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Εισαγωγικά Σχόλια 

 

 

Πέρασαν ήδη 16 χρόνια από την πρώτη επίσηµη κινητοποίηση κωφών φοιτητών µε 

την κατάθεση υποµνήµατος στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε 

αιτήµατα: α) διάθεση διερµηνέως κινηµατικής γλώσσας, β) ενηµέρωση του διδακτικού 

προσωπικού για τις ιδιαιτερότητες της κώφωσης, γ) έγκαιρη παράδοση βιβλίων και δ) 

δηµιουργία οµάδας µελέτης για τα προβλήµατα των κωφών φοιτητών. Οι επίσηµες 

πρυτανικές αρχές, το Νοέµβριο του 1988, αρκέστηκαν στην πεποίθηση ότι «ο ορισµός ενός 

µέλους του Τοµέα Ψυχολογίας, ως συνδέσµου των κωφών φοιτητών µε τους διδάσκοντες 

τους, ώστε να εισηγείται την λήψη σχετικών αποφάσεων» (7η συνεδρίαση του Πρυτανικού 

Συµβουλίου) θα…έλυνε το πρόβληµα. 

Το µέλος του Τοµέα Ψυχολογίας, που ορίσθηκε, ήµουν Εγώ!! Από τότε πιο εντατικά 

από πριν άρχισα να προβληµατίζοµαι για το τι µπορεί να γίνει, δροµολογώντας δικές µου 

ενέργειες, κινητοποιώντας συναδέλφους, αλλά κυρίως φέρνοντας τεχνογνωσία από το 

εξωτερικό και προτείνοντας δράσεις που µπορούν να υλοποιηθούν βέβαια µόνο µε συνδροµή 

του ίδιου του Πανεπιστηµίου και τέλος προωθώντας λύσεις σε θεσµικό επίπεδο.  

Η πιο σηµαντική εµπειρία ήταν η συµµετοχή µου στην οµάδα 13 του HELIOS II 

(1993-1996) που είχε ως στόχο την εισαγωγή τεχνογνωσίας σχετικά µε τη δηµιουργία 

προϋποθέσεων για την ισότιµη φοίτηση φοιτητών µε αναπηρίες στα ΑΕΙ. Η σύντοµη 

παρουσίαση αυτής της εµπειρίας και η ολοκληρωµένη πρόταση για δηµιουργία 

προϋποθέσεων ακολουθεί στο «Αντί Προλόγου» του παρόντος βιβλίου. Η παρουσίαση αυτή 

έγινε το 1997 και όπως θα διαπιστώσει κανείς διαβάζοντας τις επισηµάνσεις σχετικά µε την 

Ελληνική πραγµατικότητα δεν έχουν γίνει έως τώρα ουσιαστικά πράγµατα. Ούτε η Ελληνική 

Πολιτεία σε θεσµικό επίπεδο, ούτε και τα ίδια τα ΑΕΙ έχουν πάρει σοβαρά την υπόθεση της 

ένταξης των Φοιτητών µε αναπηρίες. 

 Το τι έγινε ως τώρα στα πλαίσια του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής 

Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών περιγράφεται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο του παρόντος 

βιβλίου (σελ. 61-65). 
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 Επίσης θα διαπιστώσει ο αναγνώστης ότι υπάρχουν ήδη µεµονωµένες «ηρωικές» 

προσπάθειες από συναδέλφους σε διάφορα ΑΕΙ αλλά αυτές αποτελούν εξαίρεση. Οι 

προσωπικές µαρτυρίες των φοιτητών είναι η απόδειξη της τραγικής πραγµατικότητας. 

 Με την ηµερίδα που διοργάνωσε το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής 

Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το ∆εκέµβριο του 2003, θελήσαµε ακόµη µια φορά 

να φέρουµε στην επιφάνεια το θέµα. Οι «αόρατοι» φοιτητές πρέπει κάποτε να αξιοποιήσουν 

το δυναµικό τους προς όφελος όλων. Η δηµοσίευση της οµιλίας αυτής της Ηµερίδας 

ελπίζουµε να συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση όλων των αρµοδίων. 

 Είναι βέβαια χρέος όλων µας να συνδράµουµε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά κυρίως η 

Πολιτεία και τα ΑΕΙ πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους ώστε να δοθούν οι 

πρέπουσες θεσµικές και οικονοµικο-τεχνικές λύσεις. 

 

 

 

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι 

Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας 

∆ιευθύντρια Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών 

Ιανουάριος 2005 
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Φοιτητές µε αναπηρίες: Εµπειρίες από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα 

HELIOS II (1993-1996) 

 

 

                     ΑNAΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ 

Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιευθύντρια Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

 

 Για εµένα προσωπικά υπήρξε µία ιδιαίτερη εµπειρία της ζωής µου η συµµετοχή µου 

στις δραστηριότητες του HELIOS II (1993-1996, Τοµέας Εκπαίδευσης, Οµάδα Εργασίας 13), 

όπως και η οργάνωση και ο συντονισµός της Ελληνικής επιτροπής που επισκέφθηκε και 

γνώρισε από κοντά δοµές, συζήτησε και προβληµατίστηκε µε άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους 

θέµατα, που σχετίζονται µε την ακαδηµαϊκή/µαθησιακή και κοινωνική ένταξη αναπήρων 

φοιτητών και τέλος µετέφερε όλον αυτόν τον πλούτο των εµπειριών και γνώσεων στον τόπο 

µας. 

 Η θεµατική της Οµάδας 13 είχε ως στόχο την ισότιµη φοίτηση αναπήρων σε ιδρύµατα 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ως γνωστόν τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες µεγαλώνουν, γίνονται 

έφηβοι και όσοι από αυτούς έχουν το κατάλληλο πνευµατικό δυναµικό και τις απαραίτητες 

γνώσεις (απόφοιτοι Λυκείου) έχουν το δικαίωµα – όπως οι άλλοι συνοµήλικοί τους που 

πληρούν τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν- να σπουδάσουν. ∆εν υπάρχει λοιπόν 

κανένα εµπόδιο πια στις χώρες της Ε.Ε. για την επιλογή σπουδών (βέβαια για το τελευταίο 

υπάρχουν τα «φυσικά όρια» που θέτει η ίδια η αναπηρία) και τη φοίτηση σε αντίστοιχα 

τµήµατα. 

 Οι επισκέψεις σε διάφορα Πανεπιστήµια έδωσαν στα µέλη της Οµάδας 13 τη 

δυνατότητα να πάρουν µια «γεύση» για τους τρόπους που κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε. έχει 

επιλέξει και υλοποιήσει, ώστε αυτό το αυτονόητο δικαίωµα του ανάπηρου φοιτητή, το 

δικαίωµα για ισότιµη φοίτηση, να µπορεί να πάρει «σάρκα και οστά». 

 Ο πίν. 1 δίνει µία συνοπτική εικόνα των επισκέψεων αυτών (η Ελληνική οµάδα µε 

τους συνεργάτες του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών πήρε µέρος στις επισκέψεις που επισηµαίνονται µε *). ∆υστυχώς, 



 7

όπως φαίνεται στον Πίν.1 δεν ήταν δυνατό να φιλοξενήσουµε εδώ τους ξένους συναδέλφους 

µας για τον απλούστατο – αλλά τραγικό λόγο -, ότι δεν είχαµε τίποτα να τους δείξουµε !! (πιο 

κάτω θα αναφερθώ πιο διεξοδικά σε αυτό το θέµα). 

 Αξιοποιήσαµε λοιπόν τις εµπειρίες µας δουλεύοντας σε Σεµινάρια, Οµάδες Εργασίας 

κ.ά. Ανταλλάξαµε απόψεις και τελικά διαµορφώσαµε ένα έντυπο όπου περιγράφονται οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την ισότιµη φοίτηση των αναπήρων 

φοιτητών και την πλήρη ένταξή τους στο Πανεπιστηµιακό γίγνεσθαι (1). 

 Ας ρίξουµε τώρα µία µατιά στον Πίν. 2 όπου διατυπώνονται τα βασικά δικαιώµατα 

των αναπήρων φοιτητών, τα οποία ουσιαστικά είναι τα ίδια µε αυτά των άλλων φοιτητών. 

Αυτές οι αρχές είναι, θα λέγαµε, το ιδεολογικό πλαίσιο βάσει του οποίου τα ιδρύµατα 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης πρέπει να φροντίσουν, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιµη φοίτηση 

των αναπήρων φοιτητών. Η πλήρης λοιπόν διασφάλιση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής 

ένταξης του ανάπηρου φοιτητή µπορεί να γίνει από µία Υπηρεσία Υποδοχής, Ενηµέρωσης 

και Συνοδείας. 

 Στον πίν. 3 έχουµε συνοπτικά βασικά στοιχεία για το πώς λειτουργούν αυτές οι 

υπηρεσίες – εν µέρει υπάρχουν ήδη σε πολλά κράτη της Ε.Ε. – και πώς θα έπρεπε να 

λειτουργούν. Αυτές οι Υπηρεσίες προσφέρουν τα απαραίτητα υλικοτεχνικά µέσα και το 

κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, ώστε η ακαδηµαϊκή φοίτηση να προχωρά απρόσκοπτα. Με 

αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ακαδηµαϊκή και 

κοινωνική ένταξη. Τέλος, η ισότιµη φοίτηση εξασφαλίζεται µόνον, όταν οι Υπηρεσίες αυτές 

λειτουργούν συνεχώς, δηλαδή υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονοµικοί πόροι από την Πολιτεία. 

 Αυτές οι δοµές είναι τα κέντρα Υποδοχής, Ενηµέρωσης και Συνοδείας (ΚΥΕΣ) που 

έχουν τρεις άξονες, οι οποίοι παρεµβάλλονται (βλ. Πίν. 3) στους τρεις τοµείς της 

ακαδηµαϊκής πορείας του φοιτητή: στη µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια 

(βλ. Πίν. 3.2), κατά τη διάρκεια των σπουδών (βλ. Πίν.3.3) και στη µετάβαση στην κοινωνική 

και επαγγελµατική ζωή (βλ. Πίν.3.4). 

 Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορεί να διαβάσει κανείς στο βιβλίο, που επεξεργάστηκε 

η Οµάδα 13 και έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή ∆/νση DGXXII σε πέντε γλώσσες- µία από 

αυτές στα Ελληνικά – (βλ. βιβλιογραφία). 

 Σχετικά µε την κινητικότητα και ανταλλαγή (βλ.3Β-5 στον Πίν.3) αναφέρουµε ότι 

µέλη του HELIOS II, Οµάδα 13 έκαναν µία έρευνα σε 400 ιδρύµατα Τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και δηµοσίευσαν δύο βιβλία: «Σπουδές στο εξωτερικό: Πρώτο και ∆εύτερο 

µέρος». Το πρώτο είναι ένα είδος οδηγού µε καταλόγους αναγκών των φοιτητών µε ειδικές 
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ανάγκες – έχει µεταφραστεί και στα ελληνικά (1). Στο δεύτερο υπάρχουν πληροφορίες για 

220 Πανεπιστήµια. 

 Ο Πίν. 4 δίνει µία συνοπτική εικόνα των πορισµάτων της Οµάδας 13. 

 Τέλος, ας γυρίσουµε πίσω στην Ελλάδα. 

 Αφού είδαµε πολλά, προβληµατιστήκαµε, δουλέψαµε στη διατύπωση προτάσεων µε 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, γυρίσαµε τελικά πίσω και διαπιστώσαµε τελικά τη … «γύµνιά» 

µας. Τα συναισθήµατά µας είναι πια πιο οδυνηρά, γιατί έχουµε «γευθεί» τον «απαγορευµένο 

καρπό της γνώσης». 

 Στο Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών παρόλες τις δυσκολίες υλοποιήθηκαν κάποια 

προγράµµατα όπως α)αυτό των «Βοηθών Σπουδών» και «Φοιτητών Συµβούλων» για κωφούς 

φοιτητές που χρηµατοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα HORIZON (2), β)των 

υποστηρικτικών δικτύων (3) και γ)των οµάδων για θαλασσαιµικούς φοιτητές. Τα 

προγράµµατα αυτά είχαν «ηµεροµηνία λήξης» και δεν υιοθετήθηκαν από την Πολιτεία 

παρόλες τις προσπάθειές µας. 

 Συνοψίζοντας τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στα οφέλη που είχαµε – και δεν εννοώ 

βέβαια εµάς που αποτελούσαµε την ελληνική οµάδα που συνεργάστηκε µε την Οµάδα 13. Τι 

αποκόµισε η οµάδα µας λοιπόν, ώστε αυτή η εµπειρία να δηµιουργήσει την πρώτη «µαγιά», 

για να προωθηθεί ο θεσµός της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής ένταξης των αναπήρων 

φοιτητών; 

 

1. Τι κάναµε έως τώρα: 

α) ∆ιασπορά-προώθηση των εµπειριών µε δηµοσιεύσεις (Καλαντζή-Αζίζι 

(επιµ.), κυρίως κεφ.3, 1997», Kalantzi-Azizi & Sidiropoulou, 1995, Χαρίλα & 

Καραδήµας, 1994). 

β) Συµµετοχή στη συγγραφή Οδηγιών για ανάπηρους φοιτητές (Studying 

abroad, 1995). 

γ) Μετάφραση του βιβλίου σχετικά µε τις εµπειρίες της Οµάδας 13 του 

HELIOS II και τις προτάσεις / προϋποθέσεις για ισότιµη ακαδηµαϊκή και κοινωνική 

ένταξη των αναπήρων φοιτητών µε τίτλο: «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Ανάπηροι 

Φοιτητές: Προς µία Ευρωπαϊκή πολιτική της ένταξης» (1997). 

δ) Συµµετοχή σε άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα (Leonardo da Vinci – 1996-

1999-) µε στόχο την επαγγελµατική ένταξη αποφοίτων ΑΕΙ στην αγορά εργασίας). 

ε) Ξεκίνησε η ευαισθητοποίηση της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας – 

Πανεπιστήµιο Αθηνών- στα πλαίσια δυο διπλωµατικών εργασιών σπουδαστών του 
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Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

(4,5). 

 

2. Τι προγραµµατίζουµε να κάνουµε: 

α) Περαιτέρω διάδοση της γνώσης (στα αµφιθέατρα, στον τύπο, στα  

            Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης κ.λπ) 

β) Προώθηση προτάσεων προς τις Πρυτανικές Αρχές, ΥΠΕΠΘ και  

ΥΥΠΚΥ. 

γ) Προώθηση προτάσεων για αλλαγή της νοµοθεσίας (δεν υπάρχει νοµικό 

πλαίσιο βάσει του οποίου µπορεί να διασφαλισθεί η ένταξη των αναπήρων φοιτητών 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση). 

δ) Κινητοποίηση της Κοινότητας των αναπήρων φοιτητών και καθοδήγησή 

τους µε βάση τις εµπειρίες και προτάσεις της Οµάδας 13 του HELIOS II. 

 Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω – καθένα ξεχωριστά- τα µέλη που απάρτιζαν και 

απαρτίζουν τους «άτυπους» συνεργάτες του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής 

Φοιτητών, που πήραν µέρος στην Οµάδα 13. Είναι η Αθηνά Σιδέρη, Αναπληρώτρια 

.Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, η ∆έσποινα Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Επαγγελµατικής 

Αξιολόγησης και Καθοδήγησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Χρυσόστοµος Παπασπύρου, 

Γλωσσολόγος-Εκπαιδευτικός, διδάκτωρ Γλωσσολογίας, ο Γεώργιος Τσιναρέλης, 

Εκπαιδευτικός και Ειδικός ∆άσκαλος, ο Ανδρέας Μπολοβίνος, Παιδοψυχίατρος, η Ντιάνα 

Χαρίλα, ∆ιδάκτωρ Ψυχολογίας, Ψυχολόγος του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής 

Φοιτητών και ο Ευάγγελος Καραδήµας, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. Όλους αυτούς τους ευχαριστώ δηµόσια ως συντονίστρια και ως 

συνεργάτης, όχι µόνο για την πολύτιµη εµπειρία της κοινής και στενής τρίχρονης 

συνεργασίας µας στα πλαίσια του ΗELIOS II αλλά και για το ψυχικό σθένος που δίνει η 

δύναµη να παλέψουµε µε µία Πολιτεία που ως τώρα δεν έχει επιδείξει τίποτα ως προς την 

ισότιµη φοίτηση των αναπήρων φοιτητών και την ακαδηµαϊκή και κοινωνική τους ένταξη. 
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Πίν. 1. Επισκέψεις σε υποστηρικτικές υπηρεσίες των ΑΕΙ (Οµάδα 13, Τοµέας 

Εκπαίδευση, ΗELIOS II (1993-1996). 

 

Τουλούζη (F)                            Πανεπιστήµιο Paul Sabatier: 

                           Υποδοχή-Παρακολούθηση σπουδών και επαγγελµατική ένταξη 

                                                            αναπήρων φοιτητών 

Μπορντώ (F)     Φοίτηση των κινητικών αναπήρων φοιτητών σύµφωνα µε το  

                             Ινστιτούτο Κινητικής Εκπαίδευσης του Talence 

Nανσύ (F)          Οικονοµικές και υλικές βοήθειες (Τοπικό κέντρο Πανεπιστηµιακών Σχολικών  

                           Κτηρίων στο Nancy), 

                           Ενηµέρωση και προσανατολισµός των µαθητών και φοιτητών 

Κόιµπρα (Ρ) *    Πολιτική και πρακτικές συνοδείας των φοιτητών µε ειδικές ανάγκες 

 

Βαρκελώνη (Ε)*  Πρόγραµµα ένταξης των πανεπιστηµιακών θεµάτων που αφορούν 

                            στις ειδικές ανάγκες 

Γκρενόµπλ (F)* Επαγγελµατική ένταξη των αναπήρων φοιτητών 

Λέβεν (Β)*        Βοήθεια σχετική µε την επιλογή τεχνικών βοηθηµάτων, παραϊατρική βοήθεια και 

                           άθληση κατά τη διάρκεια των σπουδών 

Μονς (Β)           Παιδαγωγική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών 

Μίλτον Κινς (GB)* Η συνεργασία στην πράξη, η διδασκαλία εξ αποστάσεως 

Αµβούργο (D)*     Φοιτητές µε χρόνιες αναπηρίες και αρρώστιες στα γερµανικά τριτοβάθµια 

                              εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

Άµεστερνταµ (NL)  Οι δυσλεκτικοί φοιτητές στο Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ 

Όσλο (Ν)                Υποδοχή των αναπήρων φοιτητών στο Πανεπιστήµιο του Όσλο 

                               παιδαγωγική βοήθεια-εξετάσεις-δυσλεξία 

 

 

Η οµάδα συµµετείχε εξίσου στα σεµινάρια του Tutzing (D) και της Αθήνας (GR). 
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Πίν. 2. Βασικά δικαιώµατα των αναπήρων φοιτητών-«ιδεολογικό» πλαίσιο των 

προτάσεων 

 

 

• ∆ικαίωµα στην ισότητα ευκαιριών για όλους ως προς την πρόσβαση σε σπουδές 

τριτοβάθµιας 

• εκπαίδευσης 

• ∆ικαίωµα για µια ολοκληρωµένη εκπαίδευση 

• ∆ικαίωµα επιλογής των σπουδών 

• ∆ικαίωµα επιλογής του τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος 

• ∆ικαίωµα της υπευθυνότητας του ατόµου για την επιλογή και παρακολούθηση των 

µαθηµάτων 

• ∆ικαίωµα για προσαρµογή των µαθηµάτων 

• ∆ικαίωµα στη µεταφορά 

• ∆ικαίωµα στην ενηµέρωση µε την κατάλληλη υποστήριξη 

• ∆ικαίωµα συµµετοχής στην ακαδηµαϊκή και µη ακαδηµαϊκή ζωή 

• ∆ικαίωµα σε όλες τις οικονοµικές απαιτήσεις της ανεξάρτητης διαβίωσης 

 

Για να εφαρµοστούν αυτές οι αρχές, το ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να 

προσδιορίσει µία πολιτική που εφαρµόζεται, εξασφαλίζεται, συντονίζεται και προωθείται από 

µία ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑΣ. 
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Πίν. 3. Κέντρα Υποδοχής, Ενηµέρωσης και Συνοδείας (ΚΥΕΣ) 

Εξασφάλιση ισότιµης φοίτησης 

 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ 
 

1. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑΣ 

 

2. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2-Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

2-Β ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

2-Γ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

2-∆ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

2-Ε ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

 

3. ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ 

2. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

3. ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

        3-Α ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ 

ΖΩΗΣ 

2.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

3.  ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 

4.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

5.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

6.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

7.  ΥΓΕΙΑ 

8.  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

9.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

10.  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 

     

       3-Β ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 

 1.  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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 2.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 3.  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ 

 4.  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 5.  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

 

4. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙ/Η ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 

4-Α  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

4-Β ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

4-Γ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Πίν.4. Πορίσµατα της Οµάδας 13, Τοµέας Εκπαίδευσης του ΗELIOS II 

 

� Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεµελιώδες δικαίωµα των πολιτών µε ειδικές ανάγκες για 

ένταξη στην ανώτατη εκπαίδευση δεν έχει ακόµα αναγνωρισθεί. 

� Κάποιες χώρες έχουν επεξεργαστεί νοµοθεσίες που τείνουν να προσαρµοστούν στην ανάπτυξη του 

συνολικού πνευµατικού επιπέδου και στην αύξηση, που απορρέει από αυτό, του αριθµού των 

αναπήρων φοιτητών. Όµως σε άλλες χώρες δεν πρόκειται, προς στιγµήν, παρά για µεµονωµένα 

πειράµατα, για εµπειρικά διαβήµατα που δεν λαµβάνουν υπόψη το σύνολο των αναγκών. 

� Ο ανάπηρος φοιτητές πρέπει να έχει τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής µεταξύ των ιδρυµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη πρόσβαση σε αυτά. 

� Για να εξασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών και η πλήρης πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

πρέπει όλα τα ιδρύµατα να υιοθετήσουν µία συνολική πολιτική και να εφαρµόσουν ένα πρόγραµµα 

µε όλα τα µέσα. Η συνεχής έγνοια θα επιφέρει τη συµµετοχή, την εκπαίδευση και τη συνεργασία 

όλων των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας (διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και 

ανάπηροι φοιτητές). 

� Ο συντονισµός όλων των ενεργειών απαιτεί την καθιέρωση µιας υπηρεσίας υποδοχής, ενηµέρωσης 

και συνοδείας που συντονίζει το σύνολο των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται από εσωτερικά 

και εξωτερικά δίκτυα (σύλλογοι, δηµόσιες υπηρεσίες, κόσµος της οικονοµίας …). 

� Κάθε ανάπηρος φοιτητής θα τυγχάνει επιπλέον ιδιαίτερης και εξατοµικευµένης προσοχής. 

� Οι τοπικές πρωτοβουλίες, που υπάρχουν σήµερα, πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο από τις 

δηµόσιες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα. 

� Πρέπει να επιτελεσθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επεξεργασία ενός νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο να 

εγγυάται το δικαίωµα για πλήρη πρόσβαση στις ανώτερες σπουδές και για ισότητα ευκαιριών, 

ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της αναπηρίας. Αυτό θα εκφραστεί κυρίως µε µία ρήτρα για µη-

διάκριση µέσα στη συνθήκη της Ένωσης, µε τη συνέχεια και τη διεύρυνση των προγραµµάτων, όπως 

αυτό που επεξεργάστηκε το ΗELIOS II. 

� Αυτά τα προγράµµατα επιτρέπουν την ανταλλαγή εµπειριών, τη µεταφορά τεχνολογιών, τη 

συνεργασία µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αναπτύξει µία πολιτική 

υπέρ της ένταξης των αναπήρων φοιτητών. Έτσι, αυτό θα συµβάλλει δυναµικά στη µετακίνηση και 

στη συµµετοχή αυτών των φοιτητών στα ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

Ισότιµη συµµετοχή των φοιτητών µε αναπηρία 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Ε.Σ.Α.Ε.Α. 

 

 

Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωµένο στον κύριο Καλαντζή, µέσω του οποίου έζησα το 

πρώτο αυτιστικό άτοµο που γνώρισα στη ζωή µου…  

 

 

 

Κυρία Πρόεδρε, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Ευχαριστώ για την τιµητική για µένα πρόσκληση να συµµετέχω ως εισηγητής σε 

αυτήν την πολύ σηµαντική ηµερίδα. Εκπροσωπώ την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε 

Αναπηρία και το θέµα, για το οποίο µου ζητήθηκε να µιλήσω είναι: ‘‘Η ισότιµη συµµετοχή 

των φοιτητών µε αναπηρία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση’’. Αυτό είναι το ζητούµενο, που 

σηµαίνει, εφόσον είναι ζητούµενο, ότι δεν υπάρχει σήµερα ισότιµη συµµετοχή των ατόµων 

µε αναπηρία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Γιατί δεν υπάρχει; Και τι χρειάζεται να γίνει για 

να υπάρχει αύριο; Σε αυτά τα δύο βασικά ερωτήµατα θα προσπαθήσω να απαντήσω στο 

λιγοστό χρόνο που έχω στη διάθεσή µου.  

Το θέµα είναι σύνθετο. Αφορά από τη µία την ισότιµη ένταξη των ατόµων µε 

αναπηρία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, και από την άλλη την ισότιµη µεταχείριση των 

ατόµων µε αναπηρία που έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

 

Πριν προχωρήσω στην εισήγησή µου, όµως, επιτρέψτε µου να σας γνωρίσω από ποιες 

γνώσεις κι από ποιες εµπειρίες προέρχονται οι επισηµάνσεις και οι εκτιµήσεις, που θα 

ακολουθήσουν. 
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Είµαι τέως καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Εργάστηκα εικοσιπέντε χρόνια 

στο Πανεπιστήµιο του Birmingham, ένα χρόνο στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και επτά χρόνια 

στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Στα χρόνια της πανεπιστηµιακής ζωής µου, όχι ως ειδικός 

επιστήµονας σε θέµατα εκπαίδευσης ατόµων µε αναπηρία, αλλά ως διδάσκων σε 

πανεπιστηµιακό χώρο, ήρθα κατά καιρούς σε µια έµµεση επαφή µε φοιτητές µε αναπηρία και 

µε τα προβλήµατά τους και προβληµατίστηκα, ιδιαίτερα κάνοντας τη σύγκριση ανάµεσα στις 

συνθήκες σπουδών των φοιτητών µε αναπηρία στο Πανεπιστήµιο του Birmingham και σε 

άλλα αγγλικά πανεπιστήµια και στις συνθήκες σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήµια. 

 

Είµαι πατέρας δύο δίδυµων παιδιών µε αυτισµό, 36 χρόνων σήµερα, που, ευτυχώς, 

εδώ και λίγα χρόνια έχουν ενταχθεί σε οικιακού χαρακτήρα κέντρα διαβίωσης ατόµων µε 

αυτισµό. Λόγω αυτής της βιωµατικής γνώσης, το Νοέµβριο του 1988 µου ζητήθηκε από τον 

τότε Υπουργό Παιδείας να αναλάβω τη νεοσύστατη Ειδική Γραµµατεία Ειδικής Αγωγής, την 

οποία ανέλαβα, µε τον όρο ότι αυτή η πολιτική θέση θα είναι υπερκοµµατική, θα ανήκει, 

όπως είπα στον κύριο Υπουργό παραδοξολογώντας, στο «κόµµα των αναπήρων παιδιών και 

των γονιών τους», και παρέµεινα σε αυτή τη θέση ως το 1993, που ο τότε Υπουργός 

κατάργησε την Ειδική Γραµµατεία. Από την εµπειρία του αγώνα που έκανα από τη θέση αυτή 

για µια σταδιακή, αλλά ουσιαστική, ανάπτυξη σε αυτόν τον παραµεληµένο τοµέα 

εκπαίδευσης και από τις δυσκολίες που αντιµετώπισα, πηγάζουν κάποιες από τις σκέψεις που 

θα αναφέρω στη συνέχεια σχετικά µε την ισότιµη συµµετοχή των φοιτητών µε αναπηρία στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

Το Νοέµβριο του 1992 ίδρυσα την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών 

Ατόµων και από τότε άφησα το Πανεπιστήµιο και αφιερώθηκα εθελοντικά στον αγώνα για τα 

δικαιώµατα των ατόµων µε αυτισµό και, γενικά, των ατόµων µε αναπηρία στη ζωή, ως 

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων, ως µέλος της 

Εκτελεστικής Γραµµατείας της Ε.Σ.Α.Ε.Α., ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Autism Europe, ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για την 

Αναπηρία, και ως Αντιπρόεδρος της World Autism Organization.   

 

Από τις πολλές εµπειρίες, που αποκόµισα από τη συµµετοχή µου στον αγώνα αυτό, 

και από τις συγκριτικές παρατηρήσεις, που είχα την ευκαιρία να κάνω σχετικά µε το πώς 

αντιµετωπίζονται τα άτοµα µε αναπηρία στις αναπτυγµένες χώρες και στη χώρα µας, µπορώ 

να πω αµέσως ότι στη χώρα µας δεν υπάρχει ισότιµη ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην 
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τριτοβάθµια εκπαίδευση, γιατί δεν υπάρχει ισότιµη ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. ∆εν υπάρχει ισότιµη µεταχείριση των φοιτητών 

µε αναπηρία στα Πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ, γιατί η Πολιτεία δεν παρέχει τους αναγκαίους 

πόρους, αλλά και η ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε εξαιρέσεις βέβαια, δεν υπολογίζει τα 

προβλήµατα των φοιτητών µε αναπηρία στο σχεδιασµό των κτιριολογικών και εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. Και δεν θα υπάρχει τέτοια ισοτιµία όσο διατηρείται το σηµερινό σύστηµα 

των διακρίσεων και του αποκλεισµού των ατόµων µε αναπηρία από την εκπαίδευση και 

συνακόλουθα από την εργασία και από κάθε µορφή κοινωνικής ζωής. 

 

∆εν αγνοώ πως οι ισχυρισµοί αυτοί χρειάζονται τεκµηρίωση, που ελπίζω πως θα τη 

δώσω µε όσα θα πω παρακάτω.  

