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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι οι ισοδύναμοι Ολυμπιακοί Αγώνες για τους
αθλητές με κινητικές, οπτικές ή διανοητικές αναπηρίες.

Ιστορικό
Οι πρώτοι αγώνες για αθλητές με αναπηρία έγιναν το 1948 στο Στόουκ Mάντεβιλ
στην Αγγλία. Την ημέρα της τελετής έναρξης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
1948 στο Λονδίνο, ξεκίνησαν και θεσμοθετήθηκαν οι αγώνες του Στόουκ Mάντεβιλ
και πραγματοποιήθηκε η πρώτη αθλητική διοργάνωση για αθλητές με αμαξίδιο.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, αθλητές από την Ολλανδία συμμετείχαν σε αυτούς τους
αγώνες και έτσι γεννήθηκε το διεθνές κίνημα που είναι γνωστό πλέον ως
Παραολυμπιακό κίνημα.
Οι πρώτοι Αγώνες Ολυμπιακού χαρακτήρα για αθλητές με αναπηρία οργανώθηκαν το
1960 στην Ρώμη, ύστερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ίδια πόλη. Θεωρούνται
ως οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Περίπου 400 αθλητές από 23 χώρες
συμμετείχαν σε 8 αθλήματα, 6 από τα οποία εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο
αγωνιστικό πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων (Τοξοβολία, Κολύμβηση,
Ξιφασκία, Καλαθοσφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Στίβος).
Από τότε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, πάντα την ίδια
χρονιά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1976 στο Τορόντο, προστέθηκαν και άλλες
κατηγορίες αναπηρίας και γεννήθηκε η ιδέα της συγχώνευσης διαφορετικών
κατηγοριών αθλητών με αναπηρία για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές
διοργανώσεις. Την ίδια χρονιά έγιναν και οι πρώτοι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί
Αγώνες στην Σουηδία.
Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της Σεούλ (1988) ξεχώρισαν και από το γεγονός ότι οι
Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες φιλοξενήθηκαν στην ίδια χώρα, στην ίδια
πόλη και χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες εγκαταστάσεις με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έκτοτε, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες γίνονται πάντα στην ίδια πόλη με τους
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από το 1960, έχουν διοργανωθεί δώδεκα (12) Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες και
εννέα (9) Χειμερινοί. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες έχουν εξελιχθεί πλέον στο δεύτερο
μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά τους Ολυμπιακούς.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες (Paralympic Summer
Games) είναι σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Επιπρόσθετα, σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, οι
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες (Paralympic Winter Games) αναδείχθηκαν σε
σημαντικό γεγονός του ημερολογίου των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων,
καθώς για πρώτη φορά διεξήχθησαν το 1976 στο Ornskoldsvik της Σουηδίας, αλλά η
ιδέα είναι πολύ παλαιότερη (www.paralympiceducation.ca)
Στην αρχική τους μορφή, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν πριν από
περίπου εξήντα χρόνια στο νοσοκομείο του Stoke Mandeville στο Aylesbury της
Αγγλίας. Αρχικά, η ιδέα της δημιουργίας των αθλητικών Αγώνων αφορούσε άτομα
με αναπηρίες που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
και πιστώνεται σε έναν Άγγλο γιατρό τον Ludwig Guttman, τον επονομαζόμενο
΄΄Πατέρα των Σπορ για άτομα με αναπηρίες΄΄. Ο Δρ. Guttman ήταν θερμός
υποστηρικτής της χρήσης των σπορ ως μέσον θεραπείας των ατόμων με κακώσεις και
τραύματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους (www.paralympiceducation.ca).
Ο Δρ. Guttman διοργάνωσε το 1948 τους Διεθνείς Αγώνες σε αμαξίδιο
(International Wheelchair Games) παράλληλα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
1948 στο Λονδίνο. Το όνειρο του Δρ. Guttman ήταν η τέλεση ενός αθλητικού
γεγονότος σε παγκόσμιο επίπεδο για άτομα με αναπηρίες με διεξαγωγή κάθε τέσσερα
χρόνια ως ΄΄ισότιμο των Ολυμπιακών Αγώνων΄΄. Δώδεκα χρόνια αργότερα το όνειρο
του έγινε πραγματικότητα (www.paralympiceducation.ca).
Οι πρώτοι Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες, όπου συμμετείχαν αποκλειστικά
αθλητές σε αμαξίδιο, διεξήχθησαν στη Ρώμη το 1960 με τη συμμετοχή 400 αθλητών
από 23 κράτη. Από τότε οι Παραολυμπιακοί Αγώνες σημείωσαν ιδιαίτερα σημαντική
πρόοδο με αποτέλεσμα σήμερα οι Παραολυμπιακοί Αγώνες να περιλαμβάνουν πέντε
βασικές κατηγορίες ταξινόμησης αθλητών, δηλαδή άτομα με οπτικές διαταραχές,
άτομα με σωματικές αναπηρίες (ακρωτηριασμοί), άτομα με εγκεφαλική παράλυση,
άτομα με κάκωση του νωτιαίου μυελού και αθλητές Les Autres (άτομα με σωματική
αναπηρία που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω
όπως π.χ. άτομα με νανισμό και άτομα με μυϊκή δυστροφία).
Στους πρώτους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στη Σουηδία το 1976
συμμετείχαν αθλητές από 12 κράτη, οι οποίοι συναγωνίσθηκαν στο Alpine και στο
Cross-Country Skiing (www.paralympiceducation.ca).
Αρχικά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονταν
σε διαφορετικές πόλεις και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Από το 1988 (Σεούλ,
Ν. Κορέα) οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται στην ίδια πόλη,
ενώ από το 1992 στη Βαρκελώνη προσαρμόσθηκε και ο χρόνος διεξαγωγής τους, με
αποτέλεσμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες να διεξάγονται
με χρονική απόσταση δύο εβδομάδων και από την ίδια οργανωτική επιτροπή.
Ο Sir Ludwig Guttman πέθανε το 1980, αλλά το όραμά του για συμμετοχή των
αθλητών με αναπηρίες σε Αγώνες συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι ξεκάθαρη η
σημασία του αθλητισμού για τις ζωές των αθλητών με αναπηρίες και τα οφέλη σε
θέματα αποκατάστασης. Η αθλητική άμιλλα, το πνεύμα συναδέλφωσης και ένας
* 1960 I. Ρώμη, Ιταλία: 400 αθλητές από 23 χώρες
* 1964 II. Τόκιο, Ιαπωνία: 390 αθλητές από 22 χώρες

* 1968 III. Τελ Αβίβ, Ισραήλ: 750 αθλητές από 29 χώρες
* 1972 IV. Χαϊδελβέργη, Γερμανία: 1000 αθλητές από 44 χώρες
* 1976 V. Τορόντο, Καναδάς: 1600 αθλητές από 42 χώρες
* 1980 VI. 'Αρνεμ, Κάτω Χώρες: 2500 αθλητές από 42 χώρες
* 1984 VII. Στόουκ Μάντεβιλ, Η.Β.Νέα Υόρκη, ΗΠΑ: 4080 αθλητές από 42 χώρες
* 1988 VIII. Σεούλ, Κορέα: 3053 αθλητές από 61 χώρες
* 1992 IX. Βαρκελώνη, Ισπανία: 3020 αθλητές από 82 χώρες
* 1996 X. Aτλάντα, ΗΠΑ: 3195 αθλητές από 103 χώρες
* 2000 XI. Σύδνεϋ, Αυστραλία 3843: αθλητές από 123 χώρες

Η συμμετοχή της Ελλάδας
Έλληνες αθλητές συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες από το 1976. Από
το 1988, η Ελλάδα συμμετέχει στους Αγώνες με επίσημες Εθνικές Αποστολές. Όλα
αυτά τα χρόνια, οι Έλληνες αθλητές πέτυχαν καλές επιδόσεις και κέρδισαν πολλά
μετάλλια. Έλληνες αθλητές κέρδισαν τα πρώτα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες της Σεούλ το 1988 κατακτώντας 1 αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια. Στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 κέρδισαν 2 αργυρά και ένα
χάλκινο μετάλλιο. Ενώ στους Αγώνες της Ατλάντα το 1996 κέρδισαν 1 χρυσό, 1
αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια
Το 2000, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ, η Ελληνική ομάδα
συμμετείχε με 71 άτομα (42 αθλητές). Οι Έλληνες αθλητές αγωνίστηκαν στο στίβο, την
κολύμβηση, την άρση βαρών, την καλαθοσφαίριση και το τζούντο. Η Ελληνική ομάδα
που συμμετείχε στο Σύδνεϋ κέρδισε 11 μετάλλια (4 χρυσά, 4 ασημένια, 3 χάλκινα).
Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Ελλάδα συμμετείχε με την
πολυπληθέστερη μέχρι στιγμής Παραολυμπιακής Ομάδα, με 137 αθλητές, η οποία
κατέδειξε την ανοδική πορεία του Παραολυμπιακού κινήματος στην Ελλάδα και κίνησε
το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κοινωνίας. Οι Έλληνες αθλητές και οι Ελληνίδες
αθλήτριες κατάφεραν να κατακτήσουν συνολικά 20 μετάλλια (3 χρυσά, 13 αργυρά, 4
χάλκινα). Εννέα περισσότερα από αυτά που είχαν κερδίσει στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες στο Σύδνεϋ. Επίσης σημειώθηκαν συνολικά 58 πλασαρίσματα στις πρώτες
οχτώ θέσεις. Οι Αγώνες της Αθήνας ανέδειξαν τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία
και τον τοποθέτησαν στη θέση που του αρμόζει στην Παγκόσμια αθλητική οικογένεια
και ιδιαίτερα στην Ελληνική αθλητική οικογένεια.
Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου ήταν οι πιο επιτυχημένοι αγώνες για την
Ελληνική Ομάδα μέχρι στιγμής. Συμμετέχοντας σε 10 αθλήματα οι 69 αθλητές και
αθλήτριες της Ελληνικής Ομάδας κατάφεραν να κατακτήσουν 24 μετάλλια (5 χρυσά, 9
αργυρά και 10 χάλκινα) ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο και κατάφεραν να
καταταχθούν 20οι στη παγκόσμια κατάταξη. 4 χρόνια μετά τους πολύ επιτυχημένους
αγώνες της Αθήνας οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έδειξαν την μεγάλη τους κλάση
υπογραμμίζοντας την ανάπτυξη του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα.
Η πρώτη συμμετοχή Έλληνα Αθλητή σε Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες έγινε
το 2002 στο Σάλτ Λεϊκ Σίτι. Οι Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο το 2006 ήταν οι
δεύτεροι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες όπου συμμετείχε Ελληνική Αποστολή.
Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες του Βανκούβερ αποτελούν τους τρίτους
Χειμερινούς Αγώνες που θα συμμετάσχει η Ελλάδα με τη συμμετοχή μάλιστα και της
πρώτης αθλήτριας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΡΕΚΟΡ
Ένα πανελλήνιο ρεκόρ και 8 μετάλλια ήταν ο απολογισμός στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα στίβου για ΑμΕΑ για τον Πύρρο Ιωαννίνων. Ο σύλλογος συμμετείχε με
έξι αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι είχαν εντυπωσιακή παρουσία στους αγώνες που
διεξήχθησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από 22 ως 26 Μαίου.
Χρυσά μετάλλια κατέκτησαν η Ανθή Λιάγκου στον ακοντισμό με νέο πανελλήνιο
ρεκόρ και ο Παύλος Κεχαγιάς στα 800 μέτρα. Ο ίδιος κατέκτησε το ασημένιο
μετάλλια στα 400 μέτρα και το χάλκινο στα 200μ.
Επίσης, ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Μιχαήλ Παναγιώτης στα 100 και 200 μέτρα,
όπως επίσης και στον ακοντισμό. Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Ιωάννης Μπούσης
στο ύψος.
Θα πρέπει να επισημανθεί η πολύ καλή παρουσία και των υπόλοιπων αθλητών του
Πύρρου, Ευάγγελου Έξαρχου, Θεόδωρου Πασχάλη και Βασιλικής Ζιούλα.
Σημαντική απώλεια για το σύλλογο ήταν η απουσία του ακονιστή Παναγιώτη
Καραγιώργου, περσινού πρωταθλητή που απουσίαζε λόγω ασθενείας.
Την αποστολή των Ηπειρωτών αθλητών συνόδευσε ο προπονητής του συλλόγου,
Σταύρος Στραγάλης, που δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις των
αθλητών και αθλητριών του, προσθέτοντας και τα εξής:
«Μερικοί από τους αθλητές συμμετείχαν για πρώτη φορά και η εμπειρία που
αποκόμισαν ήταν πολύτιμη. Σε πολλές κατηγορίες οι αθλητές μας συναγωνίζονταν με
παραολυμπιονίκες.
Το βέβαιο είναι ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στα Γιάννινα. Αυτό φαίνεται με την
επίδοση της Ανθής και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε. Η εισαγωγή της πλέον
στην Εθνική ομάδα θεωρείται σίγουρη.
Σκοπός του συλλόγου μας είναι κάθε Ηπειρώτης αθλητής με αναπηρία να βρει το
άθλημα που του ταιριάζει και να προσπαθήσει να διαπρέψει σ' αυτό».
Το πρώτο πανελλήνιο ρεκόρ για την Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα στους 14ους
Παραολυμπιακούς Αγώνες «Λονδίνο 2012» ήρθε στην κολύμβηση από την
Χρυσούλα Αντωνιάδου.
Μεγάλη πρωταγωνίστρια η 17χρονη Χρυσούλα Αντωνιάδου, η οποία συνέτριψε το
προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. πρόσθιο κατηγορίας SB4, το οποίο
κατείχε η ίδια από το 2012 στη Γερμανία, και εξασφάλισε την πρόκριση για τον
τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει το απόγευμα (04/09).
Η Καρολίνα Πελενδρίτου γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου του 1986 στη Λεμεσό. Ήρθε
για πρώτη φορά σε επαφή με την κολύμβηση, το 1995, όταν ήταν 9 χρονών, στο
Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού. Στα δέκα της χρόνια εντάσσεται στην Κυπριακή
Ομοσπονδία Κολύμβησης και πρωτεύει στους Παγκύπριους Αγώνες. Σε αυτή την
ηλικία, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μείωση της όρασής της.
To 2001 αγωνίζεται στη Σκυταλοδρομία με την Κυπριακή Ομάδα, στους Αγώνες
Μικρών Κρατών Ευρώπης, στο Σαν Μαρίνο. Καταλαμβάνει τη 2η θέση. Το 2002
κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. Πρόσθιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών
και Γυναικών. Καταλαμβάνει, επίσης, την 7η θέση στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες
με την Ομάδα Σκυταλοδρομίας της Κύπρου στα 4Χ100 μ. Μικτή.
Ο Γιάννης Κωστάκης σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα μικτή ατομική
ανδρών στην κατηγορία SM3.

Κολύμβηση: Παγκόσμιο ρεκόρ ο Γιάννης ΚωστάκηςΟ Έλληνας πρωταθλητής
συνέτριψε το δικό του προσωπικό ρεκόρ (4.43.34), επίδοση που είχε από την περσινή
διοργάνωση και κάνοντας εξαιρετικό χρόνο, 4.36.26, πήρε την πρώτη θέση και
σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ.
Επίσης, θυμίζουμε πως η πρώτη μέρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης
αθλητών με αναπηρία ξεκίνησε με το παγκόσμιο ρεκόρ του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη
στα 50μ. ύπτιο.
ΕΛΛΗΝΑΣ Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΕΝΙΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
Ο μικρός αθλητής από τον Δήμο Νίκαιας Λαρίσης, με παραπληγία από μωρό,
λαμβάνει ήδη μέρος σε διεθνή τουρνουά, απολαμβάνοντας την εκτίμηση των κατά
πολύ μεγαλύτερων συμπαικτών του, με τους οποίους αναμετράται. Ο προπονητής
του, Κώστας Βαζούρας, με διπλό ακρωτηριασμό, ασχολείται με το τένις σε αμαξίδιο
από το 1999, και μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε παγκόσμια πρωταθλήματα με
καλές επιδόσεις, ενώ λειτουργεί πρόγραμμα αθλητισμού για παιδιά με αναπηρίες (και
μη) στη Λάρισα. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε να ασχολείται με το τένις
με αμαξίδιο και ο Ραφαήλ, σε ηλικία μόλις 8 ετών.
Ο Χρήστος Αγγουράκης γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1952 στο Ηράκλειο της
Κρήτης. Έπειτα από ατύχημα που του δημιούργησε το πρόβλημα αναπηρίας, πήγε σε
κέντρο αποκατάστασης στην Ουγγαρία. Εκεί αποφάσισε να ξεκινήσει τον αθλητισμό
μετά από παρακίνηση του προπονητή του.
Το 1976 ήταν ένας από τους τρεις αθλητές που πήραν μέρος στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες του Τορόντο, στην πρώτη ελληνική συμμετοχή σε Παραολυμπιακούς
Αγώνες. Μετά την πρώτη συμμετοχή συνέχισε με επιτυχία την αθλητική του καριέρα
συμμετέχοντας σε παγκόσμια πρωταθλήματα και σε όλους τους Παραολυμπιακούς
Αγώνες ως το 2004.
Στη μακροχρόνια παραολυμπιακή καριέρα του κατέκτησε στον ακοντισμό ένα
αργυρό μετάλλιο το 1992 και ένα χάλκινο το 1988 και στη σφαιροβολία δύο χάλκινα
το 1992 και το 2004 στην Αθήνα μπροστά στο Ελληνικό κοινό.
Είναι αθλητής του Α.Σ. Σπάρτακος και η προπονήτριά του είναι η Κυριακή
Τσιαντούκα.
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ΜΠΟΤΣΙΑ
Το μπότσια (Boccia) είναι άθλημα για αθλητές με αναπηρία. Είναι διασκευασμένη
μορφή του ιταλικού αθλήματος μπότσε και έχει σχεδιαστεί ώστε να παίζεται από
άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική αναπηρία που χρησιμοποιούν
αναπηρικό αμαξίδιο οι.αθλητές του Μπότσια κατατάσσονται σε μία από τις
παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:
BC1 - Οι παίκτες αυτής της τάξης ρίχνουν τη μπάλα με το χέρι ή το πόδι. Ένας
βοηθός είναι δυνατό να μετακινεί και να σταθεροποιεί το αμαξίδιο ή να τους δίνει τη
μπάλα.
BC2 - Οι παίκτες αυτής της τάξης ρίχνουν τη μπάλα με το χέρι. Δεν έχουν βοηθό.
BC3 - Οι παίκτες αυτής της τάξης έχουν σημαντική φυσική αναπηρία. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν μία βοηθητική συσκευή για να ρίξουν τη μπάλα. Μπορούν να
έχουν βοηθό. Ο βοηθός πρέπει να έχει την πλάτη στραμμένη στο γήπεδο, ενώ
απαγορεύεται η οπτική του επαφή με το παιχνίδι.
BC4 - Οι παίκτες αυτής της τάξης έχουν άλλες σημαντικές φυσικές αναπηρίες. Δεν
έχουν βοηθό.
994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014
ΤΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Το ποδόσφαιρο γενικά έχει μια μακρά παράδοση σε ολόκληρο τον κόσμο. Το
ποδόσφαιρο 7Χ7 έκανε την πρώτη εμφάνιση ως άθλημα στους διεθνής αγώνες οι
οποίοι έλαβαν χώρα το 1978 στο Εδιμβούργο. Από τότε το ποδόσφαιρο 7Χ7
εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες και το 1987 ενσωματώθηκε στο επίσημο αγωνιστικό

