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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην έξγν θαη ε 

βηνγξαθία ελφο αλάπεξνπ Σνπξθνθχπξηνπ πνηεηή, ηνπ Orkun Bozkurt, κπνξνχλ λα 
εληαρζνχλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο θνηλσλίαο. Γηα λα εμαρζνχλ αζθαιή θαη αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα, 

δηεμήρζε πεηξακαηηθή έξεπλα ζε έλα Δζπεξηλφ ζρνιείν ηεο Κχπξνπ. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 

νη ηειεηφθνηηνη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ παξέκβαζε, ε νπνία έγηλε κφλν ζηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα, πεξηέιαβε δηδαζθαιία θεηκέλσλ απφ ην έξγν ηνπ Orkun Bozkurt, παξνπζίαζε ηεο 
βηνγξαθίαο ηνπ, ζπδήηεζε θαη εξγαζηήξηα. Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ φηη, αλ θαη αθφκα 

ζηελ Κχπξν επηθξαηεί πξνθαηάιεςε γχξσ απφ ηελ αλαπεξία, κέζα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε πιηθφ πνπ έρεη παξαρζεί απφ αλάπεξα άηνκα θαη ηε 

ρξήζε ηνπ θαηά ηε δηδαζθαιία, ε ζηάζε απέλαληη ζηα αλάπεξα άηνκα κπνξεί λα βειηησζεί. 

Δπνκέλσο, απηή ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο Δληαίαο 

θνηλσλίαο κε απνηέιεζκα λα απνλεκεζεί ηειηθά θνηλσληθή δηθαηνζχλε.  
 
Λέξειρ κλειδιά: αλαπεξία, αλάπεξνη πνηεηέο, Δληαία Δθπαίδεπζε, ινγνηερλία, πνπδέο 
πεξί Αλαπεξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε  

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Θα κπνξνχζε λα ιερζεί πσο ε αλαπεξία, απφ ηζηνξηθή ζθνπηά, απνηέιεζε γηα αξθεηφ 

θαηξφ έλα κάιινλ παξακειεκέλν ζέκα, αθνχ, αλ θαη πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα κε πνιιέο 

πηπρέο θαη πξνεθηάζεηο, κφιηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο άξρηζε λα απαζρνιεί πην ζνβαξά ηνπο 

κειεηεηέο θαη ηνπο αλάπεξνπο αθηηβηζηέο (Oliver and Barnes, 2010). Καη‟ αθξίβεηα, ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ δεηεκάησλ γχξσ απφ ηελ αλαπεξία έγθεηηαη ζηε ζηελή ηεο ζρέζε κε 

ζέκαηα πνιηηηθήο θαη απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη κε επηδξάζεηο θαη επηπηψζεηο απφ θαη πξνο 

ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, κε απνηέιεζκα ε θαηλνκεληθά απιή αξρηθή απαίηεζε γηα ίζε 

κεηαρείξηζε λα κεηαηξαπεί ζε αγψλα θαη πάιε θαηά ηνπ θνηλσληθνχ θαηεζηεκέλνπ θαη ησλ 
βαζηά ξηδσκέλσλ πξνθαηαιήςεσλ (Heenan, 2009).  
 Καη‟ αθξίβεηα, ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη ζην λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε 

ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο πξέπεη λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε θσλή ησλ αλαπήξσλ, σο νη 

θαζαπηφ γλψζηεο ηεο αλαπεξίαο ζηε βίσζε ηεο. Με γλψκνλα ινηπφλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ αλαπφθεπθηα θαη θαηαιπηηθά ηε δσή ησλ 

αλαπήξσλ, ην αλαπεξηθφ  θίλεκα κεηαθέξεη έλα μεθάζαξν κήλπκα: «Σίπνηε γηα εκάο ρσξίο 

εκάο». Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη αλαγθαία ε κεηάδνζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ βίσζεο 

ηεο αλαπεξίαο δηα ζηφκαηνο ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ ζε φια αλεμαηξέησο ηα πεδία (Allan, 

2010∙ Barton, 2010∙ Rioux and Pinto, 2010∙ Ware, 2002). Έηζη, κε ηελ παξνχζα εξγαζία ζα 
παξνπζηαζηεί ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο κέζα απφ ηελ νπηηθή γσληά ελφο βξαβεπκέλνπ 

Σνπξθνθχπξηνπ αλάπεξνπ ζπγγξαθέα θαη πνηεηή, ηνπ Orkun Bozkurt, κε θχξην θξηηήξην ηε 
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ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ελφο ζεηηθνχ αληη-
παξαδείγκαηνο, ην νπνίν θαηαξξίπηεη ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα γχξσ απφ ηελ αλαπεξία.   
 Με ζηφρν ινηπφλ ηε ζπκβνιή ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα άξζε ησλ 

ζηεξενηππηθψλ πξνθαηαιήςεσλ, θαζψο θαη γηα θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο 

ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ θαη απνλνκή θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ε παξνχζα εξγαζία 

πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζε ζεσξίεο γηα ηελ αλαπεξία, πεξηγξαθή ηνπ Orkun Bozkurt θαη ηνπ 

έξγνπ ηνπ, θξηηηθή αλάιπζε θαη εηζεγήζεηο γηα πξνζζήθε ηνπ έξγνπ ηνπ Orkun Bozkurt ζηα 

λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Έηζη, επηδηψθεηαη ε επίηεπμε «κεδεληθήο αλνρήο απέλαληη ζε 

όιεο ηηο κνξθέο δηάθξηζεο, ξαηζηζκνύ θαη απνθιεηζκνύ» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 
Barton (2010: 645), θαζψο θαη ε εγθαζίδξπζε θαη ε εδξαίσζε ηνπ Δληαίνπ ζρνιείνπ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηεο Δληαίαο θνηλσλίαο, σο απψηεξνο θαη ηειηθφο ζηφρνο ησλ πνπδψλ πεξί 

Αλαπεξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΗΟΓΡΑΦΗΑ/ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη πξψηα ην πεξηερφκελν ησλ πνπδψλ πεξί Αλαπεξίαο, 

θαζψο θαη ησλ πνπδψλ πεξί Αλαπεξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα 
κνληέια θαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αλαπεξίαο. 

ποςδέρ πεπί Αναπηπίαρ 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ αθαδεκατθνχ θιάδνπ ησλ πνπδψλ πεξί Αλαπεξίαο αλαπφδξαζηα 

ζπλάδεη κε ηελ εκθάληζε θαη εμάπισζε ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ηε δεθαεηία ηνπ 1970, 

φηαλ παξαηεξείηαη κηα έληνλε θηλεηηθφηεηα αλάκεζα ζηνπο αλάπεξνπο θαη ηηο αλαπεξηθέο 

νξγαλψζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Κχξηα επηδίσμε ήηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο 

απηνλνκίαο, αλεμαξηεζίαο, επηινγήο θαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηα δξψκελα, θαζψο θαη ε 

πξφζβαζε θαη παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο αλάπεξνπο αλζξψπνπο (Connor, Gabel, 

Gallagher and Morton, 2008∙ Erevelles, 2000∙ Oliver and Barnes, 2010). Απηή ε 

θηλεηνπνίεζε θαη ε ακθηζβήηεζε ησλ επηθξαηνχλησλ ηαηξηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ηελ 

αλαπεξία σο παζνινγία, νδήγεζε ζηελ αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο σο κνξθή θνηλσληθήο 

θαηαπίεζεο θαη ζηε ζχλδεζε ηεο κε ζέκαηα ηζφηεηαο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (Abberley, 1987∙ Oliver, 1990). Ζ αληίιεςε 

απηή παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ηφηε δειψζεηο ησλ ίδησλ ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ 

κέζσ ηνπ Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS, 1975: 3, 

κεηάθξαζε δηθή καο): 

«Καηά ηελ άπνςε καο, είλαη ε θνηλσλία ε νπνία δεκηνπξγεί ηελ αλαπεξία. Ζ αλαπεξία είλαη 

θάηη πνπ επηβάιιεηαη ζηα άηνκα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνκνλώλνληαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

θαη λα απνθιείνληαη από ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γη‘ απηό ην 

ιόγν νη αλάπεξνη άλζξσπνη είλαη άηνκα πνπ πθίζηαληαη θαηαπίεζε». 

 Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ε αλάγθε εληξχθεζεο ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο νδήγεζαλ 

ηειηθά ζηελ δεκηνπξγία ηνπ μερσξηζηνχ παλεπηζηεκηαθνχ θιάδνπ ησλ πνπδψλ πεξί 

Αλαπεξίαο (Barton and Oliver, 1997∙ Connor et al., 2008). Βέβαηα, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία απηή έπαημαλ νη αλάπεξνη αθηηβηζηέο, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα νηθνδνκήζνπλ 

ηελ ηαπηφηεηα ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία αλαπεξηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

ηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο ππεξεθάλεηαο γηα ηελ αλαπεξία. Αθεηέξνπ, ζεκαληηθή ππήξμε ε 

ζπκβνιή κε αλάπεξσλ ζεσξεηηθψλ, νη νπνίνη κπφξεζαλ λα αζθήζνπλ επίδξαζε ζηελ 

θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλαδεηθλχνληαο ηελ αλεπάξθεηα θαη ην αδφθηκν ησλ 

εηδηθψλ ζρνιείσλ (Connor et al., 2008∙ Magasi, 2008∙ Oliver and Barnes, 2010∙ Slee, 2010).  
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 Χο θπζηθφ επαθφινπζν ινηπφλ, πξνέθπςε ζηε ζπλέρεηα ε αλάγθε γηα πνπδέο πεξί 

Αλαπεξίαο κε επηθέληξσζε ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ, ζχκθσλα κε ην Beckett (2009) θαη ηε 

Liasidou (2007), ην ζρνιείν απνηειεί ίζσο ηνλ πην ζεκαληηθφ θνξέα θαη δεκηνπξγφ ηδεψλ, 

επνκέλσο ρξήδεη πεξαηηέξσ θαη πην εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο.   