 

Με το Νόµο 1143/81 έγινε µια πρώτη, δειλή θεσµική προσπάθεια ανάληψης ευθυνών 

για την εκπαίδευση «των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόµων», όπως ο νόµος αυτός 

ονοµάζει τα άτοµα µε αναπηρίες. 

 

Με το Νόµο Πλαίσιο 1566/85 έγινε η πρώτη σοβαρή θεσµική προσπάθεια ένταξης 

των ατόµων µε αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. Η ένταξη αυτή, ωστόσο, δεν 

είναι ισότιµη µε αυτή των µη ανάπηρων ατόµων. Με το άρθρο 2, παρ. 3 αυτού του νόµου, 

που αφορά την εκπαίδευση των µη ανάπηρων παιδιών, «η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο 

δηµοτικό σχολείο και στο Γυµνάσιο, εφόσον το άτοµο δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας 

του. Όποιος έχει την επιµέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την 

εποπτεία του προσώπου του ανηλίκου ως προς τη φοίτηση, τιµωρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 

458 του Ποινικού Κώδικα». 

 

Όταν, όµως, η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τα παιδιά και τους γονείς, είναι 

υποχρεωτική και η παροχή της εκπαίδευσης από το Κράτος και οι γονείς έχουν το δικαίωµα 

προσφυγής σε ποινικό δικαστήριο κατά του Κράτους, όταν δεν παρέχει την εκπαίδευση που 

δικαιούται το παιδί τους. Το αποτέλεσµα είναι πως ακόµα και στα πιο αποµακρυσµένα χωριά 

υπάρχουν σχολεία ή, αν τα παιδιά είναι πολύ λίγα και δεν µπορεί να ιδρυθεί σχολείο, τα 

παιδιά µεταφέρονται µε έξοδα του Κράτους στα πιο κοντινά σχολεία. 
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∆ε συµβαίνει το ίδιο και µε την εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία. Όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 32, που αφορά την Ειδική Αγωγή, «µε Προεδρικό 

∆ιάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

µπορεί να γίνει υποχρεωτική η φοίτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα ειδικά σχολεία και 

τις λοιπές ειδικές µονάδες, από το 3ο µέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους για την ειδική αγωγή 

και από το 14ο µέχρι το 20ο έτος για την ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση». Αυτό δηλώνει πως 

η εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία µπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι ακόµα υποχρεωτική 

για τα άτοµα µε αναπηρία, που σηµαίνει πως η παροχή εκπαίδευσης στα άτοµα µε αναπηρία 

µπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι ακόµα υποχρεωτική για το Κράτος. 

 

Αυτή τη θεσµική ανισοτιµία και τις σοβαρές συνέπειές της επισήµανα, όταν ήµουν 

Ειδικός Γραµµατέας Ειδικής Αγωγής και υπογράµµισα την ανάγκη για ένα νέο 

αναθεωρηµένο νόµο για την ειδική αγωγή, µε τον οποίο η εκπαίδευση των ατόµων µε 

αναπηρία να είναι υποχρεωτική, όπως είναι και για όλα τα άλλα άτοµα. 

 

Με το Νόµο 2817/2000 για την «Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες», έγινε η δεύτερη πιο σοβαρή, πιο ουσιαστική και πληρέστερη θεσµική προσπάθεια 

ένταξης των ατόµων µε αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. Συµµετείχα στην 

επεξεργασία αυτού του νόµου ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε 

Αναπηρία και προσπάθησα να µπει διάταξη, που να καθιστά και την εκπαίδευση των ατόµων 

µε αναπηρία υποχρεωτική, αλλά στάθηκε αδύνατο. Το Υπουργείο Παιδείας δεν µπορούσε να 

αναλάβει αυτήν τη δέσµευση, γιατί το Κράτος συνολικά δεν ήταν διατεθειµένο να πληρώσει 

το οικονοµικό κόστος αυτής της δέσµευσής και δεν ήταν διατεθειµένο να πληρώσει αυτό το 

κόστος, γιατί η Ελληνική Κοινωνία, από την αρχαιότητα ακόµα, ήταν και παραµένει ως 

σήµερα, ουσιαστικά αδιάφορη για τα άτοµα µε αναπηρία.  

 

Επιτρέψτε µου να δείξω µε την αδιάψευστη γλώσσα των αριθµών αυτή τη 

συνυπεύθυνη αδιαφορία Κοινωνίας και Πολιτείας, και τις συνακόλουθες συνέπειές της στην 

εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία. 

 

Όταν, το Νοέµβριο του 1988, µου ζητήθηκε να αναλάβω τη νεοσύστατη Ειδική 

Γραµµατεία Ειδικής Αγωγής, πριν αποδεχτώ την πρόταση του τότε Υπουργού Παιδείας, 

ζήτησα να ενηµερωθώ για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε αυτός ο πολύπαθος 
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τοµέας εκπαίδευσης. Η διεύθυνση Ειδικής Αγωγής µε πληροφόρησε πως το σχολικό έτος 

1987- 1988 υπήρχαν 381 Ειδικά ∆ηµοτικά Σχολεία και Ειδικές Τάξεις ή Τµήµατα σε 

κανονικά σχολεία, όπου φοιτούσαν 6.929 µαθητές, 5 Ειδικά Γυµνάσια στα οποία φοιτούσαν 

75 µαθητές και 2 Ειδικά Λύκεια στα οποία φοιτούσαν 28 µαθητές και 3 Τεχνικές 

Επαγγελµατικές Σχολές, στις οποίες φοιτούσαν 146 µαθητές. Με βάση τις διεθνείς 

στατιστικές, το 10% του πληθυσµού µιας χώρας είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

συνακόλουθα το 10% του µαθητικού πληθυσµού είναι άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Η ∆ιεύθυνση υπολόγιζε πως αυτοί οι 6.929 µαθητές αποτελούσαν κάτι παραπάνω 

από το 4% των παιδιών που είχαν ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης, για την εκπαίδευση των 

οποίων, όπως πληροφορήθηκα από την Οικονοµική Υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας 

διέθεσε το περίπου 1% του προϋπολογισµού του. 

 

Πέντε χρόνια αργότερα, το «∆ελτίο Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής», που παρέχει 

στοιχεία για την εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία, στο σχολικό έτος 1992- 1993 

αναφέρει 802 Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούσαν 13.562 µαθητές, 8 

Ειδικά Γυµνάσια, στα οποία φοιτούσαν 208 µαθητές, 6 Ειδικά Λύκεια, στα οποία φοιτούσαν 

131 µαθητές και 7 Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές, στις οποίες φοιτούσαν 235 µαθητές. 

Σύνολο 14.136 µαθητές, που αποτελούσαν κάτι παραπάνω από 7% από τα 200.000 παιδιά µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που, σύµφωνα µε τις διεθνείς στατιστικές, η ∆ιεύθυνση 

υπολόγιζε πως έπρεπε να υπάρχουν στη χώρα µας. 

 

Πρόσφατα, απαντώντας σε µια έρευνα της Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 

Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) µε θέµα «Πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 

απασχόληση των ατόµων µε νοητική καθυστέρηση στην Ελλάδα», η ∆ιεύθυνση Ειδικής 

Αγωγής ανέφερε πως, σύµφωνα µε τα τελευταία δεδοµένα, το έτος 2002- 2003 φοιτούσαν 

στην Ελλάδα 18.585 µαθητές (κάτι παραπάνω από 9% του συνόλου) που έχουν κάποιο είδος 

αναπηρίας. Από αυτούς, 12.412 έχουν διαγνωσθεί πως έχουν µαθησιακές δυσκολίες, 2.859 

κάποιο βαθµό νοητικής καθυστέρησης, 785 κινητικά προβλήµατα, 458 αυτισµό, 592 

προβλήµατα ακοής, 115 προβλήµατα όρασης, 852 διαταραχές του συναισθήµατος, 

συµπεριλαµβανοµένων των ψυχικών διαταραχών, και 512 άλλου είδους αναπηρία. 

 

∆εν έχω στοιχεία πόσοι από τους µαθητές αυτούς ανήκουν στην πρωτοβάθµια και 

πόσοι στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε ως το 

1993, µπορούµε µε βεβαιότητα να υποθέσουµε πως και το 2003 στη δευτεροβάθµια 
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εκπαίδευση φοιτούσε ένα ανάλογα µικρό ποσοστό, που δεν µπορεί να ξεπερνά τα 400 άτοµα. 

∆ε γνωρίζω, επίσης, το ποσοστό που διατίθεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου 

Παιδείας για την εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία. Αλλά είµαι στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ως εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.Ε.Α. και γνωρίζω ότι από το Ι  

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. διατέθηκε ποσοστό 0,6% για την Ειδική Αγωγή και από το ΙΙ, ύστερα από 

πολλές προσπάθειες, 1,3%.  

Καθώς είπα πιο πριν, η αδιάψευστη γλώσσα των αριθµών µαρτυρεί πως η συντριπτική 

πλειονότητα των ατόµων µε αναπηρία στη χώρα µας, σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι αποκλεισµένη από το εκπαιδευτικό σύστηµα, αποτελούν, 

ανάλογα µε την αναπηρία τους, πολίτες Β’, Γ’ και ∆’ κατηγορίας. Και, αν στη µεγάλη 

πλειονότητά τους τα άτοµα µε αναπηρία είναι αποκλεισµένα από την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι αυτονόητο πως είναι αποκλεισµένα και από την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε βαθµό ανάλογο µε το βαθµό του αποκλεισµού τους. Για να γίνει 

αντιληπτό αυτό, επιτρέψτε µου να κάνω την ακόλουθη ερώτηση: Πόσοι φοιτητές θα ήταν 

σήµερα στα Πανεπιστήµιά µας, αν στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης φοιτούσε µόνο το 9% των παιδιών; Οι αριθµοί αυτοί, ωστόσο, δείχνουν το 

συνολικό µέγεθος του αποκλεισµού των ατόµων µε αναπηρία από την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, καταγράφοντας ποσοτικά και συνολικά την ανεπάρκεια της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης στα άτοµα µε αναπηρία.     

 

Το πρόβληµα µεγαλώνει, αν δούµε το ποσοστό των παιδιών µε αναπηρία που φοιτούν 

σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από τα οποία µπορούν να εισαχθούν στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το «∆ελτίο Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής», που αναφέρεται 

παραπάνω, µας πληροφορεί ότι στο σχολικό έτος 1992-1993 από τους 14.136 µαθητές, που 

φοιτούσαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, µόνο 339 φοιτούσαν σε Ειδικά Γυµνάσια 

και Ειδικά Λύκεια, και µόνο από τους 339 αυτούς µαθητές, ένα µέρος µπορούσε να 

διεκδικήσει θέση σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. 

 

Το πρόβληµα µεγαλώνει, επίσης, αν δούµε την ποιότητα της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης, που, µε λίγες εξαιρέσεις, είναι χαµηλού επιπέδου, γιατί δεν υπάρχουν 

εξειδικευµένοι σε κατηγορίες αναπηρίας εκπαιδευτικοί, δεν υπάρχει κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδοµή, δεν υπάρχουν κατάλληλα βιβλία και αναλυτικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες ατόµων µε αισθητηριακές, σωµατικές, διανοητικές και 

νευροψυχιατρικές αναπηρίες. Το Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει 
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πρόσφατα αναθέσει σε οµάδες επιστηµόνων τη σύνταξη Αναλυτικών Προγραµµάτων για 

κάθε κατηγορία αναπηρίας και περιµένουµε να δούµε τα αποτελέσµατα. Αλλά και το ίδιο το 

Τµήµα Ειδικής Αγωγής, που ιδρύθηκε µε το Νόµο 2817/2000, µόνο πριν από δύο χρόνια 

άρχισε τη λειτουργία του, χωρίς µάλιστα να έχει ακόµα στελεχωθεί µε τους ειδικούς 

επιστήµονες που προβλέπει ο νόµος. 

 

Είπα παραπάνω ότι τα άτοµα µε αναπηρία, σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια και τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι αποκλεισµένα από το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας και 

αποτελούν, ανάλογα µε την αναπηρία τους, πολίτες Β’, Γ’ και ∆’ κατηγορίας. Αυτή η 

διάκριση γίνεται ιδιαίτερα φανερή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επιτρέψτε µου, όµως, να 

εξηγήσω πρώτα τι εννοώ, όταν αναφέροµαι σε πολίτες Β’, Γ’ και ∆’ κατηγορίας.   

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, τα άτοµα µε αναπηρία, που φοιτούν σε Γυµνάσια 

και Λύκεια Ειδικής Αγωγής, αποτελούν µια πολύ µικρή µειονότητα. Από τη µειονότητα αυτή, 

ένα ποσοστό µπαίνει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και προέρχεται από άτοµα µε 

αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση- κώφωση), άτοµα µε κινητικές αναπηρίες, άτοµα µε 

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία) και άτοµα µε 

ασθένειες, όπως π.χ. η Μεσογειακή αναιµία. Άτοµα, δηλαδή, που η αναπηρία τους δεν είναι 

νοητική. Όσα από τα άτοµα αυτά κατόρθωσαν, παρά τις δυσκολίες και τους αποκλεισµούς 

που αντιµετώπισαν στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευσή τους, να µπουν στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, αντιµετωπίζουν άνισες συνθήκες σπουδών στα Πανεπιστήµια και 

στα Τ.Ε.Ι. Ήταν, πριν µπουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά και µετά την ένταξή τους, 

πολίτες Β’ κατηγορίας. 

 

Το µεγαλύτερο µέρος των ατόµων αυτών, όµως, που η αναπηρία τους είναι νοητική, 

δεν κατορθώνει να δοκιµάσει τις δυνατότητές του και να ενταχθεί στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, γιατί αντιµετωπίζει δυσκολίες και αποκλεισµούς από την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Είναι πολίτες Γ’ κατηγορίας. 

 

Υπάρχουν, όµως, σύµφωνα µε το Νόµο 2817/2000, και άτοµα µε σύνθετες γνωστικές, 

συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες, καθώς και άτοµα που παρουσιάζουν αυτισµό και 

άλλες διαταραχές, ανάµεσα στα οποία υπάρχουν άτοµα που έχουν τη δυνατότητα να 

ενταχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά αποκλείονται γιατί έχουν εντελώς ή σχεδόν 
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εντελώς, αποκλειστεί από την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα άτοµα 

αυτά είναι στη χώρα µας πολίτες ∆’ κατηγορίας. 

 

Για να τεκµηριώσω την άποψη αυτή, επιτρέψτε µου να αναφερθώ στα άτοµα µε 

αυτισµό και τη θέση τους, στην εκπαίδευση και γενικά στη ζωή, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο.  

 

Σύµφωνα µε τα τρέχοντα συστήµατα ταξινόµησης, ο Αυτισµός είναι ένα φάσµα 

διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, που εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία κλινικής έκφρασης, 

προκύπτουν από πολυπαραγοντικές αναπτυξιακές δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος και προκαλούν νευροψυχιατρικές, ψυχολογικές και διανοητικές διαταραχές.  

 

Οι επιδηµιολογικές έρευνες, που έγιναν ως τώρα σε πολλές χώρες του κόσµου, 

παρουσιάζουν µια προοδευτική αύξηση στον αριθµό των ατόµων που πάσχουν από 

διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος. Τα παλαιότερα ευρήµατα συγκλίνουν στο ότι στα 

10.000 παιδιά, που γεννιούνται, 5 παρουσιάζουν την κλινική εικόνα του «κλασικού 

αυτισµού», που περιέγραψε ο Leo Kanner στην Αµερική το 1943, και 10-11 παρουσιάζουν 

την κλινική εικόνα που περιέγραψε, επίσης το 1943 στην Αµερική, ο Hans Asperger. 

Μεταγενέστερες έρευνες συγκλίνουν στο ότι 25-35 παιδιά σε κάθε 10.000 παρουσιάζουν την 

κλινική εικόνα του «κλασικού αυτισµού» του Kanner και του Συνδρόµου Asperger. 

Πρόσφατες έρευνες, που ανακοινώθηκαν στο Α’ ∆ιεθνές Συνέδριο της World Autism 

Organization στη Μελβούρνη το Νοέµβριο του 2002, συγκλίνουν στο ότι 50 παιδιά σε κάθε 

10.000 παρουσιάζουν την κλινική εικόνα των νευροψυχιατρικών αναπτυξιακών διαταραχών, 

που περιλαµβάνονται στο φάσµα του αυτισµού. Αποτελεί ανεξήγητο ακόµα ερώτηµα, αν η 

υψηλή αυτή συχνότητα οφείλεται σε πολλαπλασιασµό του φαινοµένου ή στον 

πολλαπλασιασµό της γνώσης για τον αυτισµό, που διευρύνει τις διαγνωστικές δυνατότητες 

των επιστηµόνων. 

 

Υπογραµµίζουµε ότι η οµάδα του ‘‘ κλασικού αυτισµού’’, που περιέγραψε ο Kanner, 

περιλαµβάνει άτοµα µε σοβαρή νοητική υστέρηση και χαµηλό επίπεδο ικανοτήτων, ενώ η 

οµάδα του Συνδρόµου Asperger περιλαµβάνει άτοµα µε υψηλότερη νοηµοσύνη ή ευφυΐα, σε 

µερικές περιπτώσεις και ιδιοφυΐα, συνοδευόµενη από µια ασυνήθιστα ισχυρή µνήµη, 

συνδεδεµένη όµως αποκλειστικά µε ορισµένα πράγµατα, που ενδιαφέρουν το αυτιστικό 

άτοµο. 
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Στις χώρες που τους παρέχουν τη δυνατότητα ισότιµης συµµετοχής στην εκπαίδευση, 

τα άτοµα αυτά φοιτούν σε κοινά ή σε ειδικά σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, που έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης ατόµων µε αυτισµό, και πολλά από αυτά 

εντάσσονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, και συχνά διακρίνονται στην επιστήµη που έχουν 

επιλέξει. Γνώρισα σε Συνέδριο στην Ιταλία τον καθηγητή Newson, γιο της διακεκριµένης 

στον αυτισµό καθηγήτριας  Elizabeth Newson, που είναι καθηγητής της Ιατρικής Στατιστικής 

στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, και περιέγραψε ο ίδιος τον αυτισµό του. Στο 7ο Ευρωπαϊκό 

Συνέδριο της Autism Europe, που έγινε στη Λισσαβόνα το Νοέµβριο του 2003, ένας από τους 

εισηγητές, ο Gilles Trehin, είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού. Μαζί 

του ήταν η φίλη του, µεταπτυχιακή φοιτήτρια στα µαθηµατικά του Πανεπιστηµίου της 

Σορβόννης. Στο North Carolina University, ένας από τους καθηγητές της Γεωγραφίας είναι 

άτοµο µε αυτισµό. Η Temple Grandin είναι ένα παγκόσµια γνωστό άτοµο µε αυτισµό, γιατί 

έγραψε σηµαντικά βιβλία, όπου περιγράφει µέσα από τις προσωπικές της εµπειρίες τον 

αυτισµό, αλλά είναι καθηγήτρια της Ζωολογίας στο Colorado State University, γνωστή σε 

όλη την Αµερική και σε πολλές άλλες χώρες, γιατί έχει σχεδιάσει το ένα τρίτο των 

µηχανηµάτων, που κάνουν πιο ανώδυνη τη σφαγή των ζώων.  

 

Στη χώρα µας δεν ξέρω κανένα άτοµο µε αυτισµό, που είναι φοιτητής σε 

Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. Αλλά, πώς θα ήταν δυνατό να είναι, αφού τα άτοµα µε αυτισµό, ως το 

έτος 2000, δεν υπήρχαν καν στη νοµοθεσία για την εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία, µε 

αποτέλεσµα να είναι τα πιο αποκλεισµένα από το σύστηµα εκπαίδευσης της χώρας µας. 

 

Με όσα έχω πει ως τώρα, ελπίζω να έχω τεκµηριώσει τον ισχυρισµό µου, ότι στη 

χώρα µας δεν υπάρχει ισότιµη ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, γιατί δεν υπάρχει ισότιµη ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην πρωτοβάθµια 

και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στο λιγοστό χρόνο που µου αποµένει, θα προσπαθήσω να 

τεκµηριώσω τον ισχυρισµό µου, πως δεν υπάρχει ισότιµη µεταχείριση των φοιτητών µε 

αναπηρία στα Πανεπιστήµια και στα Τ.Ε.Ι., γιατί η Πολιτεία δεν παρέχει τους αναγκαίους 

πόρους, αλλά και η ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε εξαιρέσεις βέβαια, δεν υπολογίζει τα 

προβλήµατα των φοιτητών µε αναπηρία στο σχεδιασµό των κτιριολογικών και εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. 
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Είναι γενικά γνωστό και παραδεκτό, ότι ο Κρατικός Προϋπολογισµός για την Παιδεία 

είναι στη χώρα µας ανεπαρκής, και ότι τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι. αντιµετωπίζουν 

οικονοµικά προβλήµατα. Είναι, όµως, επίσης γνωστό ότι τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι. είναι 

αυτόνοµα στη διαχείριση των πόρων, που τους παρέχει η Πολιτεία. Τι ποσοστό διαθέτουν 

από τον προϋπολογισµό τους για την εκπαίδευση των φοιτητών τους µε αναπηρία; Ποια θέση 

έχουν στη σύνταξη του προϋπολογισµού τους οι ανάγκες των φοιτητών τους µε αναπηρία; 

 

∆εν έχουµε στοιχεία για να απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά, αλλά µπορούµε να 

εικάσουµε την απάντηση, αν δούµε πώς αντιµετωπίζονται τα πολλαπλά προβλήµατα 

πρόσβασης των φοιτητών µε αναπηρία στα προγράµµατα εκπαίδευσής τους. Προβλήµατα 

τόσο πολλαπλά και τόσο διαφορετικά όσο οι αναπηρίες τους.  

 

Για τους φοιτητές µε κινητικές αναπηρίες, πρόσβαση σηµαίνει να µπορούν να 

κινούνται άνετα µε το αµαξίδιό τους στις αίθουσες διδασκαλίας, στη βιβλιοθήκη, στα 

εργαστήρια και, γενικά, στον πανεπιστηµιακό χώρο.  

 

Για τους τυφλούς φοιτητές, πρόσβαση σηµαίνει να µπορούν να κινηθούν άνετα µε το 

ραβδί τους, αλλά σηµαίνει ακόµα περισσότερο να έχουν τα τεχνικά βοηθήµατα που 

χρειάζονται, για να παρακολουθήσουν άνετα το µάθηµα στην αίθουσα, και να µπορούν να 

µελετήσουν αργότερα στη βιβλιοθήκη ή στο σπίτι τους. 

 

Οι κωφοί φοιτητές δεν αντιµετωπίζουν εµπόδια φυσικής πρόσβασης στην εκπαίδευσή 

τους, αφού µπορούν άνετα να κινούνται και να διαβάζουν. Αντιµετωπίζουν, όµως, εµπόδια 

αισθητηριακής πρόσβασης, για την αντιµετώπιση των οποίων χρειάζονται διερµηνέα της 

γλώσσας τους, που είναι η νοηµατική. Υπογραµµίζω πως µε το Νόµο 2817/2000, ύστερα από 

εξήντα χρόνια αγώνες της Οµοσπονδίας των Κωφών, αναγνωρίστηκε ως γλώσσα των κωφών 

και βαρήκοων µαθητών, συνακόλουθα και των φοιτητών, η Ελληνική Νοηµατική. 

 

Οι φοιτητές µε δυσλεξία, δυσαριθµησία ή δυσαναγνωσία, επίσης, αντιµετωπίζουν 

εµπόδια πρόσβασης στην εκπαίδευσή τους, που οφείλονται στην ιδιοµορφία της αναπηρίας 

τους, και χρειάζονται τεχνικά βοηθήµατα, αλλά και ψυχολογική ενίσχυση, για να τα 

ξεπεράσουν. 
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Για όλα αυτά, ωστόσο, είναι οι ίδιοι οι φοιτητές, που βιώνουν τα προβλήµατα αυτά 

και τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από µένα. Εκείνο που θέλω να υπογραµµίσω εγώ είναι ότι, 

για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα αυτά, χρειάζεται να κατανοηθούν και να διατεθούν οι 

αναγκαίοι πόροι. Και, αφού οι πόροι είναι αυτοί που αναφέρονται στους προϋπολογισµούς 

των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., χρειάζεται στην κατανοµή τους να λαµβάνονται σοβαρά 

υπ’ όψιν τα προβλήµατα και οι ανάγκες των φοιτητών µε αναπηρία, όπως και όσο σοβαρά 

λαµβάνονται τα προβλήµατα των µη αναπήρων φοιτητών, χρειάζεται, µε άλλα λόγια, µια 

ισότιµη µεταχείριση των φοιτητών µε αναπηρία µε τους άλλους φοιτητές, που, όπως 

γνωρίζουµε, δεν υπάρχει.   

 

Υπάρχουν και άλλα προβλήµατα πρόσβασης, για τα οποία δεν απαιτούνται 

οικονοµικοί πόροι, αλλά γνώση και ψυχολογική κατανόηση των προβληµάτων, που 

αντιµετωπίζουν οι φοιτητές µε αναπηρία, από τους καθηγητές τους, κατανόηση και 

αλληλεγγύη από τους συµφοιτητές τους. Για όλα αυτά θα µας µιλήσουν αργότερα οι φοιτητές 

που συµµετέχουν στην ηµερίδα µας. Εγώ θα ήθελα µόνο να αναφερθώ σε κάτι που µου είπαν 

οι δυο Γάλλοι φοιτητές µε αυτισµό, που γνώρισα στο Συνέδριο της Autism Europe στη 

Λισσαβόνα.  

 

� ∆ε µας καταλαβαίνουν οι καθηγητές µας, µου είπε ο Gilles Trehin. Και δε µας 

καταλαβαίνουν και οι συµφοιτητές µας.   

� ∆εν καταλαβαίνουν οι καθηγητές µας ότι εµείς είµαστε άτοµα µε αυτισµό, που 

σκεφτόµαστε µε άλλο τρόπο, που σκεφτόµαστε παραδείγµατος χάριν µε εικόνες. Μας 

µιλούσαν όπως σε όλους τους άλλους φοιτητές, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν και πόσο 

καταλαβαίναµε. Χρειαζόταν να βρούµε το δρόµο µας, ακόµα και για το πώς θα 

χρησιµοποιούσαµε τη βιβλιοθήκη. Εγώ δεν άντεξα και δε συνέχισα µεταπτυχιακά. 

Άλλωστε, βρήκα το δικό µου δρόµο στην Τέχνη. Και είναι αυτός που είδες. 

� Και δε µας καταλαβαίνουν και οι συµφοιτητές µας. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσουµε 

και να κάνουµε παρέα µαζί τους και νιώθαµε µοναξιά. Αλλά, ευτυχώς, συναντηθήκαµε οι 

δυο µας! 

� Έτσι είναι, είπε η φίλη του Gilles, αλλά εγώ αντέχω ακόµα και προσπαθώ να τελειώσω το 

διδακτορικό µου στα µαθηµατικά. Ίσως γιατί εγώ δεν µπορώ να σχεδιάζω και να βλέπω 

και να δείχνω τα σχέδιά µου, όπως ο Gilles.       
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Αισθάνοµαι πως η Κλεψύδρα του χρόνου µου άδειασε, και θα πρέπει να σταµατήσω 

εδώ. Αλλά, πριν τελειώσω της εισήγησή µου, θα ήθελα να ολοκληρώσω την απάντηση που 

έδωσα στα ερωτήµατα, που έθεσα στην αρχή: Γιατί δεν υπάρχει ισότιµη συµµετοχή των 

ατόµων µε αναπηρία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τι χρειάζεται να γίνει, για να υπάρχει 

αύριο; 

 

Στο πρώτο ερώτηµα ελπίζω να έδωσα την απάντηση, που επαναλαµβάνω τώρα 

επιγραµµατικά: ∆εν υπάρχει ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, γιατί δεν υπάρχει ισότιµη ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην πρωτοβάθµια 

και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και δε θα υπάρχει τέτοια ισοτιµία, όσο διατηρείται το 

σηµερινό σύστηµα των διακρίσεων και του αποκλεισµού τους από την εκπαίδευση. 

 

Στο δεύτερο ερώτηµα: Τι χρειάζεται να γίνει, για να υπάρχει αύριο; , θα µπορούσα και 

πάλι επιγραµµατικά να απαντήσω: Χρειάζεται αγώνας, για να καταργηθεί αυτό το σύστηµα 

των διακρίσεων και του αποκλεισµού των ατόµων µε αναπηρία από την εκπαίδευση, και 

συνακόλουθα από την εργασία και από κάθε µορφή κοινωνικής ζωής. Και ο αγώνας αυτός θα 

πρέπει να έχει κεντρικό στόχο την εφαρµογή, αλλά και τη βελτίωση των υπαρχόντων νόµων 

και, πάνω απ’ όλα, των συνταγµατικών διατάξεων, που κατοχυρώνουν τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των πολιτών στις δηµοκρατικές κοινωνίες, όπως είναι η δική µας κοινωνία. 

Επιτρέψτε µου να αναφερθώ στις συγκεκριµένες αυτές διατάξεις:  

  

Το ισχύον, αναθεωρηµένο το 2001, Σύνταγµα της Ελλάδας, µε το άρθρο 4, παρ. 1 και 

2, ορίζει πως: 

‘‘ Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, έχουν ίσα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις’’.     

   

  Με το άρθρο 16 παρ. 3 και 4, ορίζει ότι ‘‘ τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να 

είναι λιγότερα από 9’’  και ότι ‘‘ όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας σε όλες τις 

βαθµίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια’’ . 