πρόγραμμα των παραολυμπιακών αγώνων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στοπ ποδόσφαιρο 7Χ7 συμμετέχουν αθλητές με εγκεφαλική παράλυση οι οποίοι
ανάλογα με τις κινητικές ικανότητές τους ταξινομούνται σε υποκατηγορίες. Κάθε
ποδοσφαιρικός αγώνας παίζεται ανάμεσα σε 2 ομάδες των 7 παικτών
συμπεριλαμβανομένων του τερματοφύλακα. Κάθε ομάδα αποτελείται από 12 παίκτες,
ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπονται 3 αλλαγές για κάθε ομάδα.
ΓΕΝΙΚΑ
Μια αναμέτρηση δεν μπορεί να συνεχιστεί με λιγότερους από 4 παίκτες στον
ανταγωνιστικό χώρο. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να διατηρηθεί μια
συγκεκριμένη αναλογία παικτών από διάφορες κατηγορίες. Ένας αγώνας
ποδοσφαίρου διαρκεί 60 λεπτά και διεξάγεται σε 2 ημίχρονα των 30 λεπτών με ένα
ενδιάμεσο διάλειμμα των 15 λεπτών. Στους αγώνες ή στον τελικό ένα η αναμέτρηση
λήξει χωρίς νικητή μετά τη συμπλήρωση των 60 λεπτών διεξάγονται 2 δεκάλεπτες
περίοδοι παράστασης, όπου ισχύει ο κανόνας του <<Χρυσού GOAL>>.Εάν δεν
υπάρξει νικητής και μετά την παράσταση, ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι, όπου
5 παίκτες από κάθε ομάδα αναλαμβάνουν την εκτέλεση των 5 πέναλτι, αν οι δύο
ομάδες συνεχίσουν να είναι ισόπαλες η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να υπάρξει
νικητής. Την αναμέτρηση διευθύνουν ένας διαιτητής και δύο βοηθοί διαιτητές.
Υπάρχουν 3 κανόνες ποδοσφαίρου 7Χ7 των παραολυμπιακών αγώνων. Καταρχάς δεν
υπάρχει οφσάιντ. Επιπλέον, τα πλάγια ενδέχεται να εκτελούνται με το ένα χέρι.
Τέλος, ο τερματοφύλακας μπορεί να κλωτσήσει τη μπάλα ή να την ξαναρίξει στο
παιχνίδι αφού κάνει μέχρι τέσσερα βήματα. Επίσης, η μπάλα πρέπει να βρίσκεται
εκτός της περιοχής, για να υπάρξει η δυνατότητα να γυρίσει στον τερματοφύλακα.
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
Η Τοξοβολία, όπως και η πλειοψηφία των αθλημάτων για άτομα με αναπηρία,
χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως δραστηριότητα αποκατάστασης και ψυχαγωγίας. Τα
τελευταία 50 χρόνια, καθιερώθηκε ως άθλημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους
αθλητές να ασκήσουν τη δεξιότητα, την ακρίβειά, τη δύναμη και την ικανότητα
συγκέντρωσής τους. Στην Τοξοβολία συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με
κινητική αναπηρία (κάκωση νωτιαίου μυελού, εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμό
και Les Autres). Οι αθλητές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Σκοπός τους είναι
να ρίξουν με ακρίβεια τα βέλη σε στόχο διαμέτρου 122 εκατοστών, ο οποίος
βρίσκεται σε απόσταση 70 μέτρων. Στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται
ατομικοί και ομαδικοί αγώνες. Οι αθλητές κατατάσσονται σε τρεις αγωνιστικές
κατηγορίες : ARW1, ARW2 και ARST.
ARW1
Περιλαμβάνει τους τοξότες με τετραπληγία, που αγωνίζονται με αμαξίδιο ή τους
αθλητές με ανάλογη αναπηρία.Ελάχιστη αναπηρία για κάθε χέρι: 5 βαθμοί, σε
συνδυασμό με: ελάχιστη αναπηρία 15 βαθμών για τον κορμό ή 35 βαθμών για τα
κάτω άκρα είτε 8 βαθμών για τον κορμό και 20 βαθμών για τα κάτω άκρα.
Κριτήρια κατάταξης:
Χέρια: λειτουργικοί περιορισμοί σε σχέση με την κινητικότητα, τη δύναμη ή τον
έλεγχο
Κορμός: ελλιπής ή ανύπαρκτος έλεγχος ή ισορροπία, όταν ο αθλητής είναι ακίνητος
με το τόξο στραμμένο προς το στόχο
Κάτω άκρα: θεωρούνται μη λειτουργικά λόγω ακρωτηριασμού, περιορισμού σε
σχέση με την κινητικότητα, τη δύναμη και τον έλεγχο (σχεδόν μη λειτουργικά μέλη
για μετακίνηση σε μακρινές αποστάσεις).

ARW1-C
Στην κατηγορία ARW1, οι τοξότες με μεγαλύτερο βαθμό αναπηρίας έχουν τη
δυνατότητα να ομαδοποιηθούν στην υποκατηγορία ARW1-C και να αγωνιστούν σε
«προσαρμοσμένους» γύρους. Ελάχιστη αναπηρία σε κάθε χέρι: 20 βαθμοί σε
συνδυασμό με ελάχιστη αναπηρία 15 βαθμών στον κορμό ή 35 βαθμών στα κάτω
άκρα είτε 8 βαθμών στον κορμό και 20 βαθμών στα κάτω άκρα.
ARW2
Περιλαμβάνει τους τοξότες με παραπληγία που αγωνίζονται με αμαξίδιο ή τους
αθλητές με ανάλογη αναπηρία.
Κριτήρια κατάταξης:
Χέρια: δεν υπάρχουν λειτουργικοί περιορισμοί σε σχέση με την κινητικότητα, τη
δύναμη ή τον έλεγχο. Κορμός: καλός έως ιδιαίτερα ελλιπής έλεγχος και ισορροπία,
όταν ο αθλητής είναι ακίνητος με το τόξο στραμμένο προς το στόχο. Κάτω άκρα:
θεωρούνται μη λειτουργικά λόγω ακρωτηριασμού, περιορισμού σε σχέση με την
κινητικότητα, τη δύναμη και τον έλεγχο (σχεδόν μη λειτουργικά μέλη για μετακίνηση
σε μακρινές αποστάσεις)
ARST
Περιλαμβάνει τους τοξότες που βάλλουν όρθιοι ή καθιστοί.
Κριτήρια κατάταξης:
Κάτω άκρα: λειτουργικά για μετακίνηση σε μακρινές αποστάσεις. Απαιτείται να
τοποθετηθούν σε επίπεδο ελάχιστης αναπηρίας κατά την αξιολόγηση της
λειτουργικής τους κινητικότητας. Ελάχιστη αναπηρία 10 βαθμών στο ένα πόδι ή 15
βαθμών στα δύο πόδια ή 25 βαθμών συνολικά ή διαφορά μήκους 7 εκατοστών στα
κάτω άκρα. Στο πλαίσιο της κατηγορίας ARST, οι τοξότες με σοβαρή αναπηρία στα
άνω άκρα μπορούν να ομαδοποιηθούν στην υποκατηγορία ARST-C και να
αγωνιστούν σε «προσαρμοσμένους» γύρους. Ελάχιστη αναπηρία σε κάθε χέρι: 20
βαθμοί ή 40 βαθμοί στο χέρι που κρατά τη χορδή.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Η Κολύμβηση ξεκίνησε ως δραστηριότητα αποκατάστασης και ψυχαγωγίας, γρήγορα
όμως εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα για άτομα με αναπηρία.
Στους αγώνες Κολύμβησης συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με: κινητικές
αναπηρίες και με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Οι τυφλοί αθλητές και οι αθλητές
με περιορισμό όρασης, ανάλογα με το βαθμό οπτικής απώλειας, κατατάσσονται στις
ακόλουθες κατηγορίες: S11-SB11-SM11, S12-SB12-SM12 και S13-SB13-SM13.
Στους κολυμβητές με κινητικές αναπηρίες η ταξινόμηση σε κατηγορίες είναι σχετικά
πιο περίπλοκη. Ανάλογα με τον τύπο της αναπηρίας, εξετάζεται ο βαθμός μυϊκής
δύναμης, ο συντονισμός κινήσεων ή το εύρος της κίνησης και, στη συνέχεια,
αξιολογείται μέσα στο νερό η λειτουργική δυνατότητα και ο περιορισμός κινήσεων
στα διάφορα στυλ κολύμβησης. Μετά από την παραπάνω αξιολόγηση οι αθλητές
κατατάσσονται σε μία από τις
10 κατηγορίες, S1-S10, για το ελεύθερο, το ύπτιο και την πεταλούδα
8 για το πρόσθιο, SB2-SB9
8 για τη μεικτή ατομική, SM3-SM10
Όσο μεγαλύτερες είναι οι κινητικές δυνατότητες ενός κολυμβητή τόσο υψηλότερη
είναι και η κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί. Ένας κολυμβητής μπορεί να έχει μία
κατηγορία για ένα κολυμβητικό στυλ και διαφορετική για ένα άλλο, π.χ. να είναι S5
στο ελεύθερο, SB4 ή SB3 στο πρόσθιο και SM5 ή SM4 στη μεικτή ατομική. Με αυτό
το σύστημα ταξινόμησης, σε κάθε κατηγορία εντάσσονται κολυμβητές με

διαφορετική αναπηρία αρκεί, λειτουργικά, να έχουν όμοιες ή περίπου όμοιες
δυνατότητες.
Οι αγώνες Κολύμβησης διεξήχθησαν στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Ολυμπιακού
Κέντρου Υγρού Στίβου, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ). Το
αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε εννέα αγωνιστικές ημέρες, από τις 19 έως
τις 27 Σεπτεμβρίου 2004. Το πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων
περιελάμβανε εφτά ατομικά αγωνίσματα και δύο σκυταλοδρομίες για κάθε κατηγορία
ανδρών και γυναικών.
Η Κολύμβηση συμπεριλήφθηκε ως Παραολυμπιακό άθλημα στους πρώτους Αγώνες
που διεξήχθησαν το 1960, στη Ρώμη και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
αγωνιστικού προγράμματος των Παραολυμπιακών Αγώνων. Στην Ελλάδα η
κολύμβηση καλλιεργείται αρκετά χρόνια, ενώ Πανελλήνια Πρωταθλήματα για
αθλητές με αναπηρία άρχισαν να διεξάγονται από το 1988. Οι μεγαλύτερες διεθνείς
επιτυχίες Ελλήνων κολυμβητών και κολυμβητριών σημειώθηκαν στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ, με τη κατάκτηση δύο χρυσών και ενός
χάλκινου μεταλλίου, καθώς επίσης και αρκετών θέσεων στις τελικές οχτάδες.
Ο εξοπλισμός των αθλητών αποτελείται από μαγιό, σκουφάκι και προστατευτικά
γυαλιά. Τα γυαλιά συμβάλλουν στη προστασία των ματιών των κολυμβητών. Οι
αθλητές απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν ή να φορέσουν οτιδήποτε μπορεί να
αυξήσει την ταχύτητα τους, την ικανότητα να επιπλέουν ή την αντοχή τους.
Στους αγώνες Κολύμβησης συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με κινητικές
αναπηρίες και αθλητές με μειωμένη όραση ή τυφλοί. Οι κανονισμοί της Επιτροπής
Κολύμβησης της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΔΠΕ) ισχύουν για τους
κολυμβητές και κολυμβήτριες με αναπηρία. Οι κανονισμοί της ΔΠΕ είναι σύμφωνοι
με τους κινητικούς περιορισμούς που παρουσιάζει ένας κολυμβητής ή μια
κολυμβήτρια. Για παράδειγμα ένας από τους κανονισμούς αφορά στη στροφή και
στον τερματισμό στο αγώνισμα της πεταλούδας, κατά τον οποίο ο κολυμβητής που
έχει ανισοσκελείς βραχίονες επιτρέπεται να ακουμπήσει στο τοίχωμα με το ένα χέρι,
αλλά η κίνηση και των δύο βραχιόνων προς τα εμπρός θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα.
Αγώνες
Αθλητές με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Οι κολυμβητές και κολυμβήτριες με
περιορισμούς όρασης κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό
οπτικής απώλειάς τους. Οι κατηγορίες είναι οι: S11-SB11-SM11, S12-SB12-SM12
και S13-SB13-SM13. Οι κατηγορίες με το γράμμα S αναφέρονται στο ελεύθερο, στο
ύπτιο και στην πεταλούδα, οι κατηγορίες με SB στο πρόσθιο και οι κατηγορίες με SM
στη μεικτή ατομική. Οι αγώνες που περιλαμβάνονται είναι:
50μ., 100μ. και 400μ. ελεύθερο
100μ. ύπτιο
100μ. πρόσθιο
100μ. πεταλούδα
200μ. μεικτή ατομική
Σκυταλοδρομία 4x100μ. ελεύθερο και 4x100μ. μεικτή ομαδική
Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Κολύμβησης, κάθε τυφλός αθλητής έχει και έναν
βοηθό προκειμένου να αντιληφθεί ότι πλησιάζει στο τοίχωμα της πισίνας, είτε για
στροφή είτε για τον τερματισμό. Ο βοηθός, χρησιμοποιώντας ένα κοντάρι το οποίο
στην άκρη του έχει δεμένο ένα μαλακό αντικείμενο, αγγίζει τον κολυμβητή στον ώμο
ή στο κεφάλι, προκειμένου να τον προειδοποιήσει πως πλησιάζει στο τοίχωμα της
πισίνας.
Αθλητές με κινητικές αναπηρίες. Στους κολυμβητές με κινητικές αναπηρίες η
ταξινόμηση σε κατηγορίες είναι πιο περίπλοκη. Αρχικά εξετάζεται ο η λειτουργική

