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Τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι από τις πιο περιθωριοποιημένες και μει-
ονεκτούσες ομάδες μέσα στην κοινωνία. Ιστορικά, αντιμετωπίζονταν συχνά με 
προκατάληψη και απορρίπτονταν από το κοινωνικό σύνολο. Βίωναν συνεχώς 
στερήσεις και θεωρούνταν «αντικείμενα» οίκτου, φόβου ή και τα δύο, καταπι-
έζονταν, ενώ με την άνοδο του ευγονικού κινήματος θεωρήθηκαν και απειλή 
για την ποιότητα της ανθρώπινης φυλής (Parmenter, 2019). Οι άνθρωποι τους 
αγνοούσαν ή τους φοβούνταν, διότι οι διαφορές που είχαν σε σχέση με τους 
άλλους ανθρώπους στις ικανότητες και στην εμφάνιση δεν μπορούσαν να γί-
νουν κατανοητές. Το βασικό γνώρισμα, λοιπόν, ήταν η γενικότερη εκτόπιση 
των ατόμων με νοητική αναπηρία από την κοινωνία. Αυτή η στάση οδήγησε σε 
μια ποικιλία σωματικών και ψυχολογικών πρακτικών διαχωρισμού, οι οποίες 
κορυφώθηκαν με την ευρέως διαδεδομένη ιδρυματοποίησή τους τον 20ό αιώνα 
(Matheis, 2019). 

Στη συνέχεια, ο συνδυασμός φιλοσοφικών και κοινωνικών δυνάμεων, συ-
μπεριλαμβανόμενης της αρχής της ομαλοποίησης (Culham & Nind, 2003), 
επέσπευσε την αλλαγή παραδείγματος, τουλάχιστον στον Δυτικό κόσμο, όσον 
αφορά στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών στα άτομα με νοητική αναπηρία. 
Θεσπίστηκε νομοθεσία που οδηγούσε στη σταδιακή μείωση διαφόρων πολιτικών 
διαχωρισμού στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στη στέγαση (Parmenter, 
2019), ενώ σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι για τη βελτίωση της θεραπείας 
και της φροντίδας των ατόμων με νοητική αναπηρία. 
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Το κίνημα της αποϊδρυματοποίησης στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική 
είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση του αριθμού των ατόμων με νο-
ητική αναπηρία που διέμεναν σε ιδρυματικές δομές (Mansell & Ericsson, 2013). 
Οι προκλήσεις, μάλιστα, της αποϊδρυματοποίησης βρίσκονταν κυρίως στην 
ανάπτυξη και συντήρηση ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών που επέτρεπε 
ταυτόχρονα στα άτομα με νοητική αναπηρία να ενταχθούν μέσα στις κοινότητες, 
ενώ παράλληλα παρείχε υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για την κάλυψη των 
αναγκών τους, ώστε να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν, διασφαλίζοντας και τη 
διαθεσιμότητα των επαρκών πόρων. 

Υπάρχουν, βέβαια, διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων στο Ηνωμένο Βασί-
λειο και στις ΗΠΑ όσον αφορά στη μελέτη της αναπηρίας. Το αναπηρικό κίνημα 
στις ΗΠΑ, στηριζόμενο στα κινήματα των πολιτικών δικαιωμάτων, ασχολήθηκε 
περισσότερο με ζητήματα που αφορούν στη βιωμένη εμπειρία της αναπηρίας 
και ακολούθησε το μειονοτικό μοντέλο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο κυριάρχησε 
το κοινωνικό μοντέλο (Goodley, 2011. Oliver, 1996).

Εξετάζοντας το θέμα της αναπηρίας, διαπιστώνει κανείς, πέρα από τις γνω-
στές λαϊκές αντιλήψεις, απόψεις και δοξασίες/στερεότυπα της αναπηρίας (το 
ηθικολογικό μοντέλο της αναπηρίας και το µοντέλο της προσωπικής τραγωδίας), 
την ύπαρξη µιας πληθώρας επιστηµονικών θεωρητικών και ερευνητικών προ-
σεγγίσεων που κυµαίνονται από τις πιο αυστηρά βιοϊατρικά προσανατολισμένες 
έως τις πιο αυστηρά κοινωνικο-πολιτικά προσανατολισμένες (Πουρκός, 2019. 
Χουχούλη, Αθανασιάδου & Γεωργάκα, 2012).