ποςδέρ πεπί Αναπηπίαρ ζηην Δκπαίδεςζη 

 Σν λενεκθαληζζέλ πεδίν ησλ πνπδψλ πεξί Αλαπεξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε (πεξίπνπ πξηλ 

απφ κηα δεθαεηία), σο ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ ησλ πνπδψλ πεξί Αλαπεξίαο, ζηνρεχεη 

ζηε βαζχηεξε θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζρνιηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζε επίπεδν Γεκνηηθήο, Μέζεο θαη Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο, φρη κφλν εληφο ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο, αιιά θαη κέζα ζηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ζηα πνηθίια ηζηνξηθά 

ζπγθείκελα. (Barton, 2008∙ Connor et al., 2008∙ Rioux and Pinto, 2010). Ζ πξαγκαηηθφηεηα 

βέβαηα είλαη πσο νη αληηπαξαζέζεηο θαη νη δηαθσλίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αλάπεξσλ παηδηψλ επηθεληξψλνληαλ έθηνηε γχξσ απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

θαη επσθειέζηεξνπ ζρνιηθνχ ζρήκαηνο, φπνπ λα  ηνπνζεηνχληαη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο 
(Norwich, 2008).  
 Έηζη, ζηα πιαίζηα κηαο γεληθεπκέλεο επηθξάηεζεο δηαρσξηζηηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ 

πξαθηηθψλ, ηα αλάπεξα παηδηά ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθά ζε εηδηθά ζρνιεία, αθνχ ζεσξνχληαλ 

αλίθαλα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. ηελ πνξεία φκσο, απηέο 

νη παξσρεκέλεο θαη εκπνηηζκέλεο κε ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο αληηιήςεηο πξνθάιεζαλ 

ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ πην πξννδεπηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ ζεσξεηηθψλ (Connor et al., 

2008∙ Oliver and Barnes, 2010). Χο απνηέιεζκα, ε έξεπλα ζηηο πνπδέο πεξί Αλαπεξίαο 
ζηελ Δθπαίδεπζε απνδέρηεθε ηε ζπλεξγαζία αλάπεξσλ θαη κε αλάπεξσλ αηφκσλ, έδσζε 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ αλάπεξσλ αλζξψπσλ πνπ νδεγεί ζηε γλψζε 

θαη πξνψζεζε ηελ έξεπλα ρεηξαθέηεζεο, απνξξίπηνληαο ην ηαηξηθφ κνληέιν θαη πηνζεηψληαο 

ζηνηρεία απφ ην θνηλσληθφ κνληέιν, ην θεκηληζκφ, ην κεηακνληεξληζκφ θαη ην 

κεηαζηξνπθηνπξαιηζκφ (Connor et al., 2008).  
 ηα πιαίζηα απηά, αξρίδεη λα παξαηεξείηαη παξάιιεια κηα έληνλε θηλεηνπνίεζε γηα 

θαηάξγεζε ηεο πεξηνξηζηηθήο Δηδηθήο θαη θαζηέξσζε ηεο δεκνθξαηηθφηεξεο Δληαίαο 

Δθπαίδεπζεο. Έηζη νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

θαη εληαμηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, εληφο ηνπ νπνίνπ ην ρνιείν ζα κπνξνχζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ αλνκνηνγέλεηα θαη λα άξεη ηνπο θξαγκνχο ζηε κάζεζε, παξέρνληαο ίζεο 

επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ζε φια ηα παηδηά, αλεμαξηήησο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη αλαπεξίαο, σο 

ζηαζεξή εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πξαθηηθή ζηα πιαίζηα ηεο πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζφηεηαο, θαζψο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ αλάπεξσλ 

αηφκσλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο (Baglieri and Knopf, 2004∙ Connor et al.,  2008∙ 

Liasidou, 2007∙ Rioux and Pinto, 2010∙ Symeonidou and Phtiaka, 2009∙ Zoniou-Sideri and 
Vlachou, 2006). πσο πεξηγξάθεηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε Phtiaka (2008: 154, κεηάθξαζε 
δηθή καο): 

«Αλ κηινύκε γηα Δληαία Δθπαίδεπζε, δελ ππάξρεη ρώξνο γηα ‗αλ‘ θαη ‗αιιά‘ θαη ‗ππέξ‘ θαη 

‗θαηά‘. Ζ ζέζε ηνπ θάζε παηδηνύ είλαη εθεί πνπ βξίζθνληαη νη ζπλνκήιηθνη ηνπ. […] Δπνκέλσο, 

όηαλ κηινύκε γηα Δληαία Δθπαίδεπζε, δελ αλαθεξόκαζηε ζε ηίπνηα ιηγόηεξν από έλα θαηλνύξην 

ηύπν ζρνιείνπ ζε έλα θαηλνύξην θόζκν.» 

 Παξά ηελ πξφνδν φκσο, ηνπιάρηζηνλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αμηνζεκείσην είλαη φηη 

αθφκα ππάξρνπλ αλάπεξνη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ θαλ πξφζβαζε ζε ζρνιείν, ή θαη αλ έρνπλ 

πθίζηαληαη ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε κέζα απφ πξαθηηθέο δηαρσξηζκνχ θαη απνθιεηζκνχ 

(Allan, 2010∙ Armstrong, 2005∙ Connor et al.,  2008∙ Graham and Slee, 2008∙ Nicolaidou, 

Sophocleous and Phtiaka, 2006∙ Rioux and Pinto, 2010∙ Vlachou, 2004). Απηφ θαίλεηαη λα 
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νθείιεηαη θαηά κεγάιν κέξνο ζηελ επηθξάηεζε αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ζηεξεφηππσλ 

πξνθαηαιήςεσλ γηα ηα αλάπεξα άηνκα, ε δηαηψληζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα 

θαηαλνεηή κέζα απφ ην ηαηξηθφ θαη θνηλσληθφ κνληέιν γηα ηελ αλαπεξία (Finkelstein, 2001∙ 

Thomas, 2004).  

Μονηέλα για ηην αναπηπία 

 πσο πηζηεχεη ν Oliver (1996), ηα κνληέια, αλ θαη δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ απφιπηεο θαη 

αδηακθηζβήηεηεο εμεγήζεηο γηα ηελ αλαπεξία, κπνξνχλ φκσο λα βνεζήζνπλ λα γίλεη πην 

θαηαλνεηφ ην θαηλφκελν, γη‟ απηφ θαη παξαηίζεηαη πεξηγξαθή ηνπο ζηε ζπλέρεηα. 

 Ηαηξηθό κνληέιν 

 Ζ επηθξάηεζε ηεο ηαηξηθήο ινγηθήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαίλεηαη λα έρεη 

δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ, αθνχ έρεη επεξεάζεη ηηο 

απνθάζεηο, ηε λνκνζεζία, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηνληαη θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαπεξία (Campbell, 2009). χκθσλα κε ην ηαηξηθφ 

κνληέιν ινηπφλ, ην πξφβιεκα θαη επνκέλσο θαη ε επζχλε ηεο αλαπεξίαο ηνπνζεηείηαη εληφο 

ηνπ αηφκνπ. Χο απνηέιεζκα, νη αλάπεξνη άλζξσπνη ππνβηβάδνληαη ζε απξφζσπα, αλίθαλα 

θαη αμηνιχπεηα άξξσζηα φληα πνπ ρξήδνπλ ηαηξηθήο παξέκβαζεο θαη ζεξαπείαο γηα λα 

μαλαγίλνπλ, ή ηνπιάρηζηνλ λα θαίλνληαη, «θαλνληθά» (Bridgens, 2009∙ Erevelles, 2000∙ 

Humpage, 2007∙ Kimberlin, 2009∙ Scullion, 2010∙ Smart and Smart, 2006). Ζ αληίιεςε ηεο 
αλαπεξίαο σο αλαπφθεπθηε θαη ηξαγηθή ελδνγελήο θαηάζηαζε πνπ εθπεγάδεη απφ ην ίδην ην 

άηνκν αληαλαθιάηαη θαη ζηελ επηθξαηνχζα ηαηξηθή ξεηνξηθή ηεο αλαπεξίαο, ε νπνία ηνλίδεη 

θαη ηξέθεη ηελ εηθφλα ηνπ αδχλακνπ, δηαθνξεηηθνχ θαη αλίθαλνπ Άιινπ, ζηηγκαηίδνληαο, 

θαηεγνξηνπνηψληαο θαη πεξηζσξηνπνηψληαο ηα αλάπεξα άηνκα κε βάζε ηελ αλαπεξία ηνπο 

(Barr and Smith, 2009∙ Grech, 2009∙ Liasidou, 2007∙ Liasidou, 2008) 
  Έηζη, ε αλαπεξία ζεσξείηαη σο βηνινγηθή κεηνλεμία, δπζιεηηνπξγία, παζνινγία θαη 

απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα, θαζψο θαη απψιεηα θαη αλππφθνξε πξνζσπηθή ηξαγσδία. 

Παξάιιεια νη αλάπεξνη άλζξσπνη ζεσξνχληαη αλίαηα αζζελείο, εχζξαπζηεο θαη παζεηηθέο 

ππάξμεηο πνπ δελ έρνπλ θακηά δπλαηφηεηα, νχηε θαλ γηα απηνθξνληίδα, επνκέλσο είλαη 

αμηνιχπεηνη θαη εμαξηψκελνη ηφζν απφ ηνπο εηδηθνχο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηαηξηθή θξνληίδα, 

φζν θαη απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη ηε θηιαλζξσπία (Humpage, 2007∙ Liasidou, 2008∙ 

Oliver, 1990∙ Rioux, 2002∙ Scullion, 2010∙ Sunderland, Catalano and Kendall, 2009∙ Zoniou-
Sideri, Deropoulou-Derou, Karagianni and Spandagou, 2006). πσο δηαθαίλεηαη ινηπφλ, ε 
αλεμέηαζηε απνδνρή ηεο χπαξμεο παζνινγίαο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, αληί ηεο θξηηηθήο 

εμέηαζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο απφξξηςεο ησλ δνγκαηηθψλ θαη ππνθεηκεληθψλ ππνζέζεσλ 

ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ θαηαζθεπάδεη ηειηθά ηελ αλαπεξία αξλεηηθά, ελψ νδεγεί ππφξξεηα 

θαη αλαπφθεπθηα ζηελ παζεηηθνπνίεζε θαη ηδξπκαηνπνίεζε (Humpage, 2007∙ Oliver, 1996∙ 

Vlachou, 2004).  

