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Abstract: This article was conducted to investigate the issue of the accessibility of people
with disabilities and autism as a recognized social group in cultural settings. By extension, it
is examined whether state care exists with legislative measures to facilitate the daily routine
of this social group. In order to gather the information, which involve problems faced by
people with disabilities and autism as well as the suggestions for improvement of measures,
research has been carried out on in the prefecture of Thessaloniki, in which took part parents
with children with disabilities and autism. The resulting conclusions show some attempts to
improve accessibility, but they have not worked efficiently. In addition, it was considered
essential to involve people with disabilities and autism in cultural spaces, as their contact with
culture contributes to improving their abilities.
Keywords: Accessibility, Disability, Persons with Mental Deficiency and Autism and
Behavioral Problems.
Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα εξεπλήζεη ην δήηεκα ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη απηηζκφ, σο αλαγλσξηζκέλε θνηλσληθή
νκάδαο, ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο. Καη΄ επέθηαζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν πθίζηαηαη ε θξαηηθή
κέξηκλα κε λνκνζεηεκέλα κέηξα πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ελ ιφγσ
θνηλσληθήο νκάδαο. Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, γηα ηα πξνβιήκαηα
κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη κε απηηζκφ θαζψο θαη ηηο
πξνηάζεηο κέηξσλ βειηίσζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα βαζηζκέλε ζηελ εκη-δνκεκέλε
ζπλέληεπμε εληφο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζε γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά κε αλαπεξία θαη
απηηζκφ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαλεξψλνπλ νξηζκέλεο απφπεηξεο βειηίσζεο
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, πνπ φκσο δελ απέδσζαλ απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο, θξίζεθε επηηαθηηθή
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αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη απηηζκφ ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ, θαζψο ε
επαθή ηνπο κε ηνλ πνιηηηζκφ ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Πξνζβαζηκφηεηα, Αλαπεξία, Άηνκα κε Ννεηηθή Αλεπάξθεηα θαη Απηηζκφ
θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.

Δηζαγσγή
Σα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη απηηζκφ απνηεινχλ κηα αλαγλσξηζκέλε θνηλσληθή
νκάδα πνπ κεηαμχ άιισλ έξρεηαη αληηκέησπε κε ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο. Ζ αζθαιήο θαη απηφλνκε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
απνηειεί κείδνλ δήηεκα πνπ αθνξά κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο καο. Απηφ νθείιεηαη ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο εμππεξεηεί κφλν ηνλ κέζν
άλζξσπν θαη φρη ηα άηνκα κε αλαπεξία. Γηα απηφ ην ιφγν, ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
λα ππνδειψζεη ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν κε αλαπεξία εμαηηίαο ηνπ
ιαλζαζκέλνπ ζρεδηαζκνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ είλαη «εκπνδηδφκελν άηνκν» (Γεσξγαθά &
Γνχθα, 2008).
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο καο,
ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο ελ ιφγσ νκάδαο, εμαθνινπζεί λα ηαιαηπσξεί ηα άηνκα
απηά θαζψο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (Γεσξγαθά, & Γνχθα, 2008).
Τπφ ην πξίζκα απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ε παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε
δηεξεχλεζε θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ ηδεψλ, ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ
πνπ έρνπλ παηδηά κε απηηζκφ θαη κε λνεηηθή αλεπάξθεηα, ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηά
ηνπο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο.
Δπηπιένλ, ζθνπφο είλαη λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο πνπ ζπκβάιιεη ε ειιεληθή πνιηηεία κε ηε
ζπκκφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