ικανότητα δηλαδή ο βαθμός μυϊκής δύναμης, ο συντονισμός κινήσεων ή το εύρος της
κίνησης του αθλητή, βάση του τύπου της αναπηρίας. Στη συνέχεια αξιολογείται η
λειτουργική δυνατότητα και ο περιορισμός των κινήσεων του αθλητή μέσα στο νερό
στα διάφορα στυλ κολύμβησης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι αθλητές κατατάσσονται σε μια από τις:
10 κατηγορίες, S1-S10, για το ελεύθερο, το ύπτιο, την πεταλούδα,
8 κατηγορίες, SB2-SB9, για το πρόσθιο, και
8 κατηγορίες, SM3-SM10, για τη μεικτή ατομική.
Σύμφωνα με αυτό το σύστημα ταξινόμησης, αθλητές με όμοιες ή περίπου όμοιες
λειτουργικά δυνατότητες κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία, ανεξάρτητα από την
αναπηρία. Όσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες ενός κολυμβητή, τόσο υψηλότερη
είναι και η κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί. Επιπρόσθετα, ένας κολυμβητής μπορεί
να ενταχθεί σε μία κατηγορία για ένα κολυμβητικό στυλ και σε διαφορετική
κατηγορία για κάποιο άλλο. Για παράδειγμα μπορεί να αγωνίζεται στην κατηγορία S5
στο ελεύθερο, SB4 στο πρόσθιο και SM5 στη μεικτή ατομική.
Ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες εντάσσεται ο κάθε αθλητής με κινητική
αναπηρία, μπορεί να λάβει μέρος σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
αγωνίσματα:
50μ. και 100μ. ελεύθερο: κατηγορίες S1ανδρών και S2 έως S10
200μ. ελεύθερο: κατηγορίες S2 ανδρών και S3 έως S5
400μ. ελεύθερο: κατηγορίες S6 έως S10
50μ. ύπτιο: κατηγορίες S1 ανδρών και S2 έως S5
100μ. ύπτιο: κατηγορίες S6 έως S10
50μ. πεταλούδα: κατηγορίες S4 έως S7
100μ. πεταλούδα: κατηγορίες S8 έως S10
50μ. πρόσθιο: κατηγορίες SB2 ανδρών και SΒ3
100μ. πρόσθιο: κατηγορίες SΒ4 έως SΒ9
150μ. μεικτή ατομική: κατηγορίες SΜ3 ανδρών και SΜ4
200μ. μεικτή ατομική: κατηγορίες SΜ5 ανδρών και SΜ6 έως SΜ10
Σκυταλοδρομία 4x50μ. ελεύθερο και 4x50μ. μεικτή ομαδική
Σκυταλοδρομία 4x100μ. ελεύθερο και 4x100μ. μεικτή ομαδική
Οι κολυμβητές οι οποίοι λόγω κινητικού περιορισμού δε μπορούν να εκτελέσουν
εκκίνηση από το βατήρα, αποκτούν το δικαίωμα να ξεκινήσουν μέσα από το νερό.
Στην εκκίνηση επιτρέπεται ένας βοηθός να κρατήσει τους εν λόγω κολυμβητές από
τα πόδια, τα χέρια ή τους βραχίονες στο τοίχωμα της πισίνας, αλλά απαγορεύεται να
τους δώσει οποιαδήποτε ώθηση.
ΣΤΙΒΟΣ
Οι κατηγορίες για το στίβο είναι δομημένες ακολούθως:
• Οι αθλητικές κατηγορίες 11, 12 και 13 δίνονται σε αθλητές με διαφορετικά επίπεδα
αναπηρίας όρασης.
• Οι αθλητικές κατηγορίες 32-38 δίνονται σε αθλητές με εγκεφαλική παράλυση ,
εγκεφαλική κάκωση ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο .
• Οι αθλητικές κατηγορίες 41-46 δίνονται σε αθλητές με διαφορετικά επίπεδα
ακρωτηριασμού, μυοσκελετικών αναπηριών και γενετικών ανωμαλιών (les autres)
• Οι αθλητικές κατηγορίες 51-58 δίνονται σε αθλητές με κάκωση νωτιαίου μυελού
καθώς και αθλητές με ακρωτηριασμούς, μυοσκελετικές αναπηρίες και γενετικές
ανωμαλίες (les autres)

• Τα αγωνίσματα του δρόμου χαρακτηρίζονται με το γράμμα T και τα αγωνίσματα
πεδιάς με το γράμμα F (ρίψεις και άλματα).
Τυφλοί αθλητές
T11/ F11: Η αναπηρία όρασης ενός αθλητή σε αυτή την κατηγορία κυμαίνεται από
καθόλου αντίληψη φωτός έως αντίληψη φωτός.
T13/ F13: Η οπτική οξύτητα του αθλητή ποικίλει ανάμεσα στα 2/60 και τα 6/60 και
έχει οπτικό πεδίο περισσότερο από 5 βαθμούς και λιγότερο από 20 βαθμούς.
Αθλητές με Εγκεφαλική Παράλυση. Στις 3 πρώτες κατηγορίες αγωνίζονται σε
αναπηρικό αμαξίδιο και στις τελευταίες 4 αγωνίζονται όρθιοι
T32/ F32: Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν φτωχή λειτουργική δύναμη στα
χέρια, πόδια και κορμό αλλά μπορούν να μετακινηθούν μόνοι με το αμαξίδιο. Οι
αθλητές αγωνίζονται σε αμαξίδιο.
T33/ F33: Ο αθλητής σε αυτήν την κατηγορία επιδεικνύει κάποιο βαθμό κίνησης
κορμού όταν σπρώχνει το καρότσι, ωστόσο η μπροστινή κίνηση είναι περιορισμένη
κατά την διάρκεια δυναμικής ώθησης. Κινήσεις ρίψης γίνονται κυρίως από τον
βραχίονα. Οι αθλητές αγωνίζονται σε αμαξίδιο ή στην καρέκλα ρίψεων (πατέντα).
Έχει καλύτερη λειτουργία χεριού από την προηγούμενη κατηγορία.
T34/ F34: Ο αθλητής επιδεικνύει καλή λειτουργική δύναμη με ελάχιστο περιορισμό ή
προβλήματα ελέγχου των χεριών ή του κορμού. Οι αθλητές αγωνίζονται σε αμαξίδιο
ή στην καρέκλα ρίψεων (πατέντα).
F35/ T35: Ο αθλητής έχει καλή στατική ισορροπία αλλά παρουσιάζει προβλήματα
δυναμικής ισορροπίας. Μια μετατόπιση του κέντρου βάρους μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια ισορροπίας. Ο αθλητής μπορεί να χρειαστεί βοηθητικό μηχανισμό για να
περπατάει αλλά όχι απαραίτητα όταν στέκεται ή ρίχνει.
T36/ F36: Οι αθλητές σε αυτή την κατηγορία μπορούν να περπατούν χωρίς βοήθεια ή
βοηθητικούς μηχανισμούς. Έχουν περισσότερο πρόβλημα ελέγχου με τα άνω άκρα
παρά με τα κάτω και έχουν καλύτερη λειτουργία ποδιού από τους αθλητές της
κατηγορίας
Τ35. Όλα τα άκρα εμπλέκονται και η δυναμική ισορροπία είναι συνήθως καλύτερη
από την στατική. Ο έλεγχος του χεριού, της λαβής και της απελευθέρωσης
επηρεάζονται κατά την ρίψη.
Τ37/F37: Οι αθλητές αυτής της κατηγορίας έχουν σπαστικότητα σε ένα χέρι ή ένα
πόδι της ίδιας πλευράς.
T38/F38: Οι αθλητές σε αυτή την κατηγορία ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
έχουν θεσπιστεί για τους αθλητές με την ελάχιστη αναπηρία για αθλητές με
εγκεφαλική παράλυση, τραυματισμό κεφαλιού ή εγκεφαλικό. Αθλητές με
ακρωτηριασμούς και Les Autres Που αγωνίζονται μόνο όρθιοι
Τ42/ F42: Αθλητές που έχουν μονό ακρωτηριασμό πάνω από το γόνατο ή βλάβες
ισοδύναμες με έναν ακρωτηριασμό πάνω από το γόνατο.
T44/F44: Αθλητές που έχουν μονό ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο ή βλάβες
ισοδύναμες με ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο.
T46/F46: Αθλητές που έχουν μονό ακρωτηριασμό πάνω ή κάτω από τον αγκώνα ή
ισοδύναμες βλάβες με μονό ακρωτηριασμό χεριού.
Αθλητές με κάκωση νωτιαίου μυελού και Les Autres που αγωνίζονται μόνο με
αναπηρικό αμαξίδιο
Κατηγορία αγωνιστικού αμαξιδίου Δρόμων
Τ51: Οι αθλητές σε αυτή την κατηγορία έχουν αδυναμία στην λειτουργία του ώμου
και την ικανότητα να λυγίζουν αλλά όχι και να τεντώνουν την άρθρωση του αγκώνα.

Οι αθλητές δεν έχουν λειτουργία στον κορμό ή των ποδιών, κίνηση στα δάχτυλα
αλλά μπορούν να λυγίζουν τους καρπούς προς τα πίσω αλλά όχι εμπρός.
Τ52: Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν καλό ώμο, αγκώνα και λειτουργία
του καρπού αλλά φτωχή έως φυσιολογική κάμψη και έκταση δακτύλων. Οι αθλητές
δεν έχουν λειτουργία στον κορμό ή τα πόδια.
Τ53: Οι αθλητές σε αυτή την κατηγορία έχουν φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων
αλλά δεν έχουν λειτουργία σε κοιλιακούς, πόδια, ή στην χαμηλότερη ζώνη της
σπονδυλικής στήλης.
Τ54: Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν φυσιολογική λειτουργία των άνω
άκρων και μερική έως φυσιολογική λειτουργία κορμού. Οι αθλητές μπορεί να έχουν
στοιχειώδη λειτουργία κάτω άκρων.
Κατηγορία αμαξιδίων – Αγωνίσματα ρίψεων:
F51: Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν αδυναμία στην λειτουργία του ώμου
και την ικανότητα να λυγίζουν αλλά όχι και να τεντώνουν τον αγκώνα. Οι αθλητές
δεν έχουν λειτουργία του κορμού ή των ποδιών, κίνηση στα δάκτυλα αλλά μπορούν
να λυγίσουν τους καρπούς προς τα πίσω αλλά όχι εμπρός.
F52: Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν καλό ώμο, αγκώνα και λειτουργία του
καρπού αλλά φτωχή έως φυσιολογική κάμψη και έκταση δακτύλων. Οι αθλητές δεν
έχουν λειτουργία στον κορμό ή τα πόδια.
F53: Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν φυσιολογική λειτουργία των άνω
άκρων με αδυναμία στο χέρι χωρίς λειτουργία σε κοιλιακούς, πόδια ή εκτείνοντες
μύες του κορμού.
F54: Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων
αλλά δεν έχουν λειτουργία κοιλιακών ή εκτεινόντων μυών του κορμού.
F55: Οι αθλητές σε αυτήν την κατηγορία έχουν φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων
και μπορεί να έχουν μερική έως φυσιολογική λειτουργία κορμού. Οι αθλητές δεν
έχουν λειτουργία ποδιών.
F56: Οι αθλητές έχουν φυσιολογική λειτουργία κορμού και χεριών και μερική
λειτουργία ποδιών. Οι αθλητές μπορεί να έχουν ψηλό διπλό ακρωτηριασμό κάτω
άκρων.
F57: Οι αθλητές έχουν φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων και κορμού καθώς και
αυξημένη λειτουργία ποδιών συγκριτικά με τους αθλητές της κατηγορίας F56. Οι
αθλητές μπορεί να έχουν διπλό ψηλό ακρωτηριασμό άνω άκρων.
F58: Οι αθλητές έχουν φυσιολογική λειτουργία άνω άκρων και κορμού. Οι αθλητές
που έχουν διπλό χαμηλό ακρωτηριασμό (κάτω από το γόνατο) ή μονό ακρωτηριασμό
πάνω από το γόνατο αγωνίζονται σε αυτήν την κατηγορία.

The Disabled
Μέλη:
Λαδιάς Άγγελος
Μπεράτης Ιωάννης
Μπλίζος Νικόλαος
Μπίτσης Ιωάννης
Σκοπός:
Διαλέξαμε το παραπάνω θέμα για να δούμε κάτω από
ποιες συνθήκες προετοιμάζονται και αγωνίζονται οι
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες για να φτάσουν στο
επίπεδο να αγωνίζονται στους Παραολυμπιακούς
αγώνες και κάποιοι από αυτούς να έχουν ως όνειρο να
αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ερωτήματα:
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι αθλητές με
ειδικές ανάγκες ώστε να είναι έτοιμοι και κατάλληλα
προετοιμασμένοι να αγωνιστούν στους
Παραολυμπιακούς αγώνες;
Ποια είναι η υποστήριξη των ιθυνόντων προς αυτούς
τους αθλητές;
Ποια είναι η ψυχολογική και σωματική τους
προετοιμασία ώστε να ανταπεξέλθουν στους αγώνες;
Ποιες οι διαφορές προετοιμασίας των αθλητών
ανάμεσα στα διάφορα έθνη;
Ποια η κατάσταση των προπονητικών κέντρων;

Προετοιμασία αθλητών με αναπηρία
Με τον όρο προετοιμασία αθλητών με αναπηρία
εννοούμε την ψυχολογική και σωματική προσπάθεια
που καταβάλλουν αυτοί οι αθλητές έτσι ώστε να
βρεθούν στην κατάλληλη θέση για να μπορέσουν να
αγωνιστούν είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο.
Παλαιότερα, η προετοιμασία ήταν ένα δύσκολο
κομμάτι της ζωής των αθλητών με αναπηρία καθώς
δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι χώροι για να γίνει σωστά

η προπόνηση τους αντιμετωπίζοντας αρκετά
προβλήματα.
Όπως είναι γνωστό τα άτομα με αναπηρία που
ασχολούνται με τον αθλητισμό, εκτός από τις
γενικότερες ευεργετικές επιδράσεις που έχει στη
νεολαία και στον κάθε άνθρωπο περιορίζει την
σοβαρότητα της αναπηρίας, καθώς επίσης
καλλιεργεί τη αυτοπεποίθηση και αυξάνει την θέληση
να παλέψουν στη ζωή και να την αγαπήσουν και να
την κατακτήσουν.

Με τον όρο προετοιμασία αθλητών με αναπηρία
εννοούμε την ψυχολογική και σωματική προσπάθεια
που καταβάλλουν αυτοί οι αθλητές έτσι ώστε να
βρεθούν στην κατάλληλη θέση για να μπορέσουν να
αγωνιστούν είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο.
Παλαιότερα, η προετοιμασία ήταν ένα δύσκολο
κομμάτι της ζωής των αθλητών με αναπηρία καθώς
δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι χώροι για να γίνει σωστά
η προπόνηση τους αντιμετωπίζοντας αρκετά
προβλήματα.
Όπως είναι γνωστό τα άτομα με αναπηρία που
ασχολούνται με τον αθλητισμό, εκτός από τις
γενικότερες ευεργετικές επιδράσεις που έχει στη
νεολαία και στον κάθε άνθρωπο περιορίζει την
σοβαρότητα της αναπηρίας, καθώς επίσης
καλλιεργεί τη αυτοπεποίθηση και αυξάνει την θέληση
να παλέψουν στη ζωή και να την αγαπήσουν και να
την κατακτήσουν.
Στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Παραολυμπιακής
Επιτροπής ανήκει:

Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διεθνή
Παραολυμπιακή Επιτροπή και σε όλα τα αθλήματα
που ανήκουν σε αυτή.
Η Εποπτεία και μέριμνα για την ανάπτυξη του
Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα. Η
Οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αθλητικές
ομοσπονδίες, της προετοιμασίας των αθλητών και η
επιλογή αυτών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και τους διεθνείς
αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Παραολυμπιακής Επιτροπής.
Η μέριμνα για την επιμέλεια και παραγωγή ειδικών
εκδόσεων που αφορούν την ανάπτυξη και προαγωγή
της Παραολυμπιακής ιδέας και της Ιστορίας του
Παραολυμπισμού.
Η ίδρυση και λειτουργία της Παραολυμπιακής
Ακαδημίας
Στα πλαίσια αυτά, η Ελληνική Παραολυμπιακή
Επιτροπή πραγματοποιεί στρατηγικές συνεργασίες με
άλλους φορείς, όπως Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμους,
και άλλους φορείς, ώστε να προβάλει τα
Παραολυμπιακά αθλήματα με τον καλύτερο τρόπο.
Επίσης, στηρίζει και θέτει υπό την αιγίδα της
προσπάθειες και πρωτοβουλίες που προάγουν τους
σκοπούς της.