 Κνηλσληθό κνληέιν 

 Δλψ ην ηαηξηθφ κνληέιν ζέηεη ζρέζε αηηίαο-αηηηαηνχ κεηαμχ ηεο αηνκηθήο παζνινγίαο 
θαη ηεο αλαπεξίαο, αληίζεηα ην θνηλσληθφ κνληέιν, αλ θαη δελ θαηαξξίπηεη ηελ άπνςε γηα 

χπαξμε κεηνλεμίαο, ζεσξεί φκσο φηη νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 

αλάπεξσλ αηφκσλ δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίαο, αιιά ησλ θξαγκψλ 

πνπ ε ίδηα ε θνηλσλία ζέηεη ζηε ζπκκεηνρή ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ ζε θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπνκέλσο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλε ε θνηλσλία 

απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κε αλάπεξσλ κειψλ ηεο θαηαιήγεη ζηελ θαηαπίεζε θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ παζεηηθνπνίεζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε ησλ αλάπεξσλ αλζξψπσλ, κέζα απφ 

θπζηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θξαγκνχο. Γη‟ απηφ ην 
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ιφγν θαη ν αγψλαο ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπο κέζα 

απφ θνηλσληθέο αιιαγέο, θαη φρη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο, 

φπσο ππαγνξεχεη ην ηαηξηθφ κνληέιν, ή ζηε θηιαλζξσπία θαη ηνλ νίθην (Erevelles, 2000∙ 

Finkelstein, 2001∙ Humpage, 2007∙ LoBianco and Sheppard-Jones, 2007∙ Matthews, 2009∙ 

Mitra, 2006∙ Oliver, 1983∙ Oliver, 1990∙ Oliver and Barnes, 2010∙ Ong-Dean, 2005∙ Scullion, 
2010∙ Siminski, 2003∙ Thomas, 2004).  
 Σν θνηλσληθφ κνληέιν επηθξάηεζε γηα αξθεηά ρξφληα ζε δχν παξαπιήζηεο κνξθέο: ζηηο 
ΖΠΑ δίλεηαη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ πηπρή ηεο κεηνλφηεηαο πνπ πθίζηαηαη ξαηζηζκφ, 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη δηαθξίζεηο, ελψ ζηε Βξεηαλία νη ζεσξεηηθνί βαζηθά ακθηζβεηνχλ ην 

ηαηξηθφ κνληέιν θαη αληηιακβάλνληαη ηελ αλαπεξία σο απνηέιεζκα ησλ θαηαπηεζηηθψλ 

θνηλσληθψλ δηαθαλνληζκψλ θαη δηεπζεηήζεσλ πνπ επηβάιιεη ε θπξίαξρε θαλνληθφηεηα 

(Barnes, 1997∙ Connor, Gabel, Gallagher and Morton, 2008). Βέβαηα, αλ θαη ην θνηλσληθφ 

κνληέιν βξηζθφηαλ γηα αξθεηφ θαηξφ ζην επίθεληξν ησλ πνπδψλ πεξί Αλαπεξίαο, δέρηεθε 

παξάιιεια αξθεηή θξηηηθή, θπξίσο γηα ππεξαπινχζηεπζε θαη αλεπάξθεηα ζηελ εξκελεία ηεο 

αλαπεξίαο, αθνχ δελ πεξηιακβάλεη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ αλάπεξσλ αλζξψπσλ 

(Barnes, 1997∙ McClimens, 2003∙ Scullion, 2010). 
  Έηζη,  θαηαδεηθλχεηαη ηειηθά ε αλάγθε γηα ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αλαπεξίαο, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζεψξεζεο 

ηεο σο έλα πνιπδηάζηαην θαη πνιπεδξηθφ θαηλφκελν (Corker and Shakespeare, 2002∙ 

Erevelles, 2000∙ Peters, Gabel and Symeonidou, 2009∙ Priestley, 1998∙ Symeonidou, 2009). 
Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Θευπηηικέρ πποζεγγίζειρ ηηρ αναπηπίαρ 

 Αλάκεζα ζηηο θχξηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αλαπεξίαο πεξηιακβάλνληαη ε 

πιηζηηθή πξνζέγγηζε, ν θεκηληζκφο, ν κεηακνληεξληζκφο θαη ν κεηαζηξνπθηνπξαιηζκφο, κε 

δπζδηάθξηηα φξηα ή αθφκα θαη ζε ζπλδπαζκφ (Corker and Shakespeare, 2002∙ Symeonidou, 

2009). 

  Τιηζηηθή πξνζέγγηζε 

 χκθσλα κε ηελ πιηζηηθή πξνζέγγηζε, νη αλάπεξνη ζεσξνχληαη σο «αηπρείο» ππάξμεηο 

επεηδή δελ κπνξνχλ λα «απνιαχζνπλ» ηα αγαζά ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη 

άρξεζηνη, αθνχ δελ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία. Έηζη, εηηθεηνπνηνχληαη σο 

δηαθνξεηηθνί θαη αληηκεησπίδνληαη κε πξνθαηάιεςε, αθνχ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εηθφλα 

ηνπ αηφκνπ-παξαγσγηθνχ εξγάηε. Δπνκέλσο, δελ έρνπλ θαη θακηά αμία, αθνχ ην άηνκν 
θαηαμηψλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ παξαγσγηθή εξγαζία ζηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα πνπ 

θαζνξίδεη ε λφξκα, θαη θαηαιήγνπλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ζηελ παζεηηθνπνίεζε θαη ζηε 

ζηέξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. Έηζη, ε αλαπεξία κεηαηξέπεηαη ζε πιηζηηθφ 

παξαγφκελν ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, πιηζηηθψλ θαη εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαθχνληαη ζην εθάζηνηε ηζηνξηθφ ζπγθείκελν (Abberley, 1997∙ Barnes, 1997∙ Priestley, 

1998). Δπηπξφζζεηα, ην θξάηνο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζην δηαρσξηζκφ ζε αλάπεξνπο θαη 
κε αλάπεξνπο αλζξψπνπο κε ηελ άζθεζε θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηελ αλάπηπμε 

κεραληζκψλ, φπσο είλαη ν εγθιεηζκφο ζε ηδξχκαηα (πκεσλίδνπ, 2005).  
 Βέβαηα, παξά ηε θαηλνκεληθή ηεο ζπλάθεηα κε ηε ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, ε 

πιηζηηθή πξνζέγγηζε δελ βξήθε αξθεηνχο ππνζηεξηθηέο ζην ρψξν ησλ αλαπεξηθψλ 

θηλεκάησλ, αθνχ ζεσξήζεθε ππεξαπινπζηεπκέλε, ππεξβνιηθά αθξαία σο πξνο ηε ζρέζε 

αηνκηθήο ηαπηφηεηαο – εξγαζίαο, θαζψο θαη κεησκέλεο πξαθηηθήο ρξεζηκφηεηαο γηα ηα 
αλάπεξα άηνκα, θάηη πνπ δελ ζπλέβεθε κε ην θεκηληζκφ (Abberley, 1997).  
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

44



   

 

  Φεκηληζκόο 

 Ο θεκηληζκφο μεθίλεζε σο ζεσξία επηθεληξσκέλε ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο ελφο ζηεξηγκέλνπ ζην θχιν 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ππνρξέσλε ηηο γπλαίθεο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα ζπκθέξνληα ησλ 
αλδξψλ, φπσο απηά εθθξάδνληαλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Γηα ηνπο 

θεκηληζηέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ απνηεινχλ δεκηνπξγήκαηα ησλ εθάζηνηε 

ηζηνξηθψλ ζπγθεηκέλσλ θαη ηδενινγηθψλ ζπζηεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα θχια. Κάηη παξφκνην ζεσξείηαη φηη ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 

αλαπεξία, ε νπνία επίζεο απνηειεί δεκηνχξγεκα ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα δηακνξθψλεη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ 

θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γχξσ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ηεξαξρία (Lloyd, 2001∙ McGraw and 

Walker, 2005∙ Sprague and Hayes, 2000∙ Taylor, 2000).  
 Λφγσ ηεο επηθξαηνχζαο αληζφηεηαο σο πξνο ηελ ηζρχ, εληφο κηαο θνηλσλίαο φπνπ 

πιεηνςεθνχλ νη κε αλάπεξνη άλζξσπνη, ηα αλάπεξα άηνκα αλαγθάδνληαη λα αγσλίδνληαη 

ζπλέρεηα γηα λα βγνπλ απφ ην πεξηζψξην φπνπ έρνπλ εμσζεζεί, επεηδή ζεσξνχληαη αλίθαλα 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο επηθξαηνχληεο ζηεξεφηππνπο ξφινπο  (Cheng, 2009). Έηζη, ην 

πξνζσπηθφ ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε πνιηηηθφ, κε απνηέιεζκα ηελ επηθέληξσζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζηελ πξνζπάζεηα γηα έθθξαζε θαη ελδπλάκσζε ηεο θσλήο ησλ 

αλάπεξσλ αηφκσλ, κέζα απφ ηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, πνηεκάησλ θαη 

ηζηνξηψλ. Καη‟ αθξίβεηα, ε πεπνίζεζε γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη ε 
αληίιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ σο πνιηηηθνχ ζεσξνχληαη σο ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ 

θεκηληζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, παξά ηελ χπαξμε πνηθηιίαο σο πξνο ηελ εζηίαζε (Corker and 

Shakespeare, 2002∙ Fawcett, 1998∙ Thomas, 2001). 
 Αλ θαη ν θεκηληζκφο έηπρε επξείαο απνδνρήο αθνχ απνδίδεη ηε δένπζα ζεκαζία ζηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ, θαζψο θαη ζην ξφιν ηεο πνιιαπιφηεηαο ηεο 

θαηαπίεζεο (πρ. αλάπεξε θαη γπλαίθα θαη κε ιεπθή), δέρηεθε παξάιιεια θαη θξηηηθή γηα 

κνληζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ παξάιεηςε εμέηαζεο ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ 

ζπγθεηκέλνπ κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη ε αλαπεξία, ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ φκσο 

ν κεηακνληεξληζκφο θαη ν κεηαζηξνπθηνπξαιηζκφο (Fawcett, 1998). 