1. Η έλλνηα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο.
Με ηνλ φξν πξνζβαζηκφηεηαο θαζνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ αλεμαξηήηνπ
θχινπ, ειηθίαο ή θάπνηαο αλαπεξίαο λα κπνξνχλ λα θηλνχληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε
αζθάιεηα θαη κε απηνλνκία φινπο ηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο (Μηραειίδνπ,
2010 ∙ Σδαλαβάξα, 2013). Απηφ έρεηο σο απνηέιεζκα, λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ηα θηλήκαηα,
ψζηε λα θαηέζηε ζαθέο ην δηθαίσκα ηεο θπζηθήο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο. Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ρψξνη απηνί
δηακνξθψλνληαη κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο. Ζ δεκηνπξγία
κπαξψλ, αλειθπζηήξσλ, ζέζεσλ παξθηλγθ δηεπθφιπλε ηελ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ηξφπνλ ηηλά απηφλνκα θαη κε αζθάιεηα. Καηαβάιινληαη
αμηνζεκείσηεο πξνζπάζεηεο ψζηε φια ηα θηήξηα, νη εγθαηαζηάζεηο, νη εζσηεξηθνί θαη
εμσηεξηθνχ ρψξνη ζην ζχλνιφ ηνπο λα δηακνξθσζνχλ ψζηε ηα άηνκα κε αλαπεξία λα κελ
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απνθιείνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Βαξδαθαζηάλεο, et al. 2008). Ωζηφζν, δελ αξθεί
κφλν ε θπζηθή ηνπο πξνζβαζηκφηεηα. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη πγηήο πνξεία ηνπο
ζηε δσή, ν Wapner (213) επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα ππάξρεη κηα πην δεκηνπξγηθή δηάδξαζε
ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Σν δεηνχκελν είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο πνιηηηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ, πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ.
Όζνλ αθνξά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ε ρψξα
καο κε γλψκνλα ην θνηλσληθφ κνληέιν, ζεζκνζέηεζε κηα ζεηξά απφ άξζξα ηνπ πληάγκαηνο
(1975/1986/2001) , πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.
πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 21 ηνπ 2001 νξίδεη «ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ δηθαίσκα λα
απνιακβάλνπλ κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο» (ηακαηάθε, 2010).
Με ηελ ζεηξά ηνπ, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο, κεξίκλεζε γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ θηηξίσλ πνπ λα εμππεξεηνχλ ηεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ψζηε ε
κεηαθίλεζή ηνπο λα είλαη απηφλνκε ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλνδεία απφ νηθεία πξφζσπα
(ηακαηάθε, 2010). Σν θνηλσληθφ κνληέιν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, πξνζπαζεί λα
εκθπζήζεη ζηνπο αλζξψπνπο φηη ε αλαπεξία δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο ηακπνχ. Γηα ηελ
έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δνκήο, πξσηίζησο
επηβάιιεηαη ε απαιιαγή πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξεφηππσλ (ηακαηάθε, 2010).
Γεδνκέλνπ, φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ απνηεινχλ κηα νκνηνγελή νκάδα κε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθά εκπφδηα, σο
πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο. ε γεληθέο γξακκέο
σζηφζν, ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο έξρεηαη αληηκέησπν κε ηα
θνηλσληθά ζηεξεφηππα φπσο αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απφξξηςή ηνπο απφ δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ζηεξεί ηα άηνκα απηά απφ
θαηάιιειεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηεπθφιπλζε
ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο (WHO, 2011 ∙ WHO, 2013).