Η… ντόπα των Παραολυμπιακών Αγώνων λέγεται
boosting
Μια αποκάλυψη που σοκάρει έκανε το BBC στο
πλαίσιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που
πραγματοποιούνται στο Λονδίνο την τρέχουσα
περίοδο.
Η… ντόπα των Παραολυμπιακών Αγώνων λέγεται
boosting και υπόσχεται βελτιστοποίηση των
επιδόσεων των αθλητών πριν από τους Αγώνες με τον
αυτοτραυματισμό τους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας στους τρεις αθλητές
των Παραολυμπιακών αυτοτραυματίζονται
προκειμένου να προκαλέσουν αύξηση της αρτηριακής
πίεσης και της καρδιακής συχνότητας πριν από τους
αγώνες.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή η
πρακτική αυτή έχει απαγορευτεί από το 1994 γιατί
μπορεί να βελτιώνει τις αθλητικές επιδόσεις λόγω
καλύτερης αιμάτωσης των μυών, ταυτόχρονα όμως
αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.
«Yπήρχαν φορές που έκανα ένα ή δύο γερά
ηλεκτροσόκ στο πόδι μου ή το δάχτυλο του ποδιού»
παραδέχεται o 36χρονος Καναδός παραπληγικός και
αθλητής της αναρρίχησης Brad Zdanivsky.
Στους Ολυμπιακούς Αγωνες του Πεκίνου το 17% των
αθλητών που συμμετείχαν παραδέχτηκαν ότι είχαν
χρησιμοποιήσει την πρακτική «boosting» αναφέρει

έκθεση που πραγματοποίησε η Διεθνής
Παραολυμπιακή Επιτροπή.
Πιο μεγάλο θεωρεί ότι είναι το ποσοστό ο Δρ Andrei
Krassioukov , καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο
της Βρετανικής Κολούμπια ο οποίος δεν αποκλείει να
φτάνει το 30%.
Το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση μάλιστα είναι να
εντοπιστεί ποιος αθλητής το κάνει δεδομένου ότι το
point system που χρησιμοποιείται για την κατάταξη
των αθλητών σε κατηγορίες δεν λαμβάνει υπόψη
μετρήσεις της πίεσης και της καρδιακής συχνότητας.
Δεδομένου ότι η πίεση των αθλητών δεν μετράται σε
κατάσταση ηρεμίας, και μπορεί να παρουσιάζει
μεγάλες φυσιολογικές διακυμάνσεις από άτομο σε
άτομο, η πρακτική «boosting» φαίνεται ότι θα
συνεχιστεί στο παρασκήνιο των Παραολυμπιακών.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακάλυψη στα πλαίσια των
Παραολυμπιακών αγ; που έγιναν στο Λονδίνο, η
«ντόπα» των αθλητών αυτών λέγεται «boosting» και
υπόσχεται βελτιοποίηση των ους πριν από τους
αγώνες τους με αυτοτραυματισμό. Σε σχετική έρευνα
που πραγματοποιήθηκε, ένας στους (τρεις) αθλητές
των Παραολυμπιακών αυτοτραυματίζεται
προκειμένου να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής
πίεσης και της καρδιακής συχνότητας πριν από τους
αγώνες. Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή είχε
απαγορεύσει από το 1994 (χίλια εννιακόσια ενενήντα

τέσσερα) την πρακτική αυτή, γιατί έτσι οι μύες
αιματώνονται καλύτερα βοηθώντας έτσι στις
αθλητικές επιδόσεις.
Ταυτόχρονα όμως αυξάνεται και ο κίνδυνος για να
προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Έτσι η επιτροπή
παρακολουθεί τους αθλητές με κάκωση του νωτιαίου
μυελού και αυτό γιατί οι συγκεκριμένοι αθλητές δεν
αισθάνονται όσο οι άνθρωποι χωρίς προβλήματα τον
πόνο και για αυτό χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή για
να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Σε δηλώσεις του ο
Καναδός 36χρονος «Brad Zdanivsky» που αγωνίζεται
στο άθλημα της αναρρίχησης παραδέχεται ότι
υπήρξαν φορές που έκανε γερά ηλεκτροσόκ στο πόδι
του για να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Αλλά και
στους Παραολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου το 17%
από τους αθλητές που συμμετείχαν, παραδέχτηκαν ότι
είχαν χρησιμοποιήσει την πρακτική «boosting».
Καθηγητές, ωστόσο, της ιατρικής, πιστεύουν πως το
ποσοστό ίσως ανέρχεται και στο 30%, Το δύσκολο σε
αυτή την περίπτωση μάλιστα είναι να εντοπιστεί
ποιος αθλητής ακολουθεί αυτή την πρακτική
δεδομένου ότι το point system που χρησιμοποιείι για
την κατάταξη των αθλητών σε κατηγορίες δεν
λαμβάνει υπόψη μετρήσεις της πίεσης και της
καρδιακής συχνότητας. Δδομένου ότι η πίεση των
αθλητών δεν μετράται σε κατάσταση ηρεμίας και
μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες φυσιολογικές
διακυμάνσεις από άτομο σε άτομο.
1. Ο Αθλητισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ) είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που
τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ΑΜΕΑ
ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που
αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος
νόμου και, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4
του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του
τμήματος Α΄ του παρόντος νόμου.
3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα
σωματείο ΑΜΕΑ, ο συνολικός αριθμός των αθλητών
του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από
δεκαπέντε (15). Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί
τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών
του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο
αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που
απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για
συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ.
του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος
από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).
4. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας ΑΜΕΑ,
απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή
των διοικητικών συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον
ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων
ΑΜΕΑ. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της
ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από
επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11).
Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία
ομοσπονδία αθλητικών σωματείων ΑΜΕΑ, πρέπει να
υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η σχετική
αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια
αθλητική ομοσπονδία. Με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης.

Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η
διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC)
αναγνρίζονται πέντε (5) αθλητικές ομοσπονδίες
ΑΜΕΑ. Οι ομοσπονδίες αυτές συνιστούν
συνομοσπονδία με την επωνυμία «Εθνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή», με έδρα την Αθήνα, η
οποία εκπροσωπεί τη Χώρα μας στην IPC. Στη
συνομοσπονδία εκπροσωπούνται ισότιμα οι πιο πάνω
ομοσπονδίες. Χρονικό διάστημα για την ίδρυση των
ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας ορίζεται
οκτάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Για το διάστημα απαό τη δημοσίευση του παρόντος
μέχρι τη λήξη του οκταμήνου, με απόφαση του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, συγκροτείται
ενδεκαμελής προσωρινή Επιτροπή που εκπροσωπεί
τη Χώρα μας στην IPC. Στην επιτροπή αυτή
συμμετέχουν πέντε (5) μέλη από την Πανελλήνια
Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
(ΠΑΟΜ – ΑΜΕΑ) τέσσερα (4) μέλη από την
Πανελλήνια Ομποσπονδία Κινητικά Αναπήρων
(ΠΑΟΚΑ) και δύο (2) μέλη από την Ομοσπονδία
Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι
(ΟΣΕΚΚ). Τα μέλη της Επιτροπής υποδεικνύονται
από τις ομοσπονδίες του προηγούμενου εδαφίου. Αν
παρέλθει το ως άνω οκτάμηνο, χωρίς να συσταθούν οι
πέντε (5) ομοσπονδίες του πρώτου εδαφίου και η
συνομοσπονδία, με απόφαση του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού, αίρεται η αθλητική
αναγνώριση των ομοσπονδιών του πέμπτου εδαφίου
και συγκροτείται Επιτροπή από έντεκα (11) μέλη για
την εκπροσώπηση της Χώρας μας στην IPC.
5. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη
δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου ΑΜΕΑ. Ο

χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή
ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από εδική
επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική
ομοσπονδία.
6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με ειδικές
ανάγκες που είναι εν ενεργεία αθλητές:
α) να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους
και να εκλέγονται στη διοίκησή τους
β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους
στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και
ομοσπονδίας
Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή
να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της
ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο
ή επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί
στο Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας ΑΜΕΑ εκπίπτουν
από μέλη της διοίκησής της από τη δημοσίευση του
παρόντος νόου και τη θέση τους καταλαμβάνει το
αναπληρωματικό μέλος.
7. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή
ΑΜΕΑ επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας,
που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
31 του παρόντος. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής
άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή
ΑΜΕΑ απαιτείται πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής
του εξωτερικού. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ως
αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς
Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες
επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή,
ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή της παρ.4 του
άρθρου 31 του παρόντος.

8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ΑΜΕΑ ορίζονται
διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι
έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της
αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ΑΜΕΑ.
9. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
έδρα την Αθήνα και με επωνυμία «Ελληνική Εθνική
Επιτροπή Ειδικού Αθλητισμού» (ΕΕΕΕΑ) που
εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό
Υπουργό.
Οι σκοποί του νομικού αυτού προσώπου είναι οι
ακόλουθοι:
α) να εισηγείται στη ΓΓΑ το γενικό σχεδιασμό
ανάπτυξης του αθλητισμού ΑΜΕΑ και ειδικά του
αθλητισμού επιδόσεων
β) να εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και
τροποποιήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον
αθλητισμό ΑΜΕΑ
γ) να εντοπίζει τις ελλείψεις και να παρακολουθεί σε
συνεργασία με το ΕΣΑΣ, την πορεία των εργασιών
εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων,
ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των
κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών
δ) να φροντίζει για την προβολή των αθλητικών
εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων ΑΜΕΑ με κάθε
πρόσφορο μέσο
ε) να φροντίζει για την καλή προετοιμασία των
εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς
αγώνες και στην Παραολυμπιάδα.
Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών και για την
οικονομική ενίσχυση των αθλητικών ομοσπονδιών,
ενώσεων και σωματείων ΑΜΕΑ καθιερώνεται ως
βασικό έσοδο του νομικού προσώπου επιχορήγηση
από τη ΓΓΑ σε ετήσια βάση, με ανάλογη εφαρμογή

των διατάξεων του παρόντος που ισχύουν για τις
λοιπές αθλητικές ομοσπονδίες. Με προεδρικό
διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών (3)
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ρυθμίζονται τα
θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την εκπροσώπηση,
την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση της
ΕΕΕΕΑ, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
10. Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και
λειτουργίας του αθλητισμού των ΑΜΕΑ τα οποία δεν
ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
παρόντος νόμου.

Στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Παραολυμπιακής
Επιτροπής ανήκει:
Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διεθνή
Παραολυμπιακή Επιτροπή και σε όλα τα αθλήματα
που ανήκουν σε αυτή.
Η Εποπτεία και μέριμνα για την ανάπτυξη του
Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα. Η
Οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αθλητικές
ομοσπονδίες, της προετοιμασίας των αθλητών και η
επιλογή αυτών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και τους διεθνείς
αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Παραολυμπιακής Επιτροπής.
Η μέριμνα για την επιμέλεια και παραγωγή ειδικών
εκδόσεων που αφορούν την ανάπτυξη και προαγωγή

της Παραολυμπιακής ιδέας και της Ιστορίας του
Παραολυμπισμού.
Η ίδρυση και λειτουργία της Παραολυμπιακής
Ακαδημίας
Στα πλαίσια αυτά, η Ελληνική Παραολυμπιακή
Επιτροπή πραγματοποιεί στρατηγικές συνεργασίες με
άλλους φορείς, όπως Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμους,
και άλλους φορείς, ώστε να προβάλει τα
Παραολυμπιακά αθλήματα με τον καλύτερο τρόπο.
Επίσης, στηρίζει και θέτει υπό την αιγίδα της
προσπάθειες και πρωτοβουλίες που προάγουν τους
σκοπούς της.
Tο 2012 είναι έτος Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών Αγώνων. Είναι επίσης γνωστό ότι
πλέον έχουν μείνει μόνο μερικοί μήνες προετοιμασίας
μέχρι τον Αύγουστο, όπου και θα ξεκινήσουν οι
αγώνες, στο Λονδίνο.

«Και όμως οι μόνιμοι πρεσβευτές μας στο Ελλάδα και
στο εξωτερικό, που τόσα χρόνια με τις επιδόσεις τους
μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι, οι Έλληνες
Παραολυμπιονίκες, συνεχίζουν να ζουν σε καθεστώς
αβεβαιότητας για το αν θα βρεθούν τα χρήματα για να
ολοκληρωθεί η προετοιμασία τους», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Νικολόπουλος σε ερώτηση που
κατέθεσε στη Βουλή, με αφορμή το θέμα που έχει
προκύψει με την ελλιπή χρηματοδότηση της
προετοιμασίας.

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται με τον χειρότερο
τρόπο ή ρήση ότι η «Ελλάδα τρώει τα παιδιά της».
Ο Αχαιός Βουλευτής απευθυνόμενος στους αρμόδιους
Υπουργούς Υγείας, Οικονομικών και Τουρισμού
σημείωσε : «Η έλλειψη συντονισμού και οι άδικες και
άνισες αποφάσεις της πολιτείας, αναφορικά με την
επιχορήγηση της παραολυμπιακής προετοιμασίας των
αθλητών για τους αγώνες, έχει οδηγήσει στον κίνδυνο
της μη συμμετοχής της χώρας.»
Έως τις αρχές του 2003 υπήρχε ένα θολό τοπίο στον
τομέα του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες.
Υπήρχαν δηλαδή τρεις και τέσσερις ομοσπονδίες,
όπου η κάθε μία φρόντιζε τα του οίκου της. Το 2001
έγινε μια τροποποίηση στη σχετική νομοθεσία,
σύμφωνα με την οποία ορίζεται πλέον μια αθλητική
ομοσπονδία για όλες τις αναπηρίες και για όλα τα
αθλήματα. Προηγήθηκε μια προσωρινή διοίκηση,
κάναμε εκλογές τον Φεβρουάριο του 2003 και
αναλάβαμε τη διοίκηση της καθ' ολοκληρίαν νέας
Εθνικής αθλητικής Ομοσπονδίας ατόμων με
αναπηρίες από τις αρχές Μαρτίου 2003.
Έως και τότε όμως, επικρατούσε μια μάλλον
αρνητική κατάσταση, με την έννοια ότι τα
πανελλήνια πρωταθλήματα γίνονταν είτε από την
προσωρινή Παραολυμπιακή Επιτροπή, που ήταν
απλώς μια επιτροπή της Γενικής Γραμματείας
αθλητισμού (ΓΓΑ) είτε από την ίδια τη ΓΓΑ. αυτό
είχε ως συνέπεια αναταραχές στα σωματεία, αφού το
καθένα λειτουργούσε με τα δικά του δεδομένα.

Πρέπει να δώσω δύο μεγέθη για να καταλάβει κανείς
τι άλλαξε. Το 2000, στο Σίδνεϊ, στα πανελλήνια
πρωταθλήματα είχαμε τη συμμετοχή 23 σωματείων.
Στα φετινά πανελλήνια πρωταθλήματα, όμως, είχαμε
τη συμμετοχή 56 σωματείων. αυτή είναι και η δύναμη
της Ομοσπονδίας σήμερα.
Η Ομοσπονδία δηλαδή προσπάθησε να βάλει μια
τάξη...
Ουσιαστικά, η Ομοσπονδία προσπάθησε να
νοικοκυρέψει τον χώρο. Είμαστε στην ευχάριστη
θέση να πούμε ότι τα σωματεία μας αυτά έχουν όντως
νοικοκυρευτεί. Υπάρχουν οι εσωτερικές διεργασίες σε
κάθε σωματείο που πραγματοποιούνται έτσι όπως
προβλέπει ο νόμος, υπάρχουν αθλητικά δελτία, ένα
αθλητικό κίνημα, αθλητική ομοσπονδία κ.λπ.. Ο
χώρος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα υπόλοιπα
σωματεία των μη αναπήρων. Μπορούμε να λέμε ότι
βλέπουμε πλέον με αισιοδοξία το μέλλον.
Η μεγάλη μας βλέψη, ύστερα από αυτό το
νοικοκύρεμα ήταν να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να
έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στους
Παραολυμπιακούς αγώνες. Το 2000 είχαμε μεγάλες
επιτυχίες. Και ήταν η πρώτη οργανωμένη αποστολή,
σε πλαίσιο αθλητικό, που συμμετείχε στους
Παραολυμπιακούς. Σε αυτό βοήθησε η προηγούμενη
επιτροπή στην οποία ήμουν γραμματέας και η κ.
Καριοφύλλη πρόεδρος.
Ποια είναι, δηλαδή, τα μεγέθη του Σίδνεϊ;

Τα μεγέθη του Σίδνεϊ έχουν ως εξής: πήραμε μέρος σε
πέντε αθλήματα: στίβο, κολύμβηση, άρση βαρών με
δύο αθλητές, τζούντο τυφλών, και μπάσκετ νοητικής
αναπηρίας - πρώτη φορά που ομαδικό άθλημα πήρε
την πρόκριση και πήρε μέρος στους
Παραολυμπιακούς. Οι επιτυχίες του Σίδνεϊ μάς
φόρτωσε με μεγάλη ευθύνη σαν Ομοσπονδία, αφού
πέρα από τα 11 μετάλλια, από τους 42 αθλητές που
συμμετείχαν, οι 35 κατέκτησαν θέση
παραολυμπιονίκη (1η-8η θέση). Έτσι, εκτός από το
ξεκαθάρισμα και την καλή λειτουργικότητα, έπρεπε
να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή
των Ελλήνων αθλητών στους Παραολυμπιακούς
αγώνες, να δώσουμε μια ώθηση. Εμείς τους
Παραολυμπιακούς αγώνες τους βλέπουμε σαν το
όχημα που θα μας τραβήξει μπροστά, με στόχο το
2010.
Γιατί το 2010 και όχι το 2008;
Διότι ο αθλητισμός ατόμων με αναπηρία είναι
γηρασμένος. Έχουμε αθλητές 53, 55 χρόνων, έχουμε
αθλητή που είχε ήδη συμμετοχή σε 7 διοργανώσεις, ο
Κωστής ο Αγγουράκης, η ζωντανή μας ιστορία στους
Παραολυμπιακούς αγώνες. αυτό συμβαίνει διότι οι
περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με τον αθλητισμό
έπειτα από μια επίκτητη αναπηρία, ατύχημα κ.τ.λ.
Εμείς λοιπόν θέλουμε να φτάσουμε τα πρωτογεννή
κύτταρα και ώς ένα βαθμό το έχουμε ήδη καταφέρει.
Δηλαδή, στα σχολεία μας, τα σχολεία τυφλών, όπου
έχουμε μια πολύ καλή ομάδα νεαρών παιδιών
τζούντο. Έχουμε τα ειδικά γυμνάσια-λύκεια και
προσανατολιζόμαστε προς τα εκεί. Μας ενδιαφέρει

λοιπόν η υποδομή, εκμεταλλευόμενοι το 2004 σαν μια
ώθηση.
Ποιοι είναι όμως οι στόχοι της Ομοσπονδίας για τους
Παραολυμπιακούς αγώνες του 2004;
Οι στόχοι είναι δύο: πρώτον, συμμετοχή
περισσότερων αθλητών και, δεύτερον, να έχουμε
κόσμο στα στάδια. Κι αν δεν έχουμε Έλληνες
αθλητές, κακά τα ψέματα, δύσκολα θα έχουμε και
κόσμο στα στάδια. Γι' αυτό, κατορθώσαμε από τα 19
παραολυμπιακά αθλήματα, να έχουμε συμμετοχή στα
17 (δεν έχουμε Έλληνες αθλητές στο ράγκμπι με
αναπηρικό αμαξίδιο και δεν έχουμε και στο
ποδόσφαιρο με εγκεφαλική παράλυση, το 7X7). από
τους 42 αθλητές που είχαμε στο Σίδνεϊ, φέτος θα
πάρουν μέρος 135 αθλητές. Μαζί με τους γιατρούς,
προπονητές, συνοδούς κ.τ.λ. η ελληνική αποστολή στο
Παραολυμπιακό Xωριό θα είναι 240 άτομα περίπου.
Συγκαταλεγόμαστε μέσα στις δέκα μεγαλύτερες
αποστολές.
Πώς φτάσατε όμως σε αυτόν τον αριθμό;
Μετά τα πανελλήνια πρωταθλήματα βγάλαμε τις
προεθνικές μας ομάδες σε αυτά τα 17 αθλήματα, με
200 αθλητές. από αυτούς πήραν το εισιτήριο για τους
Παραολυμπιακούς οι 135.Ο αριθμός των αθλητών
που παίρνουν μέρος σε κάθε άθλημα δεν είναι
απεριόριστος, όπως στον στίβο των Ολυμπιακών, π.χ.,
όπου όποιος πιάσει το απαιτούμενο όριο μπορεί να
συμμετάσχει. Οι Παραολυμπιακοί αγώνες
πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο αριθμό αθλητών

και έτσι, για να πάρουμε αριθμό αθλητών για κάθε
άθλημα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι έχουμε κάνει
στην προηγούμενη διοργάνωση, τι κάναμε στα δύο
παγκόσμια πρωταθλήματα και στα δύο
πανευρωπαϊκά, μέχρι να φτάσουμε από το 2000 στο
2004. Κατορθώσαμε να έχουμε καλή υποδομή για να
μπορέσουμε να πάρουμε αυτές τις θέσεις.
Γιατί αυτός ο περιορισμός στις θέσεις;
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: στο αγώνισμα της
σφαιροβολίας, στους Ολυμπιακούς αγώνες, στον
τελικό φτάνουν οκτώ αθλητές. Στους
Παραολυμπιακούς αγώνες όμως, στη σφαιροβολία
έχουμε οκτώ υποκατηγορίες, ανάλογα με την
κατηγοριοποίηση του κάθε αθλητή. Λάβετε υπόψη
σας ότι στους Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε συνολικά
κάπου 260 απονομές μεταλλίων, ενώ στους
Παραολυμπιακούς έχουμε περίπου 700. Φαντάζεστε
τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε περιορισμός.