 Μεηακνληεξληζκόο 

 χκθσλα κε ηε κεηακνληεξληζηηθή πξνζέγγηζε, δελ ππάξρεη κηα θαη κνλαδηθή αιήζεηα 

πνπ λα επεμεγεί ηα θαηλφκελα, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο αλαπεξίαο. Αληίζεηα, γίλεηαη 

απνδερηφ ην αβέβαην, ην πηζαλφ, ε πνηθηινκνξθία, ν πινπξαιηζκφο θαη ν πξαγκαηηζκφο, 

πξνσζείηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθαηηθνχ θαη ηνπ παξάδνμνπ, ελψ απαηηείηαη 

απνδνκηθηζηηθή θξηηηθή θαη εμέηαζε ηνπ θάζε θαηλoκέλνπ κέζα ζην ζπγθείκελν ηνπ, αθνχ 

απηφ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ κφλν κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο 

ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, ηφζν δηαρξνληθά φζν θαη ζπγρξνληθά (Corker and Shakespeare, 

2002∙ Fawcett, 1998). ζνλ αθνξά ηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο, νη κεηακνληεξληζηέο ζεσξνχλ 

φηη απηή δελ κπνξεί λα είλαη δνγκαηηθά ακεηάβιεηε, πεξηνξηζηηθή θαη θαζνξηζηηθή, αιιά φηη 

ραξαθηεξίδεηαη κάιινλ απφ δηαδηθαζηηθή ξεπζηφηεηα, απνζπαζκαηηθφηεηα θαη  

ππνθεηκεληθφηεηα. Έηζη ην εξεπλεηηθφ επίθεληξν κεηαθηλείηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα 

εμεχξεζε ησλ αηηηψλ ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηεο 

δηαθνξάο, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία αλαθχνληαη νη θαηεγνξίεο κέζα απφ ηε 
δηαθνξά. (Fawcett, 1998∙ Murphy and Perez, 2002∙ Travers, 2002).  
 Καη‟ επέθηαζε, ηα άηνκα δελ είλαη ηα απιά παξαγφκελα ηεο βηνινγίαο ή θάπνηαο 

άςπρεο δχλακεο. Αληίζεηα, κέζα απφ ηελ άζθεζε θαη ηελ πξαγκάησζε ηεο αλζξψπηλεο 

πξάμεο, δνκείηαη ηειηθά ε πξαγκαηηθφηεηα ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο θαη δηαζηάζεηο, ε θάζε κηα 

απφ ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 
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βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Δπνκέλσο, θαη ε αλαπεξία είλαη επίζεο πνιππξφζσπε θαη 
ζπλδέεηαη κε πνιιέο δηαζηάζεηο θαη δνκέο, ελψ ε γλψζε θαη ε ηζρχο είλαη ζηελά 

ζπλπθαζκέλεο εληφο ησλ  ιεθηηθψλ ζπγθεηκέλσλ (Corker and Shakespeare, 2002∙ Fawcett, 

1998∙ Murphy and Perez, 2002). Έηζη, γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο, 

πξέπεη απηή λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, 

ηεο πεξηξξένπζαο θνπιηνχξαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηαπηφηεηαο (Symeonidou, 

2009). 

 Μεηαζηξνπθηνπξαιηζκόο 

 Δλαιιαθηηθά, ν κεηαζηξνπθηνπξαιηζκφο δίλεη έκθαζε ζηελ εμαξηψκελε θαη 

κεηαβαιιφκελε κέζα ζην ρξφλν θχζε ηεο εζηθήο θαη ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ε πνηθηιφκνξθε γλψζε θαη ν θπξίαξρνο ιφγνο θαηαζθεπάδνπλ ηηο αηνκηθέο 

ηαπηφηεηεο θαη ζρέζεηο, ζπρλά κάιηζηα κε απνζπαζκαηηθφ θαη αλνινθιήξσην ηξφπν 

(Fawcett, 1998∙ McGraw and Walker, 2005). Ο Foucault (1990) εμεγεί γηα παξάδεηγκα πσο 

ελψ ηα άηνκα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε «θαλνληθά» θαη «κε θαλνληθά», απηέο νη θαηεγνξίεο 

ηείλνπλ λα αιιάδνπλ κε ην ρξφλν, αθνχ ζπλδένληαη κε ηηο εθάζηνηε ζρέζεηο εμνπζίαο, νη 

νπνίεο πεηζαξρνχλ θαη ειέγρνπλ ηηο ηαπηφηεηεο θαη ηηο πξάμεηο ησλ αηφκσλ. Βέβαηα, νη ιέμεηο 

ηαπηίδνληαη κε ηε γλψζε θαη ε γλψζε κε ηε δχλακε, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζην ιφγν. 

Δπνκέλσο, αθνχ νη κε αλάπεξνη άλζξσπνη θαηέρνπλ ηε δχλακε, νηθνδνκνχλ θαη ηε γλψζε 

θαη επνκέλσο θαη ηελ θπξίαξρε ξεηνξηθή ηεο αλαπεξίαο, ψζηε νη ζρέζεηο εμνπζίαο λα 

αλαδεκηνπξγνχληαη σο έρνπλ (Hughes and Paterson, 1997). Καη‟ αθξίβεηα, δελ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθέο ιέμεηο αθνχ ην λφεκα πξνζδίδεηαη κφλν αθνχ ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζπγθείκελν (Fawcett, 1998). 
 Οη άλζξσπνη δελ ζεσξνχληαη απηφλνκνη δεκηνπξγνί ηνπ εαπηνχ ηνπο ή ηνπ θφζκνπ ηνπο, 

αιιά θνκκάηη ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ πνηνη ζα 

βξίζθνληαη, πνχ θαη κε πνηα ηδηφηεηα. Έηζη ε θαλνληθφηεηα ρξεηάδεηαη ελ ηέιεη ηελ αλαπεξία, 

αθνχ απνθηά ηαπηφηεηα κφλν ζε αληηδηαζηνιή κε απηήλ, ελψ ην άηνκν παξάγεηαη πάληα κε 

βάζε ηε ξεηνξηθή γηα ηνλ Άιιν (Corker and Shakespeare, 2002). Χο απνηέιεζκα, ηα άηνκα 

ρσξίδνληαη ζε ειιεηκκαηηθά θαη θαλνληθά, ππφ ηε κνξθή κηαο ηεξαξρίαο πνπ δίλεη πξνλφκηα 

κφλν ζηνπο θαλνληθνχο, κέζα απφ ηελ επηθξάηεζε δηαρσξηζηηθψλ γισζζηθψλ δνκψλ, νη 

νπνίεο ζπλερίδνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηελ αλαπεξία ζηελ θαηψηεξε ζέζε ηεο ηεξαξρίαο (Corker 

and Shakespeare, 2002∙ Fawcett, 1998).  
 Πάλησο, πάξα ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά πξφζθαηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ηεο αλαπεξίαο θαη παξά ηελ θξηηηθή πνπ έρνπλ δερζεί γηα ζρεηηθηζκφ θαη επηκνλή ζηελ 

θαηάξγεζε ησλ νξίσλ (Corker and Shakespeare, 2002), θαίλεηαη φηη ν κεηακνληεξληζκφο θαη 

ν κεηαζηξνπθηνπξαιηζκφο, ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ην θεκηληζκφ, πξνζθέξνπλ έλα θαιφ 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα γφληκε εμέηαζε ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

αλαπεξία θαη γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ (Fawcett, 1998∙ Symeonidou, 2009). 

Ζ πολςπλοκόηηηα ηυν θεμάηυν γύπυ από ηην αναπηπία 

 Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ελψ θαίλεηαη λα έρνπλ ηεζεί ηα ζεκέιηα γηα θαηαλφεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλαπεξία, κέζα απφ ηηο πνπδέο πεξί Αλαπεξίαο, θαζψο ηηο 

δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε πξαγκαηηθή πξφνδνο είλαη θαη‟ αθξίβεηα κηθξή θαη νη 

ξαηζηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ππνζηπιψλνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

αλάπεξσλ αλζξψπσλ, ζε εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, παξακέλνπλ 

βαζηά ξηδσκέλεο (Barton and Armstrong, 2001∙ Erevelles, 2000∙ Phtiaka, 2008∙ Slee, 2001∙ 

Vlachou, 2004). Χο απνηέιεζκα, ε εγθαζίδξπζε κηαο αιεζηλά Δληαίαο θνηλσλίαο θαη ελφο 

ζρνιείνπ πνπ ζα δηέπεηαη θαη ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηε θηινζνθία ηεο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο 

κεξηθέο θνξέο θαληάδεη νπηνπηθή, ελψ ζπλήζσο ην κεγαιχηεξν εκπφδην απνηειεί ε 
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επηθξάηεζε αξλεηηθήο ζηάζεο γηα ηελ αλαπεξία, ε νπνία αλαπαξάγεηαη εμαηηίαο ηεο 

πθηζηάκελεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αλαθαηαζθεπάδεη ηνπο πθηζηάκελνπο 

θξαγκνχο (Barnes, 1997∙ Beckett, 2009∙ Connor et al., 2008∙ Oliver and Barnes, 2010∙ 

Phtiaka, 2008∙ Vlachou, 2004).  
 Με ζηφρν ινηπφλ λα κελ λαπαγήζεη ην αλαπεξηθφ θίλεκα, ζεσξείηαη αλαγθαία ε 

ελζηάιαμε ηνπ ζπφξνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε έληαμε ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ ζε 

αηνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

πξνβνιή ηνπ έξγνπ αλάπεξσλ θαιιηηερλψλ θαη ζπγγξαθέσλ κέζα απφ ηα ζρνιηθά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ψζηε λα βειηησζεί ε ζηάζε ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 

κειινληηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ αλαπεξία, αθνχ ηα ζρνιεία απνηεινχλ ηα θεληξηθά ζεκεία 

ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Έηζη ζα γίλεη δπλαηή ε εθ βαζέσλ θαη εηο βάζνο 

πινπνίεζε θαη εδξαίσζε ηνπ Δληαίνπ ζρνιείνπ ελ ηε γελέζεη ηνπ (Fullan and Hargreaves, 

1992∙ Slee, 2001). πσο αθξηβψο επηζεκαίλεηαη απφ ηε Symeonidou (2002: 227, κεηάθξαζε 

δηθή καο): 

«Σα ζεκέιηα ηα νπνία ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηδέαο ηεο Δληαίαο 

Δθπαίδεπζεο δελ είλαη νύηε ε λνκνζεζία νύηε ε νπνηαδήπνηε πξνζππνγξακκέλε δηαθήξπμε. Ζ 

Δληαία Δθπαίδεπζε κπνξεί λα πινπνηεζεί κόλν σο ην απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηνπ ίδηνπ 

αηόκνπ ζε επίπεδν ηδεώλ, ζηάζεσλ θαη ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηεο αλαπεξίαο.»  

 ε κηα πξψηε πξνζπάζεηα ινηπφλ δηακφξθσζεο ελφο «θηιηθνχ» πξνο ηελ αλαπεξία 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία θαη εδξαίσζε ηεο Δληαίαο 
θνηλσλίαο κέζα απφ αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή πνηεκάησλ απφ ην έξγν ηνπ αλάπεξνπ Σνπξθνθχπξηνπ πνηεηή Orkun 

Bozkurt, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εηζαρζνχλ ζηε δηδαθηέα χιε ησλ θππξηαθψλ 

(ηνπιάρηζηνλ ζε πξψην ζηάδην) ζρνιείσλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ην ζηφρν απηφ.  