 

Με το άρθρο 21 παράγραφος 6, ορίζει ότι ‘‘ τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να 

απολαµβάνουν µέτρα, που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη 

συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας’’  και διευκρινίζει ότι 

‘‘ η νέα αυτή διάταξη, σε συνδυασµό µε την αρχή της αναλογικής ισότητας (άρθρο 4 παρ.1), 
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αλλά και µε τη νέα διάταξη του άρθρου 116 παράγραφος 2, που επιτρέπει τη λήψη θετικών 

µέτρων υπέρ οµάδων, οι οποίες τελούν υπό συνθήκες πραγµατικής ανισότητας, επιτρέπει στο 

νοµοθέτη να λάβει όλα τα µέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνση 

των ατόµων µε ειδικές ανάγκες’’. 

 

Η άνιση µεταχείριση των ατόµων µε αναπηρία στην εκπαίδευση, στην πρωτοβάθµια, 

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, αδιάψευστη µαρτυρία της οποίας αποτελούν οι 

Νόµοι 1566/1985 και 2817/2000, η ως τώρα πρακτική εφαρµογή και µη εφαρµογή τους, ο 

αποκλεισµός της µεγάλης πλειονότητας των ατόµων µε αναπηρία από την εκπαίδευση και η 

µειονεκτική θέση που βρίσκονται σε σχέση µε τους άλλους µαθητές ή φοιτητές, τα άτοµα µε 

αναπηρία που έχουν ενταχθεί στο σύστηµα εκπαίδευσης αποτελούν κατάφωρη παραβίαση 

των θεµελιωδών αρχών του Συντάγµατος για ισότητα όλων των Ελλήνων ενώπιον του νόµου, 

και καταστρατήγηση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία στην εκπαίδευση. 

 

Αποτελούν, επίσης, κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών ∆ιακηρύξεων και 

Συµβάσεων, που έχει υπογράψει η χώρα µας, όπως η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 

Παιδιού του Ο.Η.Ε. το Νοέµβριο του 1959, η ∆ιακήρυξη ∆ικαιωµάτων των Πνευµατικά 

Καθυστερηµένων Ατόµων του Ο.Η.Ε. το ∆εκέµβριο του 1971, η ∆ιακήρυξη των 

∆ικαιωµάτων των Αναπήρων Ατόµων του Ο.Η.Ε. στις 9 ∆εκεµβρίου 1975, η ∆ιακήρυξη 

Sundberg για τα Ανάπηρα Άτοµα, Ουνέσκο 7 Νοεµβρίου 1981, η κύρωση της ∆ιεθνούς 

Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, Νόµος 2101/1992, οι Πρότυποι Κανόνες του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Εξίσωση Ευκαιριών για τα Άτοµα µε Ειδικές 

Ανάγκες, ∆εκέµβριος 1993, ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 7 ∆εκεµβρίου 2000.   

 

Ο αγώνας για την εξασφάλιση ισότιµης συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία στην 

πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία του 

βασικό µέρος του αγώνα για την κατάργηση των διακρίσεων και των αποκλεισµών, αποτελεί 

βασικό µέρος του αγώνα για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αποτελεί βασικό 

µέρος του αγώνα για την εφαρµογή των νόµων, των συνταγµατικών αρχών και των διεθνών 

και ευρωπαϊκών συµβάσεων, που η χώρα µας έχει υπογράψει. 
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Ο αγώνας αυτός µπορεί να συνενώσει σε κοινή δράση τα άτοµα µε αναπηρία, τους 

γονείς των ατόµων µε αναπηρία που δε µπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους, τους 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, που εµπλέκονται άµεσα και έµµεσα µε 

την εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία, και τους ευαισθητοποιηµένους Έλληνες πολίτες, 

που επιθυµούν να ζουν σε µια χώρα που βρίσκεται ανάµεσα στις πρώτες και όχι ανάµεσα στις 

ύστατες θέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, σε ότι αφορά τη µεταχείριση των πιο 

ευάλωτων πολιτών της. Θα είναι ένας αγώνας επίµονος και πολύµορφος. Μια 

αποτελεσµατική µορφή αυτού του αγώνα µπορώ να σας αναφέρω σήµερα και µε αυτό να 

κλείσω την οµιλία µου. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, στις 4 Νοεµβρίου 2003, έκρινε µε 

απόφασή της ότι η Γαλλία απέτυχε να εκπληρώσει τις εκπαιδευτικές της υποχρεώσεις 

απέναντι στα άτοµα µε αυτισµό και υποχρεώνεται στο εξής να λάβει ‘‘ όχι απλώς νοµικά, 

αλλά και πρακτικά µέτρα, για να δώσει πλήρη ενεργή υποστήριξη στο δικαίωµα των ατόµων 

µε αυτισµό για εκπαίδευση. 

 

Η απόφαση αυτή δικαίωσε την προσφυγή, που έκανε τον Ιούλιο του 2002 η 

ευρωπαϊκή οµοσπονδία οργανώσεων γονιών ατόµων µε αυτισµό Autism Europe για 

λογαριασµό της γαλλικής οργάνωσης γονιών ατόµων µε αυτισµό Autism France, 

καταγγέλλοντας τη µη παροχή εκπαίδευσης στα άτοµα µε αυτισµό, λόγω ελλείψεων σε 

υποδοµές που απαιτούνται για την ένταξη των ατόµων µε αυτισµό στη γενική εκπαίδευση, 

και λόγω δραµατικής έλλειψης ειδικευµένων στον αυτισµό εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

 

Η προσφυγή της Autism Europe βασίστηκε στο Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτεί από τα Κράτη- Μέλη να εγγυώνται 

στους ανθρώπους µε αναπηρία το δικαίωµα στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τη φύση και 

την προέλευση των αναπηριών τους και από την ηλικία τους. 

 

Στην απόφασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων διευκρινίζει ότι 

ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘‘ σαφώς καλύπτει και τα 

παιδιά και τους ενήλικες µε αυτισµό’’ και συµπεραίνει ότι ‘‘ στην περίπτωση παιδιών και 

ενηλίκων µε αυτισµό, παρά την πανεθνική συζήτηση που διαρκεί πάνω από τα τελευταία είκοσι 

έτη σχετικά µε τον αριθµό ενδιαφεροµένων προσώπων και τις σχετικές απαιτούµενες 
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στρατηγικές, η Γαλλία απέτυχε να εξασφαλίσει ικανοποιητική πρόοδο στην προώθηση της 

παροχής εκπαίδευσης για τα άτοµα µε αυτισµό’’. 

 

Με δεδοµένο ότι, στα πλαίσια του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να 

εξασφαλίσουν την εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόµων µε αναπηρίες και των παιδιών και 

των νέων, ‘‘ παρά την πολυπλοκότητα και το κόστος εφαρµογής αυτού του δικαιώµατος, η 

Γαλλία πρέπει, στο όνοµα της θετικής διάκρισης’’ , ‘‘ να λάβει µέτρα, που να της επιτρέπουν να 

πετύχει τους στόχους του Χάρτη µέσα σε εύλογο χρόνο’’ και ‘‘ µε µετρήσιµη πρόοδο’’. 

 

Επίσης, επειδή το άρθρο ε του Χάρτη ‘‘ απαγορεύει όχι µόνο την άµεση διάκριση, αλλά 

και όλες τις µορφές έµµεσης διάκρισης, και µια τέτοια έµµεση διάκριση µπορεί να προκύψει , 

όταν στα άτοµα µε αυτισµό δίδεται ακατάλληλη µεταχείριση, η Γαλλία πρέπει να κάνει τις 

καλύτερες επιλογές και τη µέγιστη χρήση των διαθέσιµων πόρων, για να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες των ατόµων µε αυτισµό και των οικογενειών τους’’ , ‘‘ που φέρουν το βαρύτερο φορτίο 

σε περίπτωση θεσµικών ανεπαρκειών’’. 

 

Αυτή είναι, πολύ συνοπτικά, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ∆ικαιωµάτων, το 

πλήρες κείµενο της οποίας θα ανακοινωθεί δηµόσια µετά την έγκρισή της από την Επιτροπή 

Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, (εγώ το γνωρίζω ως µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Autism Europe). Η δηµόσια ανακοίνωση έγινε από την Επιτροπή Υπουργών 

στις 10 Μαρτίου 2004. 

 

Η σηµαντική αυτή απόφαση, αν και αναφέρεται συγκεκριµένα στην περίπτωση των 

ατόµων µε αυτισµό, και πιο συγκεκριµένα σε µια χώρα, τη Γαλλία, υπερβαίνει σηµαντικά τα 

όρια και της αναπηρίας του αυτισµού και της Γαλλίας, γιατί επαναβεβαιώνει το δικαίωµα 

στην εκπαίδευση για όλους τους ανθρώπους µε αναπηρίες, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα 

της αναπηρίας τους. Ενώ τα άτοµα µε αυτισµό πλήττονται, δυστυχώς σκληρότερα από τη 

θεαµατική έλλειψη εκπαιδευτικών υπηρεσιών προσαρµοσµένων στις ανάγκες τους, δεν είναι 

τα µόνα που υποφέρουν από τις ελλείψεις της Γαλλίας, και η Γαλλία δεν είναι η χώρα που 

έχει τις µεγαλύτερες ελλείψεις στην εκπαίδευση των ατόµων µε αυτισµό και γενικά των 

ατόµων µε αναπηρία. Υπάρχουν άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, όπου η εκπαίδευση των 

ατόµων µε αυτισµό είναι σχεδόν µηδενική, και οι ελλείψεις στην εκπαίδευση των ατόµων µε 
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αναπηρία γενικά σε όλες τις βαθµίδες, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια, είναι 

πολύ περισσότερο από δραµατικές, είναι απελπιστικές.  

 

Τέλος, πρέπει να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι, η προσφυγή της Autism Europe 

στην Ευρωπαϊκοί Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων 

ατόµων µε αυτισµό σε µια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρώτη συλλογική κίνηση 

για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία στην Ευρωπαϊκοί Ένωση. 

Αποτελεί, έτσι, ορόσηµο και οδόσηµο στον αγώνα για τα δικαιώµατα των Ευρωπαίων 

πολιτών µε αναπηρία στην εκπαίδευση και γενικά στη ζωή. Η δικαίωση της προσφυγής από 

την Ευρωπαϊκοί Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων και η έκδοση της απόφασης το έτος 

2003, που ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία, αποτελεί µια φωτεινή ελπίδα 

για το µέλλον των ατόµων µε αναπηρία στην Ευρωπαϊκοί Ένωση και ιδιαίτερα στη χώρα µας.   
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Πανεπιστηµιακές Σπουδές Νέων µε Ειδικές Ανάγκες: Πραγµατικότητα και 

Προοπτικές 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΚΛΕΙ∆Η 

 

Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης 

 

 

Σηµείωση: Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στην προσκεκληµένη οµότιτλη εισήγηση της 

συγγραφέως στην Ηµερίδα ‘‘Πανεπιστήµιο για όλους: Όροι και προϋποθέσεις πλήρους 

ένταξης των φοιτητών µε αναπηρία στην ακαδηµαϊκή ζωή’’ που πραγµατοποιήθηκε στην 

Αθήνα το ∆εκέµβριο του 2003, αλλά εµπλουτίσθηκε µε στοιχεία που ακολούθησαν την 

εισήγηση ((βλ. Παράρτηµα).  

∆ιεύθυνση: Αναστασία Ευκλείδη, Τµήµα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310-997374. Fax: 2310-997384. E-mail:  

efklides@psy.auth.gr 
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Το 2002, η  Επιτροπή   Κοινωνικής    Πολιτικής   του  Αριστοτέλειου   Πανεπιστηµίου  

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς διεξήγαγε έρευνα µε 

θέµα:‘‘ Σπουδές και Ζωή των Νέων µε Ειδικές Ανάγκες στο Πανεπιστήµιο: ∆ιαπιστώσεις και 

προοπτικές’’. Οι υπεύθυνοι της έρευνας ήταν οι Αναστασία Ευκλείδη1,2, Χριστίνα 

Μητσοπούλου
1, Σπύρος Κούρτης2, & ∆ηµήτρης Χρηστίδης1. Τα πορίσµατα της παραπάνω 

έρευνας (Ευκλείδη, Μητσοπούλου, Κούρτης, & Χρηστίδης, 2002. Μητσοπούλου, Ευκλείδη, 

Κούρτης, & Χρηστίδης, 2003) καθώς και µιας πρόσθετης έρευνας που έγινε µε φοιτητές που 

δεν αντιµετώπιζαν κάποιο ειδικό πρόβληµα υγείας (Μητσοπούλου, Eυκλείδη, Κούρτης, & 

Χρηστίδης, 2003) θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια προκειµένου να φανεί ποια είναι η 

τρέχουσα κατάσταση των σπουδών και οι ανάγκες των φοιτητών µε ειδικές ανάγκες (ΦµΕΑ). 

Με βάση τα ευρήµατα των παραπάνω ερευνών θα αναφερθούµε στις προοπτικές των 

σπουδών τους. 

 

Εισαγωγή 

Το νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα µας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στις 

πανεπιστηµιακές σπουδές σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες χωρίς εξετάσεις και µε βάση ένα 

ποσοστό 3% του αριθµού των εισακτέων σε κάθε Τµήµα. Ωστόσο, αυτό είναι ένα πρώτο 

βήµα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων, οι εξετάσεις, η µελέτη των 

µαθηµάτων, η µετακίνηση µέσα στο πανεπιστήµιο, η χρήση των υπηρεσιών του 

πανεπιστηµίου, η συναναστροφή µε τους άλλους φοιτητές του πανεπιστηµίου, και πολλά 

άλλα ζητήµατα ανακύπτουν µετά την εγγραφή και πολλές φορές κάνουν δύσκολες έως 

αδύνατες τις σπουδές των ΦµΕΑ. Εδώ τίθεται και η ευθύνη της πολιτείας αλλά και των 

πανεπιστηµίων, ώστε η διευκόλυνση εισαγωγής στο πανεπιστήµιο να συνοδεύεται από τη 

δυνατότητα ουσιαστικών σπουδών.  

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ίδρυσε το 1997 την Επιτροπή 

Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ), η οποία απαρτίζεται από µέλη ∆ΕΠ διάφορων Τµηµάτων του 

ΑΠΘ, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να παρακολουθεί και να καταγράφει τις ανάγκες των 

ΦµΕΑ, να εισηγείται µέτρα αντιµετώπισης στην Πρυτανεία και να υποστηρίζει έργα και 

πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων της η ΕΚΠ, µε την επιχορήγηση της Εταιρείας ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης 

της Περιουσίας του ΑΠΘ και τη συνδροµή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, εκτέλεσε έργα 

υποδοµής (ράµπες, ανελκυστήρες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πινακίδες κ.ά.) σε διάφορα 

κτίρια του ΑΠΘ, προµήθευσε µε φωνητικούς αναγνώστες τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων 



 34

στα οποία φοιτούν τυφλοί φοιτητές, εισηγήθηκε σε θέµατα υποδοµής του ΑΠΘ, αλλά πάνω 

απ’ όλα ήρθε σε επαφή µε τους ΦµΕΑ, ώστε να καταγραφεί η κατάσταση των σπουδών αλλά 

και η υπόλοιπη ζωή τους µέσα στο πανεπιστήµιο.  

Η ΕΚΠ κάθε χρόνο διοργανώνει τουλάχιστον µία συνάντηση µε τους ΦµΕΑ για 

συζήτηση θεµάτων που τους απασχολούν. Επίσης, διοργανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια της 

Φοιτητικής Εβδοµάδας µε τη συµµετοχή των ΦµΕΑ, εκδροµές, µαθήµατα εθελοντισµού, 

αλλά και προσωπικές, ατοµικές συναντήσεις µε ΦµΕΑ για την αντιµετώπιση ειδικών 

προβληµάτων µε διδάσκοντες και µαθήµατα. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για 

ουσιαστική στήριξη και διευκόλυνση των σπουδών των ΦµΕΑ, η ΕΚΠ διεξήγαγε και την 

έρευνα που αναφέραµε παραπάνω σε συνεργασία αλλά και µε την οικονοµική στήριξη της 

Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς (βλ. ∆όικου-Αυλίδου, Κασάπη, Μουστάκα, Πήτα, & 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2002. Ευκλείδη, 2003. Ευκλείδη, Κούρτης, Mητσοπούλου, & 

Χρηστίδης, 2002. Ευκλείδη, Mητσοπούλου, Κούρτης, & Χρηστίδης, 2002α, β. Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 1999α, β, γ, 2000α, β, γ, 2001α, β, γ, δ, 2002α, β, γ, 2003α, β). 

 Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν συνοπτικά ορισµένα από τα βασικά ευρήµατα της 

έρευνας αυτής, ώστε να αποκτήσουµε µιαν εικόνα της κατάστασης που υπάρχει όχι µόνο στο 

ΑΠΘ αλλά και στα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µας.   

 

Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στόχος της έρευνας 

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή της ανάλογα µε 

τις ανάγκες της κάθε επιµέρους κατηγορίας φοιτητών µε ειδικές ανάγκες (ΦµΕΑ). 

 

 

Μέθοδος 

Συµµετέχοντες: Στην έρευνα συµµετείχαν 108 φοιτητές/τριες, 54 ΦµΕΑ και 54 ΦχΕΑ 

(φοιτητές χωρίς ειδικές ανάγκες), εξισωµένοι ως προς την ηλικία, το φύλο, και το Τµήµα 
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Σπουδών. Στον Πίνακα 1 φαίνεται τo είδος της ασθένειας ή αναπηρίας και ο αντίστοιχος 

αριθµός των ΦµΕΑ. 

 

Πίνακας 1. Κατηγορία ασθένειας και ο αντίστοιχος αριθµός των ΦµΕΑ 

Κατηγορία 

Νεανικός διαβήτης 18 

Σκλήρυνση κατά πλάκας   7 

∆ιαταραχές ακοής 11 

∆ιαταραχές όρασης   8 

Κινητικά προβλήµατα 10 

Σύνολο 54 

  

 

Ερωτηµατολόγια. Κατασκευάστηκαν τα παρακάτω τρία ερωτηµατολόγια:  

1. Ερωτηµατολόγιο για τις Σπουδές (33 ερωτήσεις): Καλύπτει θέµατα όπως η µελέτη, η 

διδασκαλία, οι εξετάσεις, η πρόσβαση στα κτίρια, κ.ά. Για παράδειγµα: 

• Πόσο δύσκολα σου φαίνονται τα µαθήµατα; 

• Πόσο δυσχεραίνει τις σπουδές σου το γράψιµο σηµειώσεων; 

• Πόσο δυσχεραίνει τις σπουδές σου η ξενόγλωσση βιβλιογραφία; 

• Πόσο δυσχεραίνει τις σπουδές σου ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων; 

2. Ερωτηµατολόγιο για τη Ζωή στο Πανεπιστήµιο (24 ερωτήσεις): Καλύπτει θέµατα όπως οι 

σχέσεις µε καθηγητές, µε συµφοιτητές και άλλους φοιτητές, η συµµετοχή στις 

δραστηριότητες του πανεπιστηµίου, κ.ά. Για παράδειγµα: 

• Πόσο ικανοποιηµένος είσαι µε τη στάση των άλλων φοιτητών προς τους 

ΦµΕΑ; 

• Όταν βρίσκεσαι στο πανεπιστήµιο πόσο συχνά συναναστρέφεσαι µε άλλους 

φοιτητές; 

• Πόσο θα ήθελες να συµµετέχεις σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του πανεπιστη-

µίου; 

3. Ερωτηµατολόγιο για τον Ελεύθερο Χρόνο (9 ερωτήσεις): Καλύπτει θέµατα όπως 

αθλητισµός, χόµπι, παρέες, κ.ά. Για παράδειγµα: 

• Πόσο περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου απασχολούµενος µε τον Η/Υ; 

• Πόσο θα ήθελες να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου µε την οικογένειά σου; 
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• Πόσο οι παρέες σου αποτελούνται από άτοµα που έχουν την ίδια αναπηρία ή 

πάθηση µε σένα;  

∆ιαδικασία. Η επικοινωνία µε τους ΦµΕΑ έγινε σε συνεργασία µε συλλόγους ΑµΕΑ 

και µε φοιτητές του ΑΠΘ που οι ίδιοι είχαν κάποια αναπηρία ή πάθηση. Οι φοιτητές αυτοί 

ήταν υπεύθυνοι για τη χορήγηση των ερωτηµατολογίων και τη συγκέντρωση των 

απαντήσεων. Η συνεργασία τους µε την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ήταν άριστη από 

κάθε άποψη. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Το πρώτο σηµαντικό εύρηµα της έρευνας, που θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως, είναι 

ότι η δοµή των ερωτηµατολογίων, όταν ελέγχθηκε στατιστικά στα δύο δείγµατα – δηλαδή, 

των ΦµΕΑ και ΦχΕΑ – δεν ήταν όµοια. Στους ΦχΕΑ δεν υπήρχε δοµή που να έχει νόηµα. 

Για το λόγο αυτό η παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται µε αναφορά στους παράγοντες 

που αφορούσαν τις απαντήσεις των ΦµΕΑ µόνο. Το εύρηµα αυτό σηµαίνει ότι οι εµπειρίες 

και οι απόψεις των ΦµΕΑ για τη ζωή στο πανεπιστήµιο, τις σπουδές τους, και τον ελεύθερο 

χρόνο τους, χρωµατίζεται έντονα από την αναπηρία ή την πάθησή τους. Άµεση συνέπεια του 

ευρήµατος αυτού είναι ότι δεν έχει νόηµα η σύγκριση ΦµΕΑ και ΦχΕΑ ως προς τους 

παράγοντες των ερωτηµατολογίων, όπως αυτοί εντοπίσθηκαν από τις αναλύσεις παραγόντων 

στο δείγµα των ΦµΕΑ. Έτσι, έγιναν, πρώτον, συγκρίσεις των απαντήσεων των διάφορων 

κατηγοριών ΦµΕΑ µεταξύ τους ώστε να εντοπισθούν οι ιδιο-µορφίες της κάθε αναπηρίας ή 

πάθησης και, δεύτερον, έγιναν συγκρίσεις των ΦµΕΑ και ΦχΕΑ σε ορισµένα µεµονωµένα 

θέµατα, που δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη αναπηρίας ή πάθησης. 

 

Επίδραση της αναπηρίας ή της πάθησης 

 

Ερωτηµατολόγιο για τις Σπουδές 

 

Όπως αναφέραµε παραπάνω, το ερωτηµατολόγιο αυτό αφορά τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι ΦµΕΑ στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

σπουδών στο πανεπιστήµιο. Το ερωτηµατολόγιο, µετά την εφαρµογή ανάλυσης παραγόντων, 

φάνηκε ότι καλύπτει τους παρακάτω τοµείς δραστηριοτήτων ή προβληµάτων. 
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 ∆υσκολίες πρόσβασης στις σπουδές, που συνδέονται µε προβλήµατα µετακίνησης 

µέσα στον πανεπιστηµιακό χώρο, µε δυσχέρεια στην παρακολούθηση των µαθηµάτων, µε 

αδυναµία χρήσης Η/Υ και Βιβλιοθήκης, κ.ά.  

Τεχνικές µελέτης που µπορούν να βοηθήσουν τους ΦµΕΑ να πετύχουν στις σπουδές 

τους. 

Εναλλακτικοί τρόποι µελέτης και εξέτασης των ΦµΕΑ που µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για διευκόλυνση των σπουδών τους. 

Ατοµικές δυσκολίες µάθησης των ΦµΕΑ, όπως, για παράδειγµα, δυσκολίες στην 

κατανόηση, στην εκµάθηση, στη συγκέντρωση, κ.ά.  

Υποστήριξη των σπουδών από το πανεπιστήµιο, όπως, για παράδειγµα, βοήθεια από 

το διδακτικό προσωπικό, παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, κ.ά. 

Υποστήριξη των σπουδών από οικογένεια, φίλους, ή εθελοντικές οµάδες. 

Με βάση τις συγκρίσεις που έγιναν µε µια σειρά αναλύσεων διακύµανσης, που 

αφορούσαν την επίδραση της κατηγορίας ασθένειας ή αναπηρίας, βρέθηκε ότι τη µεγαλύτερη 

δυσκολία ανέφεραν οι φοιτητές µε διαταραχές όρασης και ακοής και τη µικρότερη οι 

διαβητικοί. Ανάµεσα στις οµάδες µε τη µικρότερη και µεγαλύτερη δυσκολία βρίσκονται τα 

άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Γενικότερα, διαφορές µεταξύ των οµάδων των ΦµΕΑ 

υπήρχαν µόνο σε δύο από τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου: στις ∆υσκολίες 

Πρόσβασης στις Σπουδές και στην Υποστήριξη των Σπουδών από το Πανεπιστήµιο.  

 

Πρόσβαση στις σπουδές. Οι φοιτητές µε προβλήµατα όρασης έχουν ιδιαίτερη 

δυσκολία στην προσπέλαση στους χώρους του πανεπιστηµίου και στις σπουδές. Ειδικότερα, 

τα κύρια προβλήµατα των ΦµΕΑ είναι τα εξής: 

1. Για τους φοιτητές µε προβλήµατα όρασης είναι: 

 - το γράψιµο σηµειώσεων 

 - η χρήση της Βιβλιοθήκης και η πρόσβαση στα συγγράµµατα 

 - η µελέτη ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

 - οι προφορικές εξετάσεις 

2. Για τους φοιτητές µε προβλήµατα ακοής είναι: 

 - η παρακολούθηση παραδόσεων 

 - η χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

 - οι γραπτές εξετάσεις 

 - Επίσης, οι φοιτητές µε προβλήµατα ακοής παραπονούνται για:  

  - δυσκολίες κατανόησης 
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  - δυσκολίες συγκέντρωσης και εκµάθησης της ύλης 

- δυσκολίες οργάνωσης του χρόνου  

 

Υποστήριξη των σπουδών από το πανεπιστήµιο. Από τις απαντήσεις των ΦµΕΑ 

φαίνεται ότι τη λιγότερη υποστήριξη από το πανεπιστήµιο έχουν οι φοιτητές µε προβλήµατα 

ακοής. Υπάρχει έλλειψη κατάλληλου υλικού για µελέτη καθώς και βοήθειας από τους 

διδάσκοντες σε θέµατα µελέτης. Οι φοιτητές µε προβλήµατα όρασης για να λύσουν τα 

προβλήµατα µελέτης προσφεύγουν σε συµφοιτητές τους για βοήθεια. Οι φοιτητές µε 

κινητικές αναπηρίες, από την άλλη, παραπονούνται ότι δεν υπάρχει υποστήριξη από το 

πανεπιστήµιο στη µετακίνησή τους προς και από το πανεπιστήµιο αλλά και µέσα σε αυτό. 

Έτσι, µετακινούνται κυρίως µε τη βοήθεια γονέων ή συγγενών. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω ένα άλλο πρόβληµα, που δε φάνηκε µέσα 

από τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο, αλλά από τις προσωπικές επαφές µε τους φοιτητές 

µε µεσογειακή αναιµία ή µε νεφροπάθεια. Οι φοιτητές αυτοί έχουν το χαρακτηριστικό ότι 

χρειάζονται συχνή και συστηµατική νοσοκοµειακή θεραπεία, γεγονός που τους αναγκάζει σε 

συχνές απουσίες και πολλές φορές σε αδυναµία συµµετοχής στις εξετάσεις. Η υποστήριξη 

από τους διδάσκοντες για την αντιµετώπιση και την επίλυση του προβλήµατος αυτού δεν 

είναι πάντοτε δεδοµένη ή αντικειµενικά εύκολη, ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν υποχρεωτικές 

παρουσίες στα Εργαστήρια ή στις Ασκήσεις.  

 

Βοήθεια από επαγγελµατίες ή/και εθελοντές. Όπως είναι κατανοητό, οι ΦµΕΑ µε διαβήτη 

κάνουν τη µικρότερη χρήση επαγγελµατιών για βοήθεια στις σπουδές τους. Οι φοιτητές µε 

προβλήµατα όρασης προτιµούν εθελοντές για την αντιµετώπιση των αναγκών µετακίνησης 

και µελέτης τους. Οι φοιτητές µε διαταραχές ακοής, από την άλλη, προτιµούν τη συνεργασία 

µε επαγγελµατίες διότι χρειάζεται διερµηνεία της νοηµατικής. Τέλος, από τις απαντήσεις 

είναι φανερό ότι υπάρχει σηµαντική βοήθεια από την οικογένεια, κυρίως από τη µητέρα, ως 

προς την οργάνωση των σπουδών των ΦµΕΑ. 

 

Σύνοψη. Με βάση το σύνολο των απαντήσεων στις επιµέρους ερωτήσεις του 

Ερωτηµατολογίου για τις Σπουδές µπορούµε να πούµε ότι οι ΦµΕΑ, γενικώς, δε θεωρούν ότι 

έχουν προβλήµατα µάθησης και κατανόησης εκτός από τους φοιτητές µε διαταραχές ακοής. 

Είναι αρκετά ικανοποιηµένοι µε τη γενικότερη στάση του πανεπιστηµίου, αν και υπάρχουν 

επιµέρους προβλήµατα που αφορούν την προσαρµογή της διδακτικής και εξεταστικής 

διαδικασίας στις ιδιοµορφίες των αναπηριών ή παθήσεων. Οι ΦµΕΑ ανησυχούν για την 



 39

οργάνωση του χρόνου τους και την αναβλητικότητα, πράγµα που ισχύει ακόµη και για τους 

φοιτητές µε διαβήτη. Τέλος, απευθύνονται για βοήθεια κυρίως στους συµφοιτητές τους και 

λιγότερο στους διδάσκοντές τους.  

 

Ερωτηµατολόγιο για τη Ζωή στο Πανεπιστήµιο 

 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό, µετά την εφαρµογή ανάλυσης παραγόντων, φάνηκε ότι 

καλύπτει τέσσερα βασικά θέµατα:  

 Ισότιµη συµµετοχή στις πανεπιστηµιακές διαδικασίες, όπως, για παράδειγµα, ανάγκη 

για πληροφόρηση, αποδοχή, συναναστροφή µε άλλους φοιτητές εντός και εκτός του 

πανεπιστηµίου, δίκτυα υποστήριξης. 

