
Παγκόσμια ημέρα 
ατόμων με αναπηρία

3 Δεκεμβρίου





Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Παγκόσμια Ημέρα 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 

3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα Δράσης για τα 

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στοχεύει 
στην προώθηση της κατανόησης σε θέματα 

αναπηρίας και στην κινητοποίηση υποστήριξης της 
αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ατόμων με 

αναπηρία.



…ειδικές ανάγκες;

Κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία η οποία χρίζει 
ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο …

1ον) να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του
Και

2ον) να ενταχθεί στη κοινωνία. 

Αυτές μπορεί να είναι:
✓ αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) 

✓ σωματικές αναπηρίες (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα) 
✓ νοητική υστέρηση

✓ χρωμοσωμικά σύνδρομα
✓ Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός)

κ.ά. 

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. 



Ήξερες ότι…;

✓ Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, 
ζουν με αναπηρίες. 

✓ Από το ένα δισεκατομμύριο άτομα με ειδικές ανάγκες παγκοσμίως, το ένα πέμπτο εξ αυτών, δηλαδή 

110-190 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην 
καθημερινότητα τους. 

✓ Επιπλέον, το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται άμεσα από την αναπηρία, 

όπως οι άνθρωποι που τους φροντίζουν και τα μέλη της οικογένειας.



Τι βιώνουν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι;

…έχουμε άραγε αναρωτηθεί…



στιγματισμός και διακρίσεις περιθωριοποίηση

έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης

μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτίρια και πληροφορίες

λιγότερες οικονομικές ευκαιρίες χειρότερη υγεία χαμηλότερη εκπαίδευση

ανεργία υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία

αποκλεισμός από αστικές και πολιτικές διαδικασίες υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας

περιορισμένη ή και μηδαμινή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την αποκατάσταση

η φωνή τους συντριπτικά καταπιέζεται σε κοινωνικά θέματα



Ας είμαστε ειλικρινείς!



Βιώματα και εμπειρίες ατόμων με αναπηρία



«Τι θα ‘θελα;

Θα ‘θελα να µπορώ να βγαίνω από το σπίτι µου εύκολα. 
Να µπαίνω µε το αµαξίδιο στο λεωφορείο και να πηγαίνω στο σχολείο, στη δουλειά ή για διασκέδαση.
Τι ωραία θα ήταν, να µπορώ να διασχίσω µια λεωφόρο, ν’ ανεβοκατεβώ στις διαβάσεις και να περπατήσω 
στο πεζοδρόµιο.
Θα µ’ άρεσε, µε τη βοήθεια του σκύλου οδηγού και το λευκό µου µπαστούνι, να πάω κάπου για φαγητό.
Να µπορώ να καταλάβω µια συζήτηση ή µια ταινία γιατί έχει διερµηνεία κωφών.
Εγώ, που έχω κάποιο σωµατικό, ψυχικό ή πνευµατικό έλλειµµα, δυσκολεύοµαι να επιβιώσω στην Ελλάδα.
Εγώ, όµως θέλω να ζήσω, και µάλιστα εδώ. 
Σ’ αυτόν τον τόπο.» 



Κάθε φωνή που ακούω έχει διαφορετική θερμοκρασία. Τη νιώθω και τη βλέπω με τα μάτια του νου, με 
διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με την τονικότητά της. Μπορώ να καταλάβω πότε κάποιος άνθρωπος με 

ειρωνεύεται, πότε μου λέει ψέματα, πότε μου μιλάει απλά για να μου μιλήσει, πότε είναι ανώριμος, 
κακοποιημένος, απελπισμένος, ερωτευμένος ή αγχωμένος, υστερικός, ειλικρινής, δοτικός, φροντιστικός ή 
κάποιος συνδυασμός όλων αυτών. Σε μερικές περιπτώσεις, καταλαβαίνω και πότε κάποιος με κοιτάζει ή τι 

νιώθει, δίχως να χρειάζεται να μου μιλήσει. 

Το καθετί αντιστοιχεί για εμένα σε μια συγκεκριμένη αίσθηση και χρώμα ή και σχήμα. 

Όλα αυτά τα έχω κατανεμημένα μέσα στο μυαλό μου. Το ίδιο συμβαίνει και με τις λέξεις και με τους 
ήχους. Αναλόγως τι ακούω, βλέπω κι αντίστοιχα χρώματα ή και σχήματα. Όταν ακούω λέξεις ή αριθμούς, 

βλέπω και τα γράμματα και τους αριθμούς, χρωματισμένα στον αέρα. Αυτό, είναι μια νευρολογική 
κατάσταση που λέγεται «συναισθησία». Η συναισθησία είναι η αυτόματη αντίληψη ενός ερεθίσματος με 
μια άλλη αίσθηση από αυτήν που του αναλογεί. Υπάρχουν πολλά είδη συναισθησίας: κάποιοι, π.χ., μπορεί 

τρώγοντας ένα φαγητό να βλέπουν αντιστοίχως ένα χρώμα. 

Εγώ βλέπω ό,τι ακούω, μόνο που δεν βλέπω.