Ο Orkun Bozkurt και ηο έπγο ηος  

 Ο Orkun Bozkurt είλαη έλαο βξαβεπκέλνο ηνπξθνθχπξηνο αλάπεξνο πνηεηήο, κε έλα 
πινχζην έξγν πνπ πεξηιακβάλεη πνηήκαηα, δηεγήκαηα θαη άξζξα ζε εθεκεξίδεο. 

Αμηνπαξαηήξεην είλαη φηη κέζα ζε πνιιά απφ ηα θείκελα ηνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πίθξα θαη 

ηελ απνγνήηεπζε ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ σο απνηέιεζκα ηεο ξαηζηζηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ηνπο, θαζψο θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ θξαγκψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηα πνηήκαηα «Μόλνο» θαη «Κξεκάια» πεξηγξάθεηαη ε έληνλε κνλαμηά θαη ε 
απνκφλσζε πνπ αηζζάλεηαη ν πνηεηήο, θαζψο θαη ε αλάγθε πνπ έρεη γηα «λα ζηαζεί ζην πιάη 

ηνπ» θάπνηνο, ψζηε λα πηζηέςεη πσο ππάξρεη ειπίδα, ελψ ζην πνίεκα «Μηα ξώγα» 

απηνραξαθηεξίδεηαη «κηα ξψγα κφλε ηεο» δίπια ζε άιιεο πνπ είλαη φκσο φιεο καδί. Ζ ζιίςε 

πνπ ηνλ θπξηεχεη απεηθνλίδεηαη αθφκα πην έληνλα ζηα πνηήκαηα «Θέισ λα θιάςσ», κέζα απφ 

ηελ εηθφλα ηνπ αιπζνδεκέλνπ, ξηγκέλνπ ζην θαηαρείκσλν δέληξνπ ρσξίο θχιια, ζην 

«Καξάβη» φπνπ ν θαεκφο ηνπ κνηάδεη «ζαλ ηελ απέξαληε ζάιαζζα» θαη ν ίδηνο ζαλ «κηα 

βάξθα ρσξίο θνππηά», θαζψο θαη ζην πνίεκα «Δγώ», ζην νπνίν απνθαιχπηεη πσο ην «φλνκα 
ηνπ έπξεπε λα‟ λαη ζιίςε». Μάιηζηα, ζηνλ «Χθεαλό» ε πίθξα θαίλεηαη λα αγγίδεη ην 

κεδεληζκφ, ελψ ζηελ «Τπνγξαθή», ην «Φζηλνπσξηάηηθν γηαζεκί» θαη ην «Γελ ήζνπλ εδώ» 

κεηακθηέδεηαη ζε αηέξκνλε αλακνλή. 

 Αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ Orkun Bozkurt είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 
άιισλ. Έηζη, ζην πνίεκα «Θπκήζνπ» θαηαιήγεη πσο «δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηνπο 
αλζξψπνπο», ελψ ζηνλ «Ήρν» εληνπίδεη ηελ αζρήκηα θαη ην αιινπξφζαιιν ηεο αλζξψπηλεο 
ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ηε κε αληαπφδνζε ηεο αγάπεο. Αληίζεηα, ζην πνίεκα «Ίζσο λα 

έρεηο δίθαην» αξρίδεη λα πηζηεχεη, κε κηα ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία, φηη κπνξεί θάπνηε λα 

βξεζεί θάπνηνο πνπ λα «ηνλ θαηαιαβαίλεη». Με πην ιπξηθφ χθνο ν πνηεηήο ζην πνίεκα 
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«Πνιεκηζηέο ηεο αγάπεο» κεηαθέξεηαη ζε έλα θφζκν νλεηξηθφ. Βέβαηα, θνξπθαίν πνίεκα απφ 

άπνςε πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο απνηειεί ν «Υαξηαεηόο», φπνπ εμηζηνξείηαη έκκεηξα θαη  

ζπκβνιηθά ε απηνβηνγξαθία ηνπ θαη ε εκπεηξία ηνπ απφ ηελ αλαπεξία. Ο ραξηαεηφο σο 

ζχκβνιν θαηαπίεζεο, αιιά θαη ζπλερνχο αγψλα γηα απειεπζέξσζε επαλαθέξεηαη ζηα 

πνηήκαηα «Ηζηνξία» θαη «Δγώ», ελψ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θξαγκψλ θαη ε πάιε γηα 

ρεηξαθέηεζε επηζηξέθεη σο θεληξηθφ ζέκα ζην πνίεκα «Σνίρνο». Ζ ίδηα ζεκαηνινγία 

απνηειεί θαη ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο «Υαξηαεηόο», ηεο νπνίαο ην 

ζελάξην θαη ηα ιφγηα έγξαςε ν Orkun Bozkurt. 
 πνηα θη αλ είλαη πάλησο ηα κελχκαηα πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ν πνηεηήο, ην δεδνκέλν 

είλαη φηη νη αθεγήζεηο πξνζσπηθψλ ηζηνξηψλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κεηάπιαζε θαη 

επαλαζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ έθθξαζε κηαο άιιεο νπηηθήο γσληάο 

(Watson-Gegeo, 2005). Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνπο Corker and Shakespeare (2002) θαη 
Thomas (2001), ε ελδπλάκσζε ηεο θσλήο ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ κέζα απφ ηελ παξάζεζε 

θαη δηάδνζε ηεο ινγνηερληθήο ηνπο παξαγσγήο, κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζέζεο θαη ηνπ εχξνπο ηεο αλαπεξίαο, κεηαηξέπνληαο ην πξνζσπηθφ ζε πνιηηηθφ θαη 
εληζρχνληαο έηζη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, αθνχ, ζχκθσλα κε 

ηνλ Watson-Gegeo (2005), κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο αθεγήζεηο θαη ηε ζπλάληεζε κε ην 
απξφζκελν κπνξεί λα επέιζεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θφζκνπ, ην αλαπάληερν 

ηνπ έξγνπ ηνπ ηνπξθνθχπξηνπ πνηεηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

αλαζεψξεζε θαη αλαζέαζε ηνπ θφζκνπ ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ. Έηζη, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί 

πσο ε «πνίεζε πεξί αλαπεξίαο» κπνξεί λα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ επίγλσζε ηνπ πνηνο είλαη ν 
θαζέλαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ εηεξνγλσζία θαη ζηελ εθηίκεζε – θη φρη απιψο ηελ άγνλε 
αλνρή – ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Watson-Gegeo, 2005). 
 Δλ θαηαθιείδη, ν ηνπξθνθχπξηνο αλάπεξνο πνηεηήο Orkun Bozkurt θαίλεηαη λα έρεη έλα 
ζεκαληηθφ θαη πνιχπιεπξν έξγν, ην νπνίν ζεσξείηαη άμην ζπκπεξίιεςεο ζηα λέα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, σο κηα θαηεμνρήλ πξαθηηθή ηεο «πνιηηηθήο ηεο 

ειπίδαο», πνπ ζηνρεχεη ζηελ εγξήγνξζε θαη επαγξχπλεζε γχξσ απφ ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο. 
πσο εμεγεί θαιχηεξα ν Barton (2010, ζει. 649):  

«Μηα πνιηηηθή ηεο ειπίδαο είλαη εθείλε πνπ πξνρσξά, πέξαλ ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλαπεξίαο, 

ζηνλ αγώλα γηα ηε δεκηνπξγία κηα θνηλσλίαο κε θαηαπηεζηηθήο θαη αληηξαηζηζηηθήο ζε ζρέζε 

κε όια ηα κέιε ηεο αλεμαηξέησο». 

 Αληηθξίδνληαο ινηπφλ ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο απφ κηα εληειψο θαηλνχξηα νπηηθή γσλία, 

δειαδή ηελ νπηηθή ηνπ αλάπεξνπ πνηεηή, κπνξεί ηειηθά λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη έηζη λα ηεζνχλ εγθαίξσο νη απαξαίηεηεο βάζεηο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε 

λα επέιζεη ηειηθά ε αιιαγή θαη λα κεηαηξαπεί ε θνηλσλία ζε Δληαία (Matthews, 2009). Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πξννπηηθήο απηήο νδήγεζε ζηε δηεμαγσγή πεηξακαηηθήο έξεπλαο ψζηε λα 

ειεγρζεί ε πην πάλσ ππφζεζε. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 Ζ έξεπλα είρε δχν ζηφρνπο. Πξψηνο ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

εκπινπηηζκνχ ηνπ πθηζηάκελνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε θείκελα ζρεηηθά  κε ην ζέκα 

ηεο θαηαπίεζεο ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ. Γεχηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο πνπ 

έρεη ε ρξήζε θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν έρεη παξαρζεί απφ αλάπεξα άηνκα, 

ζηελ ηεξνχκελε ζηάζε απέλαληη ζηελ αλαπεξία.   
 Δπεηδή πξψηα έπξεπε λα εμεπξεζεί ην θαηάιιειν πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί 

ζην πθηζηάκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, θαη 

πνπ ζα εμππεξεηνχζε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, εμεηάζηεθαλ ινγνηερληθά βηβιία απφ ηε 

εζληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σειηθά επηιέρζεθε ην έξγν ηνπ αλάπεξνπ Σνπξθνθχπξηνπ 
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πνηεηή Orkun Bozkurt, γηαηί απηφο ζεσξήζεθε φηη αληηπξνζσπεχεη ηνλ Άιιν γηα ηνπο 

Κχπξηνπο, ηφζν απφ άπνςε θπιήο φζν θαη άπνςε ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Αθνχ κειεηήζεθε 

ην ζπλνιηθφ ηνπ έξγν θαη ε βηνγξαθία ηνπ, εηνηκάζηεθε έλα πξνθαηαξθηηθφ πιαίζην, ην 

νπνίν πεξηειάκβαλε ζπγθεθξηκέλα θείκελα θαη πνηήκαηα πνπ ελέπηπηαλ ζηηο θαζνξηζκέλεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, θαη 

επνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην πθηζηάκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Δπεηδή φκσο 

ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε ήηαλ αξθεηά εθηεηακέλν, αθνχ αθνξνχζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, απνθαζίζηεθε λα γίλεη πεξαηηέξσ επηινγή θαη λα πεξηνξηζηεί ην 

πιηθφ κφλν ζε εθείλα ηα απνζπάζκαηα πνπ ήηαλ θαηάιιεια γηα ηειεηφθνηηνπο καζεηέο. 