 Επιθυµία για συµµετοχή σε δραστηριότητες του πανεπιστηµίου, όπως, για 

παράδειγµα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήση υπηρεσιών του πανεπιστηµίου.  

 Συµµετοχή στην κοινωνική ζωή του πανεπιστηµίου, όπως, για παράδειγµα, 

συµµετοχή σε καλλιτεχνικές οµάδες. Εδώ εντάσσονται και οι ερωτήσεις για τη στάση του 

πανεπιστηµίου, των διδασκόντων, και των φοιτητών προς τους ΦµΕΑ. 

 Ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και δηµιουργία συλλόγου ΦµΕΑ. 

 Οι αναλύσεις διακύµανσης που αφορούσαν την επίδραση της κατηγορίας αναπηρίας ή 

ασθένειας έδειξαν ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των διάφορων οµάδων 

στους παράγοντες του ερωτηµατολογίου. Από τη µελέτη των επιµέρους ερωτήσεων 

διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν µόνο σε θέµατα που αφορούν τη Συναναστροφή µε 

Άλλους. 

 

Συναναστροφή µε συµφοιτητές γενικά. Οι φοιτητές µε διαταραχές ακοής ή µε 

προβλήµατα όρασης έχουν τη µικρότερη συναναστροφή µε συµφοιτητές και τη µεγαλύτερη 

µε άτοµα µε την ίδια αναπηρία. Στους φοιτητές µε κινητική αναπηρία ο βαθµός 

συναναστροφής είναι αντιστρόφως ανάλογος προς το βαθµό της αναπηρίας.  

 

Συναναστροφή σε αίθουσα διδασκαλίας. Η επαφή µε άλλους φοιτητές κατά τη 

διάρκεια των µαθηµάτων είναι πολύ µικρή σε φοιτητές µε διαταραχές ακοής. Αντιθέτως, 

είναι υψηλή σε φοιτητές µε κινητικές αναπηρίες ή σε φοιτητές µε διαταραχές όρασης. 
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Χρήση υπηρεσιών του πανεπιστηµίου. Γενικώς είναι µικρή από όλες τις οµάδες των 

ΦµΕΑ. Για παράδειγµα, πολλοί ΦµΕΑ δε γνωρίζουν την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του 

ΑΠΘ και πώς µέσα από αυτήν µπορούν να διεκδικήσουν λύσεις στα προβλήµατά τους. 

 

Ερωτηµατολόγιο για τον Ελεύθερο Χρόνο 

 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό, µετά την εφαρµογή της σχετικής ανάλυσης παραγόντων, 

φάνηκε ότι καλύπτει τα παρακάτω θέµατα:  

 Επιθυµία συµµετοχής σε οµαδικές ενεργητικές δραστηριότητες εκτός σπιτιού, όπως, 

για παράδειγµα, αθλητισµό, εκδροµές, κ.ά. 

 Επιθυµία συµµετοχής σε οµάδες εντός και εκτός του πανεπιστηµίου, όπως, για 

παράδειγµα, σε οµάδες πολιτιστικές ή πολιτικές, κ.ά. 

 Επιθυµία για ήπιες δραστηριότητες µε την οικογένεια, όπως, για παράδειγµα, 

επιτραπέζια παιχνίδια, εικαστικές δραστηριότητες, κ.ά. 

 Επιθυµία συναναστροφών εκτός σπιτιού και οικογένειας.   

 Επιθυµία συναναστροφών µε οικογένεια και µε άλλους στο σπίτι.   

 Επιθυµία συµµετοχής σε παθητικές δραστηριότητες, όπως, για παράδειγµα, 

παρακολούθηση τηλεόρασης, διάβασµα, χόµπι µε συλλογές, κ.ά. 

 Με βάση τις συγκρίσεις που έγιναν µε µια σειρά αναλύσεων διακύµανσης που 

αφορούσαν την επίδραση της κατηγορίας ασθένειας ή αναπηρίας, βρέθηκε ότι υπήρχαν 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των οµάδων στον παράγοντα της Επιθυµίας Συµµετοχής σε 

Οµαδικές Ενεργητικές ∆ραστηριότητες. Οι φοιτητές µε κινητικές αναπηρίες αναφέρουν 

µειωµένη συµµετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες. Αντιστοίχως, δείχνουν προτίµηση για 

ατοµικές δραστηριότητες και για επιτραπέζια παιχνίδια. Οι φοιτητές µε διαταραχές ακοής 

δείχνουν προτίµηση για συλλογικές δραστηριότητες και για επιτραπέζια παιχνίδια. 

 Γενικώς, οι ΦµΕΑ θα ήθελαν µεγαλύτερη συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 

και εκδροµές και σε πανεπιστηµικές πολιτιστικές οµάδες. Το δεύτερο ισχύει κυρίως για τους 

φοιτητές µε κινητικές αναπηρίες. Επίσης, οι ΦµΕΑ επιθυµούν συµµετοχή σε 

πανεπιστηµιακές εθελοντικές οµάδες και, κυρίως, οι φοιτητές µε κινητικές αναπηρίες. Τέλος, 

οι φοιτητές αυτοί επιθυµούν παρέες σε δραστηριότητες εντός σπιτιού. 
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Συµπέρασµα 

 

Αξίζει να τονισθεί ότι από την έρευνα αυτή φάνηκε ότι οι ΦµΕΑ δε γνωρίζουν πώς να 

διεκδικήσουν βοήθεια από το πανεπιστήµιο και δεν είναι οργανωµένοι σε φοιτητικούς 

συλλόγους ειδικούς για την αναπηρία ή πάθησή τους. Εκτιµούν θετικά τη στάση των άλλων 

φοιτητών απέναντί τους, αλλά τονίζουν την ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση των 

διδασκόντων και των φοιτητών σε θέµατα αναπηρίας και παθήσεων.    

 

Σύγκριση ΦµΕΑ µε ΦχΕΑ 

 

Όπως αναφέραµε, η σύγκριση ΦµΕΑ και ΦχΕΑ έγινε σε ορισµένες ερωτήσεις µόνο. 

Γενικά, δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων στις περισσότερες 

ερωτήσεις, πράγµα που υποδηλώνει ότι δεν αισθάνονται ότι µειονεκτούν ή ότι αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των µαθηµάτων. Επιθυµούν, επίσης, να συνεχίσουν σε 

µεταπτυχιακές σπουδές αλλά έχουν σχετική απαισιοδοξία για τη µελλοντική τους 

επαγγελµατική αποκατάσταση. ∆ιαπιστώθηκαν διαφορές µόνο στα παρακάτω: (α) Οι ΦµΕΑ 

αναφέρουν µεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση µε τους ΦχΕΑ στις προφορικές ή γραπτές 

εξετάσεις ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας ή πάθησης. (β) Για τις σπουδές τους οι ΦµΕΑ 

έχουν µεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια από τους διδάσκοντες απ’ ό,τι οι ΦχΕΑ. (γ) Το ίδιο 

ισχύει και για την ανάγκη για βοήθεια από το προσωπικό του πανεπιστηµίου. (δ) 

∆ιαπιστώνεται ότι µεγαλύτερη ανάγκη έχουν οι ΦµΕΑ  για βοήθεια από άλλους, δηλαδή 

συµφοιτητές, εθελοντές, επαγγελµατίες από ό,τι οι ΦχΕΑ. (ε) Το ειδικό διδακτικό υλικό είναι 

ανύπαρκτο για φοιτητές µε προβλήµατα ακοής και όρασης. (στ) Τα χρόνια ολοκλήρωσης των 

σπουδών είναι περισσότερα για τους ΦµΕΑ σε σχέση µε τους ΦχΕΑ. Αλλά διαφορές 

υπάρχουν και στην κοινωνική ζωή των ΦµΕΑ έναντι των ΦχΕΑ, µια και οι ΦµΕΑ αναφέρουν 

(ζ) µεγαλύτερη ανάγκη για συναναστροφή µε συµφοιτητές και (η) µεγαλύτερη ανάγκη για 

πρόσβαση σε εκδηλώσεις του πανεπιστηµίου. 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Η εφαρµογή των ευεργετικών διατάξεων για εισαγωγή ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει δώσει µια διέξοδο αλλά και σηµαντικές προοπτικές για 

την ανάπτυξη και καλλιέργεια των ικανοτήτων των ατόµων αυτών. Η πρόσβαση στην 
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τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν ικανοποιεί µόνο το δικαίωµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες για 

µόρφωση. Ο δρόµος αυτός είναι και το µέσο για την οικονοµική και επαγγελµατική 

αυτονοµία, την ισότιµη συµµετοχή στην κοινωνία, την προσωπική ολοκλήρωση, και την 

ευζωία.  

 Όµως, για να είναι οι σπουδές των ΦµΕΑ στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

ουσιαστικές και αποτελεσµατικές, θα πρέπει τα ανώτατα ιδρύµατα να λάβουν τα κατάλληλα 

µέτρα που να κάνουν ουσιαστική την εφαρµογή των νόµων που θέσπισε η πολιτεία. 

Χρειάζεται να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για ισότιµη µε τους άλλους φοιτητές συµµετοχή 

των ΦµΕΑ στις σπουδές. Και επειδή η ηλικία αυτή των φοιτητών συνδέεται όχι µόνο µε 

γνωστικές ανάγκες αλλά και µε ανάγκες για κοινωνική επαφή και αλληλεπίδραση, την 

εύρεση συντρόφου, πνευµατικές αναζητήσεις, αλλά και τη βαθύτερη καλλιέργεια του ατόµου 

µέσα από τη συµµετοχή του στα πολιτιστικά δρώµενα, χρειάζεται µια συνεχής προσπάθεια 

ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα στους ΦµΕΑ να πετύχουν τους στόχους αυτούς. 

 Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η επαφή και επικοινωνία των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων µε τους νέους µε ειδικές ανάγκες που θέλουν να σπουδάσουν σε αυτά θα πρέπει 

να αρχίζει ήδη πριν την εγγραφή τους σε αυτά. Και αυτό γιατί συχνά οι αντιλήψεις των 

ΦµΕΑ για το αντικείµενο των σπουδών και τις απαιτήσεις τους σε ειδικές γνώσεις και 

δεξιότητες δεν είναι ακριβείς αλλά ούτε, πολλές φορές, στα πλαίσια της πραγµατικότητας. 

Έτσι, παράλληλα µε την αύξηση ή τη βελτίωση της υποδοµής των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, χρειάζεται και η διεύρυνση των ευκαιριών αλλά και ο σωστός προσανατολισµός 

για σπουδές σε Τµήµατα που δεν επιλέγονται παραδοσιακά από ΦµΕΑ. Η διεύρυνση των 

οριζόντων προϋποθέτει την έγκαιρη απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων από τους ΦµΕΑ, ώστε 

να µπορούν να φοιτήσουν στα Τµήµατα αυτά. Εποµένως, χρειάζεται συµβουλευτική 

καθοδήγηση και έγκαιρος επαγγελµατικός προσανατολισµός ήδη από το Λύκειο. 

 Ως προς τις υποδοµές που απαιτούνται για την προσβασιµότητα στις σπουδές, 

σηµαντικό είναι να υπάρχουν οι κτιριακές και άλλες ρυθµίσεις χώρου. Επίσης, πρέπει να 

γίνεται αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Η/Υ και λογισµικού, όπως ο φωνητικός 

αναγνώστης, καθώς και παροχή διερµηνείας για τους φοιτητές µε προβλήµατα ακοής. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η χορήγηση των συγγραµµάτων σε CD-ROM για τους φοιτητές µε 

προβλήµατα όρασης αλλά και η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και του 

διαδικτύου για επικοινωνία, ενηµέρωση, και διευκόλυνση των ΦµΕΑ στις συναλλαγές τους 

µε τις Γραµµατείες των Τµηµάτων και τους διδάσκοντες.  

Χρειάζεται, επίσης, βοήθεια στη µετακίνηση των ΦµΕΑ από και προς το 

πανεπιστήµιο και εντός της πανεπιστηµιούπολης.  



 43

Τα παραπάνω µέτρα είναι εξαιρετικά χρήσιµα, αλλά αποτελούν µόνον το πρώτο 

βήµα. Χρειάζεται, επίσης, και αλλαγή στο επίπεδο της νοοτροπίας και των στάσεων τόσο των 

διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού όσο και των ίδιων των ΦµΕΑ. Ειδικότερα, 

είναι σηµαντικό και απαραίτητο να υπάρχει eνηµέρωση των µελών της πανεπιστηµιακής 

κοινότητας ως προς τις ανάγκες κάθε κατηγορίας ΦµΕΑ και τους τρόπους διευκόλυνσής τους 

στην παρακολούθηση των µαθηµάτων και τις εξετάσεις. Ήδη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης µε απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίασή της 2760/25-2-2004 ενέκρινε 

οδηγίες προς τους διδάσκοντες για τρόπους που διευκολύνουν την εξέταση χωρίς να 

µειώνουν την αντικειµενικότητα και αξιοπιστία τους (βλ. Παράρτηµα). Οι οδηγίες αυτές 

ετέθησαν σε ισχύ µε το Α.Π. 29601 / 4.3.2004 έγγραφο του Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Ιωάννη 

Αντωνόπουλου.  

Άλλα µέτρα που χρειάζεται να ληφθούν επειγόντως είναι υπηρεσίες συµβουλευτικής 

για τους ΦµΕΑ για θέµατα προσωπικά αλλά και επαγγελµατικού προσανατολισµού, 

σπουδών, κ.ά. Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να δίνονται από υπάρχουσες δοµές των ανώτατων 

ιδρυµάτων αλλά και από σύµβουλους των ΦµΕΑ µέσα από κάθε Τµήµα στο οποίο φοιτούν. 

Ήδη το Κέντρο Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΑΠΘ εργάζεται προς την 

κατεύθυνση αυτή µε πρώτη ενέργειά του την ενηµέρωση των ΦµΕΑ µε αφίσες και άλλο 

έντυπο υλικό.  

Αναγκαία είναι και η διευκόλυνση της ενσωµάτωσης των ΦµΕΑ στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή του πανεπιστηµίου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, όπως και 

άλλα ανώτατα ιδρύµατα, διαθέτουν φοιτητικούς συλλόγους θεάτρου, κινηµατογράφου, και 

άλλων ενδιαφερόντων. Ειδικότερα, όµως, το ΑΠΘ εδώ και 6 χρόνια έχει καθιερώσει τη 

Φοιτητική Εβδοµάδα, µέχρι πέρισι υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής 

ΑΠΘ και από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-4 ως αυτόνοµο θεσµό πλέον. Η Φοιτητική Εβδοµάδα 

µε συνολική διάρκεια πάνω από ένα µήνα περιλαµβάνει πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων. Σε ορισµένες από αυτές συµµετέχουν και ΦµΕΑ, αλλά στόχος θα πρέπει να 

είναι η µαζική τους συµµετοχή και παρακολούθηση των εκδηλώσεων. Η Επιτροπή 

Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ κάθε χρόνο διοργανώνει σχετικές εκδηλώσεις που 

συµβάλλουν στην προβολή της παρουσίας των ΦµΕΑ στο ΑΠΘ, καθώς και την 

αλληλογνωριµία µεταξύ τους και µε τους ΦχΕΑ. 

 Χρειάζεται, επίσης, η δηµιουργία συλλόγου ΦµΕΑ στο πανεπιστήµιο. Τα τελευταία 

χρόνια η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ενίσχυσε τη δηµιουργία οµάδων ΦµΕΑ, οι οποίες 

συνεργάζονται µαζί της στην προβολή και στην προώθηση αιτηµάτων των ΦµΕΑ. Είναι 

ανάγκη να υπάρχει ενεργός συµµετοχή και διεκδίκηση εκ µέρους των ΦµΕΑ σε ατοµικό και 
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συλλογικό επίπεδο. Και αυτό διότι πολλές φορές οι ΦµΕΑ, προσπαθώντας να 

αντιµετωπίσουν µόνοι τους τα προβλήµατά τους, δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες που 

υπάρχουν ούτε ωθούν προς τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών τους αλλά και της 

κοινωνικής ζωής τους στο πλαίσιο του πανεπιστηµίου. Έτσι, χρειάζεται, για παράδειγµα, η 

χρήση εθελοντικών υπηρεσιών από συµφοιτητές, ενώ υπάρχει µεγάλη προσφορά από 

φοιτητές ευαισθητοποιηµένους σε θέµατα εθελοντικής εργασίας. 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω για τους ΦµΕΑ και τις προοπτικές σπουδών τους; Οι 

προοπτικές είναι απόλυτα θετικές και οι δυνατότητες για βελτίωση των υπαρχουσών 

συνθηκών µεγάλες. Η υλοποίηση των δυνατοτήτων αυτών, όµως, απαιτεί χρόνο, 

συστηµατική προσπάθεια, και επίπονη πορεία. Και αυτό διότι χρειάζεται τόσο υλικοτεχνική 

υποδοµή όσο και, το σηµαντικότερο ίσως, αλλαγή νοοτροπιών και αντιλήψεων σε επίπεδο 

ατοµικό και κοινωνικό. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι πολλές φορές η υπέρβαση των φόβων, 

των προκαταλήψεων, και των στερεότυπων είναι µεγαλύτερο εµπόδιο στην πρόοδο απ’ ό,τι η 

εξασφάλιση κάποιων πόρων για υλικοτεχνική υποδοµή. Πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση 

θα πρέπει να επικεντρώσουµε τις δυνάµεις µας όλοι, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, 

οι φοιτητές, οι οικογένειες των ΦµΕΑ, οι σύλλογοι και οι διάφορες εθελοντικές οµάδες και ο 

καθένας ως άτοµο. 

 

Σηµείωση: 1
Τµήµα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 2

Επιτροπή 

Κοινωνικής Πολιτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Προς  

τα µέλη ∆ΕΠ και Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

του Α.Π.Θ. 

Θεσσαλονίκη, 13 Ιανουαρίου 2004 

 

Θέµα: Τρόποι εξέτασης φοιτητών µε ειδικές ανάγκες. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Tο ισχύον θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, επιτρέπει την πρόσβαση ειδικών 

κατηγοριών ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά δεν προ-βλέπει 

ειδικές µορφές αξιολόγησης ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας. Εξαίρεση υπάρχει µόνο για 

τα άτοµα µε δυσλεξία, τα οποία προβλέπεται να εξετάζονται προφορικά (διευκρινιστικό 

έγγραφο ΥΠΕΠΘ Φ. 142 / Β3 / 1704 / 19.12.1990). 

 Όπως είναι αυτονόητο, οι σπουδές των ΑΜΕΑ, όπως και όλων των φοιτητών, θα 

πρέπει να διασφαλίζουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες που το κάθε Τµήµα θεωρεί 

κρίσιµες για τους αποφοίτους του. Αυτό σηµαίνει ότι για τους φοιτητές µε ειδικές ανάγκες θα 

πρέπει να διασφαλίζονται οι συνθήκες σπουδών και να δίνονται οι ευκαιρίες για ισότιµη 

συµµετοχή στη διδακτική διαδικασία. Ισότιµη συµµετοχή σηµαίνει ότι τους δίνεται η 

ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση και να εξετασθούν µε τρόπο που να µην έρχεται σε 

σύγκρουση µε την αναπηρία τους. Η υποχρέωση να εξετάζονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

που εξετάζονται και οι φοιτητές χωρίς αναπηρία φέρνει τους φοιτητές µε ειδικές ανάγκες σε 

µειονεκτική θέση, διότι η αναπηρία τους δεν τους επιτρέπει να αποδώσουν υπό τις συνθήκες 

αυτές, γεγονός το οποίο οδηγεί σε µειωµένη επίδοση, σε εγκατάλειψη σπουδών ή στην 

ανάγκη να επικαλούνται την επιείκεια και αισθήµατα συµπάθειας των διδασκόντων. 

 Υπάρχουν ωστόσο τρόποι αντικειµενικής και ουσιαστικά ισότιµης εξεταστικής 

διαδικασίας για τους φοιτητές µε ειδικές ανάγκες εφόσον σεβόµαστε την ιδιοµορφία της κάθε 

περίπτωσης. Μερικοί από τους τρόπους αυτούς είναι οι παρακάτω (βλ. Επιτροπή Κοινωνικής 

Πολιτικής (2002). Σπουδές και ζωή των νέων µε ειδικές ανάγκες στο πανεπιστήµιο: 

∆ιαπιστώσεις-Προτάσεις.). 
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Γενικές οδηγίες 

 

• Γνωρίστε τους φοιτητές µε ειδικές ανάγκες που φοιτούν στο Τµήµα σας και συζητήστε 

µαζί τους τις δυσκολίες τους. 

• Πληροφορήστε τους φοιτητές µε ειδικές ανάγκες για την ύλη και τις απαιτήσεις των 

εξετάσεων εγκαίρως, ώστε να έχουν χρόνο προετοιµασίας. 

• ∆ώστε µεγαλύτερη προσοχή και βοήθεια στην προετοιµασία του φοιτητή µε ειδικές 

ανάγκες για τις εξετάσεις, µέσω φροντιστηριακών µαθηµάτων, επεξηγήσεων, 

παραδειγµάτων, θέµατα εξετάσεων προηγούµενων ετών. 

• Επιλέξτε τρόπο εξέτασης που δεν έρχεται σε σύγκρουση µε την αναπηρία των φοιτητών 

µε ειδικές ανάγκες. Για παράδειγµα, προφορική εξέταση για τυφλούς, ανάπηρους σε άνω 

άκρα, για δυσλεξικούς. Γραπτή εξέταση για κωφούς. 

• ∆ώστε χρόνο προετοιµασίας, π.χ. 10-15 λεπτά πριν την εξέταση, για εξοικείωση µε τα 

θέµατα ώστε να αντισταθµιστεί η χαµηλή ταχύτητα γραφής. 

• ∆ώστε µεγαλύτερη διάρκεια χρόνου κατά τη γραπτή και προφορική εξέταση αν 

απαιτείται. 

• ∆ώστε µεγαλύτερη διάρκεια εξεταστικής περιόδου, αν απαιτείται. 

• Χρησιµοποιήστε Η/Υ για εξετάσεις, εφόσον είναι δυνατό. 

• Χρησιµοποιήστε εξέταση µε πολλαπλές επιλογές όπου είναι δυνατό. 

• Χρησιµοποιήστε ενδιάµεσες εξετάσεις προόδου αντί µιας τελικής αξιολόγησης. 

• Χρησιµοποιήστε εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης, π.χ. γραπτές εργασίες, ερευνητικά 

θέµατα. 

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η καλύτερη κατάρτιση των φοιτητών µε ειδικές 

ανάγκες και η δυνατότητα να αποδώσουν αυτό που πραγµατικά γνωρίζουν. Η υιοθέτηση 

εναλλακτικού τρόπου εξέτασης δε σηµαίνει µείωση των απαιτήσεων των εξετάσεων ούτε 

ανισότητα υπέρ αυτών σε σχέση µε τους υπόλοιπους φοιτητές. Σηµαίνει ισότιµη 

αντιµετώπιση και δυνατότητα να αναλάβουν οι ίδιοι οι φοιτητές µε ειδικές ανάγκες την 

ευθύνη των σπουδών τους πέρα από τους περιορισµούς που θέτει η όποια αναπηρία. 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής είναι στη διάθεσή σας για όποια ζητήµατα 

ανακύπτουν σε σχέση µε τους φοιτητές µε ειδικές ανάγκες. 

 

Με εκτίµηση, 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής 
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Αν. Κωσταρίδου-Ευκλείδη 

Καθηγήτρια Ψυχολογίας  
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Η παροχή υπηρεσιών από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των ιδρυµάτων της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στους φοιτητές και πτυχιούχους µε αναπηρίες1 

 
 

                                                ΑΥΡΑ ΒΑΖΑΙΟΥ 

Γραφείo ∆ιασύνδεσης Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 

 

 

Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης (Γ∆) συνιστούν έναν πρωτοποριακό θεσµό που λειτουργεί 

στα ανώτερα και ανώτατα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας, καθώς αποτελούν 

ουσιαστικά δοµές ενηµέρωσης και υποστήριξης των φοιτητών και των αποφοίτων για 

εκπαιδευτικά και εργασιακά θέµατα. Χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων και αποσκοπούν στη διευκόλυνση των φοιτητών  κατά τη 

µετάβασή τους από το πανεπιστήµιο στην αγορά εργασίας. 

 

Ειδικότερα
3, στο πλαίσιο λειτουργίας τους, τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης παρέχουν 

εξειδικευµένες υπηρεσίες, όπως είναι η συµβουλευτική και η υποστήριξη σε θέµατα 

σταδιοδροµίας και εκπαίδευσης, η αναζήτηση θέσεων εργασίας, καθώς και η παροχή 

πληροφόρησης για προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες και συνεχιζόµενη 

κατάρτιση. Επίσης, σηµαντική δραστηριότητα των δοµών αυτών αποτελεί η ανάπτυξη 

δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµοσίου κα του 

ιδιωτικού τοµέα, αλλά και µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µε στόχο την ενηµέρωση των 

αποφοίτων για τις προσφερόµενες θέσεις απασχόλησης.  

Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης απευθύνονται λοιπόν στο σύνολο των φοιτητών και των 

πτυχιούχων των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στα οποία υπάγονται. Στο πλαίσιο 
                                                 
1 Το παρόν κείµενο αποτελεί την εισήγηση της γράφουσας στην ηµερίδα µε θέµα «Η ακαδηµαϊκή ένταξη 
φοιτητών µε αναπηρία : Εµπειρίες και προτάσεις» που συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ψυχολογικής 
Συµβουλευτικής Φοιτητών και την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες, στις 2 ∆εκεµβρίου 2003 στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Βασίζεται σε ένα προηγούµενο κείµενο µε τίτλο «Υπηρεσίες που παρέχουν τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των ΑΕΙ 
και των ΤΕΙ της χώρας στους φοιτητές και πτυχιούχους µε ειδικές ανάγκες» που δηµοσιεύθηκε στο συλλογικό 
τόµο Άτοµα µε Αναπηρίες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, σε επιµέλεια  Μ. Ψύλλα, Κ. Μαυριγιαννάκη, Α. 
Βαζαίου και Ο. Στασινοπούλου, από τις Εκδόσεις Κριτική, 2003. 
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της παρούσας µελέτης, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της δραστηριότητας των δοµών αυτών 

αναφορικά µε την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών σε φοιτητές ή αποφοίτους µε 

αναπηρίες, προκειµένου να εντοπισθούν τόσο οι πρωτοβουλίες εκείνες που περιλαµβάνουν 

ειδικές µορφές δράσης, όσο και οι εφαρµοζόµενες καλές πρακτικές ως προς αυτήν την οµάδα 

του φοιτητικού πληθυσµού. Το σκεπτικό της εκπόνησης της παρούσας έρευνας συνίσταται 

στην υπόθεση ότι καθώς τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης κατέχουν δυνητικά ένα διαµεσολαβητικό 

ρόλο ανάµεσα στο πανεπιστήµιο και στην ευρύτερη κοινωνία, θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

σηµαντικό παράγοντα ευαισθητοποίησης της τελευταίας. Παράλληλα, θα µπορούσαν να τους 

ενδυναµώσουν τους ίδιους τους φοιτητές και αποφοίτους µε αναπηρίες στη διαδικασία της 

εκπαιδευτικής και εργασιακής τους ένταξης, αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής τους 

ενσωµάτωσης.  

 

Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η παρούσα µελέτη αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου 

εγχειρήµατος που συντόνισε η διεπιστηµονική οµάδα του Προγράµµατος Κοινωνικής 

Παρέµβασης (ΠΚΠ) του Παντείου Πανεπιστηµίου και του  ΕΙΝ και το οποίο οδήγησε στην 

έκδοση ενός συλλογικού έργου2. Το τελευταίο, πραγµατεύεται το θέµα της πρόσβασης των 

ατόµων µε αναπηρίες στον πανεπιστηµιακό χώρο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνιστά  

αποτέλεσµα συνεργασίας της ερευνητικής οµάδας του ΠΚΠ µε µέλη της πανεπιστηµιακής 

κοινότητας που εντοπίστηκαν να έχουν αναπτύξει εξειδικευµένες υποστηρικτικές δράσεις 

τόσο για τους φοιτητές µε αναπηρίες, όσο και µε εκπροσώπους σχετικών φορέων από τον 

ευρύτερο δηµόσιο και κοινωνικό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκαν εκείνες οι 

πρωτοβουλίες υποστήριξης των φοιτητών µε αναπηρίες που υλοποιήθηκαν έως και τη στιγµή  

διεξαγωγής της µελέτης σε ανώτερα και ανώτατα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε 

απώτερο στόχο την αποτύπωσής τους και την περαιτέρω χρήση τους ως παραδειγµάτων 

καλής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης γραµµής σκέψης, διερευνήθηκαν  και οι 

πρωτοβουλίες εκείνες των Γραφείων Σταδιοδροµίας που απευθύνονταν στους φοιτητές µε 

αναπηρίες.  

 

Μεθοδολογία 
 

Η διερεύνηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης για τους 

φοιτητές µε αναπηρίες πραγµατοποιήθηκε µέσω της αποστολής µιας ανοικτής πρόσκλησης 

                                                 
3
Ψύλλα, Μ, Μαυριγαιννάκη, Κ., Βαζαίου Α., Στασινοπούλου, Ο. (Επιµ.). Άτοµα µε Αναπηρίες στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2003. 
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συνεργασίας στις αντίστοιχες δοµές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Η πρόσκληση συνεργασίας 

ανέφερε τους σκοπούς της έρευνας και συνοδευόταν από ένα συνηµµένο δελτίο ανίχνευσης 

εκείνων των εξειδικευµένων πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους 

για τους φοιτητές και αποφοίτους µε αναπηρίες. Το δελτίο αυτό περιλάµβανε ανοιχτές 

ερωτήσεις που αφορούσαν 5 θεµατικούς άξονες: 

 

1. Ειδικές υπηρεσίες που παρέχουν τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης σε 

φοιτητές/αποφοίτους µε αναπηρίες 

2. Ειδικές ρυθµίσεις στη λειτουργία των Γραφείων ∆ιασύνδεσης για 

φοιτητές/αποφοίτους µε αναπηρίες 

3. ∆ράσεις ευαισθητοποίησης ως προς την αναπηρία µέσα στο χώρο του 

πανεπιστηµίου 

4. Συνεργασία µε επαγγελµατίες, επιχειρήσεις, και εταιρείες για την εργασιακή 

ένταξη και τις προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων µε αναπηρίες 

5. Προοπτικές εσωτερικού σχεδιασµού ειδικών δράσεων στο µέλλον 

 

Συνολικά διανεµήθηκαν δελτία σε 40 γραφεία διασύνδεσης, σε όσα δηλαδή 

εντοπίστηκαν κατά την προερευνητική διαδικασία, η οποία και σηµειώνεται ότι δεν είναι 

εξαντλητική των περιπτώσεων. Τα δελτία συµπληρώθηκαν από τους υπευθύνους των 

Γραφείων ∆ιασύνδεσης κατά το χρονικό διάστηµα από το ∆εκέµβριο του 2000 έως τον 

Νοέµβριο του 2001 και συγκεντρώθηκαν από την οµάδα εργασίας3 της έρευνας, µέσω 

τηλεοµοιοτυπίας και έντυπης/ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για περαιτέρω επεξεργασία. 

