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Περί σιερεοιυπων και 
προκαλύφεων ιης αναπηρίας 
Αγαπητή Ελευθερία, 
Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να εκφραστούν κάποιες σκέψεις 

σχετικά µε τα όσα αναφέρει ο κ. Νικόλαος Αλεξ. Φασούλας σε άρθρο του 
µε τον τίτλο: «Τα διαχρονικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις της αναπηρίας» 

το οποίο δηµοσιεύεται στο φύλλο της εφηµερίδας µε ηµεροµηνία 
2 ∆εκεµβρίου 2012. 

Ξεκινώντας λοιπόν ο αρθρογράφος και αναφερόµενος στη γενεσιουργό 
αιτία των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν σήµερα τα άτοµα µε αναπηρία 
σηµειώνει πως αυτή είναι ο αρνητισµός, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 

απέναντι στα άτοµα αυτά. Η οπτική αυτή είναι άκρως απλουστευτική 
διότι η κύρια αιτία κατά την άποψή του υποφαινόµενου για τα προβλήµατα 
των ατόµων µε αναπηρίες σήµερα είναι η έλλειψη πραγµατικά δηµόσιων 
και δωρεάν υποδοµών στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των µεταφορών, 

του αθλητισµού-πολιτισµού κ.λπ. Αυτό συµβαίνει λόγω της ανεπαρκούς 
χρηµατοδότησης των τοµέων αυτών από το κράτος ενώ την ίδια 

στιγµή πακτωλός κρατικού χρήµατος δίνεται απλόχερα σε διάφορες οργανώσεις 
µε αµφίβολα αποτελέσµατα. Όσο για τις προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα αυτά προκύπτουν ως αποτέλεσµα της σηµερινής δοµής της 
ελληνικής κοινωνίας που υπέρτατοι νόµοι της είναι το κέρδος, η εκµετάλλευση 

ανθρώπου από άνθρωπο και ο άκρατος ατοµισµός. Αναφορικά µε 
τη στάση των Μ.Μ.Ε. απέναντι στα άτοµα µε αναπηρίες για την οποία γίνεται 

λόγος (τηλεµαραθώνιοι αγάπης και όλα τα συναφή) είναι απαραίτητο 
να τονιστεί πως µέσα απ' όλα αυτά προωθείται η κυρίαρχη λογική της µεταβίβασης 

της κρατικής ευθύνης για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων 
µε αναπηρία στις διάφορες Μ.Κ.Ο. και φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

Η κατάσταση αυτή στη συνέχεια οδηγεί τους ανθρώπους µε αναπηρία και 
τις οικογένειες τους στο να εγκλωβιστούν στη λογική αυτή µένοντας µακριά 
από κάθε αγωνιστική διεκδίκηση για την ουσιαστική κάλυψη των σύγχρονων 
αναγκών τους. Όσο για το ότι «η αναπηρία είναι επιλογή της ίδιας της ανθρώπινης 

φύσης» πρέπει να τονιστεί πως πρόκειται για επιχείρηµα το λιγότερο 
απαράδεκτο και τελείως αβάσιµο λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο 

εντός του οποίου διατυπώνεται. Αυτό διότι στο κείµενο δεν αναφέρεται 
ούτε λέξη για τα δεκάδες εργατικά ατυχήµατα που συµβαίνουν κάθε χρόνο 
σε χώρους δουλειάς λόγω έλλειψης των απαραίτητων µέτρων υγιεινής 
και ασφάλειας µε αποτέλεσµα να αποκτούν αναπηρία σε αρκετές περιπτώσεις 

βαριάς µορφής δεκάδες εργάτες. Αυτό συµβαίνει διότι η ανθρώπινη 
ζωή αντιµετωπίζεται κυριολεκτικά ως αναλώσιµο υλικό και θυσιάζεται 

στον βωµό της µεγιστοποίησης των κερδών µεγαλοεπιχειρηµατιών. 
Μόνη ρεαλιστική διέξοδος στην κατεύθυνση αντιµετώπισης των τεράστιων 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν σήµερα τα άτοµα µε αναπηρίες 
και οι οικογένειες τους είναι να συστρατευτούν µε το οργανωµένο λαϊκό 
κίνηµα και µέσα από µαζικούς, συντονισµένους και δυναµικούς αγώνες 
να διεκδικήσουν: 

- Πλήρες δηµόσιο και δωρεάν δίκτυο υπηρεσιών ειδικής αγωγής για 
όλα τα άτοµα µε αναπηρία που το έχουν ανάγκη µε την ταυτόχρονη ενσωµάτωση 

σε αυτό όλων των επιτευγµάτων και κατακτήσεων της επιστήµης 
και της τεχνικής. 

- ∆ωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων τεχνικών βοηθηµάτων για µαθητές 
και φοιτητές µε αναπηρία. 

- ∆ωρεάν παροχή θεραπευτικών προγραµµάτων για όλα τα άτοµα µε 
αναπηρία. (Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας 
και ψυχολογικής υποστήριξης). 

- Απαγόρευση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στους τοµείς υγείας 
και εκπαίδευσης. 

- Εξασφάλιση δουλειάς για όλα τα ικανά προς εργασία άτοµα µε αναπηρία 
µε πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα. 

- Όχι στις περικοπές προνοιακών επιδοµάτων και παροχών προς τα 
άτοµα µε αναπηρία και τους χρονίως πάσχοντες που προωθούνται µέσω 
του νέου Κ.Ε.Β.Α. και του νέου κανονισµού παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

- Άµεση µετατροπή όλων των προνοιακών επιδοµάτων που αφορούν 
άτοµα µε µόνιµες αναπηρίες σε κοινωνική σύνταξη και επέκτασή τους στις 
κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία που σήµερα δεν τα λαµβάνουν. 

Βάγιας Ευάγγελος 
παραπληγικός, πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών Α.Π.Θ. 
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