2. Οξηζκόο ηεο αλαπεξίαο.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξεπλεηψλ λα απνζαθελίζνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο, κφιηο ην
1981 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζηελ έθζεζε ICIDH, θαηέιεμε ζηνλ δηαρσξηζκφ ηεο
αλαπεξίαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
α. ην κεηνλέθηεκα: ε απψιεηα ή ε αιινίσζε κηαο δνκήο ή κηαο αλαηνκηθήο ή ςπρνινγηθήο
ιεηηνπξγίαο
β. ηελ αληθαλφηεηα: ππάξρεη κηα κεξηθή ή νιηθή ειάηησζε ηεο ηθαλφηεηαο λα επηηειέζεη κηα
δξαζηεξηφηεηα κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
γ. ην ειάηησκα: ην απνηέιεζκα κηαο αληθαλφηεηαο ή αλεπάξθεηαο πνπ απαγνξεχεη ή
αλαζηέιιεη ηελ εθπιήξσζε ελφο θπζηνινγηθνχ ξφινπ (Ννβάζθνο, 2011).
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Ζ έθζεζε απηή δέρηεθε έληνλε θξηηηθή κε απνηέιεζκα, ζηελ πην πξφζθαηε έθζεζε ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλαδηαηχπσζεο ηνπ φξνπ (WHO,
2002).
Αθνινχζεζαλ θη άιιεο πξνζπάζεηεο εξεπλεηψλ λα απνδψζνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο.
Έηζη, ην 1995 ε Disability Discrimination Act πνπ γεληθεπκέλα ραξαθηεξίδεη σο αλαπεξία
θάζε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή βιάβε πνπ εκπνδίδεη ην άηνκν λα επηηειέζεη ηηο θαζεκεξηλέο
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Γίλεηαη, σζηφζν αληηιεπηφ πσο ν παξαπάλσ νξηζκφο εκπεξηθιείεη
πνιιέο κνξθέο αλαπεξίεο, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ε θάζε κηα ρξήδεη δηαθνξεηηθήο
αληηκεηψπηζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο.
Σν 2006 ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ππνγξάθεη ηελ λέα Γηεζλή χκβαζε γηα ηα
Γηθαηώκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία. ην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά
ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ, θαζηζηψληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ ελφο
πεξηβάιινληνο πνπ κεξηκλεί γηα ηελ ελζσκάησζε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε πνπ πξέπεη λα ραίξεη ε επαίζζεηε νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Σδαλαβάξα,
2013). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο έγθεηηαη ζηελ απνδνρή ηεο δηθαησκαηηθήο
πξνζέγγηζεο ησλ ΑκεΑ σο ππνθεηκέλσλ παξά σο ηαηξηθφ κνληέιν., φπσο ζπλεζηδφηαλ λα
πξνζεγγίδεηαη (Οπζνπιηδφγινπ, 2016). Ζ χκβαζε πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ην 2010, απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή γηα ηελ αλαπεξία 2010-2020.
ηελ Διιάδα ε χκβαζε θπξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 κε ηνλ Νφκν 4074 (Μηδακηζή,
Νηθνιαΐδεο & Μνπξνχδεο 2012).
Ο ΟΖΔ, ην 2007 ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ζην άξζξν 2 κε
εηδηθέο παξεκβάζεηο θαιεί ηα θξάηε κέιε πνπ επηθπξψλνπλ ηελ χκβαζε, λα πηνζεηήζνπλ
ηελ ηαθηηθή «ησλ εύινγσλ πξνζαξκνγώλ». Σελ ιήςε δειαδή, κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ
ζα εμαιείςνπλ ηελ δηαθξίζεηο, πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηζφηεηα. εκεηψλεηαη δε, φηη ε
έλλνηα ηεο «εχινγεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο», είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε ρψξα, δεδνκέλνπ φηη
ηζρχεη δηαθνξεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο επίζεο δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε
θαη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο πεξί δηθαησκάησλ (Οπζνπιηδφγινπ, 2016).
ηελ Διιάδα, ηα άξζξα 9 θαη 10 ηνπ Ν. 3304/2005 (ΦΔΚ 16 Α/ 27.01.2005), εηζάγνπλ ηνλ
φξν «εχινγε πξνζαξκνγή» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
αλεμαξηήησο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ή ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ή
ειηαθήο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» ην ίδην άξζξν γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ
ππνρξέσζε πνπ έρεη ν εξγνδφηεο λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζην ρψξν εξγαζίαο
πνπ λα εμππεξεηνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ψζηε λα κελ απνθιείνληαη απφ ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθφζνλ ηα κέηξα απηά δελ ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγε επηβάξπλζε
γηα ηνλ εξγνδφηε.
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3. Άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα.
3.1. Άηνκα κε νξηαθή λνεκνζύλε ή θαη ήπηα λνεηηθή αλεπάξθεηα.
Αλάκεζα ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα, ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα είλαη ηα άηνκα κε
νξηαθή ή ήπηα λνεηηθή αλεπάξθεηα κε πνζνζηφ 85% (Υξεζηάθεο.2006) . Τα άηνκα κε
λνεηηθή αλεπάξθεηα αληηκεησπίδνπλ κηα γεληθή δπζθνιία ζε φιεο ζρεδφλ ηεο πεξηνρέο ηεο
γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). Δπηπιένλ ηα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη
ζηελ απφθηεζε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ζηελ επηθνηλσλία
θαζψο θαη ζηελ απηνξξχζκηζε. πλ ηνηο άιινηο αδπλαηνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ αληηθείκελα,
εηθφλεο θαη λα βξνπλ ηηο δηαθνξέο ή ηηο νκνηφηεηεο (Υξεζηάθεο 2006 ∙αιβαξάο, 2013).
πλέπεηα ησλ άλσ αδπλακηψλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ αηφκσλ απηψλ θαηά
ηελ ελειηθίσζή ηνπο.
Ζ δηάθξηζε ησλ παηδηψλ κε ήπηα λνεηηθή αλεπάξθεηα απφ ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά,
είλαη ζρεδφλ αδχλαηε λα γίλεη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Μφλν αξγφηεξα,
ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία, φηαλ δειαδή σο καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ
ηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, γίλεηαη αληηιεπηή ε αδπλακία ηνπο.
Σα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξψκαηνο,
ηνπ ζρήκαηνο, ηνπ βάξνπο θηι. ησλ αληηθεηκέλσλ θαη γεληθψο θάπνηνπ εξεζίζκαηνο. Δπίζεο,
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε γλσζηψλ πξαγκάησλ απφ ηα
θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά. ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνζηίζεηαη ε
αδπλακία ηνπ εγθεθάινπ ηνπο ζηελ νξγάλσζε ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ. ηεξνχληαη
κλεκνληθψλ δεμηνηήησλ ζε φιεο ηηο ζεκειηψδεηο κνξθέο ή δελ κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ δηφηη
δελ ελεξγνχλ θαηάιιεια ζηελ πιεξνθνξία, θέξ΄εηπείλ δπζθνιεχνληαη λα ζπκεζνχλ ιέμεηο
θαη έλλνηεο.
Ωζηφζν, παξά ηηο δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη, ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή
αλεπάξθεηα, ζεσξνχληαη ηθαλά λα παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ
ζπλεζηζκέλνπ ζρνιείνπ, αλαπηχζζνληαο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο αληίζηνηρεο ηεο Σ΄ ηάμεο
φζν ην δπλαηφλ, κε ηελ βνήζεηα ηεο θαηάιιειεο δηδαζθαιίαο λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα
κέζα ζηελ ηάμε.
3.2. Μέηξηα λνεηηθή αλεπάξθεηα.
Όζνλ αθνξά, ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε κέηξηα λνεηηθή αλεπάξθεηα,
αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα. Ζ
αλεπάξθεηά ηνπο πξνθιήζεθε είηε απφ αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνχο είηε απφ κνιπζκαηηθέο
αζζέλεηεο θαηά ηελ ελδνκήηξηα, ηελ πεξηγελλεηηθή, ηελ βξεθηθή ή θαη ηελ λεπηαθή πεξίνδν
(Ζιηνπνχινπ et al.2014: 13). Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε ηελ βνήζεηα ηεο
θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο λα επηθνηλσλήζνπλ θαη αιιειεπηδξάζνπλ θνηλσληθά (Μνπξνπδίδε,
2010:29).
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4. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα.
Σν βέβαησλ είλαη πσο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή
αλαπεξία θαη ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηα θνηλσληθά δξψκελα, απνηεινχλ ηα
πξνβιήκαηα ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πξνθιεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο (Αιεπξηάδνπ, Γθηανχξε & Παπιίδνπ, 2016). Οη επηζηήκνλεο νξίδνπλ σο
πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ
πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα
άηνκα απηά πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο,
νπφηε ρξήδνπλ ειέγρνπ. Πνιιέο θνξέο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ιφγσ ηεο έληαζεο ηεο
ζπρλφηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο, κπνξνχλ λα απεηινχλ ηελ ζσκαηηθή αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ, κε
απνηέιεζκα είηε λα ηνπο πεξηνξίδεηαη είηε λα κελ ηνπο επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε δηάθνξεο
θνηλσληθέο δνκέο (Zijmans et al. 2012).
Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο δηαηππψλνπλ ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο πξνθιεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ:
α. Σηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά
β. Απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά
γ. Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
4.1. Σηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά.
Σα άηνκα κε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα επαλαιακβάλνληαη
ρσξίο φκσο, νπζηαζηηθά λα εμππεξεηνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.
Οη πην ζπρλέο κνξθέο ζηεξενηππηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη νη εμήο:


Δπαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, φπσο πεξπάηεκα ζηηο κχηεο, ιίθληζκα θηι.



Δκκνλή ζηελ νκνηφηεηα



Μνλφηνλν παηρλίδη



Πξνζθφιιεζε ζηε ξνπηίλα (Cunningman & Schreibman, 2008).



Γπζηπρψο, νη ζηεξενηππίεο πνιιέο θνξέο ζηηγκαηίδνπλ ην άηνκν θαη ε θνηλσλία ηη
εθιακβάλεη σο κηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, πνπ θαηά ζπλέπεηα νδεγεί
ην άηνκν ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζηελ κείσζε ηεο επαθήο κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ (Cunningham & Schreibman, 2008).

4.2. Απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά.
Ζ απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη αθφκα έλαο ηχπνο πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Πεξηβαιινληηθνί θαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο ηνπο νδεγνχλ ζε πξάμεηο απηνηξαπκαηηθέο, πνπ
μεθηλνχλ θαη θαηαιήγνπλ ζην ίδην ην άηνκα. Γίλεηαη βέβαηα αληηιεπηφ ν βαζκφο
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επηθηλδπλφηεηαο, ιφγσ ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηα άηνκα ζηνλ
εαπηφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο
ζπλήζσο ρηππάλε ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνίρν, ηξαβνχλ ηα καιιηά ηνπο, ηνπνζεηνχλ ζην ζηφκα
ηνπο δηάθνξα αληηθείκελα. Οη αιιφθνηεο απηέο ζπκπεξηθνξέο ζηηγκαηίδνπλ ηα άηνκα,
πξνθαιψληαο θφβν ζηνπο γχξσ. Απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο είλαη ν θνηλσληθφο
απνθιεηζκφο, ε θαθνπνίεζε, ν εγθιεηζκφο ηνπο ζε ηδξχκαηα, ε παξακέιεζή ηνπο απφ ηνπο
εθπαηδεπηέο ή αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο (Nissen & Haveman, 1997).
4.3. Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Σέινο, ζηα άηνκα κε αλαπεξία, παξαηεξείηαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε πξάμεηο βίαο πνπ
νδεγνχλ ζε ζσκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ άιινπ. Αξθεηέο θνξέο σζηφζν, πεξηνξίδνληαη ζε
νπξιηαρηά θαη θξαπγέο ρσξίο βίαηεο ζπκπεξηθνξέο.
Οη Crocker et al. (2006) αλαθέξνπλ φηη ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηνλ Καλαδά δηαπηζηψζεθε
φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ιεθηηθή βία
παξά ηε ζσκαηηθή.
Οη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνηθίινπλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε
νξηζκέλεο αηηίεο:
α. ε απφθηεζε ελφο επηζπκεηνχ αληηθεηκέλνπ ή ηξνθήο
β. ε πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γ. ε απνθπγή εκπινθήο ζε θάπνην έξγν (Repp, Felce & Barton, 1988).
δ. ε αιιαγή πεξηβάιινληνο
ε. ε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
ζη. ε επηζπκία γηα επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηνλ θφζκν
(Αιεπξηάδνπ, Γθηανχξε & Παπιίδνπ, 2016).

5. Πξνζβαζηκόηεηα ησλ
πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο.