 
 
Αποτελέσµατα 

 

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 28 συµπληρωµένα δελτία, 18 από Γραφεία ∆ιασύνδεσης 

που υπάγονται σε ΑΕΙ και 10 από Γραφεία ∆ιασύνδεσης που υπάγονται σε ΤΕΙ. Σηµαντική 

ήταν η ανταπόκριση της περιφέρειας, αφού 11 από τα 18 Γραφεία ∆ιασύνδεσης ΑΕΙ και 8 

από 10 Γραφεία ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ προέρχονται από διαφορετικές πόλεις και περιοχές της 

                                                 
3 Αφορά στην οµάδα εργασίας του Προγράµµατος Κοινωνικής Παρέµβασης του Παντείου Πανεπιστηµίου και 
του ΕΙΝ, η οποία εκπόνησε τη συνολική µελέτη Άτοµα µε αναπηρίες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στο πλαίσιο 
της οποίας πραγµατοποιήθηκε και η παρούσα έρευνα. Ειδικότερα, υπεύθυνη οργάνωσης της διαδικασίας 
συλλογής των δελτίων καταγραφής από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης ήταν η Κ. Μαυριγιαννάκη, Κοινωνική 
ανθρωπολόγος και µέλος της οµάδας εργασίας και επιµέλειας σύνταξης της προαναφερθείσας έκδοσης. 
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επικράτειας. Ο ολοκληρωµένος κατάλογος µε τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης που εξετάστηκαν 

στην παρούσα  µελέτη παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Γραφεία ∆ιασύνδεσης που συµπλήρωσαν το δελτίο ανίχνευσης 

εξειδικευµένης δράσης για φοιτητές/αποφοίτους άτοµα µε αναπηρίες. 

 
Γραφεία διασύνδεσης ΑΕΙ Γραφεία διασύνδεσης ΤΕΙ 
Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 
ΤΕΙ ΣΕΛΕΤΕ 

Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 

ΤΕΙ Πειραιά 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών 
ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΤΕΙ Σερρών 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΕΙ Ηπείρου 
Πανεπιστήµιο Πειραιά ΤΕΙ Λαµίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης 
ΤΕΙ Λάρισας 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΤΕΙ Καλαµάτας 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 

Θράκης 
ΤΕΙ Κρήτης 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων  
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
Πανεπιστήµιο Πατρών  
Ιόνιο Πανεπιστήµιο  
Πανεπιστήµιο Αιγαίου  
Πολυτεχνείο Κρήτης  
Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο)  
Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο)  
 

 

Ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τους 5 θεµατικούς άξονες 

των ερωτηµάτων: 

 

 

1. Ειδικές Υπηρεσίες 

 

Στην πλειονότητά τους τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης που εξετάστηκαν δεν ανέφεραν 

κάποια ειδική πρόβλεψη παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών για άτοµα µε αναπηρίες, καθώς 

σύµφωνα και µε το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους,  απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές 

και αποφοίτους χωρίς διακρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίστηκε από αρκετούς 
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συµµετέχοντες ότι, καθώς από τις δοµές αυτές εφαρµόζεται η εξατοµικευµένη προσέγγιση, η 

παροχή των υπηρεσιών τους πραγµατοποιείται κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις ανάγκες 

του κάθε αιτούµενου φοιτητή /αποφοίτου, συµπεριλαµβανοµένων εν δυνάµει και τις 

ιδιαιτερότητες των ατόµων µε αναπηρίες. Σε αρκετές περιπτώσεις επισηµάνθηκε πάντως ότι 

µέχρι τη στιγµή της έρευνας δεν είχε τεθεί σχετικό αίτηµα από κάποιο φοιτητή/απόφοιτο µε 

κάποια αναπηρία, ώστε να παραστεί ανάγκη για σχεδιασµό και παροχή ανάλογων 

εξειδικευµένων υπηρεσιών (Γ.∆. ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, Γ.∆. Πολυτεχνείου Κρήτης).   

 

Οι περιπτώσεις όσων Γραφείων ∆ιασύνδεσης εντοπίστηκαν να αναπτύσσουν 

εξειδικευµένη δραστηριότητα για φοιτητές µε αναπηρίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς αναδεικνύουν µια δυναµική ανταπόκρισης και ευελιξίας προσαρµογής στις αλλαγές 

που συντελούνται στον εκπαιδευτικό χώρο. Αναλυτικότερα, οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που 

αναφέρθηκε ότι υλοποιούνται από τις πανεπιστηµιακές αυτές δοµές, κατηγοριοποιούνται στα 

παρακάτω: 

 

 

� Παραποµπές και συνεργασίες 

Αναφέρθηκαν 2 παραδείγµατα Γραφείων ∆ιασύνδεσης, τα οποία στην περίπτωση 

χειρισµού ειδικών περιστατικών συνεργάζονται µε άλλες υπηρεσίες του ίδιου του 

πανεπιστηµίου, οι οποίες παρέχουν κάποιας µορφής εξειδικευµένης στήριξης σε άτοµα µε 

αναπηρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Γ∆ της Σχολής Καλών Τεχνών απευθύνεται στην Επιτροπή 

Φοιτητικής Μέριµνας  και στην Γραµµατεία της Σχολής, ενώ το Γ∆ του ΤΕΙ ΣΕΛΕΤΕ 

απευθύνεται στο Τµήµα Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού και στο Εργαστήριο 

Ψυχολογίας-Παιδαγωγικής  

 

� Υπηρεσίες εξειδικευµένης ενηµέρωσης και πληροφόρησης 

Σε µια περίπτωση (Γ∆ ΤΕΙ Πειραιά), αναφέρθηκε ότι παρέχονται από τη 

συµβουλευτική υπηρεσία του Γραφείου ∆ιασύνδεσης εξειδικευµένες υπηρεσίες ενηµέρωσης 

για φοιτητές µε αναπηρίες, αναφορικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆. ∆ιάφορες µορφές παροχής εξειδικευµένης 

πληροφόρησης  αναφέρθηκαν και από άλλα Γραφεία ∆ιασύνδεσης, όπως το Γ∆ του ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει συντάξει Οδηγό µε ειδικά θέµατα για τα άτοµα µε αναπηρίες, το 

Γ∆ του Πανεπιστηµίου Θράκης που έχει συντάξει µια ειδική έκδοση στο πλαίσιο της 

συµβουλευτικής υπηρεσίας του, το Γ∆ του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου το οποίο διατηρεί 
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αρχείο µε έντυπο ενηµερωτικό υλικό για άτοµα µε αναπηρίες και το Γ∆ του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας που παρέχει ειδική πληροφόρηση µέσω της χρήσης του διαδικτύου.  

 

� Εξειδικευµένη προσέγγιση 

Εξέχουσα περίπτωση εφαρµογής ολοκληρωµένης και εξειδικευµένης προσέγγισης 

αποτελεί το Γ∆ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το οποίο συνεργάζεται µε ειδικό επιστήµονα 

(λέκτορα ειδικής παιδαγωγικής) για θέµατα που αφορούν στους φοιτητές/αποφοίτους µε 

αναπηρίες, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται ένα εύρος εξειδικευµένων δράσεων υποστήριξης 

και ενηµέρωσής τους, στα οποία γίνεται εκτενέστερη αναφορά παρακάτω. 

 

 

2. Ειδικές Ρυθµίσεις 

 

Από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης που απάντησαν θετικά αναφορικά µε την ύπαρξη 

ειδικών ρυθµίσεων για φοιτητές και πτυχιούχους µε αναπηρίες, τονίστηκε ιδιαίτερα η 

σηµασία των δράσεων διασφάλισης της προσπελασιµότητάς τους, στο πλαίσιο εφαρµογής 

της ευρύτερης πολιτικής ενσωµάτωσης και χωροταξικής άρσης των διακρίσεων του 

πανεπιστηµιακού χώρου. Πιο συγκεκριµένα, εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις τοποθέτησης 

ειδικής ράµπας στα σηµεία εισόδου των πανεπιστηµιακών κτιρίων και υπηρεσιών, ούτως 

ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των φοιτητών µε αναπηρία σε αυτά (Γ∆ Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Παντείου και ΤΕΙ Καλαµάτας). Αναφέρθηκε επίσης µια 

περίπτωση πρόβλεψης για εργονοµική διευθέτηση του ίδιου του εσωτερικού χώρου της 

δοµής, ούτως ώστε να καθίσταται λειτουργικός για τα άτοµα µε αναπηρίες (Γ∆ 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) καθώς και µια περίπτωση (Γ∆ Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) 

παρουσίας εξειδικευµένης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού        -Η/Υ και ιστοσελίδα- 

για τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών ενηµέρωσης και πληροφόρησης στους φοιτητές 

µε αναπηρίες. Εντοπίστηκαν τέλος αρκετές περιπτώσεις Γραφείων ∆ιασύνδεσης που 

αναφέρουν ότι δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση φοιτητών µε αναπηρίες, είτε άτυπα 

(Γ∆ Πανεπιστηµίου Πειραιά, Κρήτης-Ρεθύµνου, ΤΕΙ Καλαµάτας) είτε τυπικά (υπάρχει 

σχετική επίσηµη ανακοίνωση από το Γ∆ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) 
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3. ∆ράσεις Ευαισθητοποίησης 

 

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης για τα άτοµα µε αναπηρίες που αναφέρθηκαν από τα 

Γραφεία ∆ιασύνδεσης οµαδοποιούνται σε 3 κύριες θεµατικές κατηγορίες: 

 

� Ενέργειες για την ενηµέρωση των στελεχών Γραφείων ∆ιασύνδεσης - 

Εσωτερική ενηµέρωση 

 

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των στελεχών και των συµβούλων των Γραφείων 

∆ιασύνδεσης, πραγµατοποιείται κυρίως µέσα από την παρακολούθηση σχετικών συνεδρίων ή 

άλλων σχετικών εκδηλώσεων (Γ∆ Πολυτεχνείου Κρήτης, Πανεπιστηµίου Πειραιά και 

Πάτρας). Ως ξεχωριστή περίπτωση εξειδικευµένης εκπαίδευσης των στελεχών του σε θέµατα 

ατόµων µε αναπηρίες αναφέρεται το Γ∆ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το οποίο όπως 

προαναφέρθηκε εφαρµόζει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση των φοιτητών µε αναπηρίες υπό 

την εποπτεία ειδικού επιστήµονα. Αναλυτικότερα, η εκπαίδευση των στελεχών της δοµής 

αυτής στην ένταξη, καθοδήγηση και αξιολόγηση φοιτητών µε αναπηρίες πραγµατοποιήθηκε 

στο πλαίσιο πρόσκλησης εξειδικευµένων επιστηµόνων, αλλά και στο πλαίσιο ανάπτυξης 

στενής συνεργασίας µε το Κέντρο Κινητικότητας και Προσανατολισµού. Επίσης αναφέρθηκε 

ότι κάποιοι από το προσωπικό είναι και µέλη της FEDORA4 ενώ εκφράστηκε και έντονο 

ενδιαφέρον για ένταξη στο πρόγραµµα  WORKABLE5. 

 

� ∆ιοργάνωση, στήριξη και συµµετοχή σε ηµερίδες ευαισθητοποίησης της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας 

Αναφέρθηκαν διαφορετικού τύπου σχετικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης που 

πραγµατοποιήθηκαν µέσα στον πανεπιστηµιακό χώρο µε συµµετοχή στη διοργάνωσή τους – 

µικρότερη ή µεγαλύτερη- των Γραφείων ∆ιασύνδεσης (Γ∆ Παντείου Πανεπιστηµίου, 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών). 

 

                                                 
4 Forum Europeen de l’ Orientation Academique. Για περισσότερα βλέπε Καλατζή- Αζίζι, Α. (2003). 
«Υποστηρικτικές δράσεις στο Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών» στο, Μ. Ψύλλα, 
Κ. Μαυριγιαννάκη, Α. Βαζαίου και Ο. Στασινοπούλου, Άτοµα µε αναπηρίες στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση,Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, σσ.256-261, 2003. 
5 Για περισσότερα βλέπε Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (2003). «Ένταξη των φοιτητών και πτυχιούχων µε 
αναπηρίες στην αγορά εργασίας: ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων  WORKABLE », σσ. 262-273,  στην παραπάνω 
έκδοση. 
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� Συνεργασία µε άλλους εξειδικευµένους φορείς και ευρύτερους κοινωνικούς 

θεσµούς 

Εντοπίστηκαν τρεις περιπτώσεις Γραφείων ∆ιασύνδεσης που αναφέρουν ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών και συνεργασίας µε ευρύτερους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς για θέµατα 

ατόµων µε αναπηρίες. Ειδικότερα, αναφέρθηκε η συµµετοχή σε σχετικές δράσεις που 

πραγµατοποιούν φορείς σε τοπικό επίπεδο (Γ∆ Πανεπιστηµίου Αιγαίου), η στήριξη και 

συµµετοχή σε εκδηλώσεις και ηµερίδες φορέων για θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των 

ατόµων µε αναπηρίες (Γ∆ Πανεπιστηµίου Πειραιά), αλλά και η συστηµατική προτροπή του 

συνόλου του φοιτητικού πληθυσµού να παρακολουθήσουν µαθήµατα νοηµατικής γλώσσας 

κα να παρέχουν εθελοντική εργασία στα ειδικά σχολεία της πόλης (Γ∆ Πανεπιστηµίου 

Κρήτης-Ρεθύµνου).  

 

 

4. Συνεργασία µε την Αγορά Εργασίας 

 

Σύµφωνα µε την πλειονότητα των απαντήσεων, δε φαίνεται να υπάρχει κάποια 

συστηµατική και εξειδικευµένη συνεργασία των Γραφείων ∆ιασύνδεσης µε παράγοντες της 

αγοράς για την εργασιακή ένταξη των φοιτητών και των πτυχιούχων µε αναπηρίες. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις είτε δεν είχε τεθεί µέχρι τη στιγµή της έρευνας σχετικό αίτηµα από 

φοιτητές/πτυχιούχους µε αναπηρίες, είτε πραγµατοποιούνται ευκαιριακά κάποιες τέτοιες 

συνεργασίες και πάντα στο πλαίσιο εφαρµογής κοινής πολιτικής για την εργασιακή ένταξη 

όλων των φοιτητών. Από τρεις µόνο περιπτώσεις Γραφείων ∆ιασύνδεσης αναφέρεται η 

συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆ για την ένταξη των αποφοίτων µε αναπηρίες σε ειδικά 

προγράµµατα απασχόλησης (Γ∆ ΤΕΙ Σερρών, Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), ενώ τέλος το Γ∆ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων αναφέρει ότι 

έχει συντάξει µια λίστα µε επιχειρήσεις στην περιφέρεια Ηπείρου, οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα να προσλάβουν άτοµα µε αναπηρίες. 

 

 

5. Προοπτική για Μελλοντικές ∆ράσεις 

 

Από τους εκπροσώπους σχεδόν όλων των Γραφείων ∆ιασύνδεσης που συµµετείχαν 

στην παρούσα µελέτη, εκφράστηκε έντονα η πρόθεση ανάπτυξης ειδικών ενεργειών 

υποστήριξης για τους φοιτητές και αποφοίτους µε αναπηρίες στο µέλλον. Ως κοινός 



 59

παρονοµαστής του σχεδιασµού αυτού αναδύεται η πρόθεση διεύρυνσης των δραστηριοτήτων 

των Γραφείων ∆ιασύνδεσης και η προσαρµογή τους κυρίως προς την κατεύθυνση της 

συµβουλευτικής και της εργασιακής ένταξης των φοιτητών και αποφοίτων µε αναπηρίες. Σε 

αυτό το πλαίσιο, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός για άτοµα µε αναπηρίες, η συνεργασία 

µε επιχειρήσεις για την εργασιακή ένταξη των αποφοίτων µε αναπηρίες, η καταγραφή των 

φοιτητών µε αναπηρίες και η  έκδοση ειδικών εντύπων πληροφόρησης αποτελούν κάποιους 

από τους µελλοντικούς στόχους που αναφέρθηκαν.  

 

 

Συµπεράσµατα 
 

Από την πλειονότητα των εκπροσώπων των Γραφείων ∆ιασύνδεσης που συµµετείχαν 

στην παρούσα µελέτη, επισηµάνθηκε η περιορισµένη – και σε αρκετές περιπτώσεις µηδενική- 

συχνότητα προσέλευσης φοιτητών και αποφοίτων µε αναπηρίες στις δοµές αυτές. Σύµφωνα 

πάντα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα που εξηγεί 

µερικώς την απουσία ειδικής πρόβλεψης για την πλειονότητα των εξεταζόµενων Γραφείων 

∆ιασύνδεσης. Παράλληλα τονίστηκε η σηµασία έκφρασης «της ανάγκης» µέσα από σχετικά 

αιτήµατα των ίδιων των ενδιαφερόµενων φοιτητών και αποφοίτων µε αναπηρίες, ως 

σηµαντικού παράγοντα πίεσης προς την κατεύθυνση οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών 

προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητές τους. Επίσης, σύµφωνα µε αυτή τη λογική εκτιµάται ότι 

η καταγραφή των φοιτητών µε αναπηρίες σε κάθε πανεπιστηµιακό ίδρυµα θα αναδείκνυε το 

µέγεθος του πληθυσµού τους, κάτι που θα συνέβαλλε καθοριστικά στο σχεδιασµό ειδικών 

πολιτικών και ρυθµίσεων τόσο από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης, όσο και από την κεντρική 

διεύθυνση των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.  

 

Τελειώνοντας, θα πρέπει να επισηµανθεί η  ενδιαφέρουσα δυναµική που αναδύθηκε 

µέσα από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων Γραφείων ∆ιασύνδεσης στην παρούσα έρευνα. 

Αν και δεν υπήρχε σχετική θεσµική πρόβλεψη, εντοπίστηκε ένας αρκετά ικανοποιητικός 

αριθµός ειδικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών υποστήριξης για τους φοιτητές µε 

αναπηρίες, ενώ διατυπώθηκε έντονα η πρόθεση ανάπτυξης περισσότερων ενεργειών στο 

µέλλον. Επίσης, συγκεντρώθηκε ένας αριθµός συµπληρωµένων δελτίων από Γραφεία 

∆ιασύνδεσης, τα οποία ενώ έδιναν αρνητικές απαντήσεις σε σχέση µε την εφαρµογή ειδικών 

πρακτικών για τα άτοµα µε αναπηρίες, εξέφραζαν όµως έντονα την πρόθεση ανάπτυξης 

σχετικών ενεργειών στο µέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται ότι η αναφορά στους φοιτητές 
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µε αναπηρίες που δροµολογήθηκε µέσα από αυτή την µικρής εµβέλειας διερευνητική 

προσπάθεια ανίχνευσης ειδικών πρωτοβουλιών, αποτέλεσε παράλληλα µια µορφή 

κινητοποίησης των Γραφείων ∆ιασύνδεσης τόσο προς την κατεύθυνση αναγνώρισης της 

παρουσίας των φοιτητών µε αναπηρίες στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσο και της 

αναγκαιότητας σχεδιασµού και εφαρµογής ειδικών πολιτικών  και δράσεων στο µέλλον. 
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Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστηµίου Αθηνών: ∆ράση για τους 

φοιτητές µε αναπηρίες 

 

 

                           ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ 

 

Κλινική Ψυχολόγος του Π.Γ.Ν.Ν, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών 

 

 

Την τελευταία δεκαετία καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες στην παγκόσµια κοινότητα, 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η ουσιαστική πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες στο χώρο της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτή της προσπάθειας λαµβάνουν χώρα σηµαντικές αλλαγές στο 

δίκαιο και στη νοµοθεσία πολλών Ευρωπαϊκών χωρών (Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Ανάπηροι 

Φοιτητές, 1997).Τα πανεπιστήµια προσπαθούν να αναζητήσουν νέους τρόπους και να προβούν σε 

προσαρµογές για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η προσαρµογή των ατόµων µε αναπηρία στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο µόνο µπορεί να πραγµατωθεί το όραµα για την 

εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα σε όλους τους ακαδηµαϊκούς πολίτες. Για την επιτέλεση αυτού του 

ιδιαίτερου και «ευαίσθητου» στόχου απαιτείται η εφαρµογή νέων προγραµµάτων που να διαθέτουν 

σταθερές δοµές και ευελιξία. Πιο συγκεκριµένα, χρήσιµη θα ήταν η σύσταση µιας ειδικής, ενιαίας 

Υπηρεσίας Υποδοχής, Ενηµέρωσης και Συνοδείας, που θα διευκολύνουν την καλύτερη δυνατή 

προσαρµογή των ατόµων µε αναπηρία στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. (Σοφιανίδου, 

Μπακοµήτρου & Καλαντζή, 2001. www.uri.edu.disability services/accom.html) 
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∆ράση  του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του  Πανεπιστηµίου  

Αθηνών  σχετικά  µε  τους  Φοιτητές  µε  αναπηρία 

 

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

προσπάθησε να προσαρµοστεί – στα µέτρα των δυνατοτήτων του- και να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των φοιτητών µε αναπηρίες.  Πιο συγκεκριµένα, ήδη  από  το  1992  το  Εργαστήριο 

Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών θεωρώντας  ότι  οι  φοιτητές  µε  αναπηρίες έχουν σταθερά 

παραµεληθεί  από  τα  Ελληνική δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση και  όντας  ενεργό  µέρος  της  Fedora 

(Ευρωπαϊκό  Φόρουµ Συµβουλευτικής Φοιτητών) και ιδιαίτερα των τοµέων Psyche (Ψυχολογική  

Συµβουλευτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση) και Equal Opportunities (πρώην Handi) (Συµβουλευτική  

Φοιτητών  µε  Ειδικές  Ανάγκες), συµµετείχε  σε  καινοτόµες  δράσεις,  όπως  στο  Πρόγραµµα  Horizon 

(1992-1993)  µε  βασικό  στόχο  το  Πρόγραµµα  κατάρτισης  ''βοηθών  σπουδών'' και "φοιτητών-

συµβούλων"  για  κωφούς  φοιτητές, στο Πρόγραµµα  Leonardo  Da  Vinci  µε  κύριο  στόχο  την  

επαγγελµατική  ένταξη  φοιτητών  µε  ειδικές αναπηρίες  στην  αγορά  εργασίας  και  τέλος  στο 

Πρόγραµµα  Helios  ІІ  (1996-1998) µε  βασικό θέµα την  Τριτοβάθµια  Εκπαίδευση  και  τους  

Ανάπηρους  Φοιτητές. 

 Ολοκληρώνοντας, τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής 

Φοιτητών, προσαρµοζόµενο στις απαιτήσεις της νέας εποχής πληροφόρησης, γνωστοποιεί τις 

δραστηριότητες του για τα άτοµα µε αναπηρίες -µέσω των γραµµατειών των διαφόρων σχολών, του  

δικτύου  των  λοιπών  φοιτητών  και  τώρα  πια  της  ιστοσελίδας  του  (www. uoa.gr/skf) στο  Internet-  

έτσι  ώστε  και  οι  φοιτητές  µε  αναπηρίες  να   συµµετέχουν, ανάλογα  µε  τις  προσωπικές  τους  

ανάγκες, σε  ατοµικά και οµαδικά παρεµβατικά προγράµµατα (λ.χ. οµάδες  διαχείρισης  του  στρες κ.ά.). 

 

 

 

Πρόγραµµα υποστήριξης φοιτητών µε αναπηρίες µέσω της συµβουλευτικής συνοµηλίκων 

(peer counseling) 

 

Tο 2001 γεννήθηκε η ιδέα για τη δηµιουργία ενός προγράµµατος υποστήριξης των σπουδών  για 

τους  φοιτητές  µε  αναπηρία  του  Προγράµµατος  Ψυχολογίας.  Το πρόγραµµα που έτρεξε βασίστηκε  

στις  αρχές  της  εθελοντικής  προσφοράς  και  συνεργασίας  στα  πλαίσια  της  φοιτητικής  κοινότητας. 

Αρχικά, συγκεντρώθηκε η οµάδα των φοιτητών του Προγράµµατος Ψυχολογίας που συµµετείχαν ως 

σύµβουλοι σπουδών για τους συµφοιτητές  τους  µε  αναπηρίες. Στη συνέχεια, το Εργαστήριο 

Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών συνεργάστηκε µε  το  Γραφείο  Σταδιοδροµίας για τη 
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διοργάνωση µηνιαίων συναντήσεων, στα  πλαίσια  των  οποίων  προσέφερε  σύντοµα  επιµορφωτικά  

σεµινάρια  και  διένειµε  σχετικό  υλικό  για  µελέτη  µε  θέµα  τόσο τους φοιτητές  µε  αναπηρίες, όσο 

και το  θεσµό των Συµβούλων  Συµφοιτητών-Βοηθών  Σπουδών  για  τους Φοιτητές  µε  αναπηρίες. Ο 

σκοπός διοργάνωσης των επιµορφωτικών σεµιναρίων ήταν αφενός η περαιτέρω ευαισθητοποίηση  των  

εθελοντών  φοιτητών  και αφετέρου η «υπογραφή συναισθηµατικού συµβολαίου» συµµετοχής των 

εθελοντών στο πρόγραµµα. 

Σε δεύτερη φάση, το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών προχώρησε στην 

ανακοίνωση της έναρξης του προγράµµατος σε στους δηµόσιους  χώρους  της  Φιλοσοφικής Σχολής, 

δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στη διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των  φοιτητών  µε αναπηρίες.  

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε και η διαδικασία δήλωσης συµµετοχής των ατόµων µε 

αναπηρία που επιθυµούσαν να  συµµετάσχουν  στο  πρόγραµµα., οι διοργανωτές του  προγράµµατος 

προσπάθησαν να συνδυάσουν σε οµάδες των δύο ατόµων τους  βοηθούς  φοιτητές  και  τους  

βοηθούµενους  φοιτητές  µε  αναπηρίες, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και προσωπικές τους 

ανάγκες.  

Σε αυτό το πιλοτικό πρόγραµµα παρέµβασης του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής 

Φοιτητών του ΕΚΠΑ έλαβαν µέρος  επτά  φοιτητές  µε  αναπηρίες και  επτά  αντίστοιχα  φοιτητές -  

βοηθοί που  συνεργάστηκαν  συνολικά  σε  12  διδασκόµενα  µαθήµατα  (11 από τον τοµέα  ψυχολογίας  

και  1 από τον τοµέα  παιδαγωγικής). Στα πλαίσια του προγράµµατος δόθηκε  η  δυνατότητα  στον  κάθε 

φοιτητή να  λάβει  το  υλικό προς µελέτη µε όποιον τρόπο αυτός θα επιθυµούσε και ανάλογα µε τις 

ιδιαίτερες ανάγκες του (δηλαδή  µαγνητοφωνηµένο, σε  χειρόγραφη  µορφή  ή και  σε  ηλεκτρονική  

δισκέτα ). 

Ολοκληρώνοντας, η εµπειρία  από την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος έδειξε ότι ήταν 

απαραίτητος ο συνεχής συντονισµός από  τους  συντονιστές  του  προγράµµατος, για να λειτουργήσει η 

εθελοντική οµάδα φοιτητών, δοθέντος ότι η λειτουργία τους παρακωλύονταν από διάφορους 

αστάθµητους παράγοντες (όπως αργίες, απεργίες κ.λ.π.). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι φοιτητές µε 

αναπηρίες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα εξέφρασαν διάφορα αιτήµατα  που δε σχετίζονται µε τους 

αρχικούς στόχους του προγράµµατος. 

Το  πιλοτικό  αυτό  πρόγραµµα  ολοκληρώθηκε  επιτυχώς -παρ’ όλες  τις  προαναφερθείσες  

δυσκολίες  και  τις  βασικές  υλικοτεχνικές ελλείψεις- 9 µήνες µετά από το χρόνο της έναρξής του. Το 

βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από την ολοκλήρωση του προγράµµατος είναι η ανάγκη των 

φοιτητών για  συνέχιση του προγράµµατος. 

Γενικότερα, όπως προέκυψε από την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος «βοηθών σπουδών» 

φαίνεται ότι για τη συστηµατική οργάνωση ενός παρόµοιου προγράµµατος  απαιτούνται  διάφορες  

βασικές προϋποθέσεις, όπως ύπαρξη κατάλληλου χώρου συναντήσεων, ύπαρξη χώρου αρχειοθέτησης 
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του υλικού, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή (κονδύλια για κασέτες, ταχυδροµικά τέλη, ειδικών H/ V, 

µεταφραστές κ.λ.π.), αλλά και συνεργασία όλου του διοικητικού και επιστηµονικού προσωπικού του 

Πανεπιστηµίου  για  τη  στήριξη  των  φοιτητών  µε αναπηρίες που φοιτούν στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση.  