Ομάδα 2.

ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ , ΟΛΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

ΣΚΟΠΟΣ:
Η συνειδητοποίηση γύρω από το θέμα της κοινωνικής υπόστασης
των Παραολυμπιακών αθλημάτων , η μελέτη της παρούσας
κοινωνικής αντιμετώπισης και η προσπάθεια βελτίωσης των
αντιλήψεων περί του θέματος.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Ποιες είναι οι παρούσες απόψεις της κοινωνίας για Α.Μ.Ε.Α;
Ποιες ήταν στο παρελθόν πως εξελίχθηκαν και πως τείνουν να
διαμορφωθούν;
Με ποιους τρόπους μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους
πολίτες ώστε να δραστηριοποιηθούν και να δραστηριοποιήσουν;
Υπάρχουν παραδείγματα ατόμων με αναπηρία που κατάφεραν παρά
τα προβλήματά τους να αναδειχθούν στην κοινωνία και ποια είναι
αυτά;
Πόσες ευκαιρίες προσφέρονται για ένα άτομο με αναπηρία με τη
συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς αγώνες;
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι ίδιοι λόγο του ρατσισμού της
κοινωνίας και πως τις αντιμετωπίζουν ;
Σε τι έχουν βοηθήσει οι Παραολυμπιακοί αγώνες στην επανένταξη
των Α.Μ.Ε.Α στο κοινωνικό σύνολο;

ΑΜΕΑ, κοινωνικές προκαταλήψεις και θεσμικές
τοποθετήσεις

Από πολύ παλιά, θεωρήθηκε αναγκαία η λήψη
μέτρων σχετικά με τα ΑΜΕΑ και την υπόσταση
τους στην κοινωνία. Εξαιτίας της ανάπτυξης,
καλλιέργειας
και
ενίσχυσης
των
προκαταλήψεων και στερεοτύπων που πηγάζουν
από οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς
μηχανισμούς ( θεσμοθετημένους ή μη )
περιθωριοποιήθηκαν και «μπήκαν» στην black

list της κοινωνίας μας. Με την πάροδο των
χρόνων ξεκίνησαν να θεσπίζονται νομοθετικές
ρυθμίσεις που θα απέβλεπαν στην ομαλή
επανένταξη τους στην κοινωνία. Έγιναν
διάφορα κινήματα με το αίτημα της ισότητας
για τους ανάπηρους.
Ξεκινώντας με το παρελθόν θα διαπιστώναμε πως η κοινωνία
αντιμετώπιζε με τον ίδιο σχεδόν τρόπο με σήμερα τα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Ακόμη και από την αρχαία Ελλάδα παρατηρούνταν
ο παραγκωνισμός τους από την κοινωνία
Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη πόλη της Σπάρτης όπου τα <<
προβληματικά>> για τους κατοίκους βρέφη ρίχνονταν στον Καιάδα.
Από την άλλη παρατηρούμε τη θεοποίηση της αναπηρίας
δημιουργώντας έναν ανάπηρο θεό τον Ήφαιστο , θεό της φωτιάς,
της δύναμης και σύζυγο της πιο όμορφης θεάς, της Αφροδίτης. Σε
άλλους τόπους και εποχές ανάπηροι , λατρεύτηκαν σαν …σοφοί ή
ιερείς λόγο της διορατικότητας τους ενώ σε κάποιες χώρες του
σκόπιμα αποκαλούμενου τρίτου κόσμου κάποιοι γονείς από
«αληθινή αγάπη»σπάνε τα χέρια ή τα πόδια των παιδιών τους
γιατί τους ανάπηρους τους προστατεύει το κράτος με παροχές.

Ορισμός των εννοιών «ελαττωματικότητα, απλή και
διαταραχή»

γενικευμένη

Κατά τον Bach, ελαττωματικότητα αποκαλείται
η ευρείας κλίμακας βαριάς και μακροπρόθεσμης
διάρκειας επίδραση στην ψυχοδιανοητική και
τη μαθησιακή κατάσταση ενός ατόμου όπως
επίσης και η περιορισμένη ικανότητα για
κοινωνική
προσαρμογή.
Η
οργανική

ελαττωματικότητα είναι ολικής ή μερικής
προϋπόθεσης. Διαταραχή κατά τον Bach είναι η
μερική λιγότερο βαριά και περιορισμένης
χρονικής
διάρκειάς
επίδραση
της
ψυχοδιανοητικής
και
της
κοινωνικής
κατάστασης
του
ανθρώπου.
Επομένως
«γενικευμένη διαταραχή» είναι εκείνη η
διαταραχή που εμποδίζει κάθε εξέλιξη τόσο των
προϋποθέσεων, που προαναφέρουμε όσο και της
μάθησης σε όλους τους τομείς. Μια γενικευμένη
διαταραχή οδηγεί και σε μαθησιακή διαταραχή
Στάσεις γονέων ως προς συναισθηματικό παράγοντα
Οι γονείς λοιπόν έχουν ένα αίσθημα ντροπής, ενοχής, φόβου,
κατάθλιψης, ψυχικής κούρασης, επιθετικότητας, που εξέφρασε
μεγαλύτερη αγωνία σχετικά με το μέλλον του παιδιού και την
εξέλιξη της μειονεκτικότητας. Στην συμπεριφορά τους ως προς το
περιβάλλον συχνότερα υπερτερεί ο εκνευρισμός, τα αισθήματα
ντροπής και ενοχής, καθώς και ο φόβος μη θεωρηθεί το παιδί
τους νοητικά καθυστερημένο. Όταν ο βαθμός της διαταραχής είναι
υψηλός, οι γονείς αισθάνονται ενοχή, φόβο, ντροπή, κατάθλιψη
ενώ απέναντι στο παιδί υπερτερεί η επιθετική συμπεριφορά. Η
προσδοκία των γονέων να βοηθηθεί το παιδί τους κυρίως από τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα προκύπτει πιθανόν από την αδυναμία τους
να το αντιμετωπίσουν και την αυξανόμενη απελπισία τους μπρος
στις επιδεινούμενες δυσκολίες.
Η αντιμετώπιση των άλλων απέναντι τους
Ο τρόπος με τον οποίο οι άλλοι αντιμετωπίζουν κατά καιρούς τα
προβλήματα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες έχει την δική του
ιστορία. Στη σημερινή εποχή, για λόγους κοινωνικούς,

ανθρωπιστικούς, επιστημονικούς και οικονομικούς, γίνεται
προσπάθεια τα άτομα αυτά να ενσωματώνονται στην φυσική τους
ομάδα ώστε και τα ίδια να επωφεληθούν και να προσφέρουν στο
κοινωνικό σύνολο. Στον κόσμο μας θα δεις δημοσιογράφους να
αποκαλούν σακάτη έναν άνθρωπο με είναι σε καροτσάκι. Ακόμα
λόγω του ότι ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχεί το φαίνεσθαι τα
άτομα δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν με το αναπηρικό
καροτσάκι στην πόλη. Τέλος οι άνθρωποι τους αντιμετωπίζουν με
οίκτο και συμπόνια κάθε φορά που τους βλέπουν οπότε νιώθουν
μειονεκτικά και ντρέπονται γι αυτό που είναι. Μπορεί εμείς νa μην
δίνουμε σημασία, να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας και να μην
μας ενοχλούν οι αντιδράσεις των άλλων. Θα πρέπει όμως να
παραδεχτούμε ότι αυτό που θέλουμε είναι να μας αντιμετωπίζουν
σαν ισότιμο μέλος της κοινωνίας κάτι που και αυτά τα παιδιά
θέλουν και ζητούν από μας.
Αλλαγή της στάσης της κοινωνίας απαραίτητη προϋπόθεση

Η νομοθεσία από μόνη της αποδεικνύεται
ανίσχυρη, χωρίς την δημιουργία μιας
ευαισθητοποιημένης
και
εκπαιδευμένης
κοινωνίας, η οποία θα είναι σε θέση να στηρίξει,
να καταννοήσει τα δικαιώματα και τις ανάγκες
των ατόμων με αναπηρία και να αγωνιστεί
ενάντια στην προκατάληψη και το στιγματισμό
που υπάρχει.
Έτσι, οι στόχοι μας είναι i) η ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών με
αναπηρία, ii) ευαισθητοποίηση για τις πολλαπλές μορφές
διάκρισης, στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με αναπηρία, iii)
πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων τους και iv) υποστήριξη των
μέτρων που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία.

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) τείνουν να τείθονται στο
περιθώριο και να αντιμετωπίζονται με προκατάληψη από όλο το
υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
Συναντούν φραγμούς σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής
(εκπαίδευση, απασχόληση και προσβασιμότητα), τις οποίες όλοι οι
υπόλοιποι θεωρούν φυσιολογικές και δεδομένες. Άμεσο
αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι να παρεμποδίζεται η ενεργός
συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και να
καθίστανται πολύ πιο τρωτοί στον κοινωνικό αποκλεισμό από τους
υπόλοιπους πολίτες χωρίς ειδικές ανάγκες.
Μια κοινωνία για να αναπτυχθεί κοινωνικά και οικονομικά
χρειάζεται την δυναμική συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των
πολιτών της. Γι΄ αυτό τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), δεν
πρέπει να εκλείπουν από αυτή την προσπάθεια καθώς η
συμμετοχή του μεγάλου αυτού ποσοστού του πληθυσμού της
χώρας είναι απαραίτητη στην παραγωγική, κοινωνική και
οικονομική ζωή.
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα λοιπόν, ότι ουσιαστικά η αναπηρία
δημιουργείται από την ίδια την κοινωνία, όταν αυτή μη έχοντας την
κατάλληλη υποδομή δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή σε μια
μειονεξία ή ατέλεια ενός ανθρώπου, διαγράφοντας όλες τις άλλες
πλευρές του.
Επομένως, η λύση βρίσκεται στην αλλαγή του αφιλόξενου,
εχθρικού, και απρόσβατου περιβάλλοντος του Ατόμου με Ειδικές
Ανάγκες. Και για να επιτευχθεί αυτό δεν απαιτείται μεγάλη
οικονομική προσπάθεια, αλλά ευαισθησία και συνειδητοποίηση της
ευθύνης που έχουμε όλοι απέναντι σε αυτούς τους συνανθρώπους
μας.
Σύμφωνα μάλιστα με τον Ευρωπαϊκό Οδηγό Ορθής Πρακτικής:
α) σήμερα έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι ο όρος ειδικές ανάγκες
αναφέρεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα κοινωνικών περιορισμών,
β) η έλλειψη ισότητας ευκαιριών μπορεί να οφείλεται σε πολλές
αιτίες που επηρεάζουν το ένα δέκατο των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε

γ) είναι απαράδεκτο να οικοδομείται η κοινωνία χωρίς να
λαμβάνεται μέριμνα για τις ανάγκες και τα δικαιώματα μιας τόσο
μεγάλης μερίδας πληθυσμού.

Μέρος της καθημερινότητάς μας αποτελεί πλέον και η
συναναστροφή μας με άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Λίγοι
όμως από εμάς ξέρουν πως να συμπεριφερθούν απέναντί τους,
προκειμένου να μην τους φέρουν σε δύσκολη ή μειονεκτική θέση.
Αν και ένας στους δέκα ανθρώπους έχει κάποιου είδους αναπηρία,
οι άνθρωποι συνήθως νιώθουν αμηχανία όταν συναντούν ένα
τέτοιο άτομο. Λόγω της ανεπαρκούς γνώσης των αναγκών τους
και των περιορισμών τους, των τρόπων που προσφέρεται και
λαμβάνεται βοήθεια και λόγω της προκατάληψης ή του φόβου για
το άγνωστο, οι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να επικοινωνήσουν και
να προσφέρουν βοήθεια σε άτομα με αναπηρία.
Οι συμπολίτες μας με αναπηρία νιώθουν την ανάγκη για
κοινωνικοποίηση όπως όλοι μας! Οφείλουμε συλλογικά να τους
ενισχύουμε, να τους στηρίζουμε αλλά σε καμιά περίπτωση να τους
λυπούμαστε. Τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους κοιτάμε στα
μάτια σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας και όχι να τους
περιφρονούμε,
Προβλήματα υπάρχουν πολλά… Η ανεργία σε συνδυασμό με τον
κοινωνικό αποκλεισμό και την ελλιπή εκπαιδευτική κατάρτιση
οδηγούν τους ανθρώπους με αναπηρία σε φτώχεια και
περιθωριοποίηση. Η προσβασιμότητα είναι ένας άλλος Γολγοθάς
που έχουν να αντιμετωπίσουν. ∆ημόσια κτίρια, νοσοκομεία,
δημαρχεία, πεζοδρόμια, αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες
στερούνται υποδομών για να καλύψουν την πρόσβαση αυτών των
ατόμων.
Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία είναι ιδιαίτερη και
συντελείται με πολυποίκιλες δυσκολίες. Αρχικά τα κεφάλαια που
διατίθενται από το κράτος δεν επαρκούν. Οι διάφορες σχολές που
λειτουργούν στηρίζονται αφενός κρατικά, αφετέρου από την
αμέριστη συμπαράσταση της εκκλησίας άλλα και από δωρεές, πάλι

όμως τα κτίρια και οι υποδομές δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η
πολιτεία σε συνεργασία με τις εκάστοτε νομαρχίες προσπαθούν να
υλοποιήσουν σχολεία και κτίρια για τα ΑΜΕΑ, ωστόσο η
γραφειοκρατία είναι ένας χρονοβόρος παράγοντας και σε
συνάρτηση με την απουσία χώρου μέσα στα αστικά κέντρα η
προσπάθεια γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Επίσης η έλλειψη
συγκραμάτων και εξειδικευμένου προσωπικού εντείνει το
πρόβλημα της εκπαιδευτικής κατάρτισης των ΑΜΕΑ.
Η κοινωνία πολλές φορές βλέπει τα άτομα με αναπηρίες με
ρατσιστική διάθεση ή στην καλύτερη περίπτωση με αδιαφορία π.χ
όταν παρκάρουμε σε ράμπες αδιαφορούμε, όταν κλείνουμε την
ειδική γράμμωση για τους τυφλούς στα πεζοδρόμια αδιαφορούμε,
όταν περιφρονούμε και γελάμε με έναν ανάπηρο φερόμαστε
ρατσιστικά. Οφείλουμε όλοι να αλλάξουμε στάση και να
συμπεριφερόμαστε στα άτομα αυτά ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας,
Κλείνοντας θα σας πούμε ένα μύθο που προέρχεται από την
κινέζικη παράδοση. Μια ηλικιωμένη κυρία κάθε πρωί κουβαλούσε
νερό στο σπίτι της από το κοντινό ποτάμι. Το μετέφερε σε 2
δοχεία δεμένα στις άκρες ενός ξύλινου ραβδιού που το
κουβαλούσε στην πλάτη της. Το αριστερό δοχείο ήταν γερό και
έφτανε πάντα γεμάτο νερό, ενώ το δεξί ήταν ραγισμένο και έχανε
το περισσότερο νερό στη διαδρομή. Μια μέρα της είπε το
ραγισμένο δοχείο με παράπονο « δεν με πετάς να πάρεις ένα γερό
να μην σπαταλάς το νερό σου για μένα το άχρηστο; » η γυναίκα
χαμογέλασε και έδειξε το δρόμο πίσω τους που στην δεξιά μεριά
είχε γεμίσει λουλούδια και είπε « δεν είσαι άχρηστο γιατί χάρη σε
σένα φύτρωσαν αυτά τα λουλούδια. Το νερό που χάνεις δεν πάει
χαμένο» Πιστεύετε ότι πρέπει να αφήσουμε αυτά τα λουλούδια να
μαραθούν;

«∆εν μπορεί
να αλλαχθεί ό,τι μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε. Αλλά τίποτε δεν

μπορεί να αλλαχθεί μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε » ( James
Baldwin )

