφανίζονται πιο συντηρητικοί
και πιο επιφυλακτικοί, όπως και στην παρούσα μελέτη (Smeltzer, 2007· Grue and
Laerum, 2002). 

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της προετοιμασίας των επαγγελματιών στην αντι-
μετώπιση θεμάτων σεξουαλικότητας και αναπηρίας, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το σύ-
νολο (92,5%) δεν έχει λάβει καμιά εκπαίδευση, θέμα που έχει επισημανθεί και από
άλλες έρευνες αλλά όχι σε τόσο υψηλά ποσοστά (π.χ Gilmore and Chambers, 2010·
Shuttleworth and Sanders, 2010). Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι παρά την έλλειψη εκ-
παίδευσης, οι συμμετέχοντες/ουσες προτίθενται σε σημαντικό ποσοστό (52,6%) να
παρέχουν σεξουαλική στήριξη και συμβουλευτική στα άτομα με αναπηρία. Χωρίς
όμως τη σχετική εκπαίδευση, οι χειρισμοί θεμάτων σεξουαλικότητας από τους ειδι-
κούς στηρίζονται, κυρίως, στις προσωπικές και κοινωνικές τους πεποιθήσεις καθώς
και στα πολιτισμικά δεδομένα που σχετίζονται με τις κοινωνικές εκφάνσεις της σε-
ξουαλικότητας (Marks, 1999� Wilton, 2000� Wolf, 1997). 

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Ο Ο.Η.Ε στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2006) κα-
τοχυρώνει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη σεξουαλική ζωή και επιση-
μαίνει την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν τα κατάλληλα μέσα και τις
κατάλληλες υπηρεσίες για να διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
Οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τις οδηγίες των WHO5 και UNFPA6 (2009), πα-

5. World Health Organization 
6. United Nations Population Fund 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 111-2013 164



ρέχονται μέσα από τα εθνικά συστήματα υγείας των κρατών, μέσω των προγραμ-
μάτων και πολιτικών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, που επιβάλλεται να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Με βάση τα παραπάνω,
καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη της ικανότητας του συστήματος υγειονομικής πε-
ρίθαλψης στην Ελλάδα, μέσω της κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού υγεί-
ας και της ανάπτυξης των κατάλληλων πρωτοκόλλων, ώστε να υπάρχει άμεση προ-
σβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε Υπηρεσίες Ψυχοσεξουαλικής Υγείας.
Σημαντικό ρόλο και ευθύνη, τόσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατό-
μων με αναπηρία στη σεξουαλικότητα όσο και για την ανάπτυξη προγραμμάτων
ψυχοσεξουαλικής υγείας, έχουν οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με άτο-
μα με αναπηρία.

Από την παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι επαγγελματίες δεν έχουν λάβει την κα-
τάλληλη εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να υποστηρίξουν τα άτομα με αναπηρία
σε τυχόν σεξουαλικά ερωτήματα ή/και προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμέ-
να, οι προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις των επαγγελματιών, η έλλειψη γνώσεων
και δεξιοτήτων χειρισμού καθώς και η έλλειψη σχετικής πολιτικής των Υπηρεσιών στις
οποίες εργάζονται είναι μερικά από τα εμπόδια που στερούν τα άτομα με αναπηρία
από την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών για τη σεξουαλική τους ανάπτυξη. 

Ο κλάδος της Κοινωνικής Εργασίας θα μπορούσε να συνεισφέρει σε συνεργασία
με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρ-
μογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, αφού όπως ήδη ανα-
φέρθηκε είναι οι επιστήμονες οι οποίοι κατεξοχήν ασχολούνται με θέματα κατα-
πίεσης και διακρίσεων. Όσο το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της σεξουαλικότητας δη-
μιουργεί εμπόδια στην έκφραση της σεξουαλικότητας των ατόμων με αναπηρία, τό-
σο η κοινωνική εργασία έχει ένα σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των σεξουαλικών
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και στη διευκόλυνση της σεξουαλικής τους
έκφρασης με ικανοποιητικούς τρόπους (Ballan, 2008). 

Η δέσμευση της κοινωνικής εργασίας στις αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης
και της κοινωνικής αλληλεγγύης (Πουλόπουλος, 2011· Δημοπούλου, 2006) επι-
βάλλουν στους κοινωνικούς λειτουργούς την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσε-
ων για την άρση του «σεξουαλικού αποκλεισμού» των ατόμων με αναπηρίες. Αναμ-
φίβολα, η κριτική κοινωνική εργασία, που επικεντρώνεται στην ανάλυση των συν-
θηκών που δημιουργούν ανισότητες και λειτουργούν καταπιεστικά για άτομα ή/και
ομάδες, μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική προσέγγιση για την κατα-
νόηση και επίλυση των σεξουαλικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα
με αναπηρία. Το πεδίο «σεξουαλικότητα και αναπηρία» μπορεί να απασχολήσει
ένα σημαντικό αριθμό κοινωνικών λειτουργών που θα συνεισφέρουν στην προα-
γωγή της σεξουαλικής υγείας των ατόμων με αναπηρία και τη διασφάλιση των σε-
ξουαλικών τους δικαιωμάτων. Ενδεικτικά, ο ρόλος της κοινωνικής εργασίας στον
τομέα αυτό συνίσταται:
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• Στην ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής, προγραμμάτων και υπηρεσιών που θα
δώσουν την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία να έχουν μια ικανοποιητική σε-
ξουαλική ζωή με κοινωνικά αποδεκτή έκφραση.

• Στην ανάπτυξη δράσεων, σε συνεργασία με τις οργανώσεις των ατόμων με ανα-
πηρία, για την άρση του «σεξουαλικού αποκλεισμού» 

• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελμα-
τίες υγείας

• Στην εφαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των αξιών της κοινωνικής
εργασίας με στόχο τη μείωση του άγχους που είναι απόρροια σεξουαλικών
προβληματισμών σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες, διευκολύνοντας
αλλαγές στη στάση και τη συμπεριφορά τους

Συμπερασματικά, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει μα-
θήματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας συμπεριλαμβανομένων των σωματικών και
ψυχοκοινωνικών συνεπειών της αναπηρίας, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικοί στη βελτιστοποίηση των επιλογών σεξουαλικής έκφρασης των εξυπηρετουμέ-
νων τους, από τη στιγμή που τα κοινωνικά εμπόδια έχουν αναγνωριστεί και στη συ-
νέχεια περιοριστεί ή/και αρθεί. 
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Μ. Δούκα, Ι. Θεοδοσίου, Β. Κατσαρού, Ν. Κουτελιέρη, 
Δ. Λίτινα, Μ. Μπόθου1

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει βιβλιογραφικά και ερευνητικά, τα συναισθήματα των
αθλητών με αναπηρία και την εμπειρία που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμη, εξετάζει αν οι αθλητές δέχονται υποστήριξη από
το οικογενειακό αλλά και το αθλητικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης και της
συμβολής του κοινωνικού λειτουργού. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας μάλιστα
έχει ως σκοπό να αναδείξει τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και τα συ-
ναισθήματα που βιώνουν από την επίτευξη ή μη των στόχων τους. 

Η μέθοδος της συλλογής των δεδομένων που εφαρμόστηκε ήταν η ποσοτική, με
τη χρήση ερωτηματολογίου, ενώ το δείγμα αριθμήθηκε από πενήντα ένα (51) άτο-
μα. H ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη στατιστική μέθοδο SPSS. Από τα
συναχθέντα στοιχεία, διαφάνηκε μεν, μεταξύ άλλων, η ικανοποίηση των παραολυ-
μπιονικών από την αθλητική τους δραστηριότητα, αλλά αναδείχτηκε και η απουσία
των κοινωνικών λειτουργών από την προσφορά υποστηρικτικών και συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών.

Λέξεις Κλειδιά: Παρολυμπιακοί Αγώνες, άτομα με αναπηρία, 
κοινωνικοί λειτουργοί

1. Εισαγωγή

Η ανάδειξη των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία μέσα από τις επιδόσεις τους
συμβάλλει αθροιστικά στην προαγωγή της κοινωνικής παρουσίας τους, ενώ δρα
ταυτόχρονα ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό τους. 

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, αποτελώντας την κορυφή των αθλητικών δραστη-
ριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία, μα και οι ίδιοι οι αθλητές που λαμβάνουν μέ-
ρος, παίζουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της λαθεμένης αντίληψης και προκατά-
ληψης για την αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι αθλητικοί αγώνες, από τη φύση τους,
επηρεάζουν ως ένα βαθμό με θετικό πρόσημο την εικόνα των αναπήρων παγκο-

1. Η Μ. Δούκα είναι κοινωνική λειτουργός, ΜΑHSS(Leeds), MASPSW(York), Καθηγήτρια Εφαρμο-
γών, ΤΕΙ Αθήνας. Η Ι. Θεοδοσίου, η Β. Κατσαρού, η Ν. Κουτελιέρη, η Δ. Λίτινα και η Μ. Μπό-
θου είναι κοινωνικοί λειτουργοί.
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σμίως, προωθώντας αλλαγές, ακόμα και νεωτερισμούς στην προσέγγισή τους. Οι
αλλαγές αυτές, μεταφραζόμενες σε ένα ευρύ πλέγμα αλληλεπιδράσεων των ατό-
μων με το κοινωνικό τους περιβάλλον, αφορούν, μεταξύ άλλων, σε θεσμικές δια-
δικασίες, στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε διάφορους χώρους, στη βελτίωση της
εικόνας του ατόμου-αθλητή, καθώς και στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της
αναπηρίας. Οι δε αθλητές, ως το έμψυχο υλικό της όλης διαδικασίας, προσδίδουν
ταυτότητα σε αυτήν και συνάμα, μέσω της συνειδητοποίησης και αξιοποίησης του δυ-
ναμικού τους, κερδίζουν σε αυτοπεποίθηση και τόνωση της προσωπικότητάς τους
και φυσικά αναγνώριση.