Σύµφωνα µε τον M. Oliver (1990), το ιατρικό µοντέλο ταυτίζει την αναπηρία 
µε τη βλάβη, θεωρώντας ότι οι βλάβες οδηγούν σε κοινωνικές δυσκολίες και 
σε αποκλεισµό και ότι το άτοµο µε αναπηρία είναι ελαττωματικό. Συνεπώς, 
το ιατρικό µοντέλο στοχεύει στην αποκατάσταση και στην αναγκαιότητα της 
προσαρµογής των ατόμων με αναπηρία σε µια ζωή όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στο πρότυπο του «φυσιολογικού» (Thomas, 2014).

Κατά την C. Thomas, τη δεκαετία του 1970, άτομα με αναπηρία και συλλογι-
κότητες άρχισαν να οργανώνονται και να αντιστέκονται απέναντι στη φτώχεια, 
στον αποκλεισµό τους από τον χώρο της εργασίας, στον εγκλεισμό τους σε 
ιδρύματα και στη γενικότερη επιβαλλόμενη εξάρτησή τους (Thomas, 2014). 
Αυτοί οι πολιτικοί αγώνες κατέληξαν σε µια νέα οπτική για την αναπηρία, 
απομακρυσμένη από το ιατρικό μοντέλο.

Συγκεκριμένα, στο νέο πλαίσιο της κοινωνικής προσέγγισης, η αναπηρία 
έπαψε σταδιακά να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά προστατευτικά ως μια 
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ιατρική κατάσταση και έλαβε μια κοινωνική διάσταση, στα πλαίσια μιας πα-
γκόσμιας φιλοσοφίας που εκσυγχρονίζει και αλλάζει την κοινωνία προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού της. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα την άρση μιας στρεβλής εικόνας για την αναπηρία, η οποία 
ενίσχυε τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς διαχωρισμούς, την αποκλειστική 
ιατρικοποίηση της αναπηρίας, τους ντετερμινιστικούς ορισμούς, καθώς και τον 
ηθικά φορτισμένο χαρακτήρα της κανονικότητας και τα αρνητικά στερεότυπα 
για τα άτομα με αναπηρία.

Καθοριστικός, επίσης, παράγων στη νέα θεώρηση των πραγμάτων ήταν 
η αποδοχή της κοινωνικής προσέγγισης της έννοιας της αναπηρίας που δίνει 
κυρίως έμφαση στον εντοπισμό και στην εξάλειψη των διάφορων εμποδίων 
που υπάρχουν όσον αφορά στις ίσες ευκαιρίες και στην πλήρη συμμετοχή των 
ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής. Οι αρχικοί εκφραστές του 
κοινωνικού μοντέλου (Barnes, 1991, 1999. Oliver, 1990, 1996) έχουν κάνει μια διττή 
διάκριση μεταξύ της βλάβης (απώλεια ή έλλειψη οργάνου ή μηχανισμού του 
σώματος) και της αναπηρίας (που αναφέρεται σε ψυχολογικές και κοινωνικές 
διαστάσεις, διακρίσεις και αποκλεισμούς αυτών των ατόμων). Οι υποστηρικτές 
του κοινωνικού μοντέλου δηλώνουν, επίσης, ότι η αναπηρία υπάρχει λόγω της 
ετικετοποίησης ή των πολιτισμικών αναπαραστάσεων και των κοινωνικών 
στάσεων και προκαταλήψεων απέναντι στις ανθρώπινες διαφορές και όχι λόγω 
της ίδιας της διαφοράς (βλ. Kauffman & Hallahan, 2009). Ωστόσο, οι αναπηρίες 
δεν κατασκευάζονται απλά και μόνο από μεροληψία και άγνοια και δεν είναι 
ουδέτερες συνθήκες (Harris, 2000, 2002).

Ειδικότερα, αναγνωρίζεται ότι το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας έχει 
εξυπηρετήσει κυρίως άτομα με σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες σε 
κάποιον βαθμό, τόσο πολιτικά στην υποστήριξη του κοινωνικού κινήματος όσο 
και ψυχολογικά στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και στην οικοδόμηση μιας 
θετικής εντύπωσης της ένταξης σε συλλογικότητες (Shakespeare, 2013). Η αλ-
λαγή και η μετατόπιση της οπτικής της αναπηρίας από μια ατομική βλάβη στα 
κοινωνικά εμπόδια έχει επίσης αναδείξει την έννοια του καθολικού σχεδιασμού 
ως ενός μοντέλου επανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου που εξυπηρετεί ένα 
ευρύ φάσμα αναγκών και ικανοτήτων των ειδικών πληθυσμών, ώστε να δια-
σφαλιστεί η καθολική συμμετοχή τους με όρους δικαιοσύνης, αυτοδιάθεσης 
και αξιοπρέπειας.