«Η στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με ειδικές
ανάγκες»

Τα θέματα που αφορούν τα ΑΜΕΑ
"κατασκευάζονται" από ανθρώπους σε μια
δεδομένη χρονική στιγμή και έχουν μεγάλη
σχέση με τις αντιλήψεις, το πνεύμα και τις
πεποιθήσεις, τόσο του «νομοθέτη» όσο και της
κοινωνίας στην οποία ορίζονται (π.χ. σε κάποιες
κοινωνίες ο ηλικιωμένος θεωρείται ανάπηρος
ενώ στην Ελλάδα όχι).
Κύριος στόχος πρέπει να είναι η ένταξη των ¨διαφορετικών¨
σε όλες τις φάσεις της καθημερινής ζωής, ώστε να οδηγούνται
στην αυτενέργεια, την αυτοτέλεια και την αλληλοαποδοχή.
Η κοινωνική βοήθεια δεν πρέπει να περιορίζεται στη διατροφή και
την κηδεμόνευση των αναπήρων. Θα ήταν χρησιμότερο να
ενεργοποιεί το ίδιο το άτομο να αυτοεξυπηρετείται παρά να το
εξυπηρετεί. Η πολιτική για τους αναπήρους να μην είναι πολιτική
για τους αναπήρους αλλά με τους αναπήρους

………………………………………………………………………………………

Υπέρ της στείρωσης ακόμη και της ευθανασίας στα άτομα με
ειδικές ανάγκες τάσσεται η Χρυσή Αυγή προκειμένου να
προστατευτεί η "λευκή φυλή"
Κάθε ημέρα σε κάθε γωνία της γης, σε κάθε κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο, έρχονται στη ζωή, όντα απροσάρμοστα και ανίκανα για
τον αγώνα της επιβιώσεως, προορισμένα να υποφέρουν χωρίς
καμία ελπίδα σωτηρίας. Το αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι

να εμφανίζονται άτομα υποχρεωμένα εκ των πραγμάτων σε μία
αρνητική διαβίωση, τα οποία αποτελούν συγχρόνως ένα βαρύτατο
συναισθηματικό και οικονομικό φορτίο για την οικογένειά τους και
την κοινωνία. Τα περισσότερα είναι προϊόντα κληρονομικών
παθήσεων. Κάθε χρόνο τα θύματα αυτά της επιπολαιότητας
γονέων και κοινωνίας πληθαίνουν, χάρις στην επίσημη ιατρική
επιστήμη, η οποία λόγω της ποδηγετήσεώς της από μία ομάδα
μανιακών υποχονδρίων, προστατεύει κάθε ελαττωματικό πλάσμα,
που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η φύσις θα το είχε
καταδικάσει σε θάνατο.
∆εν είναι, λοιπόν, καθόλου περίεργο το γεγονός ότι τίποτε ή
σχεδόν τίποτε δεν έχει γίνει από τα λεγόμενα "δημοκρατικά"
καθεστώτα για να αποτραπεί η μεσαιωνική αυτή εγκληματικότητα
της κοινωνίας, η οποία καταδικάζει σε ισόβιο βασανισμό πλάσματα
αθώα, που το μόνο τους ελάττωμα έγκειται στα βεβαρημένα
κληρονομικά γονίδιά τους.
Για πόσους από εμάς η υποψία και μόνο ότι ένα παιδί έχει νοητική
υστέρηση δεν αποτελεί απειλή; Και όμως…Όσο δύσκολο και αν
φαίνεται ,τα παιδιά αυτά έχουν τη δυνατότητα να βελτιωθούν
σημαντικά ,σε σημείο που ενδεχομένως ακόμα και να μη φαίνεται
με την πάροδο του χρόνου η νοητική αυτή υστέρηση…Ας μην
ξεχνάμε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στη νοητική υστέρηση…Βαριά
,μέτρια ,ήπια… Μπορούμε κάλλιστα να βοηθήσουμε στη βελτίωση
του εκάστοτε παιδιού μέσα από τις κατάλληλες τεχνικές…

«Οι παραολυμπιακοί αγώνες και το υποκριτικό ενδιαφέρον της
κοινωνίας μας»

Μέχρι να γίνει προτεραιότητα μας η συνύπαρξη
μας με το διαφορετικό και όχι η εναντίωση του,
κανείς δεν ξέρει πόσα χρόνια θα περάσουν.

«Ήρωες της καθημερινότητας», «ολυμπιονίκες της ζωής»,
«ξεπέρασαν την ατυχία τους», « η αναπηρία δεν στάθηκε
εμπόδιο», «παράδειγμα προς μίμηση». Ο θαυμασμός ανακατεμένος
με την λύπη μας γι αυτούς τους ανθρώπους συν μια μεζούρα
χαράς για την δική μας αρτιμέλεια, που φυσικά δεν θα την
παραδεχτούμε ποτέ, δημιουργούν αυτό το πικρό κοκτέιλ, που
προκαλεί αναγούλα σε όποιον πέφτει πάνω του. Όταν όμως οι
παραολυμπιακοί θα τελειώσουν θα ξεχάσουμε ότι υπάρχουν αυτοί
οι άνθρωποι και θα τους καλωσορίσουμε στον πραγματικό κόσμο
μας. Είναι όμως δύσκολα αυτά τα χρόνια για όλους και ιδιαίτερα
για τις μειονότητες… Πάντα ήταν.

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Παναγιώτης είναι συνάνθρωπος με ειδικές
ικανότητες, αυτό που λέμε όλοι εμείς, οι
άχρωμοι πολίτες ΑΜΕΑ, πήρε μέρος σε ένα
τουρνουά μπάσκετ. Μπήκε μόνος στο τρένο,
τον ηλεκτρικό από Πειραιά, ταξίδεψε έως την
Ομόνοια, άλλαξε γραμμή, μπήκε στο υπόγειο
μετρό και έφτασε στη Δάφνη.
Σαν τον Παναγιώτη παλεύει ένα σωρό κόσμος γύρω μας, προσπαθεί να
σταθεί σε μια σχεδόν τυφλή πια, κοινωνία ,που το μόνο που μετρά είναι το
αυστηρά προσωπικό βίωμα

Μας μεγάλωσαν στρεβλά, οικογένειες φοβισμένες και δάσκαλοι
που έκαναν τη γνώση περίτεχνο γλωσσοδέτη, από αφόρητη
βαρεμάρα ή από την τρομάρα μη γίνουμε καλύτεροι, πιάσουμε
θέσεις, τα ρημάδια τα πόστα και διώξουμε το μέτριο που
κυριαρχεί πολλά, δεκάδες χρόνια.
Σχολεία, μικρές κοινωνίες που βάζουν εύκολα ταμπέλες,
δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικά παιδιά, μια
προεκγύμναση παραγωγής άβουλων ανθρώπων.
Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε όλο της το μεγαλείο.

Κάθε άλλο μοντέλο χαρακτηρίζεται απαξιωτικά, πεταμένο στα
σκουπίδια, όλα τα διαφορετικά στα καλάθια απορριμμάτων.
Πόσο διαφορετική είναι η ουσία, μα και πώς φαίνεται στα
πιο μικρά πράγματα της καθημερινότητας η εξέλιξη μας.

Το όραμα

Το όραμα του Sir Ludwig Guttman, συνεχίζει
να εμπνέει όλους μας, που προσπαθούμε για την
πλήρη και ομαλή ένταξη των ανθρώπων με
αναπηρία στην κοινωνία.
Στρέφουμε τα βλέμματα μας στην διαφορετικότητα σε αυτούς
τους πολίτες που πολύ συχνά βιώνουν αδικία και κοινωνικό
ρατσισμό. Ήρθε η ώρα της ανθρώπινης ευαισθησίας, της
συνειδητοποίησης των υποχρεώσεων κάθε πολιτείας και κάθε
κοινωνίας, απέναντι στους ανθρώπους με αναπηρίες. Ήρθε η ώρα
να αλλάξουμε από την απόρριψη και την «φιλανθρωπική»
απομόνωση και να διεκδικήσουμε την ισότιμη κοινωνική
συμμετοχή.

3ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων
«Επιφάνειος Σχολή»
Ερευνητική Εργασία
Θέμα: «Ψυχολογική υπόσταση αθλητών με αναπηρία»

Σχολικό έτος: 2012-2013
Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου
Τμήμα: Α2
Ερευνητική ομάδα: «Εμείς και εμείς»
Μέλη: Ιωσήφ Κωνσταντίνα
Καλούδη Μαριάνθη
Καρρά Αθανασία
Λωρίδα Αριάδνη

Σκοπός: σκοπός της ανάπτυξης αυτού του θέματος είναι να
κατανοήσουμε την ψυχολογία κάποιον ξεχωριστών αθλητών με
αναπηρία. Στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε εκείνους
να μιλήσουν και παράλληλα να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πώς
αντιμετωπίζουν οι ίδιοι το πρόβλημά τους.

Ερωτήματα:
• Πώς το αντιμετωπίζουν οι ίδιοι;
• Πώς αντιμετωπίζονται από τον περίγυρο;
• Γιατί επέλεξαν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό παρόλα
τα προβλήματά τους;
• Από πού αντλούν την δύναμη τους;
• Πόσο σημαντική είναι για αυτούς η ήττα και η νίκη;
Ψυχολογική υπόσταση αθλητών με αναπηρία: είναι η κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι αθλητές με βάση την ψυχολογία τους καθώς και οι συνθήκες που σε
συμβάλουν σε αυτή. (είναι η κατάσταση της ψυχής)
Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι οι ισοδύναμοι Ολυμπιακοί Αγώνες για τους αθλητές
με κινητικές, οπτικές ή διανοητικές αναπηρίες. Οι αθλητές των Παραολυμπιακών
Αγώνων μπορούν να χαρακτηριστούν ήρωες, διότι ξεπερνούν τις δυσκολίες και τα
προβλήματά τους και φτάνουν σε σημείο να κατακτούν πολλά μετάλλια. Σημαντικό

ρόλο όμως σ’ αυτόν τους τον αγώνα έχει η ψυχολογική τους υπόσταση, η οποία τους
επηρεάζει άμεσα.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η άσκηση στις περιπτώσεις των αισθησιακά
απροσάρμοστων ανθρώπων έχει μεγαλύτερη σημασία γιατί
αναπτύσσεται η σχέση ανάμεσα στο άτομο και στο
περιβάλλον.
Σημαντικές επιδράσεις ασκεί η βοήθεια για την
απελευθέρωση από το φόβο, από την ανασφάλεια, από τα
εμπόδια που εμφανίζονται για την κατάκτηση του εξωτερικού
κόσμου, από την προστασία και την καταπίεση των ανθρώπων
που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Επίσης αντικαθιστά τις
αισθήσεις που χάθηκαν με τις αισθήσεις πάνω στη πράξη. Τέλος
καταφέρνει είτε να μηδενίσει είτε να μειώσει τις συνέπειες
αναπηρίας. Βασικό είναι ότι οι ασκήσεις είναι ίδιες με τα κανονικά
άτομα. Σκοπός τους είναι η επανεκπαίδευση, η διόρθωση των
ελαττωμάτων και η βελτίωση γενικά του ψυχοκινητικού συνόλου.
Εξίσου η φυσική αγωγή παίζει βασικό ρόλο για τους διανοητικά
ανάπηρους. Έχει ιδιαίτερη σημασία για την σχέση που υπάρχει ανάμεσα
στην κίνηση και την ψυχική ανάπτυξη. Επιπλέον για την ενέργεια που
έχει η κίνηση στις ανθρώπινες λειτουργίες( μυϊκό, αναπνευστικό, νευρικό
σύστημα κτλ), αλλά και πάνω στη δυναμική ψυχολογία λόγω του ότι η
κινητική δραστηριότητα περιπλέκει την επέμβαση της βούλησης και της
κρίσης.
Οι κυριότερες αρχές της φυσικής αγωγής για τα διανοητικά παιδιά
είναι πρώτον η αρχή της ομαλοποίησης της διέγερσης, και δεύτερον η
αρχή της αλληλεγγύης και της εσωλειτουργικής ολοκλήρωσης. Με την
αρχή της ομαλοποίησης της διέγερσης κάθε λειτουργία, η οποία
συνδυάζει ψυχή και κίνηση, μπορεί να διεγερθεί από ένα ορισμένο
ερέθισμα μέσα από το οποίο σταθεροποιείται μια σχέση έντασης,
ποιότητας και διάρκειας. Ανάλογα με τις λειτουργικές ανωμαλίες
τροποποιείται η ειδική διέγερση με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το
υποκείμενο. Συνεπώς η θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με την
διατομική και τη λειτουργική κατάσταση των ενδιαφερομένων οργάνων.
Όσον αφορά την αρχή της αλληλεγγύης και της εσωλειτουργικής
ολοκλήρωσης, πολλές αισθήσεις αντικαθιστούν άλλες όταν αυτές δεν
μπορούν να πραγματοποιήσουν μια λειτουργία. Με αυτές τις αρχές η
θεραπεία αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των ελαττωματικών λειτουργιών
και στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας μυϊκών ομάδων. Τέλος προσπαθεί

να δημιουργήσει συνεργίες δηλαδή χρήσιμες σχέσεις μεταξύ των μελών,
των γενικών στάσεων, της ισορροπίας του σώματος και των κινήσεων.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει βασικό ρόλο, αφού διευκολύνει
ή δυσχεραίνει τη λειτουργικότητα του ατόμου, συχνά πολύ περισσότερο
από την ίδια την αναπηρία. Όταν το πρόβλημα εμφανίζεται ξαφνικά, το
άτομο περνάει μια περίοδο πένθους που ξεκινά με σοκ και άρνηση της
πραγματικότητας που ακολουθείται από θυμό και στεναχώρια μέχρι να
φτάσει στην αποδοχή. Πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια και τα άτομα
αυτά προσπαθούν να συμφιλιωθούν με την αναπηρία για να μπορέσουν
να συνεχίσουν την ζωή τους με τον καλύτερο και πιο λειτουργικό τρόπο.
Ακόμα και αν είναι σταδιακή η έκπτωση της
λειτουργικότητας, είναι δύσκολο να γίνει η αποδοχή. Δύνεται, ωστόσο, ο
χρόνος και η ευκαιρία στο άτομο να προετοιμαστεί ψυχικά και πρακτικά
για την αλλαγή στη ζωή του.
Τα άτομα που γεννιούνται με αναπηρία μπορούν ευκολότερα να
αποδεχτούν το πρόβλημά τους ως κομμάτι τους, αφού στην εικόνα που
σχηματίζουν για τον εαυτό τους εξαρχής περιλαμβάνεται και η αναπηρία.
Δεν έχουν αυτό το αίσθημα της απώλειας και δεν μπορούν να κάνουν
συγκρίσεις με άλλες καταστάσεις, αφού δεν τις έχουν ζήσει. Ωστόσο,
καθώς αυτά τα παιδία συνειδητοποιούν ότι είναι διαφορετικά από τα
υπόλοιπα, επηρεάζεται η αυτοπεποίθηση τους. Το περιβάλλον βέβαια
παίζει σημαντικό ρόλο, αφού μπορεί να βοηθήσει από πολύ νωρίς το
παιδί να αναπτύξει μια υγιή προσωπικότητα που δεν θα έχει ως κύριο
χαρακτηριστικό την αναπηρία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, για να
αντιμετωπίζει κανείς την αναπηρία του, χρειάζεται χρόνο και ψυχικά
αποθέματα. Η αποδοχή της αναπηρίας είναι το πρώτο βήμα για μια
καλύτερη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο δεν λυπάται τον εαυτό του γι’
αυτό που του έχει συμβεί, ούτε πέφτει σε κατάθλιψη με αποτέλεσμα να
εντείνεται το πρόβλημα. Σαφώς και θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώθει

έντονη στεναχώρια και είναι ανθρώπινο. Αρκεί να μην κυριαρχεί ως
συναίσθημα και τελικά ακινητοποιεί το άτομο. Άλλωστε, αν το ίδιο το
άτομο αισθάνεται άσχημα για τον εαυτό του, το ίδιο θα κάνουν και οι
γύρω του, γεγονός που δεν βοηθάει στην ψυχολογία του. Επίσης, ο
εγωκεντρισμός και η απαίτηση οι άλλοι να τους υπηρετούν γιατί
πιστεύουν ότι τους χρωστάνε είναι κάποιες φορές χαρακτηριστικό των
ατόμων με αναπηρία που δεν έχουν φτάσει σε σημείο συναισθηματικής
ωριμότητας ώστε να αποδεχτούν την ιδιαιτερότητά τους. Η πίκρα και ο
θυμός τους κάνουν να αντιδρούν με τέτοιο τρόπο και μάλιστα σε αυτές
τις περιπτώσεις υπάρχει αρνητική αντιμετώπιση ακόμα και προς τα άλλα
άλλα άτομα με αναπηρία.
Η ενημέρωση γύρω από το πρόβλημα και τις εκφάνσεις του είναι
σημαντική για το ίδιο το άτομο, αφού κάνει πιο σαφές το άτομο,
απομυθοποιώντας το και τοποθετώντας το στις πραγματικές του
διαστάσεις. Έτσι, μαθαίνει κανείς τι ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει και
συχνά με ποιόν τρόπο και δεν επιδίδεται σε σενάρια που πιθανόν να είναι
εσφαλμένα και προκαλούν φόβο ή ενοχές. Η αναπηρία είναι ακόμα πιο
δύσκολο να αντιμετωπιστεί, αν υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις από
άλλους ανθρώπους. Κάποιοι δυσκολεύονται να αποδεχτούν το γεγονός,
άλλοι αντιδρούν ούτως ή άλλως σαν να πρόκειται να «μολυνθούν», άλλοι
υποτιμούν ή κοροϊδεύουν το άτομο με αναπηρία. Είναι σημαντικό να
προετοιμάζεται κανείς για τέτοιες αντιδράσεις που οφείλονται κυρίως σε
άγνοια, στο φόβο του διαφορετικού και στην ανησυχία μήπως συμβεί και
στους ίδιους. Το άτομο χρειάζεται να οπλιστεί με υπομονή και
κατανόηση, γιατί μπορεί να ακούσει σχόλια και να υποστεί
συμπεριφορές που θα τον πληγώσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό
είναι να ενημερώσει τους άλλους για το πώς έχει η πραγματικότητα,
δίνοντάς τους την δυνατότητα να δουν από άλλη οπτική το θέμα, να
προστατέψει τον εαυτό του και να διεκδικήσει τον ρόλο του στην
κοινωνία ή απλά να αδιαφορήσει.
Αν το άτομο καταφέρει να αποδεχτεί την αναπηρία του και δεν την
έχει ως ταμπέλα ή ως δικαιολογία για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει,
θα δώσει την ευκαιρία και στους άλλους να δουν πέρα από αυτήν και να
εκτιμήσουν άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου. Δεν θα είναι κοντά του
επειδή δεν λυπούνται, δεν θα τον υποτιμήσουν και θα τον αποδέχονται
ως ισότι9μο μέλος της κοινωνίας που έχει βέβαια κάποιες ιδιαίτερες
ανάγκες για να είναι λειτουργικό. Είναι τέλος, απαραίτητο το άτομο με
αναπηρία να ζητά την βοήθεια της οικογένειας και των φίλων
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που του παρουσιάζονται.
Είναι αναγκαία συχνά η πρακτική βοήθεια και σίγουρα η
συναισθηματική στήριξη. Το άτομο με αναπηρία χρειάζεται να είναι
ενταγμένο σε ένα κοινωνικό σύνολο, ώστε να μην περιθωριοποιείται

λόγο της ιδιαιτερότητάς του, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την
ψυχολογία του.
Παρακάτω αναφέρονται αποσπάσματα από συνεντεύξεις ατόμων
με αναπηρία, τα οποία μας δίνουν μια γενική εικόνα για την ψυχολογική
τους κατάσταση:
«Ένιωθα απίστευτη δυσαρέσκεια και έντονη επιθυμία να πάρω τη ζωή
στα χέρια μου και δεν δεχόμουν όποιον ήταν αρνητικός ως προς εμένα.
Εξαγριωνόμουν με κάποιον που δεν μπορούσα να συνεργαστώ, αλλά με
τα χρόνια ο θυμός καταλάγιασε και ηρέμησα» λέει ο Ken Roberts. «Είχα
τάσεις αυτοκτονίας για αρκετούς μήνες μετά το ατύχημα καιν η γυναίκα
μου μπλοφάροντας μου ζήτησε να το κάνω και να δώσω ένα τέλος στη
μιζέρια μου. Τότε κατάλαβα ότι δεν ήθελα να πεθάνω, απλά ήθελα να
απαλλαγώ από τον πόνο και τα βάσανα», λέει ο Jon Bamforth.
«’Έξι εβδομάδες μετά τον τραυματισμό μου είχα μια πραγματικά
δύσκολη μέρα όπου έκλαιγα συνέχεια. Δεν θυμάμαι τι προκάλεσε το
ξέσπασμά μου , ίσως απλά συνειδητοποιούσα την πραγματικότητα.
Ένιωθα τόσο μόνη. Ήταν πολύ άσχημο. Λες και η ψυχή μου είχε
απογυμνωθεί…. Φαινομενικά τα πήγαινα πολύ καλά. Μέσα μου όμως
ήμουν κομμάτια. Έκανα ασκήσεις για να δυναμώσω το σώμα μου , είχα
μάθει να φροντίζω για τις σωματικές μου λειτουργίες- ήμουν άριστη
μαθήτρια. Μέσα μου όμως υπήρχε μια ωρολογιακή βόμβα, έτοιμη να
εκραγεί» , λέει η Alison Lyon.

Παράγοντας Ψ
Αφορμή για το παρακάτω κείμενο για την ψυχολογία σπορ και
αθλητισμού έδωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου και ιδιαίτερα
οι Παραολυμπιακοί που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το μεγαλείο ψυχής που
δείχνουν αθλητές και αθλήτριες με μειωμένη σωματική ακεραιότητα
πέραν του ότι συγκρίνει και τον πλέον φλεγματικό θεατή δυνατά
επιβεβαιώνει ότι υπερτερεί το «εύψυχον».
Αθλητές και παίχτες, καθημερινά ενισχύουν ψυχολογικά το δικό
τους συναισθηματικό κόσμο και παίζουν ψυχολογικά παιχνίδια με τους

αντιπάλους τους, αλλά ιδιαίτερα το κείμενο αυτό έχει ως στόχο να
διαφοροποιήσει τον καθαυτό ρόλο της ψυχολογίας από τους ρόλους της
σωματικής κατάστασης και της τεχνικής κατάρτισης ατόμων και ομάδων.
Ψυχοδυναμικά «τρανταχτό» παράδειγμα αρνητικής ψυχολογικής
διάθεσης αποτελεί πασίγνωστος ευρωπαίος ποδοσφαιριστής ο οποίος σε
κάποια δεδομένη στιγμή της καριέρας του άρχισε να υποφέρει από
«αφλογιστία». Δυνατός, ταλαντούχος, καθιερωμένος επιθετικός παίχτης
με αμέτρητα γκολ στο ενεργητικό του, άρχισε ξαφνικά να «αστοχεί»
μπροστά στην αντίπαλο εστία με μια συχνότητα που εξέπληξε τον
προπονητή, τους συμπαίχτες του, το φίλαθλο κοινό, ακόμη και τους
ίδιους τους αντιπάλους του. Οι επιπόλαιοι μίλησαν για πιθανό
«πούλημα» ενώ οι πιο προσγειωμένοι το απέδωσαν σε «προβλήματα»
χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν τόσο την πηγή όσο και το
νόημα τους. Προπονητής, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, άρχισε
όχι μόνο να απειλεί αλλά και να εφαρμόζει την απειλή του αποκλεισμού
από την ενδεκάδα της αγωνιζόμενης ομάδας. Στην συνέχεια κλήθηκε και
ψυχολόγος να εργασθεί με τον παίκτη. Στις ώρες της διαγνωστικής
εργασίας που παρακολούθησε, σε συνδυασμό με ψυχοδυναμικές
μεθόδους ανάλυσης ήρθαν στο φως κοινωνικά και ψυχολογικά
προβλήματα τα οποία σε συνδυασμό με τα προβλήματα του παίκτη και
την ένταση, το στρες του αγώνα, δημιούργησαν την «αφλογιστία». Σε
διάστημα λίγων εβδομάδων, η εντατική συνεργασία παίκτη- ψυχολόγουπροπονητή επανέφερε τον «αστέρα» στην προγενέστερη κατάστασή του
προς μεγάλη ικανοποίηση όχι μόνο των παραγόντων της ομάδας, των
συμπαικτών και των φιλάθλων αλλά και του ίδιου του παίκτη ο οποίος
«δοκιμαζόταν» φρικτά από την «ακούσια-λανθασμένη και
απογοητευτική απόδοσή του». Οπωσδήποτε, όμως, η σωστή διάγνωση
ύπαρξης «ψυχολογικού προβλήματος» καθιστά αναγκαία και την
εξειδικευμένη θεραπευτική επέμβαση του ειδικού επιστήμονα σε θέματα
ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Τα παιχνίδια με τον «παράγοντα Ψ» όμως, δεν περιορίζονται μόνο
στην περιοχή της «θεραπευτικής» αγωγής. Ξεκινούν από την επίθεση
στον αντίπαλο και καλύπτουν όλο το φάσμα τις αγωνιστικής
δραστηριότητος του αθλητού. Θαυμάζουμε όλοι τα παιδιά στους βατήρες
και θυμόμαστε το παιδί το γνωστό στους Έλληνες, όπως και παγκοσμίως,
χρυσό Ολυμπιονίκη του Λος Άντζελες, Γρηγόρη Λουγκάνη, υιοθετημένο
παιδί Έλληνα μετανάστη στην Αμερική. Πρώτος εκείνος είχε
αποκαλύψει στους δημοσιογράφους, όπως τώρα κάνουν όλοι πλέον που
καταδύονται από βατήρα, ότι είχε συνδυάσει το ψυχολογικό παιχνίδι με
τις τεχνικές της χαλάρωσης και με ενδοσκόπηση συναρτούσε κάθε
κίνηση του κορμιού του, από τις άκρες των δακτύλων του κάθε στροφή
που έκανε καθώς καταδυόταν από βατήρα με ειδικά μουσικά κομμάτια.
Ο Λουγκάνης όπως και όλοι οι αθλητές του βατήρα, με κατάλληλη

ψυχολογική προετοιμασία φτάνουν στο σημείο να μπορούν να
αναπαράγουν στο μυαλό τους κάθε κίνησή τους, είναι δηλαδή σαν να
βλέπουν τη βουτιά που πρόκειται να κάνουν, πριν την κάνουν,
σε…βίντεο.
Τρανταχτό παράδειγμα χρησιμοποίησης των ψυχολογικών
παιχνιδιών, του παράγοντα «Ψ» υπήρξε ο τέως παγκόσμιος πρωταθλητής
πυγμαχίας στην κατηγορία των βαρέων βαρών ο Μοχάμεντ Αλί( πρώην
Κάσσιους Κλαίη). Τις παραμονές του ιστορικού του αγώνα με τον τότε
πρωταθλητή Σόννυ Λίστον, το 1964 ο Μοχάμεντ Αλί έπρεπε όχι μόνο να
«αμυνθεί» στα ψυχολογικά παιχνίδια του Σόννυ Λίστον αλλά και να…
αντεπιτεθεί. Ο Λίστον χρησιμοποιούσε την τακτική του « φιδίσιου
βλέμματος» (καρφωνόταν στα μάτια του αντιπάλου με πραγματικό
ΜΙΣΟΣ και του μετέφερε το «μήνυμα» ότι θα τον νικούσε με «νοκάουτ». Ο Αλί «έσπασε» τα νεύρα του Λίστον με μια σειρά ψυχολογικών
πα8ιχνιδιών, π.χ. τις παραμονές του ιστορικού αγώνα τους οδήγησε ένα
λεωφορείο μπροστά στην αυλή του Λίστον και κορνάροντας στις 2 η
ώρα το πρωί ξύπνησε όλους τους περιοίκους προκαλώντας τον
πρωταθλητή να βγει από το σπίτι του εκείνη την ώρα για να
ξεμπερδέψουν με τον τίτλο. Επάνω στο ρινγκ ο Αλί απέφευγε το «
φοβερό βλέμμα» του Λίστον «κάνοντας τον τρελό».
Βέβαια, εδώ στην πατρίδα μας, τα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι
παράγοντες και Συνδεσμίτες νομίζοντας ότι θα σπάσουν το ηθικό του
αντιπάλου και μάλιστα υποβοηθούμενοι από δημοσιογράφους και έντυπα
απέχουν παρασάγγες από αυτό που χαρακτηρίζουμε « ψυχολογικό
παιχνίδι» καθώς δεν είναι τίποτα άλλο παρά κακόγουστες κινήσεις χωρίς
στρατηγική σημασία και πιθανότητες δημιουργίας των ποθητών
αποτελεσμάτων.
Στο ποδόσφαιρο, στο στίβο, όπως και στην καθημερινή μας ζωή
πολλές φορές η ‘‘ειδοποιός διαφορά’’ εκείνο που φαίνεται ότι μετράει
είναι τελικά «ο ψυχολογικός παράγοντας», κάτι που θυμίζει χωρίς να
είναι ακριβώς η ίδια πραγματικότητα ή αυτό που εκφράζεται ‘‘λαϊκά’’ ως
ο ΑΕΡΑΣ που οικοδομείται μεθοδικά, συστηματικά με υπομονή, επιμονή
και αίσθημα διαχρονικής συνέπειας από… «ειδικούς!»
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα άτομα με παραπληγία- τετραπληγία ή κινητικές δυσκολίες
έρχονται συχνά αντιμέτωπα με μία σειρά ψυχολογικών δυσκολιών και
αρνητικών συναισθημάτων, τα οποία συνήθως προκύπτουν από τις
μεγάλες φυσικές, σωματικές αλλαγές που πραγματοποιούνται. Ο πόλος
της ψυχοθεραπείας έγκειται στο να ενισχύσει τις υγιείς και θετικές
πλευρές του εαυτού που ενυπάρχουν στο άτομο ανεξαρτήτως του βαθμού

αναπηρίας, ώστε να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά και λειτουργικά τις
καταστάσεις και τα συναισθήματά του, να νιώθει πληρότητα και χαρά, να
δημιουργεί ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης και αγάπης, και να
οδηγείται προς την αυτοπραγμάτωση.
Ψυχολογικές συνέπειες
Οι ψυχοκοινωνικές μειονεξίες και το διαταραγμένο συναίσθημα
είναι καταστάσεις πολύ συνηθισμένες στις ευπαθείς ομάδες.
• Άγχος και φόβος
Κυρίαρχο συναίσθημα των ευπαθών ομάδων είναι το άγχος
συνέπεια της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας και του διλήμματος «Τι να
κάνω και ποιον δρόμο να ακολουθήσω;». Η καθήλωση σ’ αυτό το στάδιο
γίνεται αιτία θυμού, οργής, επιθετικότητας, βίας αλλά και κατάθλιψης.
• Ματαίωση
Η ματαίωση είναι επίσης το ποιο συνηθισμένο συναίσθημα στα
θύματα του κοινωνικού αποκλεισμού. Μπροστά μας ορθώνεται η
αδυναμία να κάνουν όνειρα, να έχουν προσδοκίες και να νοηματοδοτούν
τη ζωή τους και την ζωή των παιδιών τους. Το αίσθημα της ματαίωσης
που φτάνει πολλές φορές μέχρι την απελπισία και την απόγνωση
μπροστά στα πραγματικά και αξεπέραστα αδιέξοδα, μειώνουν την
αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και καθιστά ιδιαίτερα εύθραυστη την
κοινωνική ταυτότητα του ατόμου. Η ματαίωση είναι απαγορευτική στην
ανάγκη κινήτρων, στόχων και την αυτοπραγμάτωση.
• Ενοχή και ντροπή
Πολλά άτομα βιώνουν συναισθήματα ενοχής, επειδή δεν είναι σε
θέση να προσφέρουν στα παιδία και την οικογένειά τους την δυνατότητα
μιας ποιοτικής ζωής.
• Απώλεια και πένθος
Η απομάκρυνση από την χώρα καταγωγής τη μητέρα πατρίδα από
τις ρίζες, δημιουργεί συναίσθημα απώλειας και πένθους και πολύ
περισσότερο όταν η χώρα υποδοχής αποδεικνύεται «κακιά μητριά».
• Πικρία
Το αίσθημα πικρίας είναι συνηθισμένα, εξαιτίας της ζωής της
κάτω από τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αδικίας και της
εκμετάλλευσης οδηγούν σε παραίτηση και μαθημένη ανημποριά.

Στη συνέχεια αναφέρουμε λίγα πράγματα για την ζωή ενός
παραολυμπιονίκη, του Πάνου Τριανταφύλλου.
Ο Πάνος Τριανταφύλλου έμεινε ανάπηρος σε ηλικία δεκαοχτώ
χρονών εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος που παρέλυσε τον νωτιαίο
μυελό του. Η πρώτη αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα μείνει ανάπηρος
ήταν το κλάμα και η στεναχώρια. Μέχρι να συνηθίσει την αλλαγή ένιωθε
λίγο περίεργα αλλά δεν έχανε τη ελπίδα του ότι σύντομα θα γίνει καλά.
Όπως δήλωσε αργότερα αφού είχε συνειδητοποιήσει την κατάστασή του,
δεν τον ενόχλησε το πρόβλημά του γιατί πλέον είχε φτιάξει την ζωή του.
Στο πλάι του αυτή την δύσκολη στιγμή στάθηκαν οι φίλοι και οι
συγγενείς του δίνοντάς του δύναμη κι βοηθώντας τον στο ξεκίνημα αλλά
και στην πορεία του αργότερα. Κάτι που πιστεύει ακράδαντα είναι ότι ο
οποιοσδήποτε κρύβει μια δύναμη μέσα του η οποία τον βοηθάει να
ξεπερνάει τα εμπόδια που του παρουσιάζονται.
Παρά τα αναπηρικά του προβλήματα ασχολείται με το ατομικό και
το ομαδικό μπάσκετ καθώς και με την ξιφασκία. Το μπάσκετ τον
βοήθησε να προσαρμοστεί εύκολα μιας και είναι μια κλειστή κοινωνία
που όλοι έχουν παρόμοιο πρόβλημα. Στην ηλικία των είκοσι έξι χρονών
συμμετείχε στους Παραολυμιακούς αγώνες του Λονδίνου με την
αποστολή της ξιφασκίας. «Είναι ότι ποιο όμορφο να αγωνίζεσαι για την
πατρίδα σου, αυτό είναι και το μεγαλείο του αθλητισμού» λόγια παρμένα
μέσα από την ψυχή του Πάνου Τριανταφύλλου. Έχει ζήσει πολλές
δυνατές στιγμές αλλά οι ποιο σημαντικές ήταν αυτές με τον αθλητισμό.
Όσον αφορά το σημείο του ατυχήματος δεν νιώθει άσχημα και δεν
έχει ψυχολογικά προβλήματα. Παρόλα αυτά στις αρχές ένιωθε φόβο για
την ταχύτητα του αυτοκινήτου γι’ αυτό και πολλές φορές έλεγε στους
φίλους του να μειώσουν ταχύτητα.
Όταν κάποια στιγμή του πρότειναν να συμμετέχει σε ένα πείραμα
για τους ανάπηρους, ένιωθε έτοιμος για το χειρουργείο που θα γινόταν
και ευχαρίστηση που θα πρόσφερε βοήθεια.
Τέλος ευελπιστεί πως με την εξέλιξη της επιστήμης ίσως βγει και
κάτι καλό, κάτι που θα τον βοηθήσει να μηδενίσει την αναπηρία του. Ο
ίδιος λέει πως θα το κυνηγήσει ό,τι και να γίνει.