Αποτέλεσμα των προσπαθειών και των αγώνων τους, καθώς και της ευρύτερης
εξέλιξης σε αυτόν τον τομέα, είναι τα τελευταία τριάντα χρόνια η θεώρηση της ανα-
πηρίας και η μελέτη της να έχουν ουσιαστικά αλλάξει, καθώς έχει αποδειχτεί, μεταξύ
άλλων, ότι μέσα από ειδικές συνθήκες εκπαίδευσης που παρέχονται στα άτομα με
αναπηρία μπορεί να τους δοθεί η ευκαιρία να πετύχουν πολλά επιτεύγματα στους
τομείς των ενδιαφερόντων τους (Alderson, 1998). Τα ίδια άτομα - αθλητές έχουν κα-
ταφέρει συν τω χρόνω με τη δραστηριοποίηση και την επιτυχία τους στον αθλητικό
στίβο να υπερκεράσουν σημαντικά συμπεριφορές και προκαταλήψεις που είχαν
αντιμετωπίσει στο παρελθόν και να κατακτήσουν ενεργό θέση στην κοινωνία. Πα-
ρόλα αυτά, συχνά οι αθλητές δεν γίνονται γνωστοί για τα επιτεύγματά τους, αλλά για
την αναπηρία τους, την οποία σπεύδουν πολλοί να περιγράψουν, γεγονός που συν-
δέεται και με τη μικρή δυνατότητα που τους προσφέρεται για ενδυνάμωση (Peers,
2009).

Σε κάθε περίπτωση η ετερότητα υπό το συγκεκριμένο πρίσμα της αναπηρίας – ως
στοιχείο της ανθρώπινης φύσης – δεν συνεπάγεται απαραίτητα συνολική ελλειμμα-
τικότητα και αδυναμία παραγωγικής δράσης, κάτι που εντυπώνεται στην ανθρώπι-
νη συλλογική συνείδηση σε όλα τα επίπεδα. 

Η αναπηρία θεωρείται πλέον ως ένα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, με πολλές
προεκτάσεις και αναπτυσσόμενες δυναμικές και όχι ως ένα αμιγώς ιατρικό θέμα. Γι’
αυτό και υπάρχει μία σχετικότητα ως προς το τι σημαίνει «ομαλή» λειτουργία του
σώματος και μέχρι πού φτάνουν οι ιατρικές παρεμβάσεις που προσπαθούν να για-
τρέψουν την αναπηρία ή να διατηρήσουν τη λειτουργία του σώματος σε καλή κατά-
σταση ανάλογα φυσικά με το είδος της αναπηρίας του κάθε ατόμου. Σε αυτή τη βά-
ση, η εν λόγω οπτική, που είναι και η επικρατούσα ως άποψη στις κοινωνικές επι-
στήμες, αναφέρεται ως κοινωνική και πολιτική διάσταση της αναπηρίας, με την
εστίαση στο πώς θα μειωθεί ο στιγματισμός του ατόμου και θα αναδειχθούν οι δυ-
νατότητές του, σε αντίθεση με την καθαρά ιατρική οπτική (Oliver, 1996).

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή από το 2003 έθεσε ως αποστολή της όχι
μόνο την προώθηση του αθλητισμού, αλλά και τη χρήση του για τη συνεχή παγκό-
σμια προβολή των αξιών του Παραολυμπιακού κινήματος (IPC, 2003). Oι αποφά-
σεις που λήφθηκαν για το σκοπό αυτό αφορούσαν στην προώθηση του κινήματος



μέσα από τη διαφήμιση, τις εμφανίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την επί-
σημη διασύνδεσή του με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Με αφορμή τις παραπάνω διαπιστώσεις, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέ-
μα των Παραολυμπιακών Αγώνων διεξάγοντας μία ποσοτική έρευνα, στην οποία
συμμετείχαν μέλη από τον Σύλλογο των Παραολυμπιονικών Ελλάδας, με σκοπό να
αναδείξουμε την προσπάθειά τους, ως ατομικό και συλλογικό αγώνα, και τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν σε πρακτικό και όχι μόνο επίπεδο. Ταυτόχρονα, έγινε
προσπάθεια να προσεγγιστεί η αναπηρία μέσα από την οπτική της συμμετοχής και
των επιτευγμάτων των ατόμων με αναπηρία, θεωρώντας τους Παραολυμπιακούς ως
την κορυφαία προσπάθεια για ανάδειξη των ικανοτήτων τους. Επίσης προσπαθή-
σαμε να διερευνήσουμε το επίπεδο συνεργασίας με τον κοινωνικό λειτουργό που
απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία.

Χαρακτηριστικά, έγινε χρήση των διεθνών μηχανών αναζήτησης όπως CINAHL,
PsyINFO(1987-11), OvidMEDLINE (1996-11), ASSIA, EMBASE (1980-2011), με
την αρθρογραφία σχετικά με τους Παραολυμπιακούς να είναι ιδιαίτερα περιορι-
σμένη και εστιασμένη στην πλειοψηφία της σε θέματα τραυματισμών και θεραπεί-
ας των αναπήρων, αναλόγως του εκάστοτε προβλήματος αναπηρίας. Ως συμπλη-
ρωματική δε πηγή υλικού προς επεξεργασία – όσον αφορά στους Έλληνες αθλη-
τές – λειτούργησαν οι σχετικές με αυτούς ιστοσελίδες. 

2. Ορισμός της αναπηρίας

Για την αναπηρία έχουν καταγραφεί πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους ορι-
σμοί, που προκύπτουν από τον τρόπο αντίληψης αυτής από τους εκάστοτε συγ-
γραφείς. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Αναπηρία είναι το απο-
τέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτίων, που δημιουργούν ένα σύνο-
λο εμποδίων σε σημαντικές εκφάνσεις της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απα-
σχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή»
(www.who.int).

Ο όρος «ανάπηρος» σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΗΕ (1975) αναφέρεται σε οποι-
οδήποτε άτομο δεν μπορεί να καλύψει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες
που απαιτούνται για να έχει μια φυσιολογική ζωή λόγω κάποιου εκ γενετής ή επί-
κτητου σωματικού ή διανοητικού μειονεκτήματος. Όσον αφορά στην κοινωνική
προσέγγιση της αναπηρίας, η αναπηρία είναι η απώλεια ή η μερική απώλεια των ευ-
καιριών να συμμετέχει το άτομο στη φυσιολογική ζωή της κοινότητας, όπου ζει, σε
ισότιμη βάση με άλλους εξ αιτίας φυσικών ή κοινωνικών εμποδίων (Oliver, 1998). 

Συμπληρωματικά στους παραπάνω ορισμούς εντοπίζονται βιβλιογραφικά και οι
ακόλουθες έννοιες στην προσέγγιση της αναπηρίας:

• Το μειονέκτημα, το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως «κάθε
απώλεια ουσίας ή αλλοίωσης μιας δομής ή μιας ψυχολογικής, φυσιολογικής ή
ανατομικής λειτουργίας».
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• Η ανικανότητα, που «αντιστοιχεί σε κάθε μερική ή ολική ελάττωση της ικανό-
τητας να κάνουμε μια δραστηριότητα με ένα συγκεκριμένο τρόπο στα όρια που
θεωρούνται ως φυσιολογικά».

• Το ελάττωμα, που προκύπτει σε ένα άτομο από την ανεπάρκεια ή την ανικα-
νότητα που περιορίζει ή απαγορεύει την επίτευξη ενός ρόλου, ο οποίος είναι
ομαλός για το άτομο αυτό, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τους κοινωνικούς
και πολιτιστικούς παράγοντες (Ζώνιου - Σιδέρη, 1998: 14-15).

Στις κοινωνικές επιστήμες και στις σπουδές που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη
της αναπηρίας, η βιβλιογραφία γενικά επικεντρώνεται στην αιτία και το αποτέλεσμα
της αναπηρίας, ειδικότερα εστιάζοντας στις στάσεις των ανθρώπων και στα εμπόδια
που συμβάλλουν στην απομόνωσή τους, ζώντας στις φιλελεύθερες κοινωνίες
(Goggin and Newell, 2000). Είναι γεγονός ότι η αναπηρία δημιουργεί μία σειρά
από σκέψεις και πρακτικές που ενθαρρύνουν τη διαφορετική ή ανισότιμη αντιμε-
τώπιση των ατόμων που διαφέρουν. Οι δε κοινωνίες αντιλαμβάνονται την αναπηρία
είτε με αντικειμενικά είτε με υποκειμενικά κριτήρια (Kumari-Campbell, 2008). 

3. Ιστορική αναδρομή των Παραολυμπιακών Αγώνων

Κατά τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) (www.paralympic.org), ο όρος
«Παραολυμπιακοί» προέκυψε ως παράπλευρος όρος των “Ολυμπιακών”, συνδυά-
ζοντας την Ολυμπιακή παράδοση, τον εορτασμό και το κλίμα των Ολυμπιακών Αγώ-
νων –που θεωρούνται οι Παγκόσμιοι Αγώνες– με την πραγματικότητα της αναπη-
ρίας. Έτσι, σταδιακά, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες βρέθηκαν συνοδοιπόροι με το
Ολυμπιακό Κίνημα. Ούτως ή άλλως το πρόθεμα «Παρα» σημαίνει δίπλα ή εκτός και
σε αυτήν τη βάση οι Παραολυμπιακοί αποτελούν τους παράλληλους αγώνες που
έπονται των Ολυμπιακών. (Gold and Gold, 2007). 