Ωστόσο, το κοινωνικό μοντέλο ή και το μοντέλο του καθολικού σχεδιασμού δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς όλα τα εμπόδια που δημιουργούνται είτε 
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από γνωστικούς ή διανοητικούς περιορισμούς είτε από οικονομικές ανισότητες, 
ή και άνιση ακόμη κατανομή της εξουσίας (Anastasiou & Kauffman, 2011, 2012. 
Danermark & Covianitis Gellerstedt, 2004. Shakespeare, 2006, 2013. Williams, 
1999). Μερικοί, επομένως, αλλά όχι όλοι οι περιορισμοί που βιώνουν τα άτομα 
με αναπηρίες μπορεί να αποδοθούν αποκλειστικά στις κοινωνικές συμπεριφο-
ρές, στις στάσεις ή στα εμπόδια (Anastasiou & Kauffman, 2013. Shakespeare, 
2006). Η αναγνώριση κυρίως της διπλής φύσης των αναπηριών −ότι δηλαδή οι 
αναπηρίες δεν είναι ούτε καθαρά κοινωνικές ούτε καθαρά ένα ζήτημα βλάβης− 
είναι κρίσιμη. Οι αναπηρίες παρουσιάζουν ειδικές προκλήσεις, και σε πολλές 
περιπτώσεις αυτές οι προκλήσεις υπερβαίνουν τα υπάρχοντα προβλήματα κοι-
νωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής καταπίεσης (βλ. Anastasiou & Kauffman, 
2011, 2012, 2013. Kauffman & Badar, 2014. Kauffman & Landrum, 2009).

Συνεπώς, η έννοια της αναπηρίας βρίσκεται τόσο στη βιολογία όσο και στην 
κοινωνία, καθώς και στην αλληλεπίδρασή τους κατά τη διάρκεια της ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων και ευαίσθητων περιόδων της ανθρώπινης 
ανάπτυξης και επιγενετικά (Anastasiou & Kauffman, 2013). Η άρνηση του ρόλου 
της βιολογίας στην αναπηρία αποκλείει, επίσης, τις καθημερινές εμπειρίες 
και τους περιορισμούς, οι οποίοι για ορισμένα άτομα με αναπηρίες είναι πολύ 
σημαντικοί (Shakespeare & Watson, 2002).

Εν τούτοις, διαφορετικά άτομα, με εντελώς διαφορετικά βιώματα αλλη-
λεπίδρασης και με εντελώς διαφορετικά προβλήματα στην εξέλιξή τους, 
κατατάχθηκαν στην ευρύτερη κατηγορία της αναπηρίας. Η πολυπλοκότητα, 
όμως, η αοριστία, η γενικότητα και οι δυσκολίες που υπάρχουν στο να οριστεί 
με ακρίβεια η έννοια της αναπηρίας δεν συνεισφέρουν στην αποσαφήνιση του 
όρου. Αντίθετα, δημιουργούν ή ενισχύουν το έδαφος για την ανάδυση κοινωνικών 
αναπαραστάσεων και ωραιοποιημένων παραγώγων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται πλέον από τη διεθνή βιβλιογραφία στο επίπεδο 
της λειτουργικότητας, της προσαρμοστικής ικανότητας και της ποιότητας 
ζωής των ατόμων με αναπηρία (βλ. ενδεικτικά Epstein & Borrell-Carrio, 2005. 
Naidoo, 2006). Η υγεία και οι κοινωνικές δραστηριότητες φάνηκε ότι μπορούν 
να δώσουν στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να διαχειριστούν τη ζωή τους 
στις κοινωνικές καταστάσεις, να τους επιτρέψουν την απόλυτη συμμετοχή και 
να εγγυηθούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής (Rondal, Hodapp, Soresi, Dykens 
& Nota, 2004). 

Αυτό το πεδίο γνώσης σε συνδυασμό µε τα νέα επιτεύγματα της µηχανικής 
και της τεχνολογίας φαίνεται ότι δημιουργεί ενδιαφέρουσες προκλήσεις για πιο 