 Κλείνοντας, οφείλει να υπογραµµίσει κανείς ότι η επιτυχηµένη συνέχιση και διεύρυνση του 

πιλοτικού προγράµµατος θα εξαρτηθεί κατά βάσει από τη δυνατότητα  συνεργασίας όλων των 

ενδιαφερόµενων τοµέων και της ένταξης  παροµοίων  προγραµµάτων  υπό  την ελληνική  

πανεπιστηµιακή  ή  και  την  ευρωπαϊκή  αιγίδα, µε σκοπό την οικονοµική και επιστηµονική ενίσχυση 

του όλου  εγχειρήµατος.     
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Ένταξη κινητικά αναπήρων φοιτητών στην ακαδηµαϊκή κοινότητα 

 

               ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 

Ψυχολόγος, υπάλληλος της  ΓΓΝΓ 

 

 

           Ως άνθρωπος µε σοβαρή αναπηρία –την βλέπετε άλλωστε, ξεκίνησα την θητεία µου 

στην εκπαίδευση πριν από τέσσερις δεκαετίες και συµπληρώνω ήδη είκοσι πέντε χρόνια 

στην τρίτη βαθµίδα, περνώντας από διάφορες σχολές και καταστάσεις στα χρόνια που 

πέρασαν. Η πορεία αυτή µέσα στις δεκαετίες µου δίνει το δικαίωµα να µιλήσω γενικότερα 

για την εκπαίδευση των ανθρώπων µε κινητική αναπηρία και όχι απλά για κάποιες 

προσωπικές µου εµπειρίες.  

          Και ξεκινάω µε ένα ζήτηµα που µέχρι τώρα δεν έχει συζητηθεί ποτέ ανοιχτά. Οι 

άνθρωποι µε κινητική αναπηρία αντιµετωπίζουν ποικίλα προβλήµατα. Μας καταλογίζουν 

κοινωνική ανωριµότητα και κοινωνική µη ενηλικίωση. Τελικά, έχουµε άλλου είδους 

κοινωνική ηλικία. Σε άλλους τοµείς είµαστε πιο προχωρηµένοι σε άλλους λιγότερο. 

Συνήθως µεγαλώνουµε µε διαφορετικά ερεθίσµατα από τους συνοµηλίκους µας. Απουσιάζει 

από την εκπαίδευσή µας το πρότυπο της αυτονοµίας. Θα τολµούσα να πω ότι απουσιάζει 

κάθε πρότυπο και µοντέλο. Λόγω ειδικής παιδείας και λόγω της νοοτροπίας ότι το ειδικό 

σχολείο, όπου πιθανόν να πάµε, προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες του καθένα µας, δεν 

έχουµε µάθει αρκετά στον ανταγωνισµό. Γιατί η συνηθισµένη πορεία που ακολουθεί ένα 

παιδί µε κινητική αναπηρία είναι φυσιοθεραπεία - εργοθεραπεία και αγωγή λόγου όπου 

χρειάζεται. Όλο το βάρος δίνεται –και καλά κάνει - στην αποθεραπεία και την κινητική του 

αποκατάσταση. Όµως, τελικά δεν φτάνει µόνον αυτό, γιατί όταν –άλλοι στα 12 και άλλοι 

στα 18 µας- βγούµε σε ένα µη προστατευµένο περιβάλλον, τότε διαπιστώνουµε ένα 

συναισθηµατικό και πρακτικό κενό στην εκπαίδευσή µας που δεν έχει να κάνει ούτε µε την 

κινητική αποκατάσταση, ούτε µε το µαθησιακό µας επίπεδο.  
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          Με ένα τέτοιο πρόγραµµα ζωής επόµενο είναι να µειονεκτούµε σε κοινωνική ζωή, αφού 

οι επιλογές µας εξαρτώνται άµεσα από το πόσο συµφωνούν ή όχι οι γονείς µας και γενικότερα 

η οικογένειά µας µε αυτές και το πόσο αποφασισµένοι είναι να µας στηρίξουν, ώστε να έχουµε 

παράλληλα ερεθίσµατα µε τους άλλους συνοµηλίκους µας.  Αν πάµε σε κανονικό σχολείο, τα 

πράγµατα είναι συνήθως σαφώς καλύτερα, αλλά και πάλι το µεγαλύτερο βάρος πέφτει στην 

ένταξή µας στην κοινότητα, παρά στην ισότιµη αντιµετώπιση και αξιολόγηση  – ανάλογα 

βέβαια πάντα µε την προσωπικότητα του κάθε δασκάλου, καθηγητή ή και µαθητή και τα 

προσωπικά τους βιώµατα. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσµα να µειονεκτούµε σε µαθησιακό 

επίπεδο σε σχέση µε τους υπόλοιπους συµµαθητές µας.  Επίσης, εµείς και η οικογένειά µας 

έχουµε να αντιµετωπίσουµε πολλά πρακτικά προβλήµατα. Κακά τα ψέµατα, αν η οικογένειά 

µας δεν θελήσει, δε συνεχίζουµε. Με άλλα λόγια,  η µέριµνα για ανεξαρτητοποίηση µε την 

πρόβλεψη βοηθού-συνοδού που θα έπρεπε να υπάρχει, λείπει παντελώς.  

         Τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία δέχτηκε µετά από πίεση του συνδικαλιστικού κινήµατος 

να περάσει ένα νόµο που επιτρέπει να µπαίνουµε οι περισσότεροι άνθρωποι µε σοβαρή 

αναπηρία στα πανεπιστήµια χωρίς εξετάσεις,  µε κάποιους περιορισµούς στην ποσόστωση. 

Μετά από όλα αυτά,  φτάνουµε στην  Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε µια πιθανόν διαφορετική 

κοινωνική ηλικία σε σχέση µε τους άλλους. Τα θετικά αυτού του νόµου  - αν και δεν µας τιµά 

ιδιαίτερα αυτή η έντονη διάκριση, όπως και κάθε είδους διάκριση- τα εντοπίζω στο ότι 

µπαίνοντας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και εµείς θα ωριµάσουµε και η ακαδηµαϊκή 

κοινότητα επίσης –γιατί και τα δύο µέρη έχουµε πολλή δουλειά µπροστά µας. Η δυνατότητα 

εισόδου στα ΑΕΙ σηµαίνει για µας δικαίωµα σε κοινωνικές εµπειρίες από µια ανοικτή και 

πολύπλοκη κοινωνία, πιο ανοικτή σε σχέση µε την κλειστή σχολική κοινότητα και πιο σύνθετη 

από το περιβάλλον της σταθερής και προστατευόµενης καθηµερινότητας που αυτή προσφέρει.  

          Αλλά µπαίνοντας στη ανοικτή κοινωνία του πανεπιστήµιου αντιµετωπίζουµε διάφορα 

κενά, τόσο συναισθηµατικά, όσο και πρακτικά. Συναισθηµατικό κενό, γιατί δεν έχουµε µάθει να 

ζητάµε και να δεχόµαστε βοήθεια από το συµφοιτητή, συνάδελφο ή φίλο, και να τη ζητάµε µε 

άνεση : Πώς να στραφούµε µέσα στην αµηχανία µας στο συµφοιτητή ή συµφοιτήτρια και να 

ζητήσουµε να µας κρατήσουν σηµειώσεις; Και πρακτικό, γιατί ποτέ δεν µάθαµε να 

κατευθύνουµε και να καθοδηγούµε τους άλλους στην πρακτική σωµατική βοήθεια που 

χρειαζόµαστε: Πώς να στραφούµε στο φίλο µας να του ζητήσουµε βοήθεια, όταν δεν έχουµε 

ποτέ µάθει πώς να τον καθοδηγούµε πρακτικά, και όταν δεν έχουµε εµείς οι ίδιοι αποδεχτεί ότι 

πρόκειται για απλές καθηµερινές ανάγκες και όχι για δεύτερης κατηγορίας εξυπηρέτηση; Το 

αποτέλεσµα είναι να νοιώθουµε πολύ µειονεκτικά όταν ζητάµε από συµφοιτητή ή 
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συµφοιτήτρια να σπρώξει το καρότσι ή να µας βοηθήσει στη χρήση της τουαλέτας. Η αµηχανία 

διπλασιάζεται όταν όλα αυτά γίνονται µε την παρουσία του συνοδού γονέα: δίπλα στην 

αµηχανία που γεννά η αναπηρία προστίθεται και η αµηχανία που γεννά η διαφορά ηλικίας.  

         ∆εν θα ήθελα να υποτιµήσω τη σηµασία του νόµου που παρέχει κάποιες δυνατότητες. 

Πρώτα-πρώτα, γιατί είναι κατανοητό ότι, µε βάση την προϊστορία µας στις προηγούµενες 

βαθµίδες της  εκπαίδευσης, δεν έχουµε τις ίδιες ευκαιρίες να προετοιµαστούµε για τις 

πανελλήνιες εξετάσεις µε φροντιστήρια όπως οι υπόλοιποι συνοµήλικοι και να κατακτήσουµε 

τον πολυπόθητο τίτλο του φοιτητή µέσα από τον τόσο ισχυρό ανταγωνισµό που ακολουθεί στις 

εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Όµως αυτή η θετική διάκριση γεννά ένα κλίµα όχι και 

τόσο υπέρ µας και ανάµεσα στους καθηγητές και ανάµεσα στους φοιτητές. Αλλά µε αυτό θα 

ασχοληθώ και πιο κάτω. 

        Επιπλέον όλων των άλλων, γιατί έχει σηµασία να µπαίνουµε όσο το δυνατόν περισσότεροι  

άνθρωποι µε αναπηρία στα ΑΕΙ;  

 -Γιατί οι φοιτητές µας βλέπουν καθηµερινά δίπλα τους, µας συνηθίζουν και καταλήγουν να 

µας αποδέχονται και  αργότερα, στην καθηµερινή  επαγγελµατική τους ζωή, ως αυριανούς 

ενεργούς πολίτες µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

-Γιατί αποκτούµε ένα πτυχίο, που σηµαίνει περισσότερα εφόδια για την επαγγελµατική 

αποκατάσταση και ζωή. 

-Γιατί µε τη συχνή παρουσία µας στους πανεπιστηµιακούς χώρους γινόµαστε οµάδα πίεσης, 

ώστε ο σχεδιασµός και η προσπελασιµότητα των χώρων αυτών να σέβεται σιγά-σιγά και να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες µας. Έχοντας φοιτήσει και πριν δυο δεκαετίες στο Πάντειο, 

µπορώ να διαπιστώσω την τεράστια διαφορά στην κτιριακή προσπελασιµότητα. 

-Και τέλος, γιατί έτσι µας δίνεται η ευτυχία της συναναστροφής µε εκπροσώπους του 

πνεύµατος. 

         Ας δούµε τώρα ποιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του νόµου και γιατί: Είναι 

ακόµα θολό το µοντέλο του καταξιωµένου κοινωνικά ανθρώπου που έχει µεγαλώσει µε 

κινητική αναπηρία. Συνήθως οι γονείς παιδιού µε αναπηρία -ειδικά κινητική, έχουν δεxθεί µια 

σηµαντική ακύρωση στις προσδοκίες τους ως γονείς, έχει πληγεί ο ναρκισσισµός τους. 

Συνήθως δεν έχουν τον χρόνο να πενθήσουν ούτε δίνουν τη δυνατότητα αυτή στον εαυτό τους. 

Αν υπάρχει χώρος µέσα τους για προσδοκίες, τις επενδύουν στο πόσο κινητικά ανεξάρτητο 

µπορεί να γίνει το παιδί τους. Εφόσον απουσιάζει το πρότυπο και δεν προσδοκούν κανένα άλλο 

ρόλο από το παιδί τους εκτός από τον ρόλο του αιώνιου παιδιού, είναι λογικό όσο πιο σοβαρή 
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αναπηρία έχεις, τόσο λιγότερο να σε προτρέπουν να προχωρήσεις στις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης. Που σηµαίνει ότι κανείς δεν προσδοκά τίποτα από σένα. Αυτό ίσως είναι η πιο 

τραυµατική εµπειρία για ένα παιδί και έναν έφηβο, το ότι ο γονιός δεν προσδοκά τίποτα από 

εκείνον και δεν περιµένει να πάρει καµιά χαρά. 

         Ας δούµε τώρα την πορεία των ανθρώπων µε αναπηρία µέσα στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. Ο «κανονικός» φοιτητής έχει το ξεκάθαρο µοντέλο του «πάω και δίνω εξετάσεις 

= βρίσκω αίθουσα, παίρνω άσπρη κόλλα και κάθοµαι και γράφω αφού δοθούν τα θέµατα». 

Εµείς οι φοιτητές µε δυσκολία στο γράψιµο δεν ξέρουµε κάθε φορά ΤΙ  θα συναντήσουµε, 

ΠΟΥ θα εξεταστούµε, ΠΩΣ θα εξεταστούµε, µε ΠΟΙΟΥΣ θα εξεταστούµε: Μόνοι µας; µε 

οµάδα; στο γραφείο του καθηγητή; Ή στην αίθουσα του µαθήµατος την ώρα που οι άλλοι 

φοιτητές γράφουν κι εκείνοι εξετάσεις, κι εσύ πρέπει  να εξεταστείς προφορικά -αλλά 

χαµηλόφωνα σε µια γωνιά, για να µην διαταραχτεί η ησυχία των υπολοίπων και χωρίς να σου 

δοθεί καθόλου χρόνος να σκεφτείς; 

         Η ακαδηµαϊκή κοινότητα θέτει ως προϋπόθεση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης την 

πρόσβαση στο γραπτό λόγο, για να µας αποδεχτεί. Η χώρα µας είναι πολύ πίσω στα θέµατα 

αυτά. Παράλληλα, δεν υπάρχει ένας σταθερός φορέας που να µας ενηµερώνει για σχετική 

τεχνολογία, τις δυνατότητες χρήσης της και την εξέλιξή της. Υπάρχουν προσαρµογές της 

τεχνολογίας, που δεν ξέρουµε πού να απευθυνθούµε, για να τις δοκιµάσουµε και να τις 

χρησιµοποιήσουµε. Αλλά δεν υπάρχει και αποδοχή από καθηγητές και καθηγήτριες στο να µας 

δεχτούν µε όποιο τρόπο µπορεί ο καθένας µας  να κινηθεί  και να λειτουργήσει µέσα  στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα, αξιολογώντας  τη γνώση µας και όχι την προσπάθειά µας. Πολύ λίγοι 

εργασία σε µαγνητοφωνηµένη µορφή. Αν θες να πάρεις πτυχίο, πρέπει να βρεις τρόπο να 

παραδώσεις γραπτώς την πτυχιακή σου ή όποια άλλη υποχρεωτική εργασία. Κι αν θες να 

κάνεις µεταπτυχιακό ή διδακτορικό και δεν έχεις πρόσβαση στο γραπτό λόγο, δεν γίνεσαι 

δεκτός. 

        Πρόσφατα, ως φοιτήτρια στο Πάντειο, είχα τη δυνατότητα να συζητήσω µε καθηγητές και 

να µοιραστούν µαζί µου τον προβληµατισµό τους, προτού γίνει η τελευταία τροποποίηση του 

νόµου που προβλέπει ότι το 3% των φοιτητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είναι φοιτητές µε 

αναπηρίες και δίνει προτεραιότητα ανάλογα µε τον βαθµό απολυτηρίου. «∆ιακρίνουµε µια 

κοινωνική –όχι µαθησιακή- ανωριµότητα σε σας», µου είπαν. « Θέλουµε να συνεχίσετε να 

υπάρχετε ανάµεσά µας. ∆εν θέλουµε να σας απογοητεύσουµε. Αλλά δεν θα θέλαµε να 

καταλήξουµε να έχουµε και πτυχία δυο επιπέδων». Μα η ιδιότητα του δασκάλου θα έπρεπε να 

συνεπάγεται εκτός των άλλων και την ωριµότητά τους να δέχονται κάθε είδους 
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διαφορετικότητα στους φοιτητές τους. Μπορεί να είναι πολύ καλοί στην επιστήµη τους αλλά 

δεν είναι όλοι έτοιµοι να δεχτούν αυτή την πραγµατικότητα. Νοιώθουν αµηχανία και  άβολα  –

όλα εκείνα τα ανθρώπινα συναισθήµατα που έχει ο κόσµος που δεν είναι εξοικειωµένος µε την 

αναπηρία. Θα έπρεπε, όµως,  να δίνουν στον εαυτό τους την ελευθερία να λειτουργήσουν ως 

σωστοί δάσκαλοι, παρέχοντας στους φοιτητές µε αναπηρία το δικαίωµα και την ελευθερία να  

αποτύχουν, αξιολογώντας τους πραγµατικά και δίνοντας την ευκαιρία για επανεξέταση, όταν 

πρέπει. Αλλά, όπως έχω ήδη κάνει µια αρκετά αναλυτική κριτική για την κοινωνική ηλικία των 

ανθρώπων µε αναπηρία,  πιστεύω ότι και τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας θα πρέπει να 

είναι έτοιµοι, κοινωνικά ενήλικοι µε την έννοια της ωριµότητας, για να δεχτούν µε αξιοπρέπεια 

κάθε είδους διαφορετικότητα  είτε πρόκειται για άνθρωπο µε αναπηρία, είτε για αλλοδαπό. 

Γιατί θυµάµαι από την πρώτη µου Σχολή –των Πολιτικών Επιστηµών της Παντείου- να 

εξετάζοµαι µε συµφοιτητή από την Αφρική µε την ίδια διάθεση επιείκειας και προς τους δυο 

µας και ελάχιστο διαθέσιµο χρόνο για να σκεφτούµε την απάντηση. ∆εν µπορώ να µην 

σηµειώσω εδώ ότι τελικά η αντιµετώπιση είναι φαινόµενο πολιτισµικό.  Και ότι οι µόνες 

εξετάσεις όπου ένοιωσα ότι δοκιµάζοµαι πραγµατικά, γιατί ήταν σκληρές, ήταν οι εξετάσεις 

που έδωσα στο Βρετανικό Συµβούλιο είκοσι χρόνια πριν για το δίπλωµα του Lower: Ίδια 

θέµατα, ίδιος χρόνος στη διάθεση όλων των εξεταζοµένων, εξεταστής διαθέσιµος µόνο για 

µένα στον οποίο και υπαγόρευα την έκθεση γράµµα προς γράµµα τουλάχιστον για δυο 

παραγράφους για να εξετάσει το κατά πόσο γνώριζα ορθογραφία. Και να µιλήσω για τις 

συνθήκες στις πανελλήνιες εισαγωγικές που έδωσα για την είσοδό µου στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση: ίδια θέµατα, διαθέσιµος ο ίδιος χρόνος, η εξέταση στο λατινικό κείµενο να γίνεται 

σε ένα γραφείο του Υπουργείου Παιδείας, όπου δίπλα µου µια υπάλληλος έγραφε την ίδια 

στιγµή κάποιο άσχετο µε την εξέταση κείµενο στη γραφοµηχανή. Η εξέταση στην προφορική 

έκθεση και στην Ιστορία έγινε σε ένα γραφειάκι που οι εξεταστές είχαν βάλει σε ένα διάδροµο 

του Υπουργείου Παιδείας. Όλη αυτή η αντιµετώπιση δεν βοηθά στο να προχωρήσουµε 

κοινωνικά ως άνθρωποι και να αναλάβουµε τις ευθύνες που αναλογούν σε εµάς ως άτοµα.  

Ελπίζω τέτοιες εικόνες που θίγουν την αξιοπρέπειά µας να έχουν  εκλείψει σήµερα.  Αν και η 

πρόσφατη εµπειρία µου δεν το επιβεβαιώνει αυτό : Τον Μάρτη του 2003 στην ασφυκτικά 

γεµάτη  αίθουσα «Σάκης Καράγιωργας» κατά την ορκωµοσία για το πτυχίο, οι τρεις απόφοιτοι 

µε αναπηρικά αµαξίδια δεν είχαµε καµία απολύτως πρόσβαση στο σηµείο όπου γινόταν η 

απονοµή.  

          Εδώ θα ανοίξω µια µικρή παρένθεση, επειδή πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο 

σχεδιαστής του Πάντειου  έκανε µια φοβερή προσπάθεια µε πολλές πετυχηµένες παρεµβάσεις 
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στην κατεύθυνση της προσβασιµότητας. Το λέω αυτό γιατί µπορώ να  το συγκρίνω µε το πώς 

ήτανε το κτίριο 25 χρόνια πριν.  Έχει σχεδιάσει την πρόσβαση για την παρακολούθηση 

µαθηµάτων, συνεδρίων κ.λ.π.  από ανθρώπους µε αναπηρία.  Αλλά δεν φαντάστηκε ποτέ  τους 

ανθρώπους αυτούς ως οµιλητές ή και καθηγητές µέσα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, ώστε να τους 

διασφαλίσει πρόσβαση στο βήµα. 

Κλείνοντας θα αποπειραθώ να διατυπώσω κάποιες προτάσεις:  

•••• Να µαγνητοφωνούνται οι παραδόσεις ώστε οι τυφλοί και οι άνθρωποι µε κινητική αναπηρία 

που εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να έρχονται συχνά, να µπορούν να φοιτούν ισότιµα.  

• Συγγράµµατα και σηµειώσεις να έρχονται στα χέρια µας µε έναν πιο εύκολο τρόπο απ’ ό,τι 

ισχύει σήµερα που πρέπει να οργώσουµε όλη την Αθήνα για να τα βρούµε. 

• Θα πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων ο τρόπος εξέτασης. Να υπάρχει πάντα ανακοίνωση 

για τις προφορικές εξετάσεις που σηµαίνει: ορισµός τόπου, ώρας, αίθουσας προσβάσιµης και 

αξιοπρεπούς. Η ανακοίνωση να είναι προσβάσιµη από όλες τις αναπηρίες, µε µεγάλα γράµµατα 

και σε γραφή Braille και στο σωστό ύψος για καρότσι. 

• Στις εξετάσεις να δίνεται και σε µας κατοχυρωµένος χρόνος πριν απαντήσουµε. Σε 

περιπτώσεις οµαδικής εξέτασης, µας δίνουν το θέµα και τον χρόνο να σκεφτούµε και κατόπιν 

απαντάµε, χωρίς την χρονική πίεση που υφιστάµεθα συνήθως για απάντηση µε τη µορφή του 

τηλεοπτικού κουίζ. 

 • ∆ιασφάλιση κάθε είδους πρόσβασης στις βιβλιοθήκες. 

• Κτιριακή πρόσβαση και προσπελασιµότητα σε όλα τα επίπεδα. 

• Επέκταση του ήδη υπάρχοντος Συµβουλευτικού Κέντρου για τη στήριξη των ανθρώπων µε 

αναπηρία και της οικογένειάς  τους.  

• Εξασφάλιση της δυνατότητας ισότιµης φοίτησης και στην περίπτωση εκπόνησης 

µεταπτυχιακής ή διδακτορικού µε τη βοήθεια της πανεπιστηµιακής κοινότητας –στο 

βασικότερο πρακτικό θέµα που είναι η πρόσβαση στο γράψιµο.  

Και µακροπρόθεσµα, να υπάρξουν πραγµατικά οι προϋποθέσεις να µην χρειάζεται αυτός  

ο νόµος.       

Κλείνω µε µια ακόµα παρατήρηση: Μήπως πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούµαστε µε 

θέµατα αναπηρίας να ανοίξουµε τα αυτιά µας και τα µάτια µας σε καινούργια µηνύµατα και 

να ξεκινήσουµε ένα διάλογο µε την κοινότητα στην οποία απευθυνόµαστε κάθε φορά;  Μια 
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και ο µονόδροµος των µονολόγων εκείνων των ανθρώπων  που µοιράζονται το ίδιο γκέτο -

γιατί σε γκέτο είµαστε εγκλωβισµένοι όλοι µας εφόσον ο διάλογος περιορίζεται αποκλειστικά 

και µόνο ανάµεσα σε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί µε θέµατα  αναπηρίας και ειδικής 

εκπαίδευσης ενώ οι υπόλοιποι παραµένουν ακροατές- δεν µπορούµε να πούµε και πολύ 

περήφανα ότι έφερε αποτελέσµατα θεαµατικά. Και η ακαδηµαϊκή κοινότητα να πάρει 

επιτέλους την απόφαση εάν θα συµµετέχει σε έναν τέτοιο ανοικτό διάλογο ή όχι.  

Ευχαριστώ και συγγνώµη για την πιθανή επιθετικότητα που βγάζω, αλλά η κούραση 

από την επανάληψη ηµερίδων µε παρόµοια δοµή  δεν µπορεί παρά να γίνεται κάποτε 

ολοφάνερη.  
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Ευρωπαϊκή Εµπειρία σχετικά µε τους φοιτητές µε αναπηρία 

Πανεπιστήµιο της Grenoble (Πρόγραµµα πιλότος) 

 

 

AN∆ΡΕΑΣ ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ 

Παιδοψυχίατρος, Επιστηµονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής 
Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

 

 Όταν τον Ιούνιο του 1995 βρέθηκα στην Grenoble, στη διακοινοτική συνάντηση του 

Helios II, όπου συµµετείχα σαν εκπρόσωπος – συνεργάτης του Εργαστηρίου Ψυχολογικής 

Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το πρώτο πράγµα που υπέπεσε στην 

αντίληψή µου ήταν ο ειδικός οδηγός σπουδών για φοιτητές µε αναπηρία, που έγραφε στο 

εξώφυλλό του τα εξής: 

Α)- Μια ολόκληρη περιοχή σας υποδέχεται … 

Β)- Ένα Πανεπιστήµιο που εξασφαλίζει σπουδές για όλους … 

Γ)- Οι επιχειρηµατίες-εργοδότες της περιοχής σάς περιµένουν… 

 

 Και όταν ρώτησα τι σηµαίνουν τα παραπάνω, µου απάντησαν µε τρεις λέξεις: 

 Α)Πρόσβαση – Β)Εκπαίδευση – Γ) Αποκατάσταση. 

Τρεις λέξεις που τελικά αποτελούν την πεµπτουσία της φιλοσοφίας του 

Πανεπιστηµίού της Grenoble για τους φοιτητές µε αναπηρία. 

 Αυτές οι τρεις λέξεις είναι οι τρεις από τις οκτώ περιοχές-στόχους-κανόνες για την 

εξίσωση των ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρία, που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση 

του Ο.Η.Ε.  στην 48η συνεδρία (20 ∆εκεµβρίου 1993): 

 

Πρότυπος Κανόνας 5 – Πρόσβαση: 

 Τα κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν τη σηµασία της πρόσβασης στη διαδικασία εξίσωσης 

των ευκαιριών σε κάθε κοινωνική σφαίρα. 
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Πρότυπος Κανόνας 6 – Εκπαίδευση: 

 Τα κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν την αρχή της ισότητας ευκαιριών στη βασική, µέση 

και ανώτατη εκπαίδευση για τα παιδιά, νέους και ενήλικες µε αναπηρία σε ενταγµένες δοµές. 

Πρότυπος Κανόνας 7 – Απασχόληση: 

 Τα κράτη οφείλουν να αναγνωρίζουν την ανάγκη για τα άτοµα µε αναπηρία να 

ενδυναµωθούν, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους, ειδικά στον 

τοµέα της εργασίας. 

 Στο ερώτηµα, πώς ξεκίνησε αυτή η φιλοσοφία του Πανεπιστηµίου της Grenoble σχετικά 

µε τους φοιτητές µε αναπηρία, ο καθηγητής Claude Charlon, ψυχή αυτής της προσπάθειας, 

µας είπε ότι το πρόβληµα αυτό καθεαυτό είναι το Πανεπιστήµιο και όχι οι φοιτητές µε 

αναπηρία και µας αφορά όλους, γιατί κανείς δε γνωρίζει αν το επόµενο λεπτό θα είναι υγιής ή 

αρτιµελής (π.χ. ένα τροχαίο και ξαφνικά γίνεσαι φοιτητές µε αναπηρία…!). 

 Μια οµάδα «φωτισµένων» και εµπνευσµένων καθηγητών, σε συνεργασία µε το σύλλογο 

φοιτητών, στον οποίο συµµετείχαν και φοιτητές µε αναπηρία, πρωτοστάτησαν στη γέννηση 

και στη δηµιουργία των δοµών στήριξης του προγράµµατος. 

 Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε οµάδα εργασίας µε στόχο την ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας (από τη ∆ηµοτική αρχή µέχρι τους 

επιχειρηµατίες-εργοδότες της πόλεως). 

 Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ιδιαίτερα τη µεγάλη συµµετοχή των φοιτητών µε αναπηρία 

στα κέντρα λήψεων αποφάσεων που τους αφορούν άµεσα. Οι φοιτητές είναι έντονα 

δραστηριοποιηµένοι και διεκδικητικοί όσον αφορά στα δικαιώµατά τους. Πίσω από αυτό 

βέβαια υπάρχει µία ολόκληρη ιστορία… 

 Η κίνηση για την ανεξάρτητη διαβίωση στη Γαλλία ξεκίνησε το 1962 µε τη δηµιουργία 

της οµάδας για την ένταξη των ανθρώπων µε κινητική αναπηρία. Η οµάδα αυτή 

δηµιουργήθηκε από φοιτητές µε αναπηρία που ήθελαν να αποκτήσουν δικό τους λόγο και να 

δηµιουργήσουν τον τρόπο να έχουν στη διάθεσή τους τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Η 

συντήρηση ενός διαµερίσµατος από κάποιον άνθρωπο µε αναπηρία σηµαίνει ότι µπορεί να 

µετακινείται στην πόλη, να πηγαίνει στο Πανεπιστήµιο, στην αγορά και αλλού. 

 Έτσι, το 1963 δηµιουργήθηκε η πρώτη υπηρεσία µεταφορών στο Nancy και µερικά 

χρόνια αργότερα οργανώθηκε το πρώτο κέντρο ανεξάρτητης διαβίωσης για φοιτητές µε 

αναπηρία. Αντίστοιχα κέντρα υπάρχουν στο Bordeaux, στη Lyon και αλλού. 

 Το πρώτο και βασικό µέληµα του Πανεπιστηµίου της Grenoble ήταν να µεριµνήσει για 

την πρόσβαση όχι µόνο µέσα στο ίδιο το Πανεπιστήµιο αλλά και σε ολόκληρη την πόλη. Το 
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Πανεπιστήµιο άλλωστε πρέπει να είναι η «καρδιά» της πόλης και αλίµονο εάν δεν είναι! (και 

στη Grenoble είναι!). 