Η άθληση των ατόμων με αναπηρία έχει τις ρίζες της στον 19ο αιώνα, αναφερόμε-
νη τότε στη σωματική εκπαίδευση των κωφών ατόμων. Η πρώτη Λέσχη Αθλητισμού
για τους Κωφούς δημιουργήθηκε στο Βερολίνο το 1888, ενώ το 1924 στο Παρίσι,
εκατόν σαράντα (140) αθλητές συμμετείχαν στους Πρώτους “Σιωπηρούς” Αγώνες,
καθότι απευθύνονταν σε κωφούς (Seguillon, 2002). Στη συνέχεια, ο Γερμανός νευ-
ροχειρουργός Guttmann (1976, όπως αναφέρεται στο Gold and Gold, 2007), που
έφυγε από τη Γερμανία το 1939 και έζησε στη Μεγάλη Βρετανία λόγω του πολέμου,
ασχολήθηκε με την παραπληγία, την πιο σοβαρή πάθηση της εποχής του. Η άθληση
προβλήθηκε μεταξύ άλλων ως ένα μέσο βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής υγεί-
ας των παραπληγικών, η οποία σταδιακά άρχισε να λαμβάνει ανταγωνιστικό χαρα-
κτήρα. Στις 28 Ιουλίου του 1948 έγινε στην Αγγλία ένας αθλητικός διαγωνισμός μπρο-
στά στο Νοσοκομείο Stoke Mandeville και ένας άλλος στο Σπίτι των Star and Garter
στην περιοχή του Richmont (Goodman, 1986). Οι αγώνες επαναλήφθηκαν το 1949,
με την εκφρασμένη ελπίδα από τον Guttmann να γίνουν διεθνείς. Το κίνημα αυτό



συν τω χρόνω όντως εξαπλώθηκε και πήρε ηχηρές διαστάσεις, ενώ το 1957 πρωτο-
χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Παραολυμπιακοί» (Gold and Gold, 2007). Παρόλα αυτά,
οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στην αμιγή και επίσημή τους διάσταση, διοργανώθηκαν
για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Η δε συχνότητα της διεξαγωγής τους είναι κάθε
τέσσερα (4) χρόνια, πάντοτε την ίδια χρονιά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Έλληνες αθλητές συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες από το 1976,
ενώ η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας (υπό μορφήν επίσημων εθνικών αποστο-
λών) εγκαινιάστηκε το 1988, με τους Έλληνες αθλητές να έχουν έκτοτε παρουσιά-
σει καλές επιδόσεις και να έχουν εξασφαλίσει πολλά μετάλλια. Στους Παραολυ-
μπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, η Ελλάδα συμμετείχε με την πολυπληθέ-
στερη έως σήμερα Παραολυμπιακή ομάδα, αποτελούμενη από εκατόν τριάντα εφτά
(137) αθλητές, η οποία κατέδειξε την ανοδική πορεία του Παραολυμπιακού κινή-
ματος στη χώρα και υποκίνησε το ενδιαφέρον της κοινωνίας. Σ’ αυτούς τους αγώ-
νες, οι Έλληνες αθλητές και οι Ελληνίδες αθλήτριες κατέκτησαν συνολικά είκοσι
(20) μετάλλια (3 χρυσά, 13 αργυρά, 4 χάλκινα). Στους Παραολυμπιακούς του Πε-
κίνου το έτος 2008, που ήταν οι πιο επιτυχημένοι αγώνες για την Ελληνική Ομάδα
μέχρι στιγμής, συμμετείχαν εξήντα εννέα (69) αθλητές και κατέκτησαν είκοσι τέσ-
σερα (24) μετάλλια (5 χρυσά, 9 αργυρά και 10 χάλκινα). Αντίστοιχα, το 2012 στους
τελευταίους Παραολυμπιακούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, συμ-
μετείχαν εξήντα εφτά (67) αθλητές και κατέκτησαν δώδεκα (12) μετάλλια (1 χρυσό,
3 αργυρά και 8 χάλκινα). 

4. Αγωνιστικές κατηγορίες και αθλήματα

Λόγω του διαφορετικού βαθμού λειτουργικής ικανότητας κάθε αθλητού και προ-
κειμένου να διασφαλίζεται η επί ίσοις όροις συμμετοχή τους, κατατάσσονται σε δια-
φορετικές αγωνιστικές κατηγορίες ανάλογα με τις δεξιότητες που απαιτούνται στο
κάθε άθλημα. Η «λειτουργική ταξινόμηση σε κατηγορίες» (Functional Classification)
εφαρμόζεται στα περισσότερα αθλήματα συντονιζόμενη από ειδικευμένο ιατρικό και
τεχνικό προσωπικό, το οποίο αξιολογεί με διάφορες μεθόδους τις λειτουργικές ικα-
νότητες του αθλητή, ούτως ώστε να υπάρχει ομοιόσταση σε κάθε κατηγορία από
πλευράς ικανοτήτων των αγωνιζομένων. 

Οι κατηγορίες περιγράφονται με κάποιο γράμμα - συνήθως με το κεφαλαίο γράμ-
μα του αθλήματος - και με έναν αριθμό (π.χ. S5 swimming = κολύμβηση, Τ44 στο
Track= Στίβος, F53 Field = Στίβος). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι μικροί αριθμοί συ-
νήθως φανερώνουν μεγαλύτερο βαθμό αναπηρίας (www.paralympic.gr). Τα δε
αθλήματα των Παραολυμπιακών Αγώνων χωρίζονται σε θερινά και χειμερινά. H
πρώτη ομάδα αθλημάτων περιλαμβάνει: Αντισφαίριση με αμαξίδιο, Άρση Βαρών
σε πάγκο, Γκόλμπολ (Goalball), Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ιππασία, Ιστιοπλοΐα, Κα-
λαθοσφαίριση με αμαξίδιο, Κολύμβηση, Κωπηλασία, Μπότσια (Boccia), Ξιφασκία
με αμαξίδιο, Πετοσφαίριση (καθιστών), Ποδόσφαιρο 7x7 και 5x5, Ποδηλασία, Ρά-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 111-2013 174



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 111-2013 175

γκμπυ με αμαξίδιο, Σκοποβολή, Στίβο, Τοξοβολία και Τζούντο. Η δεύτερη ομάδα
περιλαμβάνει: Αλπικό Σκι, Δίαθλο, Κέρλινγκ με αμαξίδιο, Σκι Αντοχής και Χόκεϊ
επί πάγου με έλκηθρο (www.paralympic.gr).

5. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού ως προς τα άτομα με αναπηρία

Ο κοινωνικός λειτουργός ως επαγγελματίας έχει λάβει κατά τη διάρκεια της εκ-
παίδευσής του τις γνώσεις, ώστε να διαχειριστεί θέματα που σχετίζονται με την ανα-
πηρία. Οι συμμετέχοντες στους Παραολυμπιακούς δεν διαφέρουν από τις άλλες πε-
ριπτώσεις των ατόμων που έχουν θέματα αναπηρίας, με την επισήμανση ότι απαι-
τείται εν προκειμένω πιο εξειδικευμένη γνώση εκ μέρους των κοινωνικών λειτουρ-
γών, δεδομένου ότι η συστηματική προπόνηση και η εξάρτηση από την κοινότητα
από πλευράς εξεύρεσης πόρων και στήριξης της όλης προσπάθειας, τους κάνει μία
ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. 

Ο κοινωνικός λειτουργός παρακολουθεί το άτομο με αναπηρία από την αρχή του
προβλήματος και σε όλες τις φάσεις που διέρχεται, προκειμένου να κατακτήσει βα-
σικές κοινωνικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, από την προσχολική ηλικία, τη σχολι-
κή και την προσπάθειά του για αποκατάσταση του προβλήματός του, ο κοινωνικός
λειτουργός είναι παρών. Και τούτο, διότι σε όλες τις μονάδες που λειτουργούν για
την αντιμετώπιση της αναπηρίας υπάρχουν εργαζόμενοι κοινωνικοί λειτουργοί που
σκοπό έχουν να αντιμετωπίζουν κάθε πρόβλημα και να επιλύουν τις δυσκολίες των
αναπήρων και των οικογενειών τους. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι οικονο-
μικές (έκδοση επιδόματος, εύρεση εργασίας, θέματα υγείας), ή κοινωνικές (κοινω-
νικοποίηση, ελεύθερος χρόνος, δραστηριότητες, σχέσεις με το άλλο φύλο).

Ειδικότερα, ο κοινωνικός λειτουργός σε ένα Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων
συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα, στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις των τμημά-
των και στις ομάδες εφήβων και ενηλίκων. Πραγματοποιεί ατομικές συναντήσεις
με γονείς ή παιδιά και συνεργάζεται με την οικογένεια με σκοπό την επίλυση και την
αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων που προκύπτουν εξ αιτίας της αναπηρίας.
Πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις για τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης
και παρατηρεί το άτομο και τις αντιδράσεις του στο οικογενειακό περιβάλλον. Βοη-
θά στην κοινωνικοποίηση και συνεργάζεται με διάφορους φορείς, ιδιωτικά κέντρα
αποκατάστασης, νοσοκομεία και σχολεία για την αντιμετώπιση ή την επίλυση προ-
βλημάτων του ατόμου με αναπηρία ή άλλου μέλους της οικογένειάς του. Ακόμη, ο
κοινωνικός λειτουργός μπορεί να συνοδεύει το άτομο με αναπηρία σε υγειονομικές
επιτροπές ή σε στρατολογικά γραφεία και οφείλει να ενθαρρύνει την έκφραση των
συναισθημάτων και των σκέψεών του. Τέλος, ο κοινωνικός λειτουργός παρέχει συμ-
βουλευτική και κοινωνική στήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο τόσο στο άτομο
με αναπηρία, όσο και στην οικογένειά του (Σιδηροπούλου - Τσατσαρού, 2004: 71). 