αηόκσλ

κε

λνεηηθή

αλεπάξθεηα-απηηζκό

ζε

Οη θνηλσληθέο δπζθνιίεο κε ηηο νπνίεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, έξρνληαη
αληηκέησπα θαζεκεξηλά ηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα, επηδξνχλ κνηξαία ζηνλ ςπρηζκφ
ηνπο. Βηψλνπλ έληνλεο ζηηγκέο κνλαμηάο, ζιίςεο θαη θνηλσληθνχ άγρνπο. Ωο εθ ηνχηνπ
θινλίδνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο αιιά θαη ν εζσηεξηθφο ηνπο θφζκνο.
Μηα κνξθή παλάθεηαο πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ απζφξκεηε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ
αηφκσλ απηψλ, κε επαθφινπζν ηελ εθηφλσζε θαη ηελ ειάθξπλζε ηνπ ςπρηζκνχ ηνπο, είλαη ε
δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε κε ηελ ηέρλε. Μέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, θαιιηεξγνχληαη νη
δεμηφηεηέο ηνπο θαη ζαθψο αλαδεηθλχνληαη ηθαλφηεηεο πνπ ήηαλ θξπκκέλεο (Salom, 2008).
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Έθδεια ινηπφλ, επηηάζζεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα ζηα
πνιηηηζηηθά δξψκελα, κε ηελ πξνυπφζεζε, σζηφζν ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο πνπ ζα
εμαζθαιίζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο ζην ρψξν.
Σα νθέιε ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ ηέρλε, πνιιά, πνιχηηκα θαη άθξσο επνηθνδνκεηηθά.
Όπσο είλαη ήδε απνδεθηφ, ε επαθή ηνπ θάζε αηφκνπ- κε λνεηηθή θαη κε αλεπάξθεηα- κε ηελ
ηέρλε, επηθέξεη ζην ίδην ην άηνκν εζσηεξηθή πιεξφηεηα κέζσ ηεο έθθξαζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα, ε ηέρλε δξα
ζεξαπεπηηθά ζε ζεκείν πνπ ην άηνκν εθηνλψλεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απνβάιεη ηηο πνιιέο
εληάζεηο πνπ θνπβαιάεη κέζα ηνπ (Κνληνγηάλλε, 2000). Δπηπιένλ, γίλεηαη επθνιφηεξε ε
αθνκνίσζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ δέρεηαη ν εγθέθαιφ ηνπο. Καηά
ζπλέπεηα ε επαθή κε ηα κνπζεηαθά εθζέκαηα, κε εηδηθέο ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά
αθφκα θαη κέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα κε λνεηηθή
αλεπάξθεηα, λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Σζηανχζε, 2016:102).

6. Έξεπλεο κε ζέκα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζε
πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο.
Σηελ ρώξα καο παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ ιήςε κέηξσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο
θξαηηθνχο θνξείο, πξνο ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο
κφιηο ην 2009 κειεηήζεθε ην πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε
ηελ αλάπηπμε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, δηεπθξίληζε θαηά πφζν ζηελ ρψξα καο εθαξκφδεηαη ε
ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηειείσο απνθαξδησηηθά. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
πνζνζηνχ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα
ιάβεη ηα κέηξα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ζ λννηξνπία απηή νθείιεηαη πξνθαλψο ζηελ
αδξάλεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ νη αξκφδηνη θνξείο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
πγθξηηηθά κε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ Διιάδα δπζηπρψο βξίζθεηαη ζε
πνιχ ρακειά επίπεδα. Σε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, κεηαμχ
110 κνπζείσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δηέζεηαλ νινθιεξσκέλεο
πιηθνηερληθέο ππνδνκέο πνπ εμαζθάιηδαλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία,
θαζψο επίζεο δηέζεηαλ ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ. πλ ηνηο άιινηο, ηα
κνπζεία παξείραλ ζηνπο επάισηνπο επηζθέπηεο ηνπο, εξκελεπηηθέο κεζφδνπο πνπ ηνπο
βνεζνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην ρψξν θαη ηα εθζέκαηα, φπσο επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ
καζεζηαθά κνληέια θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπο. Γηα ηελ επθνιφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε πεξηήγεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, νη
επηζθέπηεο είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα.
Οη ππεχζπλνη ησλ κνπζείσλ εθπνλνχζαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα
ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Όζν αθνξά φκσο, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα,
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κφλν ην πνζνζηφ ηνπ 28,8% ησλ κνπζείσλ είρε θαζηεξσκέλν πξνγξακκαηηζκφ κε
εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείρε θαη ε ρψξα καο κε 222 κνπζεία, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο φκσο δελ
δηεπθφιπλαλ νχηε ζην ειάρηζην ηελ μελάγεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Θεσξεηηθά, βέβαηα
κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζεζκνζεηήζεθαλ θάπνηα κέηξα, πνπ σζηφζν δελ εθαξκφζηεθαλ
ζηελ πξάμε.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζε επξσπατθφ επίπεδν, πεξίπνπ 80.000.000 άηνκα - πνζνζηφ πνπ
αληηζηνηρεί ζην 15%-20%- παξνπζηάδνπλ θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο, αληηιακβαλφκαζηε ηελ
έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαλζξψπσλ καο,
πνπ ηαιαηπσξείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ζηεξνχκελεο εχινγεο απνιαχζεηο.
Ζ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ζαθψο ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε
ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζηζηά αθφκα πην δχζθνιε ηελ επηβίσζή
ηνπο (Mexmet & Uslu 2009).