πγθεθξηκέλα, ζην δηδαθηέν πιηθφ ζπκπεξηιήθζεθαλ ε βηνγξαθία ηνπ πνηεηή, ηα πνηήκαηα 

«Σνίρνο» («Duvar»), «Θέισ λα θιάςσ» («Ağlamac Istiyorum») θαη «Υαξηαεηφο» 

(«Uçurtma»), θαζψο θαη ε νκψλπκε ηαηλία. πκπεξηιήθζεθαλ επίζεο ηα πνηήκαηα ηνπ 

Έιιελα πνηεηή Κσλζηαληίλνπ Καβάθε «Ζ πφιηο» θαη «Tείρε», ηα νπνία ήδε 

πεξηιακβάλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ελψ κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξάιιεια θείκελα, αθνχ αλαθέξνληαη επίζεο ζην δηαθνξεηηθφ Άιιν. 

Αθνινχζεζε ζρεδηαζκφο ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. 
 
 Γεηγκαηηθά παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ηα πνηήκαηα «Σείρε» θαη «Σνίρνο» (Πίλαθαο 1). 
 
Πίνακαρ 1. Σα πνηήκαηα «Σείρε» θαη «Σνίρνο» 

Σείρε 
(Κσλζηαληίλνπ Καβάθε) 

 
Υσξίο πεξίζθεςηλ, ρσξίο ιχπελ, ρσξίο αηδψ 
κεγάια θη πςειά ηξηγχξσ κνπ έθηηζαλ ηείρε. 
 
Καη θάζνκαη θαη απειπίδνκαη ηψξα εδψ. 
Άιιν δελ ζθέπηνκαη: ηνλ λνπλ κνπ ηξψγεη 

απηή  
ε ηχρε· 

 
δηφηη πξάγκαηα πνιιά έμσ λα θάκσ είρνλ 
Α φηαλ έθηηδαλ ηα ηείρε πψο λα κελ πξνζέμσ. 
 
Αιιά δελ άθνπζα πνηέ θξφηνλ θηηζηψλ ή 

ήρνλ. 
Αλεπαηζζήησο κ‟ έθιεηζαλ απφ ηνλ θφζκν 

έμσ. 

Σνίρνο 
(Orkun Bozkurt, κεη. Δηξήλεο Καθαηάξε) 

 
κπξνζηά κνπ ηνίρνο… 
πφξηα θιεηδσκέλε  

δελ κπνξψ λα αλνίμσ! 
ζηα δεμηά κνπ ηνίρνο… 

θηζζφο πνπ θηάλεη 
κέρξη ηνλ νπξαλφ 

δελ κπνξψ λα βγσ! 
ζηα αξηζηεξά κνπ ηνίρνο… 
παξάζπξν  
κε ζηδεξέληα θάγθεια 
δελ κπνξψ λα θνηηάμσ! 

πίζσ κνπ αλνηρηά… 
ην λα γπξίζσ 

ζεκαίλεη λα ηα παξαηήζσ 
δελ κπνξψ λα γπξίζσ! 

 
 Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αλάιπζεο ησλ πην πάλσ πνηεκάησλ επηζεκάλζεθε ν ιπξηθφο 

ηφλνο θαη ε επηγξακκαηηθή κνξθή, κέζα απφ ηα νπνία θαη νη δχν πνηεηέο εθθξάδνπλ ηελ 

απνγνήηεπζε θαη ηελ απειπηζία πνπ ηνπο δηαθαηέρεη. Δπηπξφζζεηα, ηνλίζηεθε σο ηδηαίηεξα 

αμηνπξφζεθηε ε ρξήζε παξφκνηνπ ζπκβφινπ θαη ζηα δχν πνηήκαηα, δειαδή ηα 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζξψπνπο «ηείρε» θαη «ηνίρνο», γηα λα δεισζεί ν απνθιεηζκφο, ε 
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κνλαμηά θαη ν εγθιεηζκφο ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ θξαγκψλ. Έηζη, θαη ζηα δχν πνηήκαηα ηα 

ηείρε θαη νη ηνίρνη έρνπλ αλεγεξζεί απφ κηα ζθιεξή θαη απάλζξσπε θνηλσλία, ε νπνία 

δεκηνπξγεί, δηαηεξεί θαη αλαθπθιψλεη ηηο πξαθηηθέο απνθιεηζκνχ κέζα απφ θαηαρζφληνπο 

θαη ππφξξεηνπο κεραληζκνχο. Οη δχν πνηεηέο ινηπφλ θαηαδεηθλχνπλ ηηο δπλάκεηο εμνπζίαο 

θαη ηηο θπξηαξρηθέο ζρέζεηο σο ππεχζπλεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηε 

δηαηψληζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζηνπο «δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο». Σν απνηέιεζκα, φπσο ην παξνπζηάδνπλ νη δχν πνηεηέο, είλαη λα δηεμάγεηαη έλαο 

ζπλερήο αγψλαο απφ ηνλ πεξηζσξηνπνηεκέλν Άιιν, ψζηε λα αλαζθεπάζεη ηηο δηαρσξηζηηθέο 

ηδενινγίεο θαη πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ εδξαίσζε ηεο θαηαπίεζεο 

ηνπ. Απηή ε κάρε ζεσξείηαη άζθνπε θαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη, αθνχ, φπσο πηζηεχνπλ 

νη δχν πνηεηέο, δελ ππάξρεη ηξφπνο δηαθπγήο απφ ηε θπιαθή ζηελ νπνία έρνπλ ξηρηεί. 

Δπνκέλσο, θαη νη δχν πνηεηέο απνηεινχλ ηξαγηθά πξφζσπα: αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ αλνίθεην 

θαη αλεπηζχκεην Άιιν, ν νπνίνο έραζε ην δηθαίσκα ηνπ λα δήζεη ηε δσή ηνπ φπσο ηελ ζέιεη 

ιφγσ ηεο απφθιηζεο ηνπ απφ ηελ θπξίαξρε θαλνληθφηεηα θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ, είηε 

απηή είλαη ε αλαπεξία (Orkun Bozkurt) ή νη ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο (Κσλζηαληίλνο 

Καβάθεο). 
 Αθνχ εηνηκάζηεθε ην ζρέδην καζήκαηνο, δηεμήρζε ζηε ζπλέρεηα ε πεηξακαηηθή έξεπλα 

αλάκεζα ζε καζεηέο ελφο Δζπεξηλνχ ζρνιείνπ ηεο Κχπξνπ, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε 

πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη 

αμηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Δληαία θνηλσλία. Ο πιεζπζκφο απηφο απνηειείηαη απφ 

ελήιηθεο, νη νπνίνη ζεσξεηηθά έρνπλ θαηαζηαιάμεη ζε απφςεηο θαη ζηάζεηο. Δπνκέλσο 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπο, κεηά ηελ παξέκβαζε, ζα είρε κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

απφ εξεπλεηηθήο πιεπξάο. Σειηθά, ην δείγκα απνηέιεζαλ φινη νη ηειεηφθνηηνη καζεηέο δχν 

παξάιιεισλ ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ απηνχ, γηαηί ε γλσξηκία κε ην έξγν ελφο αλάπεξνπ 

Σνπξθνθχπξηνπ πνηεηή θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Orkun Bozkurt κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηε 

δηδαθηέα χιε ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο, ελψ παξάιιεια απνηεινχζε θαη δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ελέπηπηε ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2010-2011. Δπηπξφζζεηα, ζηα ζπγθεθξηκέλα 
ηκήκαηα ήηαλ δηδάζθνπζα ε κία απφ ηηο εξεπλήηξηεο, επνκέλσο ππήξρε εχθνιε πξφζβαζε, 

ελψ ε νηθεηφηεηα ησλ καζεηψλ καδί ηεο θαη κε ην κάζεκα ηεο ζεσξήζεθε φηη ζα ζπλέβαιε 

ζηελ απνθπγή πηζαλψλ πξνθαηαιήςεσλ. Σειηθά, ην έλα ηκήκα απνηέιεζε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ (16 καζεηέο) θαη ην άιιν ηκήκα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (17 καζεηέο).  
 ηελ αξρή δφζεθε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν είρε δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη λα κεηξεζνχλ κε εξσηήζεηο ηχπνπ Likert νη απφςεηο ηνπο γηα ηελ 

αλαπεξία. Σν εξσηεκαηνιφγην κεηξνχζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ηεξνχκελεο ζηάζεο 

απέλαληη ζηελ αλαπεξία, κε ηέζζεξηο εξσηήζεηο γηα ηελ θάζε δηάζηαζε. Έηζη δηεξεπλήζεθε ε 

θνηλσληθή απνδνρή ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ (ρξήζε κε ξαηζηζηηθήο πξαθηηθήο θαη ζεβαζκφο 

απέλαληη ζηα αλάπεξα άηνκα), ε πίζηε φηη ηα αλάπεξα άηνκα έρνπλ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

(πίζηε φηη ηα αλάπεξα άηνκα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα κε ηα κε αλάπεξα άηνκα), ε άξζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ ζπκπεξηθνξάο (άξζε ηεο πεπνίζεζεο φηη ηα αλάπεξα άηνκα είλαη εχζξαπζηεο 

θαη παζεηηθέο ππάξμεηο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο θαη θηιαλζξσπίαο) θαη ε αηζηνδνμία γηα ην 

κέιινλ ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εξσηψκελνη βιέπνπλ αηζηφδνμα ην 

κέιινλ ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ). ηε ζπλέρεηα έγηλε ε παξέκβαζε, θαηά ηελ νπνία 

παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ πνηήκαηα ηνπ αλάπεξνπ Σνπξθνθχπξηνπ πνηεηή Orkun 

Bozkurt, πξνβιήζεθε ε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο Uçurtma (Υαξηαεηφο), ηεο νπνίαο ην ζελάξην 
έγξαςε ν ίδηνο ζπγγξαθέαο, θαη έγηλε ζπδήηεζε γηα ηε βηνγξαθία ηνπ θαη ην ζέκα ηεο 

αλαπεξίαο. Δπηπξφζζεηα έγηλε ζπζρέηηζε κε ηα πνηήκαηα ηνπ Έιιελα πνηεηή Κσλζηαληίλνπ 

Καβάθε, ηα νπνία επίζεο εκπεξηέρνπλ ζέκαηα απνθιεηζκνχ θαη δηαθνξεηηθφηεηαο, ελψ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηδαθηέα χιε γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

50



   

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο νη καζεηέο είραλ ην δηθαίσκα λα εθθξάζνπλ φπνηεο 

απφςεηο ήζειαλ, ελψ εξγάζηεθαλ ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά. ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ 

έγηλε θακηά παξέκβαζε. Μεηά απφ έλα κήλα δφζεθε μαλά ην ίδην εξσηεκαηνιφγην θαη ζηηο 

δχν νκάδεο, ψζηε λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηεξήζεθαλ νη 

θαλφλεο ηεο εζηθήο δενληνινγίαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αλσλπκία θαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα, ελψ θαηεβιήζε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα απνθπγή ησλ πξνθαηαιήςεσλ 

κέζα απφ ζηαζκηζκέλεο δηαδηθαζίεο, αθνχ νη εξεπλήηξηεο είλαη θαη νη δχν Διιελνθχπξηεο θαη 

γπλαίθεο. Σα δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ πεξηγξαθηθά θαη επαγσγηθά κε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ακέζσο κεηά.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ πθηζηάκελνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε έξγα πνπ έρνπλ 

παξαρζεί απφ αλάπεξα άηνκα θαη ηελ επίδξαζε πνπ κπνξνχλ λα έρεη ε δηδαζθαιία ηέηνησλ 

έξγσλ ζηελ ηεξνχκελε ζηάζε απέλαληη ζηελ αλαπεξία.  