Άλλωστε, η έγκυρη και σαφής πληροφόρηση, η ψυχοκοινωνική στήριξη και η
συμβουλευτική είναι εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες προς τους γονείς, από τη στιγ-



μή που τους ανακοινώνεται ότι το παιδί τους έχει κάποια μορφή αναπηρίας. Κι αυ-
τό, διότι εκείνη την περίοδο διακατέχονται από συναισθήματα αδυναμίας, περίπλο-
κα, βασανιστικά, με έντονη αμφιθυμία και ενοχή. Συχνά, οι γονείς συμβιώνουν με
έντονα συναισθήματα απόρριψης του ενός προς τον άλλον. Πολλά ζευγάρια περ-
νούν κρίση και απαιτείται συμβουλευτική βοήθεια για να είναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσουν τη νέα κατάσταση, την οποία έχουν κληθεί να βιώσουν και να στηρίξουν
το παιδί τους (Ψαρούλη- Τσουμελέα, 2004: 54-55). 

Ο κοινωνικός λειτουργός σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα φροντίζει για
την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μέσω πολύπλευρης υπο-
στήριξης, ευαισθητοποιεί την κοινωνία για την απάλειψη διακρίσεων και του κοινωνι-
κού αποκλεισμού, φροντίζει για τη δικτύωση με την κοινότητα και για τον συντονισμό
των δράσεων γύρω από τα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Ακόμη, συμμετέχει στην
πρόληψη των αναπηριών με παρεμβατικά προγράμματα στην κοινότητα. 

Τα άτομα με αναπηρία συχνά καλούνται να ανακαλύψουν μέσα από την αναπη-
ρία τους, με τη στήριξη της οικογένειάς τους και των ειδικών, τις ικανότητές τους
στον αθλητισμό. Φυσικά είναι και τα άτομα εκείνα που η αναπηρία τους είναι επί-
κτητη και αποφασίζουν μόνα, μετά την αποδοχή του προβλήματός τους, να αντλή-
σουν από μέσα τους δύναμη και να συνεχίσουν. 

Στην περίπτωση των Παραολυμπιακών Αγώνων, επιπλέον των ρόλων που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, οι κοινωνικοί λειτουργοί ενδέχεται να εργάζονται ως συνοδοί των
αθλητών και αυτών που προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους και να τους ενθαρρύ-
νουν για υγιή ανταγωνισμό και επιτυχία. Συμπληρωματικά, επιλύουν θέματα που δη-
μιουργούν προσκόμματα στην απόδοση των αθλητών, με σκοπό να διατηρούν το σθέ-
νος τους για προσπάθεια και επίσης καλύπτουν υποστηρικτικά τον αθλητή σε στιγμές
αδυναμίας, καθώς και στη διαχείριση των συναισθημάτων του, ώστε να συνεχίσει να
πετυχαίνει τους στόχους του. Τέλος, ο κοινωνικός λειτουργός συμμετέχει ως συνήγο-
ρος στη διεκδίκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. 

6. Μεθοδολογία της έρευνας

6.1 Σκοπός-Στόχος
Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη στα γραφεία του Συλλόγου των Παραολυμπιονικών

Ελλάδος, με σκοπό να αναδείξει τη σημασία της συμμετοχής των ατόμων με ανα-
πηρία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, τα εμπόδια, καθώς και τις προοπτικές της
προσπάθειάς τους. Επιμέρους στόχοι ήταν η καταγραφή των αθλημάτων με τα οποία
συμμετέχουν και η προσωπική εκτίμηση των ιδίων των αθλητών για τις επιδόσεις
τους. Η έρευνα στόχευε, επίσης, στο να αναδείξει ποια ήταν τα κίνητρά τους για
συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, κατά πόσο οι αθλητές έχουν υποστή-
ριξη στην προσπάθεια αυτή και πώς αντιμετωπίζουν θέματα, όπως οι καθημερινές
τους μετακινήσεις, καθώς και η καταλληλότητα των χώρων για την άθλησή τους. Τέ-
λος, η έκφραση των συναισθημάτων των αθλητών σχετικά με τη συμμετοχή τους
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στους Παραολυμπιονικούς Aγώνες, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους στό-
χους της έρευνάς μας. 

Η έρευνα διεξήχθη το έτος 2011.

6.2 Μέθοδος συλλογής δεδομένων
Η μέθοδος της συλλογής των δεδομένων που εφαρμόσθηκε στη συγκεκριμένη

έρευνα είναι η ποσοτική, με εργαλείο το ερωτηματολόγιο, που δόθηκε στον ορι-
σθέντα πληθυσμό ως δείγμα. 

6.3 Δείγμα – Δειγματοληψία
Το δείγμα μας, το οποίο ανέρχεται σε πενήντα ένα (51) άτομα, προέρχεται από

τον Σύλλογο Ελλήνων Παραολυμπιονικών, ο οποίος έχει εκατόν οκτώ (108) εγγε-
γραμμένα μέλη.2 Μετά από ενημέρωση όλων των μελών για τους σκοπούς της έρευ-
νας, 51 αθλητές δέχθηκαν να συμμετάσχουν. Το δείγμα θεωρείται αντιπροσωπευτι-
κό του συνολικού πληθυσμού-στόχου λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής
(47,2%), με τον περιορισμό της μη καταγραφής των λόγων που τα μισά και πλέον μέ-
λη δεν δέχθηκαν να συμμετάσχουν. Επειδή κάποιοι από τους συμμετέχοντες κατοι-
κούν στην επαρχία, με προκύπτουσα την αντικειμενική δυσκολία συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων, έγινε σε αυτές τις περιπτώσεις τηλεφωνική και όχι δια ζώσης επι-
κοινωνία, με την καταγραφή των απαντήσεων από μέλος της ερευνητικής ομάδας. 

6.4 Τήρηση απορρήτου
Για λόγους τήρησης του απορρήτου, δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα προσωπικό

στοιχείο των συμμετεχόντων που να υποδηλώνει την ταυτότητά τους, ενώ η συμ -
πλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε, μετά τη διαβεβαίωση του κάθε αθλητή ότι οι
προσωπικές απόψεις του, που θα καταγραφούν στις απαντήσεις, θα τύχουν προσε-
κτικής ανάλυσης, ώστε να μην γίνει φανερή η ταυτότητά του. Επίσης, η έρευνα έγι-
νε αφού ενημερώθηκαν και διασφαλίστηκε η ελεύθερη συναίνεσή τους.

7. Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας  

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν τα ευρήματα της
έρευνάς μας, τα οποία έχουν ως εξής: 

7.1 Φύλο 
Η πλειοψηφία των αθλητών, που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν άντρες σε ποσο-

στό 82,4% (n=42), ενώ μόλις το 17,6% (n=9) ήταν γυναίκες, πράγμα που κατα-
δεικνύει ότι το ποσοστό των αντρών που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών. 

2. Ως μέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί αθλητές που έχουν καταλάβει έως και την όγδοη θέ-
ση στο άθλημά τους σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.



7.2 Ηλικία 
Το 41,2% (n=21) των αθλητών είναι ηλικίας 25 έως 35 ετών, γεγονός που απο-

δεικνύει ότι οι περισσότεροι Παραολυμπιονίκες ασχολούνται από νεαρή ηλικία με
τον αθλητισμό. Ποσοστό 33,3% (n=17) αντιστοιχεί στις ηλικίες από 36 έως 45 ετών
αποδεικνύοντας ότι και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα συμμετέχουν σε σημαντικό μά-
λιστα ποσοστό σε αθλητικούς αγώνες. Επίσης ένα ποσοστό 3,9 αντιστοιχεί σε 2 άτο-
μα ηλικίας 15 έως 24 και ένα ποσοστό 21,6% αντιστοιχεί σε 11 αθλητές ηλικίας
άνω των 46 ετών. Η ανάλυση του αποτελέσματος δείχνει ότι οι Παραολυμπιονίκες
είναι μία ομάδα αθλητών που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ηλικιών σε σύγκριση με
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου ο μέσος όρος ηλικιών είναι σαφώς χαμηλότερος. 

7.3 Οικογένεια
Σχεδόν οι μισοί αθλητές του δείγματος (ποσοστό 49,0%, n=25) συμβιώνουν με

τη συζυγική τους οικογένεια. Το 25,5% (n=13) των αθλητών μένουν μόνοι τους και
το 21,6% (n=11) ζουν με την πατρική τους οικογένεια. Τέλος, 2 άτομα (3,9%) δή-
λωσαν ότι διαμένουν με φίλο/φίλη τους. 

7.4 Συμμετοχή σε αθλήματα
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, οι αθλητές αγωνίζονται κυρίως σε αθλήματα

τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία του στίβου σε ποσοστό 56,9%. Για την καλύ-
τερη διαχείριση των δεδομένων της έρευνάς μας αποφασίστηκε η ένταξη των αθλη-
μάτων: άλμα εις ύψος, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία, ακοντισμός, δισκοβολία,
100m, 200m, 400m και 800m σε μία γενική κατηγορία, αυτή του στίβου. Το επό-
μενο άθλημα κατά προτίμηση είναι η κολύμβηση σε ποσοστό 19,6%. Επιπλέον,
υπήρχαν αθλητές, οι οποίοι ασχολούντο με περισσότερα του ενός αθλήματα. 

Πίνακας 1: Αριθμός αθλητών ανά άθλημα  
Αριθμός αθλητών %

1. Άρση Βαρών 1 2,0
2. Ιστιοπλοΐα 3 5,9
3. Καλαθοσφαίρηση 1 2,0
4. Κολύμβηση 10 19,6
5. Μπότσια 1 2,0
6. Ποδόσφαιρο 5Χ5 1 2,0
7. Στίβος 29 56,9
8. Τοξοβολία 1 2,0
9. Τζούντο 1 2,0

10. Στίβος & Καλαθοσφαίρηση 2 3,9
11. Κολύμβηση & Πετοσφαίρηση 1 2,0

Σύνολο 51 100,0
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7.5 Κίνητρα συμμετοχής
Όσον αφορά στο θέμα των κινήτρων, σημαντικό ρόλο στην παρότρυνση για τη

συμμετοχή των αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες διαδραμάτισαν οι φίλοι
σε ποσοστό 33,3% ((n=17), ενώ το 23,5% (n=12) του δείγματος ανέφερε ότι η
ενασχόληση με τον αθλητισμό ήταν ατομική πρωτοβουλία. Η παρότρυνση από μέ-
ρους των γονέων των αθλητών αγγίζει το 15,7% (n=8), ενώ σημαντική υπήρξε η εν-
θάρρυνση και από άλλες πηγές όπως, άλλα μέλη της οικογένειάς τους (παιδιά, σύ-
ζυγοι και άλλοι), τον προπονητή τους ή τον φορέα αποκατάστασης. Συνολικά, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή το 82%, είχε την υποστήριξη και τη βοήθεια σε πρα-
κτικό επίπεδο από την οικογένειά του, στοιχείο που αναμφισβήτητα λειτουργεί ενι-
σχυτικά ως προς την εξακολούθηση εμπλοκής με τον αθλητισμό.    