7. Μεζνδνινγία.
ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε, ε πεξηγξαθή, ε επεμήγεζε θαη ε εξκελεία
ησλ κε κεηξήζηκσλ δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ηηο ηάζεηο θαη ηα λνήκαηα
ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα
θνηλσληθή έξεπλα πνπ εζηηάδεη
ζηελ δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ,
ζπκπεξηθνξψλ θαη δηαδηθαζηψλ φπνπ ν εξεπλεηήο αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηελ
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηα ιεγφκελα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα (Ησζεθίδεο, 2003).
Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο έξεπλαο νθείιεηαη ζηελ δπλαηφηεηα απφδνζεο
κηαο γιαθπξφηεξεο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο ζα ππάξμεη ζχγθξηζε κε ηε
ζεσξία ελψ παξάιιεια κνλαδηθέο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. Ωο εθ ηνχηνπ ζα εμαγάγνπκε
ζπκπεξάζκαηα, πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπιιερζνχλ κε πνζνηηθνχο ηξφπνπο. Καηαιεθηηθά,
κε ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ
παηδηά κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη παηδηά κε απηηζκφ, ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ θαη λα
ζπγθξηζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηελ πξνζβαζηκφηεηάο ηνπο ζε πνιηηηζηηθνχο
ρψξνπο.
7.1. Ο ζθνπόο θαη ηα Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη γνλείο πνπ έρνπλ
παηδηά κε απηηζκφ, ζην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο αιιά θαη
κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα απηή . Δπίζεο ζθνπφο ηεο είλαη λα
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δηαπηζησζεί ν ηξφπνο πνπ ζπκβάιεη ε ειιεληθή πνιηηεία ζηε ζπκκφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ
θνξέσλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Σα ππφ εμέηαζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα:
α. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο;
β. Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηνπο πνιηηηζηηθνχο
ρψξνπο;
γ. Πψο θαη θαηά πφζν ζπκβάιιεη ε ειιεληθή πνιηηεία ζηε ζπκκφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ
θνξέσλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία;
Δξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, πνπ
πεξηιακβάλεη πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν εξεπλεηήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε κε ηνλ εξσηψκελν, ψζηε ν εξεπλεηήο λα πάξεη φζν ην δπλαηφ
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία επί ηνπ ζέκαηνο πνπ ηνλ απαζρνιεί (Παπαλαζηαζίνπ &
Παπαλαζηαζίνπ, 2014).
Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπδεηήζνπλ ηηο
εκπεηξίεο ηνπο γηα ηνλ θφζκν θαη λα εθθξάζνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ηελ πξνζέγγηζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο φπσο ηελ βίσζαλ νη ίδηνη (Kvale, 2007 ˙ Cohen et. Al., 2008). Δηδηθφηεξα, ν
εξεπλεηήο δχλαηαη λα αληρλεχζεη ζπλαηζζήκαηα, θίλεηξα θαη απφςεηο πνπ δελ ζα είρε ηελ
επθαηξία λα απνθνκίζεη κέζα απφ έλα απξφζσπν εξσηεκαηνιφγην. Αθφκε, θαη κέζα απφ ηελ
θσλή, ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ζπκκεηέρνληα ν εξεπλεηήο εμαγάγεη επηπξφζζεηα
ζηνηρεία (Bell, 1997).
7.2. Γεηγκαηνιεςία.
Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε κε δείγκα 13 γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε λνεηηθή
αλεπάξθεηα θαη απηηζκφ, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ κε ηπραίν ηξφπν. Ωζηφζν, ην ηπραίν δείγκα
ειινρεχεη ηε δεκηνπξγία δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο, νπφηε πξνηηκήζεθε ε
ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία, ε νπνία πεξηιακβάλεη δείγκα πιεζπζκνχ κε ηπραίν θαη
αλαινγηθφ ηξφπν, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ γνλείο απφ φια ηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ
(Mitchell & Jolley, 2007).
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ωξαηνθάζηξνπ Θεζζαινλίθεο, ζην Κ.Γ.ΑΠ.
‘’Όλεηξν Εσήο΄΄.
7.3. Σηάδηα ζπλέληεπμεο.
Οη ζπλεληεχμεηο ήηαλ ζχληνκεο κε δηάξθεηα 15΄-20΄ιεπηψλ, κε ζθνπφ αθελφο λα κελ
θνπξάδεηαη ν εξσηψκελνο θαη αθεηέξνπ λα πξνζειθχζσ ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Οη εξσηήζεηο
ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζαθήλεηα, απιφηεηα, ζπληνκία θαη επθνιία ζηελ θαηαλφεζε, ψζηε λα
κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα ειιηπνχο θαηαλφεζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
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Σν εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, απνηειείηαη απφ 19 βαζηθέο εξσηήζεηο
αλνηρηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο φκσο νδήγεζαλ ζηελ δηαηχπσζε θάπνηνλ επηπιένλ εξσηήζεσλ.
ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο θαιείηαη ν γνλέαο λα θαζνξίζεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ζηε
ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη
πφζν ζπρλή είλαη ε επίζθεςή ηνπο ζηα θέληξα πνιηηηζκνχ.
ην δεχηεξν κέξνο ν γνλέαο εξσηάηε αλ ν εμνπιηζκφο ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ επαξθεί ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη θαηά πφζν ηα θαηάιιεια ηερλνινγηθά
κέζα ζπκβάιινπλ ζηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε Σέρλε, επηθέξνληαο επνηθνδνκεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο εμέιημε. Δπίζεο, ηίζεηαη ην εξψηεκα ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ηεο επαθήο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα κε
ηα θπζηνινγηθά παηδηά, ζηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο. Αθνινχζσο, ξσηψ ηνπο γνλείο θαηά
πφζν ην πξνζσπηθφ ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ είλαη θαηαξηηζκέλν ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε
ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ εθζεκάησλ.
ην ηξίην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο δήηεζα απφ ην γνλέα λα κνπ αλαθέξεη ηα θσιχκαηα κε ηα
νπνία έξρνληαη αληηκέησπα ηα παηδηά ζηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο, ζηνπο πνιηηηζηηθνχο
ρψξνπο.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ε ζπδήηεζε πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε
ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ θξάηνπο. Δπηρείξεζα λα δηαπηζηψζσ θαηά πφζν ε πνιηηεία έρεη
δηακνξθψζεη θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ρψξνπο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία κέζα ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη λα κνπ δψζνπλ θάπνηα παξαδείγκαηα.
Καηαιεθηηθά, ε ζπδήηεζε νινθιεξψζεθε κε αλαθνξά ζηελ ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη
ζηα άηνκα κε αλαπεξία.
8. Δξκελεία απνηειεζκάησλ.
Δπηθεληξψλνληαο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλέιιεμα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, νη
νπνίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε γηα ηελ
έξεπλα, θαηέιεμα ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Όηαλ ξψηεζα ηνπ γνλείο γηα ην αλ
ππάξρνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη κε απηηζκφ φινη νη
γνλείο αλέθεξαλ φηη δελ έρνπλ δηαπηζηψζεη αλ ππάξρνπλ, εθηφο απφ δχν γνλείο, νη νπνίνη
αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο Σδαλαβάξα (2013),
δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ θαζφινπ πξνγξάκκαηα, ελψ ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην
ππάξρνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, αιιά
θαη θάπνηα κνπζεία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πινπνηνχλ πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαηφπηλ
ζπλελλνήζεσο κε ηηο νκάδεο απηέο.
Δπηπιένλ, νη γνλείο αλέθεξαλ φηη ην πξνζσπηθφ ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ είηε δελ ππήξρε
είηε δελ ήηαλ ελεκεξσκέλν πιήξσο. Δλψ, ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ
Σδαλαβάξα (2013), αλαθέξεηαη φηη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ππάξρνπλ εξκελεπηηθέο κέζνδνη
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γηα λα κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ επηθνηλσληαθά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ καζεζηαθά κνληέια
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθναθνπζηηθά
ζπζηήκαηα θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο.
ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο, αλέθεξαλ αξθεηά παξαδείγκαηα
γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο. Σν ίδην αλαθέξεηαη θαη ζηελ
έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ηξιαλδία ην 2005, ε νπνία αλαηέζεθε απφ ηελ Δζληθή Αξρή ζρεηηθά
κε ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, δηαπηζηψζεθε δε φηη ην πξφβιεκα
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία (ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, ηα άηνκα κε αλαπεξία
λα κελ κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο θαη έηζη λα
αηζζάλνληαη φηη είλαη απνθιεηζκέλνη θαη απνκνλσκέλνη απφ ηελ θνηλσλία (Δ..α.κε.Α.,
2012).
Δπηπξνζζέησο, κέζα απφ ηηο έξεπλεο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηαπηζηψζεθε
φηη πάλσ απφ 15%-20% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 80 εθαηνκκχξηα άηνκα
ζηελ ΔΔ έρνπλ θάπνηα αλαπεξία, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ αξθεηά εκπφδηα θαη δπζθνιίεο
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Δπξσπατθή Έλσζε, 2010). Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρνπλ
θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ηα άηνκα κε αλαπεξία αιιά ηαπηφρξνλα
ππάξρεη ειιηπή ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ απηά ηα άηνκα
(Mexmet Emit Baris et al.,2009).
ην ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο
ζηε ζπκκφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία., θάπνηνη γνλείο
αλαθέξνπλ φηη έρνπλ γίλεη κηθξά βήκαηα βειηίσζεο αιιά φρη αξθεηά θαη κεγάια, ψζηε λα
παξέρνπλ δηεπθφιπλζε θαη πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.
Σν ίδην πξνέθπςε θαη ζε κία άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα, ην 2009 κε ζέκα ην
πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη εξεχλεζε θαηά πφζν ε ηζρχνπζα λνκνζεζία εθαξκφδεηαη γηα
ηελ πξνζβαζηκφηεηα. Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή δηαπηζηψζεθε φηη έλα πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ ησλ θνξέσλ αληηιακβάλνληαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα απηψλ ησλ κέηξσλ ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ο ιφγνο ήηαλ φηη δελ ππήξρε θακία θηλεηνπνίεζε θαη
δξαζηεξηνπνίεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Μηραειίδνπ 2010 :10-11).
Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε παηδεία θαη αγσγή ηνπ
θάζε αλζξψπνπ. Γπζηπρψο έξεπλα πνπ έγηλε, απέδεημε φηη ζε νηθνγέλεηεο, πνπ έρνπλ παηδί κε
λνεηηθή πζηέξεζε, πνζνζηφ 25% βίσζε ηελ απφιπηε άξλεζε ησλ γεηηφλσλ, ελψ ζην 53% νη
γνλείο δελ ηφικεζαλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε ηνπο γείηνλεο. Σν ζπλαίζζεκα πνπ είρε
θπξηαξρήζεη ζηνπο γνλείο ήηαλ ν θφβνο γηα ηα πηζαλά ζρφιηα θαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζε απηνχο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, ηα παηδηά κε λνεηηθή
πζηέξεζε λα κελ ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηα παηδηά ηεο
γεηηνληάο ηνπο θαη λα είλαη απνθνκκέλα απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία
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(Μαηηλνπνχινπ, 1990).