 Τον Ιούλιο του 1994 το Πανεπιστήµιο πίεσε τους τοπικούς παράγοντες, για να ψηφιστεί 

σχετικός νόµος, σύµφωνα µε τον οποίο κάθε κτίριο δηµόσιο κατέστη προσπελάσιµο στα 

άτοµα µε αναπηρία. 

 Πρώτο, βασικό στοιχείο για την αυτόνοµη διαβίωση των φοιτητών µε αναπηρία αλλά και 

για τη συµµετοχή τους µε ίσους όρους στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η ύπαρξη ενός 

φιλικού και προσβάσιµου συστήµατος αστικών λεωφορείων, τραίνων, τραµ και χώρων 

στάθµευσης, δηλαδή καλή διακίνηση από και προς το Πανεπιστήµιο. 

 ∆εύτερο βασικό στοιχείο, που αφορά άµεσα το Πανεπιστήµιο είναι η πρόσβαση στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις. Υπάρχει πλήρης οργάνωση στην Πανεπιστηµιούπολη, σε όλους 

τους χώρους κυκλοφορίας (διαδρόµους, κλιµακοστάσια, αίθουσες διδασκαλίας, χώρους 

υγιεινής, εργαστήρια, αµφιθέατρα κ.λ.π.). 

 Το Πανεπιστήµιο είναι προσβάσιµο όσον αφορά  όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει στους 

φοιτητές: εγγραφή, παρακολούθηση µαθηµάτων, διαµονή στις φοιτητικές εστίες, συµµετοχή 

στις αθλητικές-πολιτιστικές-κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που λαµβάνουν 

χώρα στην πανεπιστηµιακή κοινότητα. Υπάρχει ειδικό λεωφορείο, που µεταφέρει τους 

φοιτητές µε αναπηρία σε όλους τους χώρους της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Με άλλα 

λόγια, είναι ένα Πανεπιστήµιο ανοιχτό, βατό για όλους και κυρίως για τους φοιτητές µε 

αναπηρία. 
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Ο ρόλος των διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας για τους κωφούς 

φοιτητές στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

∆ιερµηνέας Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας 

Υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τµήµα ΤΕΑΠΗ 

 

 

Οι διευκολυντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις αλλά και η συνολική ενταξιακή πολιτική 

που έχει ακολουθηθεί από την πλευρά της πολιτείας τα  τελευταία χρόνια έχουν σαν 

αποτέλεσµα όλο και περισσότερα κωφά άτοµα να συµµετέχουν στην  τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Συνολικά έχει παρατηρηθεί ότι ο αριθµός των κωφών νέων που φοιτούν σε 

διάφορα τµήµατα του Ελληνικού Πανεπιστηµίου και ιδιαίτερα σε αυτά που σχετίζονται µε 

την εκπαίδευση έχει αυξηθεί σηµαντικά .  

Οι  κωφοί φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο ελληνικό πανεπιστήµιο,  παρόλο  

που δεν  αποτελούν έναν  οµοιογενή   πληθυσµό   όσον αφορά α. στις ακαδηµαϊκές τους 

γνώσεις  β.  στη στάση τους απέναντι στην κώφωση και γ. στη γνώση και χρήση της 

Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, έχοντας ως κοινό τους χαρακτηριστικό τη δυσκολία στην 

επικοινωνία, συνθέτουν µια  ενιαία οµάδα σπουδαστών µε κοινά προβλήµατα.   

Οι νέοι κωφοί µετά την εγγραφή τους στο πανεπιστήµιο βρίσκονται σε έναν 

ακαδηµαϊκό χώρο µε τελείως νέα και άγνωστη γι’ αυτούς δοµή.  Αντιµετωπίζουν τεράστια 

εµπόδια στο να  αντλήσουν  πληροφορίες για  το πλαίσιο και τη λειτουργία του, αφού δεν 

έχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας α. στις γραµµατειακές και άλλες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες του πανεπιστηµίου,  β. στις παραδόσεις των ακαδηµαϊκών 

µαθηµάτων γ. στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις,  στις οποίες οφείλουν να συµµετέχουν  

και ακόµη δ. στην επαφή µε τους ίδιους τους  ακαδηµαϊκούς καθηγητές. 
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Οι κωφοί σπουδαστές στο ελληνικό πανεπιστήµιο καλούνται να επικοινωνήσουν µε 

το νέο ακαδηµαϊκό  περιβάλλον, να πληροφορηθούν για τα όσα συµβαίνουν σε αυτό  και να 

πάρουν γνώσεις κυρίως µέσα από τη χρήση του γραπτού λόγου. Η πρόσβαση όµως στην 

πληροφόρηση µόνον µέσω γραπτών κειµένων δεν  µπορεί να θεωρηθεί ισότιµη µε αυτήν των 

υπολοίπων φοιτητών αφενός διότι  η γραπτή γλώσσα δεν αποτελεί φυσική γλώσσα των 

κωφών ατόµων και αφετέρου διότι η γραπτή επικοινωνία δεν έχει την αµεσότητα που έχει η 

επικοινωνία µέσω της προφορικής ή της νοηµατικής γλώσσας.  

Η εκµάθηση της ελληνικής γραπτής γλώσσας από τα κωφά άτοµα είναι αποτέλεσµα 

εκπαίδευσης σε µια γλώσσα που τα ίδια δεν έχουν φυσική πρόσβαση, πράγµα που σηµαίνει 

ότι η επαρκής κατανόηση ή όχι κειµένων ή συγγραµµάτων από τους κωφούς σπουδαστές 

σχετίζεται µε τις προϋπάρχουσες ακαδηµαϊκές τους γνώσεις οι οποίες όµως δεν 

αξιολογούνται επαρκώς πριν από την εγγραφή τους στο ελληνικό πανεπιστήµιο (οι άνθρωποι 

µε αναπηρία εισάγονται στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις µε κάποιους περιορισµούς στην 

ποσόστωση) και εποµένως κατά κάποιον τρόπο δεν θεωρούνται προαπαιτούµενες   Ακόµη η 

πληροφόρηση και η απόκτηση γνώσεων µέσω γραπτών κειµένων συχνά γίνεται µε  επιπλέον 

πρακτικά προβλήµατα, όπως για παράδειγµα ο χρόνος απόκτησης των   ακαδηµαϊκών 

συγγραµµάτων  λίγο πριν από τις εξετάσεις, ένα ακόµη µεγάλο εµπόδιο για την αφοµοίωση 

του περιεχοµένου των µαθηµάτων από τους κωφούς φοιτητές, η αναζήτηση των γραπτών 

ανακοινώσεων στον χώρο του πανεπιστηµίου που δεν είναι πάντα εύκολο εγχείρηµα, και 

άλλα. 

Από τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι η πρόσβαση των κωφών φοιτητών στα 

εκπαιδευτικά αγαθά και στην πληροφόρηση  µόνο µέσα από τον γραπτό λόγο, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί  επαρκής όσον αφορά στην ισότιµη ένταξη αυτών στον πανεπιστηµιακό χώρο. 

Η παρουσία διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα 

της ισότιµης πρόσβασης των κωφών φοιτητών στο πανεπιστήµιο, διασφαλίζοντας παράλληλα 

τους εκπαιδευτικούς στόχους που επιδιώκονται σε αυτήν τη βαθµίδα. 

Οι νοηµατικές γλώσσες,  σε όλο τον κόσµο σύµφωνα µε τα γλωσσολογικά δεδοµένα 

των τελευταίων σαράντα χρόνων είναι γλώσσες ισοδύναµες µε τις προφορικές γλώσσες, 

χρησιµοποιούνται από τα περισσότερα κωφά άτοµα και εξελίσσονται µέσα στις κοινότητες 

των κωφών.  Το  1988 µε απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε επίσηµα τις 

νοηµατικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ το 2000 η Ελληνική Νοηµατική 

Γλώσσα αναγνωρίστηκε ως η γλώσσα των κωφών ατόµων µε την ψήφιση του νόµου 1827  

από την Ελληνική πολιτεία. 
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Σήµερα οι διερµηνείς νοηµατικών γλωσσών σε όλο τον κόσµο αποτελούν µια νέα 

οµάδα επαγγελµατιών  οι οποίοι έχοντας εξειδικευµένες γνώσεις,  λειτουργούν ως 

διαµεσολαβητές στην επικοινωνία µεταξύ κωφών και ακουόντων ατόµων. Ειδικότερα οι 

διερµηνείς νοηµατικών γλωσσών γνωρίζουν µε υψηλή επάρκεια µια προφορική και µια 

νοηµατική γλώσσα,  γνωρίζουν την κουλτούρα της κοινότητας των ακουόντων και εκείνη της 

κοινότητας των κωφών µέσα στις οποίες λειτουργούν και είναι πολύ καλοί γνώστες των 

επικοινωνιακών αναγκών των κωφών ατόµων οι οποίες προκύπτουν κυρίως ως αποτέλεσµα 

του οπτικού τρόπου που αυτά αντιλαµβάνονται τον κόσµο. 

Σύµφωνα µε το κοινωνιο-γλωσσολογικό µοντέλο αλληλεπίδρασης  ο διερµηνέας 

νοηµατικής γλώσσας λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ κωφών και ακουόντων 

µεταφέροντας  πληροφορίες από µια προφορική σε µια νοηµατική γλώσσα, µεταφέροντας 

µηνύµατα µε  πολιτισµικά ορθούς τρόπους σύµφωνους µε την  κοσµοαντίληψη και την 

κοσµο-εικόνα των κωφών ατόµων και αντίστροφα. 

Οι διερµηνείς της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας γνωρίζοντας τις επικοινωνιακές 

ιδιαιτερότητες  των κωφών ατόµων στην Ελλάδα είτε  οι τελευταίοι είναι  χρήστες  της 

γλώσσας αυτής είτε όχι,  µπορούν αναµφίβολα να λειτουργήσουν ως επικοινωνιακοί 

διαµεσολαβητές και να παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο προκειµένου να διασφαλιστεί η ισότιµη 

συµµετοχή των κωφών φοιτητών µέσα στον ακαδηµαϊκό χώρο του πανεπιστηµίου.  Παρόλο 

που η πολιτεία δεν έχει αναλάβει ακόµη επίσηµα  και συστηµατικά την εκπαίδευση 

διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας µε αποτέλεσµα αυτή να παρέχεται είτε από 

κάποιους µη αναγνωρισµένους φορείς  όπως είναι η Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας είτε από 

κάποιους επίσηµους φορείς  περιστασιακά, όπως, το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου  Πατρών, και ειδικότερα η Μονάδα Αγωγής Κωφών  που 

πρόσφατα πραγµατοποίησε ετήσιο σεµινάριο εξειδίκευσης διερµηνέων  Ελληνικής 

Νοηµατικής Γλώσσας, σήµερα υπάρχουν αρκετοί  διερµηνείς  Ελληνικής Νοηµατικής 

Γλώσσας  οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα ακαδηµαϊκά προσόντα και µε τη συµβολή  της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας µπορούν να  παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην απρόσκοπτη 

πρόσβαση  των κωφών φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Η παρουσία των διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας  µέσα στο 

πανεπιστήµιο µπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση  των κωφών 

φοιτητών, εξασφαλίζοντας την αµεσότητα στην επικοινωνία σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή 

περίσταση  προκύψει στο πλαίσιο των σπουδών τους.  Ο διερµηνέας  νοηµατικής γλώσσας 

στο ρόλο του επικοινωνιακού διαµεσολαβητή µπορεί να λειτουργήσει ανάλογα µε τις 

ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κωφού φοιτητή και να διευκολύνει την επικοινωνία του 
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δεύτερου µε το ακαδηµαϊκό  περιβάλλον προσαρµοζόµενος στο γλωσσικό κώδικα που ο 

τελευταίος  χρησιµοποιεί. Με την παρουσία των διερµηνέων οι κωφοί φοιτητές µπορούν να 

έχουν οµαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του πανεπιστηµίου, στην επαφή τους µε τους 

ακαδηµαϊκούς καθηγητές, στις παραδόσεις των ακαδηµαϊκών µαθηµάτων  αλλά και στις 

εξετάσεις µε οποιονδήποτε τρόπο και αν διεξάγονται. Οι ακαδηµαϊκοί γνωρίζοντας ότι η 

πρόσβαση των κωφών φοιτητών στην πληροφόρηση και γενικότερα στα µορφωτικά αγαθά 

που παρέχονται στον ακαδηµαϊκό χώρο του πανεπιστηµίου, δεν διαφέρει από αυτή των 

υπόλοιπων φοιτητών, µπορούν να προβάλλουν τις ίδιες απαιτήσεις προς αυτούς  

αξιολογώντας την προσπάθεια και τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα τους σύµφωνα µε τα κριτήρια 

που εφαρµόζονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τέλος οι κωφοί φοιτητές έχοντας τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν διερµηνέα µέσα στον πανεπιστηµιακό χώρο, µπορούν να 

λειτουργήσουν αυτόνοµα πέρα από οικογενειακές ή άλλες συναναστροφές εξελισσόµενοι ως 

αυτοδύναµα άτοµα  χωρίς να είναι δεσµευµένα σε σχέσεις εξάρτησης  και ανταλλαγής µε 

βάση την αισθητηριακή τους αναπηρία.  

Σήµερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως οι σκανδιναβικές  χώρες  (Σουηδία, ∆ανία, 

Φινλανδία) αλλά και σε  άλλες   όπως η Γερµανία, η Ολλανδία, η Γαλλία κ.λ.π. η  παρουσία  

διερµηνέων νοηµατικών γλωσσών στα πανεπιστήµια για την πλήρη και ουσιαστική  

παρακολούθηση και συµµετοχή των κωφών σπουδαστών σε διάφορους επιστηµονικούς 

τοµείς θεωρείται  αναγκαία  και προβλέπεται ως προσφερόµενη υπηρεσία για τα άτοµα αυτά 

από τη στιγµή που είναι σε θέση να παρακολουθήσουν προγράµµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.  

Συµπερασµατικά η διαµόρφωση συνθηκών  καλής επικοινωνίας µε την παροχή 

υπηρεσιών διερµηνέων νοηµατικής γλώσσας  αποτελεί βασική προϋπόθεση  για την 

ουσιαστική ένταξη  των κωφών σπουδαστών στο χώρο του πανεπιστηµίου διότι συµβάλει  

από τη µια πλευρά στην αποδέσµευση των φορέων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από 

λογικές και πρακτικές πρόνοιας και από την άλλη στην αυτοδυναµία  των κωφών ατόµων.  

Από την πλευρά της κοινότητας των κωφών, η παρουσία των διερµηνέων νοηµατικής 

γλώσσας εξασφαλίζει ισότιµη αντιµετώπιση για τους κωφούς φοιτητές  µε βάση τις 

ακαδηµαϊκές  γνώσεις και ικανότητες τους πέρα από την αισθητηριακή αναπηρία, ενώ από 

την πλευρά της πανεπιστηµιακής κοινότητας η παρουσία του διερµηνέα  εξασφαλίζει στους 

ακαδηµαϊκούς καθηγητές τη δυνατότητα να αξιολογούν τους κωφούς φοιτητές µε τον ίδιο 

τρόπο που αξιολογούν και τους υπολοίπους αντιµετωπίζοντάς τους ως ισότιµα  άτοµα χωρίς 

να υποκύπτουν σε συναισθηµατικές πιέσεις ή ενοχές  που συχνά καλλιεργούνται  κοινωνικά 

µε βάση το γεγονός της αναπηρίας. 
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Ιδιαίτερα στη Ελλάδα, όπου  η εισαγωγή των νέων  µε κάποια αναπηρία στο 

πανεπιστήµιο γίνεται  χωρίς επαρκή αξιολόγηση  των  ακαδηµαϊκών τους  γνώσεων, η 

παρουσία των διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως επικοινωνιακών 

διαµεσολαβητών φαίνεται να είναι ακόµη περισσότερο αναγκαία,  προκειµένου να επιτευχθεί 

πραγµατική ένταξη των κωφών σπουδαστών στον ακαδηµαϊκό χώρο του πανεπιστήµιου 

διασφαλίζοντας εξίσου τους σκοπούς και  τους στόχους των ίδιων όσο και εκείνων της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Οι εµπειρίες µου από τους συµφοιτητές µου µε αναπηρία 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΑΟΥ 

Φοιτήτρια του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. – Βοηθός Σπουδών    

του Συµβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών    

 

 

Αξιότιµοι Καθηγητές, συνάδελφοι, φίλοι, κυρίες και κύριοι,  

Είναι πολύ δύσκολο νοµίζω να ξεδιπλώσει κανείς τις προσωπικές του εµπειρίες από 

τα άτοµα µε αναπηρία, χωρίς από τη µια πλευρά να κινδυνεύσει να οδηγηθεί σε 

συναισθηµατισµούς -και να του αποδοθεί αθέλητα η ετικέτα του «φιλάνθρωπου και 

καλοσυνάτου ανθρώπου», που διαφέρει από τους άλλους-, και από την άλλη χωρίς να έρθει 

σε σύγκρουση µε τον εαυτό του, προσπαθώντας να ξεπεράσει τους ενδόµυχους φόβους του 

(για να θυµηθούµε και το «δάσκαλο» Φρόϋντ…). Φόβους για το «αναπηρικό», για αυτό 

δηλαδή που αποµακρύνεται από τον «τέλειο άνθρωπο» (το αρτιµελές είναι αυτονόητο!) και 

δεν προσεγγίζει το ιδανικό,  όπως απαιτεί η εποχή µας και κάθε εποχή, όπου ο άνθρωπος 

προσπαθεί να µεταβληθεί σε ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ. Ας µην ξεχνάµε ότι στην σηµερινή εποχή, 

στην Κοινωνία της Πληροφόρησης (Ιnformation society) οι απαιτήσεις  από τον άνθρωπο 

είναι -εκ των πραγµάτων- τουλάχιστον εξοντωτικές, έτσι ώστε συχνά έχω την εντύπωση, 

όπως και πολλοί από εσάς πιθανότατα, πως ανταγωνίζοµαι τον υπολογιστή µου… 

 Η αρχική µου επαφή µε τους  φοιτητές µε αναπηρία, όταν ήρθα στην Σχολή για 

πρώτη φορά, ήταν σχεδόν «µηδενική», λες και δεν υπήρχαν άτοµα µε αναπηρία που είχαν 

πετύχει στο πανεπιστήµιο. Πολύ απλά, δεν έβλεπα συχνά άτοµα µε αναπηρία! Κάπου-κάπου 

µόνο έβλεπα και κάποιον να κυκλοφορεί, στην πραγµατικότητα ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ… Και βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα άτοµα µε αναπηρίες είναι 

πραγµατικά αξιοθαύµαστα, γιατί το κτίριο της Φιλοσοφικής  είναι το «ανάπηρο» σε αυτή την 

περίπτωση! Βέβαια αυτό που λέω δεν είναι κάτι πρωτάκουστο, ούτε συµβαίνει µόνο στη 

Σχολή µας. Ειδικότερα όµως για τη Φιλοσοφική, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των ίδιων 

των φοιτητών, µερικοί όροφοι µόνο έχουν ράµπες, το εστιατόριο της Σχολής είναι 
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κυριολεκτικά απρόσιτο, ενώ οι ανελκυστήρες είναι «αφιλόξενοι», αφού δε διαθέτουν ούτε 

φωνητική ειδοποίηση σε κάθε όροφο για τους φοιτητές µε προβλήµατα όρασης που θα 

επιχειρήσουν να τους χρησιµοποιήσουν. Πέρα όµως από τα όποια λειτουργικά προβλήµατα 

που παρουσιάζονται στα πλαίσια της καθηµερινής φοιτητικής ζωής, ποικίλα επιπρόσθετα 

προβλήµατα παρουσιάζονται κατά την εξεταστική περίοδο. Εκτός των άλλων, τα άτοµα µε 

αναπηρία αντιµετωπίζουν συχνά και την αδικαιολόγητη (βασισµένη σε στερεότυπα) 

συµπεριφορά συµφοιτητών και καθηγητών… 

Αν µε ρωτούσε κάποιος για τα συναισθήµατα µου από την αλληλεπίδρασή µου µε 

τους φοιτητές µε αναπηρία, θα τα συνόψιζα σε δύο λέξεις: πρωτίστως έκπληξη και 

δευτερευόντως απρόσµενο θαυµασµό. Και αυτό γιατί γνωρίζοντας εµπειρικά τις δυσκολίες 

που πρέπει να ξεπεράσουν οι φοιτητές µε αναπηρία, οι οποίες είναι απόρροια ανεπαρκούς 

σχεδιασµού και ελλιπούς οργάνωσης, δε µπορείς παρά µόνο θαυµασµό να αισθανθείς. Ας µην 

ξεχνάµε ότι ένας φοιτητής µε αναπηρία  δε µάχεται επί ίσοις όροις µε ένα «φυσιολογικό» 

φοιτητή. Αυτό όµως που προσωπικά µε θλίβει και µου προκαλεί απορία, είναι η 

αδικαιολόγητη συµπεριφορά των συµφοιτητών των φοιτητών µε αναπηρία, και ιδιαίτερα των 

«εκκολαπτόµενων» ψυχολόγων και παιδαγωγών (τι να περιµένουµε ύστερα από αυτό από 

µελλοντικούς φυσικούς και µαθηµατικούς;).  

Ο ακρωτηριασµός προκαλεί σοκ, η τύφλωση οίκτο, η κώφωση τάση για κοροϊδία: όλα 

αυτά είναι µηχανισµοί άµυνας και εκλογίκευσης (για να µνηµονεύσω ξανά τον παππού 

Φρόϋντ) που υπαγορεύουν συνακόλουθες συµπεριφορές προς τους φοιτητές µε αναπηρία, 

που είναι σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητες. 

Στο Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α. έλαβε χώρα 

ένα πρόγραµµα «Βοηθών Σπουδών» στο οποίο έλαβε µέρος µικρός αριθµός φοιτητών του 

Φ.Π.Ψ. και του Προγράµµατος Ψυχολογίας (για την ακρίβεια συµµετείχαν 8 άτοµα). Το 

πρόγραµµα βασίστηκε στη διαπίστωση ότι οι φοιτητές µε αναπηρία των τµηµάτων Φ.Π.Ψ. 

και Προγράµµατος Ψυχολογίας αδυνατούν να ανταποκριθούν, όπως οι ίδιοι θα επιθυµούσαν, 

στα φοιτητικά τους καθήκοντα. Παραδείγµατος χάριν, ένας τυφλός φοιτητής πώς µπορεί να 

διαβάσει την ύλη των εξετάσεων από το συµβατικό εγχειρίδιο; Με την καθοδήγηση λοιπόν 

των υπευθύνων του προγράµµατος γράψαµε σε κασέτες την ύλη ενός µεγάλου αριθµού 

µαθηµάτων και έτσι έχει τώρα δηµιουργηθεί µία «πρωτότυπη βιβλιοθήκη πανεπιστηµιακών 

συγγραµµάτων και σηµειώσεων»,  την οποία µε χαρά µας βλέπουµε να χρησιµοποιούν και 

σήµερα φοιτητές µε προβλήµατα όρασης. 

Η εµπειρία µου από το πρόγραµµα «Βοηθοί Σπουδών» ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

και µπορεί να περιγραφεί µε δύο επίθετα: πειραµατική και εποικοδοµητική. Πειραµατική, 
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γιατί πειραµατιστήκαµε πραγµατικά και δυσκολευτήκαµε κατά την ηχογράφηση των 

µαθηµάτων, αφού κάτι που ακούγεται τόσο απλό αποδείχτηκε τελικά αρκετά σύνθετο. Μετά 

από το πρώτο «βάπτισµα του πυρός» και τις αρχικές δυσκολίες όµως η εµπειρία µου 

αποδείχτηκε εποικοδοµητική, γιατί µπόρεσα να παραµερίσω τους αρχικούς φόβους µου και 

να νιώσω ύστερα αυτό το απερίγραπτο αίσθηµα προσφοράς, το οποίο θα ευχόµουν από µία 

άποψη να µην το είχα αισθανθεί. Αυτό ίσως σας φαίνεται παράδοξο, όµως θα ευχόµουν να 

υπήρχαν ήδη οι κατάλληλες δοµές στο Πανεπιστήµιο, ώστε ο φοιτητής µε αναπηρία να 

παρακολουθεί κανονικά τα µαθήµατά του και να µη χρειάζεται τη δική µας βοήθεια. 

Ολοκληρώνοντας, στην υπόλοιπη Ευρώπη (ειδικότερα στα πανεπιστήµια της 

Γερµανίας και της Αυστρίας) έχουν δηµιουργηθεί ήδη οι κατάλληλες δοµές για την 

εξυπηρέτηση των φοιτητών µε αναπηρία, ενώ στη χώρα µας τελευταία έχουν αρχίσει δειλά 

να υλοποιούνται κάποια αρκετά ελπιδοφόρα προγράµµατα, όπως αυτό στο οποίο 

συµµετείχαµε εµείς. Κλείνοντας, εύχοµαι αφενός τέτοια προγράµµατα να συνεχιστούν και να 

επεκταθούν σε όλα τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας µας και αφετέρου να 

σταµατήσει να θεωρείται φιλανθρωπία η παροχή ίσων ευκαιριών στα άτοµα και στους 

φοιτητές µε αναπηρία. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για να επιτευχθούν τα παραπάνω 

είναι η άµεση ευαισθητοποίηση όλων µας και ειδικότερα των αρµοδίων. 

 

 

 Σας ευχαριστώ      
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«Πανεπιστήµιο για όλους» 

 

 

                              ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΦΑΡ∆ΕΛΛΑ 

Φοιτήτρια Προγράµµατος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
 

 Κατά τη διάρκεια των σπουδών ως φοιτήτρια µε πρόβληµα όρασης αντιµετωπίζω τα 

εξής προβλήµατα: 

 

 Πρόβληµα 1ο: Φτάνοντας στην Πανεπιστηµιούπολη πρέπει να εξηγήσω στον ταξιτζή 

πού είναι η Φιλοσοφική σχολή και προς τα πού να πάει, αφού εγώ δεν βλέπω. Αλλά ποιος 

είπε ότι εκείνος που βλέπει µπορεί να µε πάει, αφού πουθενά δεν υπάρχει ενδεικτική πινακίδα 

που να δείχνει προς ποια κατεύθυνση είναι η Φιλοσοφική σχολή; Επιτέλους φτάσαµε! 

 

 Πρόβληµα 2ο: Στις σκάλες δεν υπάρχει κουπαστή και δεν υπάρχουν ούτε κατάλληλες 

για τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης διαφοροποιήσεις εδάφους ούτε ενδείξεις που να 

διευκολύνουν την πρόσβαση στο εσωτερικό της σχολής. Άσε δε τους πίνακες ανακοινώσεων 

και τους πάγκους µε τα προϊόντα που πωλούνται! Βρίσκονται παντού, ενώ θα µπορούσαν να 

καταλαµβάνουν ένα άκρο της εισόδου είτε δεξιά είτε αριστερά της. Θα µπορούσε κάποιος  να 

έχει ενηµερώσει τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης, ώστε να µην σκοντάφτουν επάνω τους. 

 

 Πρόβληµα 3ο: Φτάνοντας επιτέλους στον ανελκυστήρα διαπιστώνω ότι δεν µπορώ να 

βρω το σωστό κουµπί. ∆εν έχει προβλεφθεί σύστηµα Μπράϊτ στα κουµπιά και δεν υπάρχει 

φωνητική ένδειξη, για να γίνεται η αναγνώριση του ορόφου. Επιπλέον, οι αριθµοί των 

κουµπιών δεν είναι αρκετά µεγάλοι για τους µερικώς βλέποντες. 

 

 Πρόβληµα 4ο: Επιτέλους φτάνω στο σωστό όροφο, για να δώσω εξετάσεις. ∆υστυχώς 

όµως έχει ορισθεί µόνο η ηµεροµηνία των γραπτών εξετάσεων και όχι η ηµεροµηνία των 

προφορικών εξετάσεων όπως θα έπρεπε (συγκεκριµένη ώρα για γραπτές εξετάσεις και 

συγκεκριµένη ώρα για προφορικές εξετάσεις). Πρέπει τώρα εγώ να τρέξω να βρω τους 
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καθηγητές, να παρακαλάω και να κάνω συµφωνία για την ώρα που θα µπορέσουν να µε 

εξετάσουν προφορικά, αφού δεν µπορώ να δώσω γραπτές εξετάσεις. Είναι λίγοι εκείνοι οι 

καθηγητές που θεωρούν αυτονόητο ότι γραπτές και προφορικές εξετάσεις διεξάγονται την 

ίδια ηµέρα. Ειδικότερα όσον αφορά στις προφορικές εξετάσεις θα µπορούσε ίσως για την 

διασφάλιση της σωστής βαθµολογίας να είναι επιτηρούν δύο υπεύθυνοι προς αποφυγή 

ευνοϊκής ή δυσµενούς βαθµολογίας. 

 

 Πρόβληµα 5ο: Για τους φοιτητές µε πρόβληµα όρασης είναι απαραίτητη η 

ηχογράφηση των επιστηµονικών συγγραµµάτων. Γι’ αυτό, πρέπει η χορήγησή τους να γίνεται 

έγκαιρα. 