Δμπλοςηιζμόρ ηος ςθιζηάμενος αναλςηικού ππογπάμμαηορ με έπγα ανάπηπυν αηόμυν 

 Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ηνπ Orkun Bozkurt ζα κπνξνχζαλ λα 

εληαρζνχλ ζην πθηζηάκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αθνχ, παξά ην αξρηθφ μάθληαζκα θαη 

θάπνηεο πξψηεο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ,  ε αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηψλ θαηέιεμε λα είλαη ζεηηθή, ελψ ηειηθά νη καζεηέο θάλεθαλ λα δηάθεηληαη επλντθά 

απέλαληη ζηελ εηζαγσγή πιηθνχ πνπ έρεη παξαρζεί απφ αλάπεξα άηνκα. Οη καζεηέο έδσζαλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλαπεξία θαη έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ 

θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνχξηαο νπηηθήο, αθνχ ήηαλ ζπλεζηζκέλνη λα ζθέθηνληαη κε βάζε 

ην ηαηξηθφ – θηιαλζξσπηθφ κνληέιν. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ζηελ αξρή ππνζηήξηδαλ φηη νη 
αλάπεξνη άλζξσπνη είλαη αμηνιχπεηνη, αλίθαλνη γηα απηνεμππεξέηεζε θαη παζεηηθνί, θαζψο 

θαη φηη ρξεηάδνληαη θπξίσο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο κε αλάπεξνπο αλζξψπνπο. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε φκσο ηεο βηνγξαθίαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Orkun Bozkurt, μεθίλεζε έλαο 

ελζνπζηψδεο θαη επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο, θαζψο θαη ζπλερείο ζπδεηήζεηο πνπ νδήγεζαλ 

ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο αλαπεξίαο. ηε ζπλέρεηα, ν εληνπηζκφο θνηλψλ ζεκείσλ ζην 

έξγν ηνπ ηνπξθνθχπξηνπ πνηεηή θαη ε αλαθάιπςε ελφο παξφκνηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη 

γξαθήο ηνπ Orkun Bozkurt κε ηνλ θαηαμησκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν Έιιελα πνηεηή 

Κσλζηαληίλν Καβάθε, ηνπ νπνίνπ ην έξγν ραίξεη εθηίκεζεο δηεζλψο, ζπλέβαιαλ ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ θαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ αξλεηηθψλ 

απφςεσλ πνπ είραλ κέρξη ηφηε νη καζεηέο γηα ηα αλάπεξα άηνκα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. 

Σειηθά, νη καζεηέο θαηέιεμαλ φηη ε ηδηφηεηα ηνπ Άιινπ είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε, 

επνκέλσο νη θξαγκνί ζηελ Δληαία θνηλσλία σο δεκηνπξγεκέλνη εθ ησλ πζηέξσλ είλαη αλάγθε 

λα θαηαξγεζνχλ ψζηε λα απνλεκεζεί θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη λα αξζνχλ νη δηαθξίζεηο εηο 

βάξνο ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ.  

Δπίδπαζη ζηην ηηπούμενη ζηάζη απένανηι ζηην αναπηπία 

 πσο θάλεθε κέζα απφ ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, αλ θαη ε αλαινγία θχινπ ήηαλ 

πεξίπνπ ε ίδηα θαη ζηηο δπν νκάδεο, δειαδή 9 άληξεο θαη 8 γπλαίθεο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ 

θαη 8 άληξεο θαη 8 γπλαίθεο γηα ηελ πεηξακαηηθή, ππήξραλ αξθεηέο δηαθνξέο σο πξνο ηα 

ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη χπαξμε αλάπεξνπ ζπγγελή). 

Γη‟ απηφ ην ιφγν δηεξεπλήζεθε θαηά πφζνλ ππήξρε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ θαη 

ηεο ηεξνχκελεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία. Δθφζνλ νη ζρέζεηο αθνξνχζαλ θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο κε πνιιά επίπεδα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην 
ρ2
. Απφ απηέο ηηο ζρέζεηο θακηά 
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δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p>.05). 
 
Γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ήηαλ θαηεγνξηθέο κε δχν 

ηηκέο ή δηαηαθηηθέο ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην Spearman‘s rho. Έηζη βξέζεθε φηη ππήξρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο άπνςεο γηα αλάγθε άξζεο ησλ 

ζηεξενηχπσλ (ξ = -.411, p<.05). Βξέζεθαλ επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεηηθέο ζρέζεηο 
κεηαμχ ησλ απφςεσλ γηα ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη θνηλσληθή απνδνρή 

(ξ=.486, p<.01), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ απφςεσλ γηα άξζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη αηζηνδνμίαο 
γηα ην κέιινλ (ξ=.448, p<.01). Οη ππφινηπεο ζρέζεηο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
(Πίλαθαο 2). 
 ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα, ψζηε 
λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ νη κέζνη φξνη ησλ ηδίσλ αηφκσλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, 

δειαδή πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη κεηά ηελ παξέκβαζε δηέθεξαλ. Γηα ζθνπνχο αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο έγηλε επίζεο ζχγθξηζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, 

ε νπνία ππνβιήζεθε ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο δχν θνξέο. Έηζη, θάλεθε φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ γηα θακηά απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο 

ηεξνχκελεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία, δειαδή ηελ θνηλσληθή απνδνρή (t=.00, df=16, 
p>.05), ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (t=1.53, df=16, p>.10), ηα ζηεξεφηππα ζπκπεξηθνξάο 

(t=.51, df=16, p>.05) θαη ηελ αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ (t=.13, df=16, p>.05). Αληίζεηα, 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε γηα ηηο ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ 

αλαπεξία, δειαδή ηελ θνηλσληθή απνδνρή (t= -1.96, df=15, p<.05), ηα ζηεξεφηππα 

ζπκπεξηθνξάο (t= -2.07, df=15, p<.05) θαη ηελ αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ (t= -2.08, df=15, 
p<.05). 
 
Πίνακαρ 2. πζρεηίζεηο (Spearman‟s rho) 
 

  Φχιν Παηδηά 
 

Αλάπεξνο 

ζπγγελήο 
Κνηλσληθή 

απνδνρή 
Αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 
Άξζε 

ζηεξενηχπσλ  
Αηζηνδνμία 

γηα κέιινλ 

Φχιν ξ 1.000       
Sig. .       

Παηδηά ξ .214 1.000      
Sig. .231 .      

Αλάπεξνο  
ζπγγελήο 

ξ .087 .000 1.000     
Sig. .632 1.000 .     

Κνηλσληθή 
απνδνρή 

ξ .083 -.242 -.067 1.000    
Sig. .648 .175 .712 .    

Αλζξψπηλα  
δηθαηψκαηα 

ξ -.116 -.048 -.170 .486** 1.000   
Sig. .521 .792 .345 .004 .   

Άξζε 

ζηεξενηχπσλ 
ξ -.411* -.116 -.144 .252 .181 1.000  
Sig. .018 .521 .424 .157 .313 .  

Αηζηνδνμία  
γηα κέιινλ 

ξ -.077 -.218 .119 .336 .150 .448** 1.000 
Sig. .670 .224 .510 .056 .405 .009 . 

*   ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε ζε επίπεδν 0.05 (2-tailed) 

** ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε ζε επίπεδν 0.01 (2-tailed) 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Σν ζέκα ηειηθά είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Pollmann (2009), φρη ην πψο ζα εθδησρζεί ν 
Άιινο, αιιά πψο ζα επηηεπρζεί ε βίσζε καδί ηνπ, ζήκεξα θαη γηα πάληα. Ο ζηφρνο απηφο 

κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα απφ ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αθνχ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα φρη κφλν απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, 

αιιά θαη δηά κέζνπ ηνπ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζηάζεηο θαη απφςεηο (Norwich, 2010∙ 

Γξαθείν Γηακφξθσζεο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, 2010). Καη‟ αθξίβεηα, έλα αλαλεσκέλν 

θαη βειηησκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ Δληαία ζθέςε. Χο εθ ηνχηνπ, 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εγξήγνξζε γχξσ απφ ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο θαη λα 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο θνηλσλίαο, κέζα απφ ηελ εηζαγσγή ζρεηηθψλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ, θαζψο θαη κε πξνηάζεηο γηα  δηεπηζηεκνληθέο θαη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

(Broderich, Mehta-Parekh and Reid, 2005∙ Crawford, 2000· Terwell, 2005).  
 Βέβαηα, αλ θαη ε δεκηνπξγία θαη εγθαζίδξπζε ηεο Δληαίαο θνηλσλίαο απνηειεί ζηφρν πνπ 

ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζε φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ρνιείν, ε παξνχζα 

εξγαζία εζηίαζε ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, αθνχ έλαο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο άμνλεο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα αμηψλ, ε πηνζέηεζε ζηάζεσλ θαη ε επίδεημε ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δληαία ζθέςε. Έλα ηέηνην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο Δληαίαο ζθέςεο 

απνηειεί ε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ νδεγεί ζηελ 

εδξαίσζε κηαο θνηλσλίαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ γλήζηνπο θαη ζπλεηδεηνχο πνιίηεο πνπ 

ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηελ άξζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ (Banks, 2008· 

Department for Education, 2011· Nussbaum, 2007). Έλαο ηξφπνο γηα  λα επηηεπρζεί απηφο ν 
ζηφρνο θαίλεηαη λα είλαη ε εηζαγσγή πιηθνχ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν λα νδεγεί 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, κηα πηπρή ηεο νπνίαο 

απνηειεί θαη ε αλαπεξία (Erevelles, 2005). Δπνκέλσο, σο ην πιένλ θαηάιιειν, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ην πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ «δηαθνξεηηθά» άηνκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