7.6 Επιδόσεις των αθλητών 
Από το δείγμα, 32 αθλητές συμμετείχαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πε-

κίνου, το 2008. Η επίδοση αυτών των αθλητών, σύμφωνα με την εκτίμησή τους,
ήταν κατά πλειοψηφία πολύ καλή σε ποσοστό 43,1% (n=22) και μέτρια σε ποσο-
στό 11,8% (n=6).3 Σημειώνεται ότι, όσοι δεν εκτίμησαν την επίδοσή τους ως πολύ
καλή τη συσχέτισαν με τη μη λήψη μεταλλίου.

Οσον αφορά στο σύνολο των μεταλλίων που κέρδισαν οι αθλητές του δείγματος,
οι 33 (64,7 %) από τους 51 έχουν διακριθεί και κερδίσει μετάλλιο σε Παραολυ-
μπιακούς Αγώνες, έως και τους Αγώνες του Πεκίνου [Πίνακας 2]. Στην ερώτηση πό-
σα μετάλλια ανά είδος έχουν κατακτήσει οι αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώ-
νων, μας απαντούν ότι ποσοστό 11,8% των αθλητών έχει κερδίσει ένα χάλκινο με-
τάλλιο, το 9,8% έχει κερδίσει ένα ασημένιο μετάλλιο και το 5,9% του συνόλου του
δείγματος έχει κερδίσει ένα χρυσό. Σημαντικός αριθμός αθλητών έχουν κερδίσει πε-
ρισσότερα από ένα μετάλλια και συχνά διαφορετικού είδους.

7.7 Αθλητικές υποδομές και προσβασιμότητα
Όσον αφορά στις αθλητικές υποδομές, το μεγαλύτερο ποσοστό 68,6% (n=35)

απάντησε ότι υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προπόνησης, ενώ το 31,4% (n=16) υπο-
στήριξε το αντίθετο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας βέβαια, ότι ένα ποσοστό
των αθλητών, που συμμετέχει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες διαμένει στην επαρ-
χία, όπου η απουσία κατάλληλων ή και γενικότερα χώρων για την άθλησή τους εί-
ναι σύνηθες φαινόμενο. 

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες εκ των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσε-
ων δεν πληρούν προδιαγραφές για άτομα με αναπηρία, με αποτέλεσμα μεγάλο πο-
σοστό αυτών των αθλητών να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες ως προς την πρό-

3. Η ερώτηση αυτή αναφέρεται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, διότι αυτοί ήταν
οι τελευταίοι αγώνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας.



σβασή του σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι λανθασμένοι ή ελλειμματικοί σχεδιασμοί των
κτιρίων και των εγκαταστάσεων προκαλούν λειτουργικά προβλήματα, τα οποία αγ-
γίζουν σε μεγάλο βαθμό το 35,3% (n=18) του πληθυσμού της έρευνας, ενώ για το
29,4% (n=15) φαίνονται να είναι ηπιότερα. Ποσοστό 17,6% (n=9) σχολίασε πως
δεν αντιμετωπίζει σχετικές δυσκολίες.

Εντυπωσιακό είναι ότι, παρότι οι διευκολύνσεις που παρέχουν τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς δεν είναι στο σύνολό τους κατάλληλες για την εξυπηρέτηση των ατόμων
με αναπηρία, παρατηρείται με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι το 82,4%
(n=42) εκ των ερωτηθέντων μετακινούνται μόνοι τους, ενώ το 17,6% (n=9) χρειά-
ζονται συνοδό για τις μετακινήσεις τους.

7.8 Ενημέρωση του κοινού 
Η άποψη του σώματος των ερωτηθέντων είναι πως το κοινό δεν είναι επαρκώς

ενημερωμένο για την ύπαρξη και τη λειτουργία του θεσμού των Παραολυμπιακών
Αγώνων. Χαρακτηριστικά, υψηλό ποσοστό 78,4% (n=40) πιστεύει πως οι Παραο-

Πίνακας 2: Αριθμός μεταλλίων που έχει απονεμηθεί 
στους Παραολυμπιονίκες αθλητές έως το 2008

Συχνότητα % Έγκυρο Αθροιστική 
ποσοστό κατανομή

1 Χρυσό 3 5,9 9,1 9,1 
1 Ασημένιο 5 9,8 15,2 24,2 
1 Χάλκινο 6 11,8 18,2 42,4 
2 Χρυσά 1 2,0 3,0 45,5 
4 Χρυσά 1 2,0 3,0 48,5 
2 Ασημένια 3 5,9 9,1 57,6 
4 Ασημένια 1 2,0 3,0 60,6 
1 Χρυσό & 1 Ασημένιο 2 3,9 6,1 66,7 
1 Χρυσό & 2 Ασημένια 1 2,0 3,0 69,7 
1 Χρυσό, 1 Ασημένιο & 3 Χάλκινα 2 3,9 6,1 75,8 
1 Χρυσό & 1 Χάλκινο 2 3,9 6,1 81,8 
2 Χρυσά & 2 Ασημένια 1 2,0 3,0 84,8 
4 Χρυσά, 4 Ασημένια & 1 Χάλκινο 1 2,0 3,0 87,9 
1 Ασημένιο & 1 Χάλκινο 1 2,0 3,0 90,9 
1 Ασημένιο & 2 Χάλκινα 1 2,0 3,0 93,9 
1 Ασημένιο & 3 Χάλκινα 1 2,0 3,0 97,0 
2 Ασημένια & 1 Χάλκινο 1 2,0 3,0 100,0 
Σύνολο 33 64,7 100,0
Missing system 18 35,3 
Σύνολο συμμετεχόντων 51 100,0 
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λυμπιακοί δεν τυγχάνουν της προσοχής του κοινού και μάλιστα πολλοί είναι εκεί-
νοι που δεν γνωρίζουν για τον θεσμό. Ωστόσο το 21,6% (n=11) πιστεύει ότι υπάρ-
χει ενημέρωση γι’ αυτό το θέμα. 

7.9 Νομοθεσία
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 96,1% (n=49) των ερωτηθέντων θεωρεί πως πρέπει να

γίνουν βελτιώσεις στη νομοθεσία σχετικά με τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ενώ
μόνο το 3,9% (n=2) είναι ικανοποιημένο από την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά την
άποψη των δυσαρεστημένων αθλητών δεν κατοχυρώνονται πλήρως και με σαφήνεια
όλα τους τα δικαιώματα σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε Παραολυμπιακούς Αγώ-
νες. 

7.10 Συνεργασία με ειδικούς
Η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή το 94,1% (n=48) των ερωτηθέντων της έρευ-

νας, αντιλαμβάνεται ως επιβεβλημένη τη συνεργασία των ειδικών στα προγράμμα-
τα αποκατάστασης των αθλητών. Υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της παρουσίας
των διεπιστημονικών ομάδων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αθλητών
που χρήζουν αποκατάστασης, ύστερα από ενδεχόμενους τραυματισμούς. 

7.11 Συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό
Όπως προέκυψε από το δείγμα μας, το 78,4% (n=40) των ερωτηθέντων δεν

έχει συνεργαστεί ποτέ με κοινωνικό/ή λειτουργό, σε αντίθεση με ένα ποσοστό
21,6% (n=11) που έχει συνεργασθεί. Ενδεχομένως, είτε ο ρόλος των κοινωνικών
λειτουργών δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στους αθλητές του δείγματος, είτε οι τε-
λευταίοι δεν προτιμούν ή δεν επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί τους. Ακόμη, θα μπο-
ρούσαμε να υποθέσουμε πως δεν εργάζονται κοινωνικοί λειτουργοί στους χώρους
του αθλητισμού. Όμως τίθεται το ερώτημα τι συμβαίνει στα ειδικά σχολεία ή στις πα-
ράλληλες τάξεις που κάποιοι από τους Παραολυμπιονίκες έχουν φοιτήσει; Επίσης,
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο ρόλος του κοινωνικού
λειτουργού στα κέντρα αποκατάστασης αναπήρων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και
αποτελεσματικός. Θα ανέμενε λοιπόν κανείς, το έργο του κοινωνικού λειτουργού
να είναι ευρύτερα γνωστό στους αθλητές που έχουν περάσει από κέντρα αποκα-
τάστασης ή/και παράλληλες σχολικές τάξεις. Μια εξήγηση μπορεί να είναι η εξής:
Ως γνωστόν ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού ποικίλει ανάλογα με τα καθήκο-
ντα που του ανατίθενται και τη φύση του φορέα όπου εργάζεται. Για παράδειγμα,
ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να συνοδεύει τα άτομα στους χώρους άθλησης,
σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας όποτε χρειάζεται, να διεκπεραιώνει διοικητικής
φύσεως υποθέσεις των αθλητών. Επομένως μπορεί να συγχέεται ο ρόλος του με
άλλες ειδικότητες και έτσι να μη γίνεται με σαφήνεια κατανοητός και διακριτός
στον αθλητή. 