Η αντίληψη του κόσμου από μια τυφλή κοπέλα…



Βλέπεις, καθώς έμπαινα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια της εφηβείας, τότε που όλοι μας
αναρωτιόμαστε πού ανήκουμε, πού «ταιριάζουμε», με έπιασε απελπισία. Το σώμα μου με
έκανε να νιώθω ότι δε θα μπορέσω ποτέ να είμαι «φυσιολογικός». Το γεγονός της
διαφορετικότητάς μου δεν μπορούσε να αποκρυβεί από τους συμμαθητές μου. Όσο
προσπαθούσα να επιδοθώ σε φυσιολογικές δραστηριότητες, όπως το κολύμπι και το
skateboard, τόσο συνειδητοποιούσα πως υπήρχαν κάποια πράγματα που απλά ήταν αδύνατο
να καταφέρω ποτέ να κάνω.

Το γεγονός ότι κάποια άσπλαχνα παιδιά με αποκαλούσαν φρικιό και
εξωγήινο δε βοηθούσε. Είμαι άνθρωπος κι εγώ, και ήθελα ασφαλώς
να είμαι όπως όλοι οι άλλοι – δε φαινόταν να έχω πολλές ελπίδες για
κάτι τέτοιο. Ήθελα να είμαι αποδεκτός. Ένιωθα ότι δεν είμαι. Ήθελα
να ανήκω. Φαινόταν πως δεν τα κατάφερνα. Και συνάντησα
μπροστά μου τοίχο.

Η καρδιά μου υπέφερε. Είχα απελπιστεί. Οι αρνητικές σκέψεις με
κατέβαλαν και δεν έβρισκα νόημα στο να ζω. Ένιωθα μόνος ακόμα
και όταν ήμουν με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.
Ανησυχούσα πως θα είμαι πάντα βάρος για τους ανθρώπους που
αγαπούσα.

Νικ Βούισιτς



Ο κόσμος που έχει όραση σε αποδέχεται;

Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Πολλοί με λυπούνται και το εκδηλώνουν με διάφορους τρόπους, φαίνεται 
ο τρόπος που σου μιλάει κάποιος, το ύφος του, περνάω από κάπου και ακούω σχόλια μεταξύ 
τους «το κοριτσάκι δεν βλέπει», «το κακόμοιρο». Τελευταία ήθελα να βρω σπίτι να νοικιάσω και 
επειδή δεν έχω όραση δεν μου εμπιστευόντουσαν τα σπίτια τους, αυτό με είχε ενοχλήσει και 
στεναχωρήσει… Μια κυρία μου είπε χαρακτηριστικά «θέλουμε κάποιος να μας το προσέξει το 
σπίτι…», δεν έλεγε όχι αλλά η γενικότερη στάση της αυτό έδειχνε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι 
που έχουν αντίληψη και μου συμπεριφέρονται φυσιολογικά σα να μην βλέπουν ότι έχω 
πρόβλημα όρασης, σαν κανονικό άνθρωπο γιατί ουσιαστικά αυτό είμαι, ένα κανονικό άτομο.

Θέλω να μπορέσω να συνεχίσω να ζω με αξιοπρέπεια σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής μου. Να μην σταματήσω να ζω ό,τι και αν συμβεί!

Συνέντευξη σε μια τυφλή νεαρή κοπέλα



Τα άτομα με αναπηρία δεν θέλουν λόγια…
αλλά πράξεις!











✓ Αντιμετώπισέ με όπως κάθε άνθρωπο. Θα χαρώ αν είσαι ευγενικός μαζί μου!

✓ Μη μου μιλάς σα να μην καταλαβαίνω, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο για να 
επεξεργαστώ αυτό που λες και να απαντήσω (συνήθως 10’’ είναι αρκετά).

✓ Δώσε μου καθαρές και ακριβείς οδηγίες. Προτιμώ να μου δείξεις τι να κάνω παρά 
να μου πεις τι να κάνω.

✓ Ενθάρρυνέ με και πίστεψε το ότι μπορώ να τα καταφέρω. Μου δίνεις κουράγιο με 
αυτό τον τρόπο!

✓ Μη με αποφεύγεις! Σε παρακαλώ μίλησέ μου και έλα να με γνωρίσεις.

Συμβουλές αλληλεπίδρασης με άτομα με νοητική υστέρηση και 
χρωμοσωμικά σύνδρομα



Άτομα με αναπηρία που ξεχώρησαν…



Μπετόβεν (κώφωση)

Όμηρος (τύφλωση)

Έλληνες χρυσοί παραολυμπιονίκες

Άγιος Άνθιμος ο εν 
Κεφαλληνία (τύφλωση)Stephen Hawking (νευρολογική νόσος)

…και άλλοι 
πολλοί…



Τιμή στους χιλιάδες ανάπηρους 
πολέμου του 1940



Να! 
Μια εναλλακτική απασχόληση για τον ελεύθερο χρόνο…

Κλείνοντας...

Εκμάθηση νοηματικής γλώσσας!