έξγν ηνπ  Orkun Bozkurt, αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηαθέξεηαη ε απζεληηθή βίσζε ηεο 
δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε αλαπεξία (Corker and 
Shakespeare, 2002).  
 χκθσλα κε ηνλ Watson-Gegeo (2005), κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο αθεγήζεηο θαη ηε 
ζπλάληεζε κε ην απξφζκελν κπνξεί λα επέιζεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

θφζκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ην αλαπάληερν ηνπ έξγνπ ηνπ ηνπξθνθχπξηνπ αλάπεξνπ πνηεηή 

θαίλεηαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλαζεψξεζε θαη αλαζέαζε 

ηνπ θφζκνπ ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ. Έηζη, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί πσο ε «πνίεζε πεξί 

αλαπεξίαο» κπνξεί λα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ επίγλσζε ηνπ πνηνο είλαη ν θαζέλαο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ εηεξνγλσζία θαη ζηελ εθηίκεζε θη φρη απιψο ηελ άγνλε αλνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο (Watson-Gegeo, 2005). Αληηθξίδνληαο ινηπφλ ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο απφ 
κηα εληειψο θαηλνχξηα νπηηθή γσλία, δειαδή ηελ νπηηθή ηνπ αλάπεξνπ πνηεηή, κπνξεί 

ηειηθά λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη έηζη λα ηεζνχλ εγθαίξσο νη απαξαίηεηεο 

βάζεηο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα επέιζεη ηειηθά ε αιιαγή θαη λα κεηαηξαπεί ε θνηλσλία ζε 

Δληαία (Matthews, 2009).  
 Δπεηδή ην εθηθηφ απηνχ ηνπ ζηφρνπ έρεη δηαπηζησζεί κέζα απφ ηελ παξνχζα 

πεηξακαηηθή έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε ζε Δζπεξηλφ ζρνιείν ηεο Κχπξνπ, πξνβάιιεη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα αλαδηακφξθσζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηα πιαίζηα απηά, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε εηζαγσγή θαη κεηάδνζε ηνπ έξγνπ «δηαθνξεηηθψλ» αηφκσλ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ν Orkun Bozkurt, αθνχ, φπσο θάλεθε, κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα 
δηακνξθσζνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη λα θαιιηεξγεζνχλ αμίεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Δληαίν ηξφπν 
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ζθέςεο. Πξψηα – πξψηα, ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ Orkun Bozkurt κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

πηνζέηεζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζεσξείηαη ε πίζηε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζθνπηκφηεηα ηεο εμάιεηςεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά εμεγνχλ νη Peters θαη Reid (2009), απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα 

γίλνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηα ζρνιεία είλαη ε χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα είλαη ζθαπαλείο 

ηεο αιιαγήο θαη νη νπνίνη ζα εθαξκφδνπλ θαη ζα κεηαδίδνπλ πξαθηηθέο, ζε αηνκηθφ θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν, πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηε ρεηξαθέηεζε ησλ 

αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη κεηνλεθηνχληεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη αλάπεξνη άλζξσπνη.  
 Πέξαλ ηνχηνπ, πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ απνζπαζκάησλ απφ ην έξγν ηνπ 

Orkun Bozkurt ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, αθνχ κέζα απφ ην κάζεκα απηφ επηδηψθεηαη ε 
θαιιηέξγεηα αμηψλ, ε πηνζέηεζε ζηάζεσλ θαη ε επίδεημε ζπκπεξηθνξψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε 

ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή θαη Δληαία θνηλσλία. Έηζη πξνηείλεηαη ε ζθπξειάηεζε αμηψλ φπσο ε 

ππέξβαζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο 

απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, κε θαηαλνκή πιηθνχ απφ ην έξγν ηνπ Orkun Bozkurt ζηηο πην 
θάησ ελφηεηεο, σο ζπλέρεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο πνπ ζα έρεη απνθηεζεί ζην 

Γεκνηηθφ: 
 Αλζξψπηλεο ζρέζεηο – Αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο (Α΄ Γπκλαζίνπ): αληηπαξαβνιή ζηάζεσλ 

πνπ δηέπνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, δειαδή ξαηζηζκφο, θαηαπίεζε, δηαθξίζεηο, κνλαμηά, 

«δηαθνξεηηθφηεηα» κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Υαξηαεηφο» θαη ηε δηδαζθαιία 

ησλ πνηεκάησλ «Θέισ λα θιάςσ», «Δγψ» θαη «Σν θαξάβη» , θαζψο θαη ζπζρέηηζε ηνπο 

κε ην ήδε δηδαζθφκελν «Απφ ην εκεξνιφγην ηεο Άλλα Φξαλθ» (Φξαλθ). 
 Ο ηφπνο κνπ θαη νη άλζξσπνη (Β΄ Γπκλαζίνπ): έκθαζε ζην αλζξσπνινγηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ «θφζκνπ ηεο Κχπξνπ» κε αλαθνξά ζηελ χπαξμε ηνπξθνθχπξησλ αλαπήξσλ, νη 

νπνίνη είλαη επίζεο κέηνρνη ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ  θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη 

δξάζεο, κέζα απφ ηα πνηήκαηα «Θπκήζνπ» θαη «Κξεκάια» ζε ζπλδπαζκφ κε ην «ηαλ 
πεζαίλεη έλα παηδί» (Νηθεθφξνπ) θαη «Σα ινπινχδηα ηεο Υηξνζίκα» (Μφξξηο) ηεο 

πθηζηάκελεο χιεο. 
 Οηθνπκεληθέο αμίεο θαη ινγνηερλία (Γ΄ Γπκλαζίνπ): ε θπζηθή έδξαζε θαη ε 

ηζηνξηθφηεηα ζεκειησδψλ αμηψλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ε δηθαηνζχλε, ε 

ηζφηεηα, ε ην δηθαίσκα ηεο κφξθσζεο, ν ζεβαζκφο ζην δηαθνξεηηθφ κε ζηφρν ηελ 

αγσληζηηθή εγξήγνξζε θαη ην δεκνθξαηηθφ ήζνο, κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο 

«Υαξηαεηφο» θαη ηα πνηήκαηα «Υαξηαεηφο», «Σνίρνο», «Χθεαλφο» θαη «Ηζηνξία» θαζψο 

θαη ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα ήδε δηδαζθφκελα «Θεξκνπχιεο» θαη «ζν κπνξείο» 

(Καβάθεο). 
 Δγψ, ν Άιινο (Α΄ Λπθείνπ): έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηεο εηθφλαο ηνπ άιινπ 

κε ηελ αλάιπζε ησλ πνηεκάησλ «Μφλνο», «Υαξηαεηφο», «Ήρνο», «Ίζσο λα έρεηο 

δίθαην» θαη «Μηα ξψγα», ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ήδε δηδαζθφκελα «Αλζξψπηλνο ιφγνο» 

(Αξηζηνηέινπο Πνιηηηθά), «Σν ζψκα κνπ» (Παπαλνχηζνπ), «Ζ πφιηο» (Καβάθε) θαη 

«Δθεί πνπ αξρίδεη ε κφδα πεζαίλεη ην ζηηι» (Πηπέξε), θαζψο θαη δηαζεκαηηθή ζχλδεζε 

κε ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή.  
 Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ξαηζηζκφο θαη πξνθαηαιήςεηο (Β΄ Λπθείνπ): ακθηζβήηεζε 

ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη άξζε ηνπ ξαηζηζκνχ κέζα απφ ηελ 

πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Υαξηαεηφο» θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνηεκάησλ «Υαξηαεηφο» θαη 

«Μφλνο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ήδε δηδαζθφκελα «Σα παξαηζνχθιηα» (Ησάλλνπ), 

«Κνηλσληθέο ηαπηφηεηεο» (Φξαγθνπδάθε) θαη «Οη ξίδεο ηνπ κίζνπο» (Καζηνξηάδε). 
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 Ο πφζνο ηεο ειεπζεξίαο θαη ε δχλακε ηεο εμνπζίαο ή ν πφζνο ηεο εμνπζίαο θαη ε δχλακε 

ηεο ειεπζεξίαο (Γ΄ Λπθείνπ): επεμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θξαγκψλ θαη 

θαηάδεημεο ηεο αλάγθεο γηα ρεηξαθέηεζε ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ φπσο είλαη 

νη αλάπεξνη άλζξσπνη, κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Υαξηαεηφο» θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ πνηεκάησλ «Υαξηαεηφο»,  «Σνίρνο» θαη «Θέισ λα θιάςσ». Χο 

παξάιιεια θείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ήδε δηδαζθφκελα «Ζ πφιηο» θαη «Σείρε» 

(Καβάθε). 
 Δλ θαηαθιείδη, ε αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο θνηλσλίαο είλαη κηα 

δηαξθήο ζπλδηαιιαγή θαη έλαο αγψλαο πνπ κπνξεί λα επνδσζεί κφλν κέζα απφ ηε δηεπαθή, 

ην δηάινγν, ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αλακεηάδνζε ηεο απζεληηθήο θσλήο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζεσξνχληαη δηαθνξεηηθνί μεθηλψληαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο ηνλ ηνκέα-θιεηδί γηα 
ηελ απαηηνχκελε αιιαγή ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο (Barr and Smith, 2009∙ Benjamin, Nind, 

Hall, Collins and Sheehy, 2003∙ Thomas, 2001). Έηζη, κπνξεί λα εζσηεξηθεπηεί ν Δληαίνο 

ηξφπνο δσήο θαη θνηλσληθήο πξάμεο θαη λα απνλεκεζεί θνηλσληθή δηθαηνζχλε, σο απαίηεζε 

φισλ ησλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Hoskins, 2007).  
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ABSTRACT 

 
This study aims to explore how the work and the personal story of a disabled Turkish-
Cypriot poet named Orkun Bozkurt may be introduced in the school curriculum, so as to 
enhance the efforts for an inclusive society. To this end, an experimental and a control group 
were formed, consisting of senior students from an Evening School for returned adults in 
Cyprus. The intervention material consisted of the biography and samples of the work of 
Orkun Bozkurt, and was employed in the experimental group, followed by discussions and 
workshops. The main conclusion was that prejudice against disabled people is still prevalent 
in Cyprus. However, by transforming the curriculum, so as to contain the work and the 
stories of disabled authors, a change in the attitudes against disabled persons may occur.  
Thus, by enriching the curriculum with material produced by disabled people, inclusion may 
become an everyday practice and social justice may eventually be established. 
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