7.12 Προοπτική για το μέλλον
Όσον αφορά τη συμμετοχή των αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο

μέλλον, οι περισσότεροι αθλητές τη χαρακτήρισαν «πολύ δύσκολη», «αβέβαιη»,
«άγνωστη» και «ζοφερή». Τόνισαν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή αθλητών,
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, οικονομική ενίσχυση και προβολή από τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης. Σημαντικές βέβαια κρίνονται και οι αισιόδοξες φωνές, που
όρισαν το μέλλον σε αυτό το πεδίο «λαμπρό», «ισχυρό» και «καλό», καθώς και ότι
λόγω του αθλητικού θεάματος που προσφέρουν θα γίνονται όλο και πιο εμπορικοί,
με την έννοια ότι θα προσέρχονται στους αθλητικούς χώρους περισσότεροι θεατές
και έτσι θα ενισχύεται οικονομικά η όλη προσπάθειά τους. 

Επίλογος 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προκύπτουν σε γενικές γραμμές τα ακό-
λουθα: Οι ανάπηροι αθλητές βιώνουν στο σύνολό τους ιδιαιτέρως θετικά τη συμμε-
τοχή τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, με έντονο το αίσθημα της ανατροφο-
δότησης, της επιτυχίας και της καταξίωσης, τα οποία αποτελούν σημαντικά κίνητρα
για τον αγώνα στον στίβο της ζωής. Για πολλούς μάλιστα, η επιτυχία συνιστά έννοια
ταυτόσημη με τη λήψη μεταλλίου, οπότε το κίνητρο εν προκειμένω έχει εξωτερικό
χαρακτήρα. 

Το σημείο της έρευνάς μας, που θα θέλαμε να αναδείξουμε, είναι ότι μεγάλο πο-
σοστό των αθλητών δεν είχαν συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό στα πλαίσια των
αθλητικών τους δραστηριοτήτων ή/και δεν γνώριζαν το έργο του κοινωνικού λει-
τουργού. Θεωρούμε ότι, ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού κοντά στον ανάπηρο
αθλητή περιλαμβάνει μία σειρά από δεξιότητες που συνδέονται με τον κοινωνικό και
υποστηρικτικό ρόλο του ως επαγγελματία. Για παράδειγμα, όπως προέκυψε και από
την εμπειρία που αποκτήσαμε από επίσκεψή μας σε φορείς, όπου απασχολούνται οι
αθλητές και τους προσφέρονται μία σειρά από άλλες δραστηριότητες κατάρτισης και
ένταξης, υπήρχαν πολλοί κοινωνικοί λειτουργοί που λειτουργούσαν με ομαδικό πνεύ-
μα στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας ή/και συνόδευαν τους αθλητές στις
προπονήσεις τους. Όμως, οι αθλητές δεν συνέδεαν ορισμένες δραστηριότητες αυ-
στηρά με τα καθήκοντα του κοινωνικού λειτουργού, όπως τη συνοδεία, καθώς πί-
στευαν ότι είχαν προσληφθεί ως συνοδοί και όχι ως κοινωνικοί λειτουργοί. Αυτό δη-
μιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ορθά ή όχι αποτυπώνεται στη συνείδηση
των αθλητών η σημαντικότητα και η αξία του έργου του ειδικού. Παράλληλα, δια-
φάνηκε ότι οι υπηρεσίες δεν είναι στελεχωμένες με επαρκή αριθμό κοινωνικών λει-
τουργών, αφού η πλειονότητα των αθλητών στο δείγμα μας ανέφεραν ότι δεν είχαν
την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί τους. Η έλλειψη αυτή αποτυπώθηκε ιδιαίτερα
στις απαντήσεις των αθλητών που προέρχονται από επαρχιακές πόλεις. Επομένως,
η αύξηση των προσλήψεων κοινωνικών λειτουργών στις δομές αποκατάστασης αλ-
λά και εν γένει στο χώρο του αθλητισμού κρίνεται αναγκαία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 111-2013 182



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 111-2013 183

Ο κοινωνικός λειτουργός έχει πολλά να προσφέρει στον χώρο του αθλητισμού
και ιδιαίτερα στον τομέα της στήριξης των αθλητών και πιστεύουμε ότι, πρέπει να ενι-
σχυθεί ιδιαίτερα ο ρόλος του, μέσα από ενέργειες κατάρτισης ή εξειδίκευσης στη
διαχείριση και την αποτελεσματική επαγγελματική παρέμβαση. Λόγω του στρες και
των απαιτήσεων που συνεπάγεται η υπερπροσπάθεια των αθλητών, ο κοινωνικός
λειτουργός πρέπει να διαθέτει αυτή την εξειδικευμένη γνώση, ώστε να επιτελέσει τον
συμβουλευτικό και υποστηρικτικό του ρόλο. Φυσικά, στις περιπτώσεις της αναπηρίας
απαιτείται διαθεσιμότητα πόρων, που θα υποστηρίξουν το έργο του κοινωνικού λει-
τουργού, ώστε να υπάρχει μία συνέχεια στη συνεργασία αθλητή – κοινωνικού λει-
τουργού μέσα στο πέρας του χρόνου, όπως για παράδειγμα, η συνοδεία του πρώ-
του σε κράτη του εξωτερικού για συμμετοχή στο άθλημά του. Αυτές βέβαια οι προ-
τάσεις δεν αναιρούν την αξία άλλων πηγών στήριξης: οι περισσότεροι αθλητές ανέ-
φεραν ότι η συναισθηματική και η οικονομική υποστήριξη προέρχονται κυρίως από
το οικογενειακό και φιλικό τους περίγυρο και φυσικά από τη δύναμη που αντλούν
από τον ίδιο τους τον εαυτό.

Όσον αφορά στο μέλλον της συμμετοχής των Ελλήνων αθλητών στους Παραο-
λυμπιακούς Αγώνες, ύστερα από τις καταθέσεις των ίδιων των αθλητών που συμ-
μετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και βάσει των σημερινών δεδομένων,
προβλέπεται αρκετά δυσοίωνο, καθώς η πολιτεία δεν προάγει ένα ισότιμο περι-
βάλλον για τα άτομα με αναπηρία. Καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν δυ-
σκολίες στη μετακίνησή τους προς τους χώρους άθλησης, εμπόδια στη διεκδίκη-
ση των δικαιωμάτων τους και έλλειψη πόρων για να υποστηρίξουν την προσπά-
θειά τους. Άρα, απαιτούνται υποστηρικτικά κοινωνικά δίκτυα, πέραν της οικογέ-
νειας και της ομάδας τους, που θα αναλάβουν να επιλύσουν κυρίως τα πρακτικά
προβλήματα.

Η μέριμνα από πλευράς της πολιτείας για την ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά
με τον θεσμό των Παραολυμπιακών Αγώνων, προκειμένου να εξασφαλιστούν κί-
νητρα και υποστήριξη της προσπάθειας των αθλητών αποτελεί αναμφισβήτητα κοι-
νωνική επιταγή και συνάδει με τον σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι απέ-
ναντι σε αυτούς που προσφέρουν στην πατρίδα μας, μέσα από τις δικές τους προ-
σπάθειες. 
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Κουμούλα, Α., Σκλάβου, Κ. (Επιμ.). 

Εξαρτήσεις στην Εφηβεία. Οι κίνδυνοι, 
η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους,
Αθήνα: Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων
Σισμανόγλειο ΓΝΑ.
2013: ISBN: 978-618-80484-3-0
Φωτογραφία εξωφύλλου: Στέφανος Ζαφειρόπουλος

Ο συλλογικός τόμος με τίτλο «Εξαρτήσεις στην Εφη-
βεία. Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους»
περιλαμβάνει τις εισηγήσεις της αντίστοιχης ημερίδας
που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ψυχιατρικής Παι-

διών και Εφήβων του Σισμανογλείου ΓΝΑ (12/12/2012). Βασικός στόχος της ημε-
ρίδας ήταν η ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού διαλόγου, στα πλαίσια της θεωρητικής
ανασκόπησης της σύγχρονης διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας και της πα-
ρουσίασης ερευνητικών δεδομένων επάνω στο θέμα. 

Ο εν λόγω τόμος αποτελείται από δεκατρία επιστημονικά άρθρα που επιδιώκουν
να προσεγγίσουν το πρόβλημα των εξαρτήσεων στην εφηβεία, μέσα από την οπτι-
κή της παιδοψυχιατρικής, της παιδοψυχολογίας, της νομικής επιστήμης και της κοι-
νωνικής εργασίας. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται τα προβλήματα των εξαρτήσεων
που αφορούν 
– στο κάπνισμα, 
– το αλκοόλ, 
– τις ναρκωτικές ουσίες, 
– τα τυχερά παιχνίδια, 
– την οπαδική βία, καθώς και 
– τον εθισμό στο διαδίκτυο. 

Επιπλέον αναλύονται οι ιατρικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του εθισμού μέ-
σα από το θεωρητικό πλαίσιο της ψυχοπαθολογίας της χρήσης και της εξάρτησης
στους ανηλίκους. Τονίζεται δε ο ρόλος της πρόληψης, ως μέσο παρέμβασης και
αποτροπής, στο μίκρο-, μέσο- και μάκρο- στάδιο της αιτιογέννεσης και διασποράς
του προβλήματος.

Τέλος περιγράφονται οι θεραπευτικές – συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε επί-
πεδο ατόμων, οικογένειας, σχολείου καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού περι-
βάλλοντος, μέσα από τις προτεινόμενες πρακτικές της σύγχρονης διεθνούς βι-
βλιογραφίας. 

Η θεωρητική ανασκόπηση εμπλουτίζεται με κλινικά και ερευνητικά δεδομένα από
το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, που κατά καιρούς υποδέχεται και αντι-
μετωπίζει ανάλογα περιστατικά, όταν συνυπάρχουν παιδοψυχιατρικές διαταραχές.