ΕΛΕΠΑΠ
Το παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων ιδρύθηκε και λειτουργεί
στα Γιάννενα εδώ και τριανταένα χρόνια(1981). Αποτελεί παράρτημα της
ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Βασικό είναι πως δεν στηρίζεται σε κρατικού
πόρους αλλά μόνο σε δωρεές. Διοικείται από εντεκαμελές άμισθο
Διοικητικό Συμβούλιο.
Στόχος του κέντρου είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες
συνθήκες για θεραπεία, εκπαίδευση, αποκατάσταση και ένταξη στην
κοινωνία παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, ψυχοκινητική καθυστέρηση,
σύνδρομα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κ.α.
Παράλληλα όμως στην ΕΛΕΠΑΠ στεγάζεται και σχολείο το ποίο
ανήκει στο Δημόσιο. Έτσι προσφέρεται βοήθεια και σε παιδιά που
αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα όπως μαθησιακές δυσκολίες,
δυσλεξία, τραυλισμός κ.α.
Η ένταξη των παιδιών στην ΕΛΕΠΑΠ γίνεται από την βρεφική
τους ηλικία έως τα δεκαέξι. Πραγματικά συγκινητικό είναι πως πολλά
παιδία ξεπερνώντας την ηλικία ζητούν να επιστρέψουν και έχουν την
ανάγκη να την επισκέπτονται καθημερινά.
Τα παιδία του κέντρου δεν κατοικούν εκεί, όπως πολλοί
πιστεύουν, αλλά πηγαίνουν για θεραπείες, ασκήσεις και για εκπαίδευση
στο σχολείο. Τα παιδιά είναι υπεύθυνα και έχουν αποκτήσει σε ένα
βαθμό τη δική τους αυτονομία. Κάθε πρωί φτιάχνουν το πρωινό τους(με
επιτήρηση βέβαια), βγαίνουν έξω για να επισκεφτούν θέατρα ή εκθέσεις
ή ακόμα για μια βόλτα στην πόλη. Επιπλέον τα παιδιά φτιάχνουν
μπομπονιέρες και προσκλητήρια που δίνονται χωρίς χρηματικό
αντάλλαγμα σε όλους εκείνους που τα θέλουν. Αξιοσημείωτο είναι πως
μα στην προσπάθεια περίθαλψης ένα από τα παιδιά δημιούργησε
ηλεκτρικό σκάκι.
Στην ΕΛΕΠΑΠ αναφερόμαστε για ηθική ανταμοιβή προσφοράς.
Τα μέλη της είναι αντίθετα στη κλειστή περίθαλψη. Ακόμα μας είπαν
πως μέσα από αυτήν τη δουλειά έχουν καταλήξει στο εξής συμπέρασμα:
Τίποτα, μα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάποια πράγματα που ίσως
κάποιοι από μας τα θεωρούμε δεδομένα όπως για παράδειγμα η κίνηση, η
όραση, άλλοι δεν τα έχουν βιώσει ποτέ, δεν έχουν μάθει να ζουν με αυτά.
Το παράρτημα όμως προσφέρει στα παιδιά αυτά την δυνατότητα
να μπορέσουν έστω και για λίγο να έχουν αισθήσεις που δεν είχαν ποτέ.
Αυτό γίνεται με τη βοήθεια που προσφέρουν οι ειδικοί πόροι που
στεγάζονται εκεί, όπως είναι η αίθουσα με τις οπτικές ίνες που προσφέρει
ερεθίσματα, ισορροπία και προσανατολισμό ανθρώπων που δεν έχουν
πλήρως ανεπτυγμένες τις αισθήσεις τους. Μεγάλη εντύπωση έκανε στα
μέλη του κέντρου όταν ένα παιδί σήκωσε τα χέρια του για να πιάσει μία
φυσαλίδα. Αυτή η εικόνα αποτέλεσε την ανταμοιβή όλων των
προσπαθειών που έχουν κάνει τα μέλη. Επίσης υπάρχουν χώροι
εκπαίδευσης, θεραπειών και ασκήσεων.
Η επίσκεψή μας στην ΕΛΕΠΑΠ μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε
από κοντά αυτούς τους χώρους και να γνωρίζουμε άτομα με αναπηρίες.

Συγκεκριμένα εντυπωσιαστήκαμε αρκετά με το κτίριο και παρά τις
προφυλάξεις που είχαμε για τα παιδιά ήταν πραγματικά κερδοφόρα η
γνωριμία μας μαζί τους. Γνωρίσαμε γύρω στα δέκα παιδιά. Πολλά από
αυτά ασχολούνται με τον αθλητισμό και είναι αξιοσημείωτο ότι πέρα από
την ενασχόλησή τους οι αγώνες τους είχαν φέρει στις πρώτες θέσεις
παγκοσμίως. Συγκεκριμένα ο Βασίλης, αθλητής κωπηλασίας και των
κορίνων(άθλημα του στίβου) έχει αποκτήσει παγκοσμίως την δεύτερη
και τρίτη θέση. Ο ίδιος αναφέρει πως δεν περίμενε κάτι τέτοιο μιας και
ξεκίνησε την κωπηλασία επειδή είχε ελεύθερο χρόνο όταν τελείωσε το
σχολείο. Παρόλα αυτά η καθημερινή προπόνηση, η ψυχική ενίσχυση που
δεχόταν από την οικογένειά του, τα μέλη της ΕΛΕΠΑΠ και προπάντων
του προπονητή του τον έφτασαν στις πρώτες θέσεις και ήταν κάτι που
κανείς δεν τον περίμενε. ΟΙ δυσκολίες όμως ήταν περισσότερες από όσες
περίμενε γι’ αυτό και πλέον διέκοψε την ενασχόλησή του με το άθλημα
της κωπηλασίας. Είναι από τα λίγα παιδιά που έχουν την δυνατότητα να
εκφράσουν την άποψη και τα προβλήματά τους μέσω των Μ.Μ.Ε. Κύριο
αίτημά του είναι η δημιουργία υποδομών στους δρόμους της πόλης μιας
και είναι κάτι που ο δήμος έχει παραλείψει. Ένα ακόμα από τα παιδιά
που ασχολείται με τον αθλητισμό επαγγελματικά είναι ο Παύλος,
αθλητής του στίβου στα οχτακόσια με χίλια πεντακόσια μέτρα.
Εντύπωση μας έκανε ότι ο καλύτερος ατομικός του χρόνος στα
οχτακόσια μέτρα είναι 1,53 λεπτά. Ο Παύλος προπονείται μαζί με τον
αδερφό του, Αντώνη που μαζί πήγαν στην Ιαπωνία και προετοιμαζόταν
για τους επόμενους αγώνες που θα διεξαχθούν στην Βραζιλία. Η
προετοιμασία γίνεται με μεγάλη αγωνία και θέληση, μιας και είναι κάτι
το οποίο θέλουν και οι δύο πάρα πολύ. Επίσης γνωρίσαμε και άλλα
παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ένα από αυτά είναι ο
Μιχάλης, που έχει τελειώσει τη σχολή κηπουρικής. Ο ίδιος ασχολείται
και επαγγελματικά με τον αθλητισμό με την σφαίρα, το άλμα βάθους και
το τρέξιμο. Μάλιστα, το 2004 συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας. Στη συνέντευξη που πήραμε μας είπε πως οι πολλές
ώρες προπόνησης τον έχουν βοηθήσει αρκετά, τον έχουν κάνει πιο
δυνατό. Επιπλέον γνωρίσαμε και τον Βασίλη ο οποίος ασχολείται με το
κολύμπι, το σκι στο βουνό, το τζούντο και έλαβε μέρος στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες της Ιαπωνίας και της Αθήνας. Ευχάριστη
έκπληξη αποτελούν η Κική, ο Καλλίνικος και η Κωνσταντούλα. Οι
παραπάνω είναι παιδιά τα οποία δεν ασχολούνται με κάποιο αγώνισμα
αλλά η ψυχική τους δύναμη είναι τεράστια.
Τέλος θέλουμε να αναφερθούμε σε μία ομιλία που μας άγγιξε
πραγματικά. Αυτή ήταν η συνέντευξη του Βασίλη, ο οποίος μας είπε πως
όλα όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα τα χρωστάει στην μητέρα του. Όλη η
δύναμη που έχει αντλήσει αποπνέει από την οικογένεια, του φίλους και
βασικός συντελεστής είναι τα μέλη της ΕΛΕΛΑΠ. Ο ίδιος είπε πως δεν

τον πειράζει καθόλου που οι άνθρωποι δίπλα του μπορούν και περπατούν
και εκείνος όχι.
Ίσως να μην πιστεύαμε ποτέ πως μια τέτοια επίσκεψη θα μας έδινε
μαθήματα ζωής. Στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο και καλά θα κάνουμε
όλοι μας να μην περιφρονούμε όλα όσα μας έχει χαρίσει ο Θεός. Αν η
ζωή λοιπόν είναι ένας αγώνας, σίγουρα αυτά τα παιδιά τον έχουν
κατακτήσει.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1)Έχετε συναναστραφεί ποτέ με άτομα με κάποια
αναπηρία;

75% Nαι 22% Όχι 3% Δεν ξέρω δεν απαντώ
2)Πως αντιμετωπίζετε κάποιο παιδί με ειδικές ανάγκες;
Α) Όπως αντιμετωπίζω κάθε άλλο
Β) Αποφεύγω να τον πλησιάσω
Γ) Τον λυπάμαι
3)Όταν μιλάτε για πρόσωπα με κάποια μορφή αναπηρίας ,
εστιάζετε πρώτα στην αναπηρία που έχει
13%Ναι 66%ΌΧΙ 21%Δ.Ξ Δ.Α
4)Στο μέλλον θα προσλαμβάνατε στη δουλειά σας άτομο
με ειδικές ανάγκες;
Α) Ναι αν είχε τις κατάλληλες προδιαγραφές
Β) Όχι δεν θα είναι τόσο παραγωγικοί
Γ) Δ.Ξ Δ.Α
5) Έχετε ακούσει ρατσιστικά σχόλια για Α.Μ.Ε.Α ;
94%Ναι 6%Όχι Δ.Ξ Δ.Α
6) Όταν δείτε κάποιο άτομο με αναπηρία μαζί με τον
συνοδό του απευθύνετε τον λόγο στον συνοδό του η στους
ίδιους;
Α)Ναι στους ίδιους
Β) Όχι στους ίδιους αλλά στους συνοδούς
Γ) Δ.Ξ Δ.Α
7)Πιστεύετε πως βοηθάει την ψυχολογία των Α.Μ.Ε.Α η
συμμετοχή τους σε αθλήματα;
100%Ναι
Όχι Δ.Ξ Δ.Α
8) Γνωρίζετε πότε έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες;
56%Ναι 32%Όχι 12%Δ.Ξ Δ.Α
9) Γνωρίζετε πότε έγιναν οι πρώτοι χειμερινοί Παραολυμπιακοί
Αγώνες;
Ναι 88%Όχι 12%Δ.Ξ Δ.Α

10) Γνωρίζετε πότε συμμετείχε για πρώτη φορά η Ελλάδα στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες;
16%Ναι 75%Όχι 9%Δ.Ξ Δ.Α
11) Ξέρετε πότε έγιναν οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες;
22%Ναι 69%Όχι 9%Δ.Ξ Δ.Α
12) Γνωρίζετε πότε έγιναν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στην
Ελλάδα;
44%Ναι 66% Όχι Δ.Ξ Δ.Α
13) Γνωρίζετε πόσα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στους
τελευταίους Παραολυμπιακούς Αγώνες;
37% Ναι 63%Όχι Δ.Ξ Δ.Α
14) Πιστεύετε πως η προετοιμασία των αθλητών (Α.Μ.Ε.Α)
είναι δύσκολη σε σύγκριση με την αντίστοιχη των αρτιμελών
αθλητών;
81%Ναι 12%Όχι 7%Δ.Ξ Δ.Α
15) Πιστεύετε πως οι Παραολυμπιονίκες πρέπει να έχουν την
ίδια αντιμετώπιση με τους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων;
85%Ναι 6%Όχι 9%Δ.Ξ Δ.Α
16) Έχετε επισκεφτεί ποτέ κέντρο αποκατάστασης ατόμων με
ειδικές ανάγκες;
28%Ναι 72%Όχι Δ.Ξ Δ.Α
17) Θα αντιμετωπίζατε διαφορετικά κάποιον συναθλητή σας ο
οποίος έχει κάποιο κινητικό ή εγκεφαλικό πρόβλημα;
29%Ναι 66% Όχι 5%Δ.Ξ Δ.Α
18) Γνωρίζετε ότι οι αθλητές με ειδικές ανάγκες κάνουν την ίδια
προπόνηση με τους αρτιμελείς αθλητές;
31%Ναι 44%Όχι 25%Δ.Ξ Δ.Α
19) Πιστεύετε πως οι αθλητές με αναπηρία θα μπορούσαν μετά
από χρόνια να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες;
47%Ναι 19%Όχι34% Δ.Ξ Δ.Α
20) Ξέρετε κάποιο Παραολυμπιακό άθλημα;
82%Ναι18% Όχι Δ.Ξ Δ.Α
21) Γνωρίζετε πως παίζεται το Μπότσια;
19%Ναι 72%Όχι 9%Δ.Ξ Δ.Α
22) Γνωρίζετε κάποιους Έλληνες Παραολυμπιονίκες;
60%Ναι 29%Όχι 11%Δ.Ξ Δ.Α

23) Πιστεύετε ότι τα Α.Μ.Ε.Α μπορούν να συμμετέχουν στην
κολύμβηση;
94%Ναι Όχι 6%Δ.Ξ Δ.Α
24) Ξέρετε τον ακριβή αριθμό των Παραολυμπιακών
Αθλημάτων;
Ναι 88%Όχι 12%Δ.Ξ Δ.Α
25) Θα πηγαίνατε να παρακολουθήσετε τους Παραολυμπιακούς
Αγώνες;
91%Ναι 9%Όχι Δ.Ξ Δ.Α
26) Γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες συμμετέχουν στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες;
94%Ναι Όχι 6%Δ.Ξ Δ.Α
27) Αν είχατε ένα μέλος στην οικογένειά σας ή φίλο με κάποια
αναπηρία θα τον ενθαρρύνατε να λάβει μέρος στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες;
82%Ναι 18%Όχι Δ.Ξ Δ.Α
28) Πιστεύετε πως οι συνοδοί των αθλητών στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες παίζουν σημαντικό ρόλο στη
ψυχολογική τους προετοιμασία;
88% Ναι Όχι 12%Δ.Ξ Δ.Α
29) Παρακολουθείτε τους Παραολυμπιακούς Αγώνες;
Α) Ναι γιατί
α. θαυμάζω την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων
β. το θεωρώ ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός
Β)Όχι γιατί
γ . παρακολουθώ μόνο τους Ολυμπιακούς
δ. στενοχωριέμαι να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους
Γ) Δ.Ξ Δ.Α
30) Πιστεύετε πως οι Παραολυμπιακοί Αγώνες βοηθούν τα
Α.Μ.Ε.Α να μην νιώθουν μειονεκτικά προς τους υπόλοιπους
ανθρώπους;
94%Ναι2% Όχι 4%Δ.Ξ Δ.Α
Δεσπόζουσα τιμή : 94% Ναι
Διάμεσος τιμή : 56,5 % Ναι, 39% Όχι, 4,5 % Δ.Ξ.Δ.Α

Μέσος όρος : 56,2 % Ναι, 35% Όχι, 8,8 % Δ.Ξ.Δ.Α
Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχουν συναναστραφεί
με άτομα με αναπηρία και έχουν ακούσει ρατσιστικά σχόλια.
Παράλληλα οι ίδιοι λένε πως θα ήταν ευχάριστο να
παρακολουθήσουν τους Παραολυμπιακούς αγώνες και πως εάν
κάποιος γνωστός τους ήταν άτομο με αναπηρία θα τον
ενθάρρυναν ώστε να συμμετάσχει σε αυτούς. Επιπλέον
γνωρίζουν πότε πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι Παραολυμπιακοί
αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εθνικό. Ακόμα,
κάποια από τα παραολυμπιακά αθλήματα που
πραγματοποιούνται στους αντίστοιχους αγώνες. Επιπρόσθετα οι
αγώνες προσφέρουν στα ΑΜΕΑ ψυχολογική υποστήριξη, η
οποία είναι αντίστοιχη με αυτή των αρτιμελών αθλητών.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι να μην νιώθουν
μειονεκτικά προς τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ξέρουν πότε έγιναν
οι πρώτοι Παραολυμπιακοί αγώνες και γνωρίζουν αρκετούς από
τους αθλητές που έλαβαν μέρος. Ακόμη, θεωρούν ότι
μελλοντικά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στους
Ολυμπιακούς Αγώνες.
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