 Αυτά τα λίγα απλά προβλήµατα αντιµετωπίζει ένας φοιτητής µε πρόβληµα στην 

όραση στην Ελλάδα του 2003. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ ότι κάποια ηµέρα το 

Πανεπιστήµιο θα ανήκει σε όλους µας. 
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Χωρίς τίτλο… 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ∆ΡΙΤΣΑ 

Φοιτήτρια του Προγράµµατος Ψυχολογίας 

  

 

 Αγαπητές κυρίες και κύριοι, συµφοιτήτριες και συµφοιτητές, 

    Φιλοδοξία και όνειρό µας ήταν να εισέλθουµε στα ΑΕΙ, για να υλοποιήσουµε 

κάποιους από τους στόχους µας σαν ισότιµα µέλη της κοινωνίας. Η πρώτη εντύπωσή µας από 

αυτά ήταν, θα µπορούσα να πω, πολύ αποκαρδιωτική, γιατί είχαµε να αντιµετωπίσουµε τόσο 

τη δυσκολία των µαθηµάτων όσο και την αρνητική συµπεριφορά κάποιων συµφοιτητών και 

καθηγητών µας. Η αδυναµία µας να παρακολουθήσουµε µαθήµατα εξαιτίας της 

ιδιαιτερότητάς µας µέσα στα αµφιθέατρα, µας ανάγκασε να απευθυνθούµε στην καλή θέληση 

των συµφοιτητών µας, για να µας δώσουν κάποιες σηµειώσεις. Η άρνηση όµως της 

πλειονότητας αυτών µας απογοήτευσε, µε αποτέλεσµα να προσπαθούµε να αφοµοιώνουµε 

την ογκώδη εξεταστική ύλη και, µάλιστα, σε µικρό χρονικό διάστηµα , αφού τα βιβλία µάς 

παρέχονταν την τελευταία στιγµή. Έτσι, λοιπόν, η αποτυχία µας στα µαθήµατα που είχαµε 

επιλέξει ήταν καταφανής και η απογοήτευση που νιώθαµε συνθλιπτική. 

 Τώρα, λοιπόν, ζητάµε τη βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών να µας παρέχονται 

έγκυρες σηµειώσεις, έτσι ώστε να µπορούµε να ανταποκρινόµαστε στην εξεταστική ύλη. 

Ζητάµε, ακόµη, την στενή συνεργασία µε τους διδάσκοντες καθηγητές για την κατανόηση 

των µαθηµάτων (υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση ορισµένων εννοιών) και για τον 

καθορισµό της εξεταστικής ύλης. Επίσης, αυτό που θα µας βοηθούσε ιδιαίτερα είναι η 

έγκαιρη λήψη των βιβλίων (και όχι λίγες ηµέρες πριν τις εξετάσεις). Αναµφίβολα θα µας 

ωφελούσε η χρήση ποικίλων εποπτικών µέσων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

 Ευελπιστούµε και αισιοδοξούµε ότι οι υπεύθυνοι των ΑΕΙ της χώρας µας θα δείξουν 

κατανόηση και ευαισθησία για την υλοποίηση των προτάσεών µας. 
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Λίγα λόγια για αυτή την ηµερίδα 

 

 

ΑΘΗΝΑ Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ 

Φοιτήτρια του Προγράµµατος Ψυχολογίας 

 

 

         Κυρίες και Κύριοι, Φίλες και Φίλοι Συνάδελφοι! 

 

Θα ήθελα µε την ευκαιρία που µου δίνεται σήµερα να µιλήσω για τη φοιτητική µου 

ζωή στο Πανεπιστήµιο µας ως φοιτήτρια ψυχολογίας µε κινητικό πρόβληµα.    

Μου δόθηκε η ευκαιρία και ταυτόχρονα η διευκόλυνση να αποκτήσω τη φοιτητική 

µου ιδιότητα και να φοιτήσω στο Πανεπιστήµιο της επιλογής µου χωρίς εισαγωγικές 

εξετάσεις. Όµως, το προνόµιο και η διευκόλυνση αυτή γρήγορα ήρθε σε αντίφαση µε τις 

συνθήκες προσβασιµότητας που υπήρχαν στη σχολή που επέλεξα. Από το πρώτο έτος της 

φοίτησής µου συνάντησα την έλλειψη ουσιαστικών υποδοµών, όπως είναι η έλλειψη 

ευρύχωρης τουαλέτας, η έλλειψη προσβασιµότητας στο εστιατόριο του πανεπιστηµίου, 

ακόµα και σ΄ αυτήν την αίθουσα που παρευρισκόµαστε αυτή τη στιγµή. Ενδεικτικό είναι το 

γεγονός ότι, µετά από 4 ολόκληρα χρόνια σπουδών, είναι η πρώτη φορά που µπαίνω σ’ αυτή 

την αίθουσα – την AULA – που είναι µια από τις πιο κεντρικές αίθουσες , αφού εδώ γίνονται 

τις περισσότερες φορές οι συνελεύσεις φοιτητών και άλλες εκδηλώσεις. 

Επίσης, το πρόβληµα µε τις τουαλέτες ήταν πολύ σοβαρό. Είναι αδιανόητο, ένας 

φοιτητής να είναι αναγκασµένος να φεύγει από το µάθηµα και να πηγαίνει σπίτι του όταν 

θέλει να πάει τουαλέτα. Ας σηµειωθεί ότι οι φυσιολογικές ανάγκες προσδιορίζουν κάθε 

άνθρωπο, ανεξάρτητα από τα σωµατικά του χαρακτηριστικά. Στο Β΄ εξάµηνο ανακάλυψα ότι 

οι µόνες ευρύχωρες τουαλέτες ήταν εκείνες που ανήκουν στους καθηγητές στις κυψέλες των 

τµηµάτων. Περίµενα ένα ολόκληρο εξάµηνο µόνο για την άδεια των καθηγητών να φτιαχτεί 

µια υποτυπώδης ξύλινη ράµπα σε µια από αυτές, κι ακόµη ένα ολόκληρο εξάµηνο περίµενα 

για να φτιαχτεί η ράµπα, αφού είχα πάρει ήδη την έγκριση των καθηγητών. Ώσπου, προς το 

τέλος του Β΄ εξαµήνου της φοίτησής µου, άρχισε η κατασκευή ειδικής τουαλέτας (µια στον 

3ο όροφο και µια στον 4ο όροφο). Και τότε ακόµα όµως, ∆ΕΝ έλειψαν τα προβλήµατα. 
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Μικρά και καθηµερινά προβλήµατα, όπως για παράδειγµα οι καµένες λάµπες που 

καθιστούσαν το χώρο πολύ σκοτεινό για να χρησιµοποιηθεί, καθώς και η έλλειψη υγιεινής, 

καθαριότητας και απολύµανσης του χώρου, όλα αυτά αποτέλεσαν για µας σύντοµα µεγάλα 

προβλήµατα. 

Μείζον πρόβληµα αντιµετώπισα όµως όσον αφορά και την προσέλευσή µου στο 

κτίριο του πανεπιστηµίου. Ενώ η Σχολή έχει µεριµνήσει να µας παραχωρήσει ειδικούς 

χώρους στάθµευσης κοντά στην είσοδο, η ασυνειδησία των υπολοίπων φοιτητών δε µας 

άφηνε να απολαύσουµε το προνόµιο αυτό, αφού µας έκλειναν τις θέσεις µας για δική τους 

διευκόλυνση. Αργότερα, έγινε µια προσπάθεια να λυθεί το ζήτηµα αλλά και η προσπάθεια 

αυτή δεν απέδωσε. Πιο συγκεκριµένα, ήταν πολύ δύσκολο για το ίδιο το άτοµο µε κινητικό 

πρόβληµα να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, να ανοίγει µόνο του τη βαριά µπάρα, να 

ξαναµπαίνει στο αυτοκίνητο για να το παρκάρει και µετά να ξανακλείνει πίσω του τη µπάρα. 

Μια λύση που θα µπορούσε ίσως να είναι πιο πρακτική είναι να ανοίγει η µπάρα µε 

τηλεκοντρόλ µέσα από το αυτοκίνητο, ή να υπάρχει ένας υπεύθυνος φύλακας που θα την 

ανοίγει στους φοιτητές µε κινητικό πρόβληµα, όταν έρχονται µε το αυτοκίνητό τους στη 

σχολή.    

∆εν έλειψαν όµως και κάποιες βασικές διευκολύνσεις που είχα όσον αφορά στην 

πρόσβασή µου σε άλλους χώρους της σχολής. Τα αναβατώρια και οι ειδικές πτυσσόµενες 

πλατφόρµες διευκόλυναν τη µετακίνησή µου σε ηµιορόφους και χώρους, όπου το ασανσέρ 

δεν έχει πρόσβαση. 

Η φοιτητική µου ζωή όµως δεν εστιάζεται µόνο σε πρακτικά θέµατα, όπως η 

προσβασιµότητα. Σηµαντικό κοµµάτι των φοιτητικών µου χρόνων αποτελούν οι γνώσεις που 

έχω αποκοµίσει, καθώς και οι σχέσεις µου µε τους  καθηγητές και µε τους υπόλοιπους 

συµφοιτητές µου. 

Οι γνώσεις και οι εµπειρίες που αποκόµισα είναι πολλές. Τα µαθήµατα γίνονται µε 

ευχάριστο τρόπο, είναι πολύ ενδιαφέροντα και κινούν την περιέργεια των φοιτητών. Σ’ αυτό 

βέβαια συµβάλλουν και οι καθηγητές, που ξέρουν πώς να προσεγγίζουν την πλειοψηφία των 

φοιτητών τους µε τον τρόπο διδασκαλίας τους. Είναι όλοι ανεξαιρέτως πολύ συνεργάσιµοι 

και υποµονετικοί, δείχνουν κατανόηση και ξέρουν πώς να µεταδώσουν αποτελεσµατικά τις 

γνώσεις τους. Το µόνο γεγονός που µε στεναχωρεί είναι ότι οι πρακτικές που πρέπει να 

εκπονήσουµε εµείς οι φοιτητές είναι ανεπαρκείς σε χρόνο και, ενώ έχουµε πολλά να δούµε 

και να µάθουµε, ο χρόνος ωστόσο δεν είναι αρκετός. 

Όσον αφορά τις σχέσεις µου µε τους καθηγητές, εισέπραξα πολύ καλή µεταχείριση 

και αντιµετωπίστηκα ισότιµα µε τους συµφοιτητές µου χωρίς κινητικό πρόβληµα. Κανένας 
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διαχωρισµός, καµία υποχώρηση, καµία συµπεριφορά που να δείχνει εκ µέρους τους οίκτο στο 

πρόσωπό µου. Στις εξετάσεις είχα πάντα τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους 

υπόλοιπους φοιτητές. 

Οµολογώ πως εδώ υπάρχει µια µεγάλη αντίθεση: όσο Α-φιλόξενη είναι η σχολή λόγω 

προσβασιµότητας, τόσο Φιλόξενη γίνεται χάρη στο ευχάριστο προσωπικό της. 

Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που αποδεικνύει πόσο ήθελα από 

την αρχή να είµαι ίση απέναντι στους συµφοιτητές µου. Όταν γράφτηκα στη σχολή, κάποιος 

από τους καθηγητές µε ρώτησε αν θέλω να δίνω εξετάσεις προφορικά ή γραπτά, αφού έχουµε 

το προνόµιο να δίνουµε τα µαθήµατα και προφορικά. Εκτίµησα πάρα πολύ αυτή την 

υποβοήθεια και την ευγένεια των καθηγητών να µε διευκολύνουν, παρόλα αυτά όµως 

επέλεξα τον γραπτό τρόπο εξετάσεων, επειδή αν και έχω την δυνατότητα αυτή, δεν ήθελα να 

µε διαφοροποιήσω από τους υπόλοιπους συµφοιτητές µου. Ορισµένοι καθηγητές ήταν τόσο 

συνεργάσιµοι και βοηθητικοί που µου δίνανε τα τηλέφωνά τους για κάθε µου απορία, ώστε 

να µην ταλαιπωρούµαι µε την µετακίνησή µου στη σχολή. Τους ευχαριστώ και είµαι 

ευγνώµων για την  ευαισθησία τους και το σεβασµό τους. 

Φτάνοντας στο τρίτο και τελευταίο θέµα που ήθελα σήµερα να σας πω, θα µιλήσω για 

τις εµπειρίες που έχω αποκοµίσει από τις κοινωνικές µου σχέσεις µε άλλους φοιτητές του 

ιδίου κλάδου ή και άλλων σχολών του Πανεπιστηµίου µας. 

Με µεγάλη µου λύπη συµπέρανα πως ουσιαστικές παρέες και φιλίες δεν έχω 

αποκοµίσει…∆εν ξέρω αν αυτό οφείλεται στη δική µου στάση απέναντι στους άλλους ή στη 

στάση των άλλων απέναντι σε µένα. Είναι γεγονός όµως πως δεν γνώρισα φοιτητική ζωή 

εκτός Πανεπιστηµίου. Όλες οι φιλίες και γνωριµίες κράτησαν όσο κρατούσαν οι σπουδές µου 

και τελείωσαν µαζί µε τις σπουδές µου. Αυτό, φίλοι συνάδελφοι, µε βάζει σε σκέψεις και 

προβληµατίζοµαι. Προβληµατίζοµαι, γιατί στην Ψυχολογία φοιτούν αξιόλογοι φοιτητές και 

µελλοντικοί ψυχολόγοι. Αν λοιπόν τώρα που είναι ακόµα νωρίς, δεν αποβάλλουν από µέσα 

τους τις προκαταλήψεις για τις µειονότητες και τις ειδικές οµάδες, όπως είναι και τα άτοµα µε 

αναπηρία, πώς θα γίνουν αξιόλογοι ψυχολόγοι στο µέλλον;! 

Βέβαια, όλοι σχεδόν οι φοιτητές ήταν πολύ ευγενικοί µαζί µου, πάντα πρόθυµοι να µε 

βοηθήσουν, είτε στα µαθήµατα, είτε στη µετακίνησή µου. Και λέω «σχεδόν όλοι», γιατί 

υπήρχαν και ορισµένοι που ήταν απλά θεατές, όσο εγώ δυσκολευόµουν, είτε να ανέβω την 

ανηφορική κλίση του δρόµου στην είσοδο του 4ου ορόφου, είτε κάπου αλλού. Αλλά αυτοί 

αποτέλεσαν ευτυχώς µειοψηφία, διότι οι περισσότεροι ήταν ευαισθητοποιηµένοι, όσον αφορά 

την παροχή βοήθειας. Ωστόσο, ουσιαστική επικοινωνία και βαθιά φιλία ∆ΕΝ υπήρχε… 
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Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι τα όποια προβλήµατα συνάντησα δε µε 

εµπόδισαν να χαρώ τα φοιτητικά µου χρόνια. Ήδη, αρχίζει να µου λείπει το πρωινό ξύπνηµα 

για να πάω να παρακολουθήσω κάποιο µάθηµα, ή το ψάξιµο ύλης και το διάβασµα για τις 

εξετάσεις… 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα όλους εσάς που βοηθάτε να βγουν προς τα 

έξω, αυτά που υποτίθεται έπρεπε να τα θεωρούµε δεδοµένα. Επίσης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω όλους εκείνους που έδωσαν χρώµα στα φοιτητικά µου χρόνια. Ένα µεγάλο 

«ευχαριστώ» στους καθηγητές – όχι µόνο για τις γνώσεις που µου πρόσφεραν – αλλά κυρίως 

για το ότι έβλεπαν σε µένα το φοιτητή κι όχι το άτοµο µε αναπηρία. Θα ήταν µεγάλη 

παράλειψη να µην ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της σχολής και κυρίως την επιστασία του 

κτιρίου µας, γιατί οι επιστάτες µε «ανέχτηκαν» όλα αυτά τα χρόνια µε τις γκρίνιες µου, όσον 

αφορά τα τεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπιζα και τους ευχαριστώ που είχαν πάντα την 

ευχάριστη διάθεση να µε εξυπηρετήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ µέρους όλων των 

φοιτητών µε κινητικό πρόβληµα τον Κοσµήτορα κ. Πελεγρίνη, που προσπάθησε να µας 

εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες στο χώρο στάθµευσης. Τέλος, ευχαριστώ πολύ τους 

διοργανωτές της σηµερινής ηµερίδας που µου έδωσαν τη δυνατότητα να µοιραστώ µαζί σας 

τις εµπειρίες µου, καθώς και όλους εσάς  για την προσοχή σας. 

Θα κλείσω µε µια ευχή : Αφού ο κλάδος µας (η Ψυχολογία) είναι ανθρωπιστικός – 

γιατί η Ψυχολογία ΕΙΝΑΙ για τον Άνθρωπο – ας κάνουµε τη σχολή µας πιο ανθρώπινη… 

 

Ευχαριστώ πολύ! 
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Προσωπικές εµπειρίες φοιτητών µε αναπηρία: Σχόλια 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΟΥ 

Σχολική Ψυχολόγος στο 1ο Ειδικό Σχολείο ∆ραπετσώνας 

∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Ψυχολογικής 

Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

 

 Οι οµιλίες που προηγήθηκαν ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές. Ακούστηκαν πολλά και 

ενδιαφέροντα πράγµατα.  

 Σχεδόν όλες οι οµιλήτριες αναφέρθηκαν στην έλλειψη ουσιαστικών υποδοµών, που 

θα διευκόλυναν σε µεγάλο βαθµό την ισότιµη συµµετοχή των φοιτητών µε αναπηρία στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Το θέµα της προσβασιµότητας τονίστηκε ιδιαίτερα. Οι φοιτητές 

µε αναπηρία αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα, για να προσέλθουν στις περισσότερες 

Σχολές και για να κινηθούν σε αυτές χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου. Επιπλέον, 

αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα στην παρακολούθηση των µαθηµάτων, στη σωστή 

προετοιµασία για τις εξετάσεις και σε αυτήν ακόµη τη διαδικασία διενέργειας των 

εξετάσεων. Ορισµένοι από αυτούς όπως οι φοιτητές µε προβλήµατα ακοής, δεν µπορούν να 

παρακολουθήσουν τα µαθήµατα, άλλοι όπως οι φοιτητές µε προβλήµατα όρασης δεν 

µπορούν έγκαιρα και αποτελεσµατικά να µελετήσουν την ύλη των µαθηµάτων, καθώς πρέπει 

να βρουν κάποιο φορέα ή πρόσωπο να τους µαγνητοφωνήσει την ύλη αυτή. Τα συγγράµµατα 

δίνονται αργά και έτσι δεν προλαβαίνουν οι φοιτητές µε αναπηρία να προετοιµαστούν σωστά. 

∆εν υπάρχει πάντα η δυνατότητα να ενηµερωθούν έγκαιρα για τη συγκεκριµένη ώρα και το 
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συγκεκριµένο τόπο εξετάσεων. Ούτε ο τρόπος εξετάσεων προσαρµόζεται πάντα στις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

 Οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη Τεχνολογία δεν παρέχονται στις 

περισσότερες σχολές και οι φοιτητές µε αναπηρία δεν είναι πάντα γνώστες τους. 

 Ένας άλλος τοµέας στον οποίο αναφέρθηκαν οι οµιλήτριες είναι οι διαπροσωπικές 

σχέσεις. Όσον αφορά τις σχέσεις µε τους Καθηγητές φάνηκε ότι αυτές εξαρτώνται από την 

ευαισθησία και τη γνώση των διδασκόντων. Ορισµένοι είναι ενηµερωµένοι και καταβάλλουν 

προσπάθειες για ισότιµη αντιµετώπιση όλων των φοιτητών, µε ή χωρίς αναπηρία. Άλλοι, 

πάλι, φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν πώς να προσαρµόσουν την διδακτική και εξεταστική 

διαδικασία στις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών µε αναπηρία. Τονίστηκε το ζήτηµα των 

µηχανισµών άµυνας που εγείρει η αναπηρία στους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωµένοι µε 

αυτήν. Αυτό δεν ισχύει, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των οµιλητριών µόνο για τους διδάσκοντες 

αλλά και για τους συµφοιτητές. Ορισµένοι φαίνεται ότι καταβάλλουν προσπάθειες να 

αλληλεπιδράσουν µε τους φοιτητές µε αναπηρία και άλλοι όχι. Ωστόσο, όλες σχεδόν οι 

οµιλήτριες τόνισαν το γεγονός ότι «φοιτητική ζωή εκτός Πανεπιστηµίου» δεν έζησαν και 

φιλίες δεν δηµιούργησαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουµε στο µυαλό µας. 

 Γεγονός είναι ότι έχουν γίνει σηµαντικά «βήµατα προόδου» τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικές τουαλέτες, αναβατόρια, ειδικές πτυσσόµενες πλατφόρµες έχουν δηµιουργηθεί σε 

Σχολές όπως η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό 

καταβάλλει προσπάθειες για την καλύτερη φοίτηση των νέων µε αναπηρία. Ωστόσο, η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και η υλοποίησή τους είναι εξαιρετικά αργές. Αυτό φανερώνει 

ότι παρόλες τις καλές και φιλότιµες προσπάθειες όλων µας, το ζήτηµα της φοίτησης ατόµων 

µε αναπηρία σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, χρήζει ουσιαστικότερης και πιο 

οργανωµένης αντιµετώπισης. ∆εν είναι δυνατόν να εξαρτάται η φοίτηση πολιτών της χώρας 

αυτής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ενέργειες ορισµένων ατόµων ή εθελοντών. Είναι 

απαραίτητο να δηµιουργηθούν Ειδικές Υπηρεσίες Υποδοχής, Ενηµέρωσης και Συνοδείας. 

Αποστολή τους θα είναι όχι µόνο να οργανώσουν όλες τις προσπάθειες για την ισότιµη 

φοίτηση των ατόµων µε αναπηρία στα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αλλά και να 

συνεργαστούν µε αρµόδιες Υπηρεσίες στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και µε Υπηρεσίες 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Ακούσαµε την κυρία Καστρινάκη να µιλά για 

συναισθηµατικό και πρακτικό κενό στην εκπαίδευση, κενό δεξιοτήτων που θα διευκόλυναν 

την ουσιαστική ένταξη των φοιτητών µε αναπηρία. Ακούσαµε για ποικίλες ανάγκες των 

φοιτητών, οι οποίες, για να αντιµετωπιστούν, χρειάζεται µεγάλη προετοιµασία σε ποικίλους 

τοµείς (π.χ. προετοιµασία ειδικά διαµορφωµένων σηµειώσεων, συµβολή της τεχνολογίας, 
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διαµόρφωση χώρων, συµβουλευτική ∆ιδακτικού και ∆ιοικητικού προσωπικού σε θέµατα 

σχετικά κ.λ.π.). Αυτά όλα, για να γίνουν, πρέπει να θεσµοθετηθούν. Σίγουρα φιλότιµες 

προσπάθειες όπως αυτές που έχουν γίνει στα πλαίσια λειτουργίας του Εργαστηρίου 

Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι θεµιτές. ∆εν λύνουν όµως το 

πρόβληµα. Χρειάζονται κατάλληλες δοµές και κατάλληλοι άνθρωποι που θα εργάζονται γι’ 

αυτόν τον σκοπό. 

Εκτός όµως από τις θεσµοθετηµένες προσπάθειες χρειάζεται διάλογος των ατόµων µε 

αναπηρία µε την Πανεπιστηµιακή και την ευρύτερη κοινότητα και όχι µόνο µε ειδικούς. 

Αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνει και µάλιστα από τους ίδιους τους φοιτητές µε αναπηρία. 

Αυτοί θα αποτελέσουν τους «οδηγούς» στην όλη προσπάθεια και σε συνεργασία µε την 

κοινότητα θα διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους. Τελικά, όλοι µαζί θα συµβάλλουµε, ώστε η 

αποδοχή της διαφορετικότητας να γίνει πραγµατικότητα. ∆ιαφορετικά θα παραµείνουµε σε 

«ηµίµετρα» που θα «χαϊδεύουν» το πρόβληµα, δεν θα το επιλύουν όµως. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕψυΣυΦοι) 

 

Συνδιοργάνωση: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  

ΑΤΟΜΩΝ µε ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµΑ) 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΓΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

ΗΜΕΡΙ∆Α 

 

Πανεπιστήµιο για Όλους  

Όροι και προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών µε 

αναπηρία στην ακαδηµαϊκή ζωή 

 

 

 

 

Είσοδος ελεύθερη 

 

Τρίτη 2 ∆εκεµβρίου 2003 
Αµφιθέατρο Aula 

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστηµιόπολις 

Ώρα: 09:00-18:00 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 

 

Αναστασία Καλαντζή-Azizi 

Γιάννης Βαρδακαστάνης 

Θεοδόσιος Πελεγρίνης 

Λαυρέντης ∆ελλασούδας 

∆έσποινα Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου 

Αθηνά  Ζώνιου-Σιδέρη 

Αναστασία Ευκλείδη 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 

 

Ανδρέας Μπολοβίνος 

Φλωρεντία Μπακοµήτρου 

Ελένη Σοφιανίδου 

Ολυµπία Παπαϊωάννου 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Ασπασία Τασίου 

Χριστίνα Γκούντη 

Σοφία Λαρδούτσου   

Σοφία Ξένου 

Ελένη Αρµάου 

Αθηνά Αδαµίδου 
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9.00-9.30 

 

Εγγραφές 

 

            

9.30-10.30 

 

Άνοιγµα εργασιών ηµερίδας 

Χαιρετισµοί 

 

 

Ώρα 10.30-13.00 

   

Α’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  

Ελληνική Εµπειρία για τα Άτοµα µε Αναπηρία  

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Πρόεδρος: Α. Ζώνιου-Σιδέρη 

 

Η ισότιµη συµµετοχή των φοιτητών µε αναπηρία  

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση  

Χρήστος Αλεξίου 

 

Πανεπιστηµιακές Σπουδές των Νέων µε Αναπηρία:  

Πραγµατικότητα και Προοπτικές 

Αναστασία Ευκλείδη 

 

Άτοµα µε αναπηρία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

Όλγα Στασινοπούλου, Μαριάννα Ψύλλα και Κατερίνα Μαυριγιαννάκη 

 

Η Ηλεκτρονική Πρόσβαση ως προϋπόθεση για την Ηλεκτρονική  

Ενσωµάτωση Φοιτητών µε Αναπηρία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Κώστας Στεφανίδης 
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Φυσική Προσβασιµότητα στο Πανεπιστήµιο 

Γιάννης Πολυχρονίου 

 

Υπηρεσίες που παρέχουν τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των ΑΕΙ  

και ΤΕΙ της χώρας στους φοιτητές και πτυχιούχους µε αναπηρία\ 

Αύρα Βαζαίου 

 

∆ράση του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών  

του Πανεπιστηµίου Αθηνών σχετικά µε τους φοιτητές µε αναπηρία 

Φλωρεντία Μπακοµήτρου 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

13.00-14.00 

 

Μεσηµεριανή ∆ιακοπή 

 

 

14.00-15.30 

 

Β’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  

Προσωπικές Εµπειρίες Ελλήνων Φοιτητών µε Αναπηρία 

Πρόεδρος: Ελένη Σοφιανίδου 

 

Εµπειρίες Φοιτητών 

Κατερίνα Καστρινάκη, Σταµατίνα ∆ρίτσα,  

Θεοδώρα Φαρδέλλα, Ελένη Αρµάου, Αθηνά Αδαµίδου 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

15.30-17.00 
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Γ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

Ευρωπαϊκή Εµπειρία-Προτάσεις  

Πρόεδρος: Αναστασία Καλαντζή-Αzizi 

 

Υπηρεσίες Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Συµβουλευτικής  

για Μαθητές και Φοιτητές µε Αναπηρία 

∆έσποινα Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου 

 

Ευρωπαϊκή εµπειρία σχετικά µε τους φοιτητές µε αναπηρία 

Ανδρέας  Μπολοβίνος  

 

Υποστηρικτικές Πολιτικές Προτάσεις της Ελληνικής Πολιτείας  

για τους φοιτητές µε αναπηρία 

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

17.00-17.30 

 

Κλείσιµο ηµερίδας - ∆ιακήρυξη   
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------------------------------------------------ 

 

Πανεπιστήµιο για Όλους 

Όροι και προϋποθέσεις  

πλήρους ένταξης των φοιτητών  

µε αναπηρία  

στην ακαδηµαϊκή ζωή 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Αδαµίδου Αθηνά, Φοιτήτρια του Προγράµµατος Ψυχολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Αλεξίου Χρήστος, τ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 

Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων, Μέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας της ΕΣΑΕΑ και 

µέλος του ∆.Σ. του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία 

 

Αρµάου Ελένη, Φοιτήτρια Τµήµατος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστηµίο Αθηνών 

 

Βαζαίου Αύρα, Ψυχολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

 

Βαρδακαστάνης Γιάννης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία και 

του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία 

 

∆ρίτσα Σταµατίνα, Φοιτήτρια του Προγράµµατος Ψυχολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Ευκλείδη Αναστασία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Κέντρου Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής 

Υποστήριξης, Τµήµα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 

Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ 

 

Καλαντζή-Αzizi Αναστασία, Καθηγήτρια, ∆ιευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογικής 

Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τοµέας Ψυχολογίας, Φιλοσοφική 

Σχολή 

 

Καστρινάκη Κατερίνα, Ψυχολόγος, υπάλληλος της ΓΓΝΓ 

 

Μαυριγιαννάκη Κατερίνα, Κοινωνική Ανθρωπολόγος 
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Μπακοµήτρου Φλωρεντία, Κλινική Ψυχολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ ψυχολογίας, Γενικό 

Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήµων», Επιστηµονική Συνεργάτιδα του 

Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

Συντονίστρια δράσεων για Φοιτητές µε αναπηρίες, Τοµέας Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή 

 

Μπολοβίνος Ανδρέας, Παιδοψυχίατρος, Επιστηµονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου 

Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

 

Πολυχρονίου Γιάννης, Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Συνεργάτης του Γραφείου Μελετών για 

ΑµΕΑ του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 

Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου ∆έσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τοµέας Ψυχολογίας, 

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών  

 

Σοφιανίδου Ελένη, Σχολική Ψυχολόγος, ∆ιδάκτωρ ψυχολογίας, 1ο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο 

∆ραπετσώνας, Επιστηµονική Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συµβουλευτικής 

Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Συντονίστρια δράσεων για Φοιτητές µε αναπηρίες 

Τοµέας Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή 

 

Στασινοπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,  Πάντειο Πανεπιστήµιο 

 

Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του 

Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας και Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

Φαρδέλλα Θεοδώρα, Φοιτήτρια του Προγράµµατος Ψυχολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Ψύλλα Μαριάννα, Επίκουρη καθηγήτρια, Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της  

στους χορηγούς της Ηµερίδας 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΑLPHA BANK 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

SCAN IDEAL 

 