Βιβλιοπαρουσίαση



Ο τόμος απευθύνεται σε όλους τους ειδικούς της ψυχικής υγείας που ασχολούνται
με το θέμα, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, επισκέπτες
υγείας κ.α., με την ελπίδα να αποτελέσει ένα βοήθημα στο δύσκολο έργο τους. Δια-
νέμεται δωρεάν από το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων και εκδόθηκε στο
πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο
Γ.Ν. Σισμανόγλειο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013».

Οι επιμελήτριες
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Λιάνα Α. Καλλιέρου 

Άνδρας, ο αγαπημένος άγνωστος
Αθήνα 2013: Εκδόσεις Πατάκη, σελ. 430. 

Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο της κλινικής ψυχολόγου
(Μ.Α.) και μέλους του American Psychotherapy
Association Λιάνας Καλλιέρου. Ήδη από την εποχή της
συγγραφής του πρώτου βιβλίου της που αφορούσε στις
γυναίκες  (Η Γυναίκα μετά τα Σαράντα, εκδόσεις Πα-
τάκη, Αθήνα 2004), η συγγραφέας είχε στη σκέψη της
την «ιδέα της αναφοράς στο άλλο μισό του ουρανού»,
όπως αναφέρει στον πρόλογό της. Και συνεχίζει: «Το

ένα πλάσμα νοείται και είναι ‘ένα’ με το άλλο. Αν ψηλαφίσουμε μόνο το ένα φύλο,
η γνώση μας είναι ελλιπής. Ανάγκη να δούμε και την άλλη πλευρά, την ‘ομοού-
σια’».

Η Καλλιέρου αντλεί το υλικό της, θεωρητικό και ερευνητικό, από ευρύτατο πεδίο
επιστημονικών κλάδων –μυθολογία, ιστορία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, βιο-
λογία, ιατρική, ψυχολογία, ψυχιατρική–, από επαγγελματική εμπειρία, από συνε-
ντεύξεις με άνδρες τις οποίες και παραθέτει, από προσωπικά βιώματα. Με λόγο άμε-
σο, εύληπτο και ευαίσθητη ματιά, εξετάζει όλα τα κρίσιμα στάδια της ζωής του άν-
δρα, από τη γέννησή του έως το προχωρημένο γήρας, ξεδιπλώνοντας το οδοιπορι-
κό της βιολογικής και ψυχοκοινωνικής του εξέλιξης και διαμόρφωσης της προσω-
πικότητάς του, σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Έμφαση δίνεται
στις σχέσεις του άνδρα με τη γυναίκα και τα παιδιά και τους ρόλους του ως συ-
ντρόφου / συζύγου και πατέρα. Είναι προφανής η έγνοια της συγγραφέως να συμ-
βάλλει σε μια δημιουργική και αμοιβαία ικανοποιητική ζωή και για τα δύο φύλα.

Το βιβλίο δομείται σε 28 ευσύνοπτα κεφάλαια. Ξεκινώντας από μία ιστορική ανα-
δρομή σε μύθους, θρησκείες και την επικράτηση της πατριαρχικής κοινωνίας, η
Καλλιέρου αφιερώνει τα επόμενα έξι κεφάλαια στην εφηβεία: στις σχέσεις του εφή-
βου με τους γονείς του, σε θέματα γονεϊκής εξουσίας και πειθαρχίας, στη σεξουα-
λική διαπαιδαγώγηση του εφήβου, στα αίτια και στην αντιμετώπιση της επιθετικότη-
τας των εφήβων. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τα βιώματα της παιδικής και της εφηβι-
κής ηλικίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της προσωπικότητας και στον
τρόπο ζωής.

Δύο εν συνεχεία κεφάλαια αναφέρονται στη μετάβαση του άνδρα από την εφηβι-
κή ηλικία στην ενηλικίωση. Εξετάζονται τα αρχέτυπα και τα σύμβολα του ανδρισμού,
διαχρονικά στους διάφορους πολιτισμούς, τα οποία εν πολλοίς διαμορφώνουν έως
και σήμερα τις αντιλήψεις με τις οποίες πολλοί γονείς μεγαλώνουν τα αγόρια τους,
τις κοινωνικές στάσεις και απαιτήσεις απέναντι στον άνδρα, την εικόνα που οικο-
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δομεί π ίδιος για τον εαυτό του και την αυτοαξιολόγησή του σε σύγκριση με τα σύμ-
βολα αυτά.

Οι προσωπικές εμπειρίες και απόψεις των ανδρών για τον έρωτα, οι διαφορές
των δύο φύλων, ο φόβος του άνδρα απέναντι στη μητρότητα και τη σεξουαλικότη-
τα της γυναίκας που εξηγούν πολλές από τις διαταραχές στις σχέσεις των δύο φύ-
λων, παρουσιάζονται στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια.

Το κεφάλαιο για τις πολλές μορφές του άνδρα καλύπτει τα ποικίλα χαρακτηριστι-
κά της προσωπικότητας των ανδρών, από κοινωνικά «αποδεκτές» μορφές έως εθι-
σμούς, αποκλίνουσες και παραβατικές συμπεριφορές. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο
πρόβλημα της κατάθλιψης, που από στατιστικής πλευράς παρουσιάζει υψηλά πο-
σοστά στους άνδρες, γεγονός που παραπέμπει, πέρα από τυχόν βιολογικά αίτια, σε
οικογενειακές και κοινωνικές πιέσεις που συχνά υφίστανται οι άνδρες.

Η διαμόρφωση της εικόνας του σύγχρονου άνδρα μετά τους δύο Παγκοσμίους
Πολέμους και τις καταιγιστικές κοινωνικές και επιστημονικές εξελίξεις του 20ού αι-
ώνα, καθώς και ο ρόλος της εργασίας στη ζωή του στις σύγχρονες κοινωνίες είναι
τα θέματα των επόμενων δύο κεφαλαίων.

Η συγγραφέας αφιερώνει πέντε κεφάλαια στο γάμο, στα πιθανά απορρέοντα εξ’
αυτού προβλήματα και στο διαζύγιο, καθώς και στον πατρικό ρόλο απέναντι στο
γυιό και την κόρη.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τις βιολογικές αλλαγές, τις νέες ανάγκες και συμπερι-
φορές που επέρχονται με την πάροδο της ηλικίας στον άνδρα, τα προβλήματα που
αναφύονται μετά τα σαράντα και ανά δεκαετία έως το βαθύ γήρας των 100 ετών και
άνω. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις ιδιαιτερότητες των ηλικιωμένων.

Η αφήγηση εμπλουτίζεται με τεστ αναγνώρισης συμπεριφορών και προβληματι-
κών καταστάσεων, καθώς και με πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπισή τους.

Η εμπεριστατωμένη και πολυδιάστατη μελέτη της Καλλιέρου για τον άνδρα απευ-
θύνεται κατ’ αρχήν στο ευρύ κοινό. Ο άνδρας αναγνώστης θα βοηθηθεί σε θέματα
αυτογνωσίας και διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά εξίσου θα ωφεληθεί και η γυναί-
κα, διότι κατανοώντας τον ψυχισμό και τη συμπεριφορά των ανδρών θα «αναγνω-
ρίσει τις δικές της ανάγκες, τις δικές της απαιτήσεις και τελικά τον δικό της εαυτό»,
όπως αναφέρει η συγγραφέας. Άλλωστε και ο τίτλος του βιβλίου παραπέμπει στη γυ-
ναικεία σκοπιά. Το βιβλίο όμως απευθύνεται και σε επιστήμονες που μέσα από την
πανοραμική θέαση του άνδρα θα αντλήσουν ενδιαφέροντα στοιχεία για περαιτέρω
εμβάθυνση και μελέτη.

Τέλος, ας μου επιτραπεί ένα προσωπικό σχόλιο. Ως συμμαθήτρια της Λιάνας Καλ-
λιέρου στη μέση εκπαίδευση, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για τη συγ-
γραφική της επιτυχία, που αποτελεί μία ακόμα προσφορά στα πλαίσια του αξιόλογου
κοινωφελούς της έργου στον τομέα της οικογενειακής και παιδικής προστασίας.

Τασούλα Κουσίδου, M.S.W.
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5o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΚΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Αθήνα, Μάρτιος 2014
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής προκηρύσσει το 5ο Διεθνές Επι-
στημονικό Συνέδριό της με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Κρίση: Στο Σταυροδρό-
μι των Επιλογών». Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ανάδειξη πρωτότυπων επιστημονι-
κών θεωρητικών ή/και εμπειρικών προσεγγίσεων για την προαγωγή ενός επιστη-
μονικού διαλόγου που εμπεριέχει δύο θεματικούς άξονες. Πρώτον, το ρόλο της κοι-
νωνικής πολιτικής την εποχή της πολιτικοοικονομικής ρευστότητας και την αντί-
δραση μέσω κοινωνικών πολιτικών την εποχή της κοινωνικής κρίσης. Δεύτερον, τα
μίγματα των επιλογών που προτείνονται για τη ‘νέα κοινωνική πολιτική’ προς τη με-
τα-κρίση εποχή, στην κατεύθυνση της διάσωσης των συστημάτων κοινωνικής προ-
στασίας και, κυρίως, της κοινωνικής συνοχής. Το διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντι-
κείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής συνεκτιμά αναλύσεις και η κοινωνική πολιτική
επιχειρεί παρεμβάσεις θεμελιώδεις για την κοινωνική ευημερία. Σήμερα, η ανάγκη
για κοινωνικές παροχές διευρύνεται δραματικά, αλλά τα μέσα κάλυψης της ανά-
γκης αυτής συρρικνώνονται ραγδαία. Η κοινωνική πολιτική καθίσταται ακόμη πε-
ρισσότερο ευάλωτη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αλλά και κρίσιμη για την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το πνεύμα μιας επιστημονικής
κοινότητας όπως η ΕΕΚΠ, μέριμνα των μελετητών της Κοινωνικής Πολιτικής πρέ-
πει να είναι η ‘νέα κοινωνική πολιτική’ να παραμείνει ή/και να επανέλθει στην πο-
ρεία της ευγενούς συλλογικής αποστολής της. Με γνώμονα την κοινωνική δικαιο-
σύνη, με άξονα την αναδιανομή πόρων, με μοχλό μια βιώσιμη ανάπτυξη και με σκο-
πό τη διασφάλιση ευημερίας για όλους.
Μετά από την αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, στο Συνέδριο θα γίνουν δε-
κτές εισηγήσεις που θα προάγουν τον ευρύτερο δυνατό επιστημονικό διάλογο στις
παρακάτω θεματικές ενότητες (που ανάγονται σε τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό, συ-
γκριτικό και διεθνές επίπεδο):
• Κοινωνική πολιτική και κοινωνική ανισότητα
• Κοινωνική πολιτική και πολιτική διακυβέρνηση