9. Σπκπεξάζκαηα.
Σα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη κε απηηζκφ απνηεινχλ αλαγλσξηζκέλε θνηλσληθή
νκάδα, γηα ηελ νπνία δελ έρεη δηεξεπλεζεί εηο βάζνο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηεο ζε
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο. ηελ ρψξα καο επηρεηξήζεθαλ θάπνηεο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ
βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ αιιά ζηελ πξάμε δελ
απέδσζαλ.
Ζ επάισηε θνηλσληθή νκάδα παξά ηα ζεζπηζκέλα λνκνζεηηθά κέηξα, εμαθνινπζεί λα
αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πξνζέγγηζεο, αληίιεςεο, επηθνηλσλίαο θαζψο θαη πξνζαξκνγήο ζηα
θέληξα πνιηηηζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία βηψλνπλ έληνλα ηελ κνλαμηά θαη
ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε, πξνθαινχληαη εζσηεξηθέο ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ δπζθνιεχνπλ
αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ επηβίσζή ηνπο.
Οη γνλείο ινηπφλ, ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλέληεπμε ζεσξνχλ πσο κέζσ ηεο
Σέρλεο θαη ηεο Μνπζηθήο ηα παηδηά εθηνλψλνληαη ςπρηθά, εθθξάδνληαη θαη αλαθαιχπηνπλ
πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο, ελψ επηζεκαίλνπλ απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ηνπ ζπλνδνχ.
Οη γνλείο ξσηήζεθαλ ζρεηηθψο κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε λ επίζθεςή ηνπο
ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ. Όινη ηνπο έδεημαλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο, ηελ
ερνξχπαλζε, ηελ άγλνηα ησλ ππαιιήισλ ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηελ
παληειή έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ. Δλψ, έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ γνλέσλ αλαθέξεη
πσο έρνπλ γίλεη θάπνηεο βειηηψζεηο, φκσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη
αξθεηά απνγνεηεπκέλν.
Κιείλνληαο ζα ήζεια απηή ε έξεπλα λα γίλεη έλαπζκα γηα ηνλ θαζέλα απφ καο λα ζθεθηεί, λα
πξνβιεκαηηζηεί ή θαη αθφκα λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
δίλνληαη ίζεο επθαηξίεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη κε απηηζκφ, δηφηη πνιιέο
θνξέο κε ηελ ζπκπεξηθνξά καο ή αθφκα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξηδφκαζηε δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ηνπο απνκνλψζνπκε θαη λα ηνπο απνκαθξχλνπκε απφ ην θνηλσληθφ
ζχλνιν πνπ δνχκε φινη καδί.
Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο λα αμηνπνηήζεη ηα
εξγαιεία πνπ ηεο παξέρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα πεηχρεη ηελ θαζηέξσζε ησλ
πξνηχπσλ πνπ ε ίδηα έρεη ζεζπίζεη, δηφηη ππάξρνπλ αξθεηέο ειιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ.
Ζ ρξήζε ελφο πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ζρεδίνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ
αηφκσλ απηψλ ζε κηα θνηλσλία πνπ ζα ηε ραξαθηεξίδεη ε ίζε ζπκκεηνρή αιιά θαη ε
πξνζβαζηκφηεηα ζηα θνηλά.
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