Συνέδρια-Σεμινάρια



• Κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη
• Συστήματα κοινωνικής προστασίας και σύγχρονες μεταρρυθμίσεις
• Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
• Κοινωνική πολιτική και πολιτικές λιτότητας
• Πολιτική απασχόλησης
• Πολιτική υγείας
• Κοινωνική πολιτική και φορολογική δικαιοσύνη
• Οικογενειακή πολιτική
• Κοινωνική πρόνοια και φροντίδα
• Κοινωνική εργασία
• Μεταναστευτική πολιτική και μετανάστευση
• Κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικές διακρίσεις και κοινωνικός αποκλεισμός
• Κοινωνική πολιτική και φύλο
• Εκπαιδευτική πολιτική
• Αντεγκληματική πολιτική
• Φτώχεια, αστικός χώρος και στεγαστική πολιτική
• Περιβαλλοντική πολιτική
• Κοινωνική οικονομία
• Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Επιστημονικές προτάσεις εκτός των παραπάνω θεματικών ενοτήτων θα ενταχθούν
σε ανεξάρτητη συνεδρία/ες, με την προϋπόθεση να κινούνται στο πλαίσιο της σύγ-
χρονης κοινωνικής πολιτικής. 

Το σύνολο των εισηγήσεων θα αναρτηθεί πριν το συνέδριο στη νέα ιστοσελίδα της
ΕΕΚΠ (που βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας). Επιλεγμένες εισηγήσεις
(με τη μορφή επιστημονικών άρθρων) και μετά από περαιτέρω ανώνυμη διττή κρί-
ση, θα περιληφθούν σε συλλογικό τόμο της εκδοτικής Σειράς Κοινωνικής Πολιτικής
που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί το 2014 και να τεθεί υπό την αιγίδα της
ΕΕΚΠ. 
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής περιλήψεων (μέχρι 300 λέξεις, στην ελληνι-
κή ή/και αγγλική γλώσσα) η 31η Οκτωβρίου 2013. 
Η ακριβής ημερομηνία του Συνεδρίου θα οριστικοποιηθεί το Σεπτέμβριο  
Επικοινωνία και αποστολή περιλήψεων 
Α. Καζάνη [info@eekp.gr], Ν. Κουραχάνης [n.kourachanis@gmail.com]. 

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 17671, Αθήνα 
email: info@eekp.gr • web:www.eekp.gr
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Approaching the Relevance of Violence and the Premises of Services for People
with Disabilities, especially from the Perspective of the Protection of Children
with Disabilities from all Forms of Violence

Βy: George Nikolaidis & George Tsouvelas

Our current review portrays the phenomenon of violence on the premises of services
that provide aid for children with disabilities. The existing empirical evidence on the
incidence and prevalence of abuse and neglect of children with disabilities presents
limitations regarding issues of lack of both, widely accepted, conceptual as well as
operational definitions of abuse - neglect, and significant problems in the
methodological design of the available studies. Furthermore, concise reference on
critical issues such as multi-victimization, underreported incidents, the profile of
perpetrators and the systemic violence resulting from recycling and interacting factors,
is provided. Finally, conclusions and recommendations on health policies are indicated
through the perspective of protecting children with disabilities from all forms of abuse.

Disability and Sexuality: Knowledge, Perceptions and Attitudes of Professionals
and the Role of Social Work 

By: Katerina Pachi, Aggeliki Skoura, Eleni Giannopoulou

This research aims to explore the knowledge, attitudes, and views of professionals
about sexuality and disability. Specifically, it examines their views about disabled
people’s rights to sexual activity, intimate relationships and parenthood. 

According to the findings, most of the respondents report generally positive
attitudes towards the right of people with disabilities to sexual life. However, they are
more cautious in their views about disabled people’s ability to handle family and
parenting responsibilities. 

Furthermore, the article highlights social workers’ role in the field of sexuality and
disability, as well as in supporting disabled people’s sexual rights. 

The Εxperience of Participation in the Paralympic Games 
for People with Disabilities

By: M. Douka, I. Theodosiou, V. Katsarou, N. Koutelieri, D. Litina, M. Mpothou 

This quantitative study project examines the experiences of athletes with
disabilities, as a result of their participation in the Paralympic Games. Issues such as
supportive networks, as well as accommodating and friendly athletic environments
have been investigated, including the role of social workers. The sample consisted
of fifty one athletes with disabilities. The questionnaires have been analyzed by the
statistical package SPSS. According to the conclusive results, the athletes were
generally satisfied with their participation in the Games, despite difficulties in
transportation and lack of resources. On the other hand, it became apparent that
there is a lack of adequate supportive and counseling services.

Abstracts in English



Οδηγίες για τους συγγραφείς

Το περιοδικό «Κοινωνική Εργασία» είναι επιστημονική έκδοση με σκοπό τη διεύρυνση των γνώ-
σεων, την ανάδειξη και την κριτική ανάλυση σύγχρονων τάσεων και θεμάτων στο χώρο της κοι-
νωνικής εργασίας, της κοινωνικής πρόνοιας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής έρευ-
νας καθώς και τη σύνδεσή τους με θέματα κοινωνικής πολιτικής. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονι-
κότητα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών γενικότερα.

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού δέχεται για υποβολή:
• Κύρια άρθρα των οποίων η έκταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες σελίδες,

συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας, πινάκων, γραφικών παραστάσεων και περιλήψεων.
• Επιστημονικές ανακοινώσεις όπως αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών, καινοτόμα προγράμμα-

τα κοινωνικής εργασίας, έκτασης έως 15 δακτυλογραφημένων σελίδων.
• Σχόλια όπως τοποθετήσεις σε δημοσιευμένα άρθρα οι οποίες ενθαρρύνουν την κριτική ανάλυση

και την ανταλλαγή απόψεων έκτασης έως 2 δακτυλογραφημένων σελίδων.
• Ανασκοπήσεις-παρουσιάσεις βιβλίων και άλλων σημαντικών αναφορών ή υλικού το οποίο έχει ήδη

δημοσιευτεί έκτασης έως 2 δακτυλογραφημένων σελίδων.
• Παρουσιάσεις επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως εφαρμοσμένα προγράμ-

ματα, συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια, κ.ά. έκτασης έως 2 δακτυλογραφημένων σελίδων.
Η Συντακτική Επιτροπή θέτει ανωνύμως τα άρθρα προς κρίση σε μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής

και σε ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες. Η τελική απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής του περιο-
δικού για τη δημοσίευση, βελτίωση, επανυποβολή ή απόρριψη των άρθρων στηρίζεται στις παρατηρή-
σεις των κριτών. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των άρθρων είναι:
• Η συνάφειά τους με την κοινωνική εργασία και τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα 
• Ο σαφής σκοπός του άρθρου και η επίτευξη των στόχων
• Η άρτια δόμηση και γραφή
• Η χρήση σχετικής και σύγχρονης βιβλιογραφίας
• Στην περίπτωση ερευνητικής εργασίας, η σωστή μεθοδολογία και στατιστική ανάλυση, ενώ τα συ-

μπεράσματα της αποτίμησης θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και να συσχετίζονται με το αντι-
κείμενο του υπό εξέταση θέματος.

• Η σωστή απεικόνιση των βιβλιογραφικών αναφορών, υποσημειώσεων, πινάκων, γραφημάτων, κ.ά.

Τήρηση των όρων υποβολής
Η γλώσσα υποβολής των άρθρων και των κειμένων είναι η ελληνική. Δεκτή είναι και η υποβολή κει-

μένων στην αγγλική γλώσσα ή μεταφράσεων στην ελληνική ξενόγλωσσων άρθρων που διακρίνονται
για την πρωτοτυπία τους.

Τα κείμενα υποβάλλονται δακτυλογραφημένα με γραμματοσειρά Times New Roman 12, 1 ½ διά-
στημα. Tα άρθρα πρέπει να συνοδεύονται από τον τίτλο του άρθρου, το όνομα του συγγραφέα ή συγ-
γραφέων, από περίληψη έως 100 λέξεων και λέξεις κλειδιά, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Σε χωριστή σελίδα πρέπει να δίνονται τα ονόματα των συγγραφέων, η επαγγελματική τους ιδιότητα κα-
θώς και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Οι βιβλιογραφικές
παραπομπές αναφέρονται μέσα στο κείμενο (σύστημα Harvard). Περισσότερες σχετικές πληροφορίες
και παραδείγματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ΣΚΛΕ www.skle.gr.

• Η υποβολή των κειμένων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση skle.socialwork@gmail.com. 
• Η υποβολή του άρθρου προϋποθέτει ότι είναι πρωτότυπο και δεν έχει υποβληθεί αλλού για δη-

μοσίευση.
• Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα του περιοδικού δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του

ΣΚΛΕ και της Συντακτικής Επιτροπής.
• Οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα της αναδημοσίευσης του άρθρου τους χωρίς έγκριση της Συντα-

κτικής Επιτροπής υπό τον όρο ότι θα αναφερθεί το παρόν περιοδικό ως πρωτότυπη πηγή της δη-
μοσίευσης.
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