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Εισαγωγή 

Το γενικό σχολείο ήταν ανέκαθεν ένα ειδικό σχολείο για «κανονικά» παιδιά, 
δηλαδή για παιδιά με γνωστικές ικανότητες ενός συγκεκριμένου τύπου και συχνά με 
συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτισμικές καταβολές. (Τσιάκαλος, 2002).  Ο 
αποκλεισμός των υπόλοιπων παιδιών αιτιολογούνταν με βάση την υποτιθέμενη 
ανεπάρκειά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου. Αυτή η αντίληψη 
οφειλόταν σε μια συγκεκριμένη εικόνα που είχαν γι’ αυτές τις ομάδες παιδιών.  

Σήμερα μία από τις ομάδες που αποκλείονται από το γενικό σχολείο είναι τα 
παιδιά με αναπηρίες. Αυτό το γεγονός προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την εικόνα 
των παιδιών αυτών, πράγμα που ερευνάται στην παρούσα εργασία. 

Συγκεκριμένα ερευνάται αρχικά η εικόνα των ατόμων με αναπηρίες στο 3ο 
Ράιχ, καθώς τότε έτυχαν της χειρότερης δυνατής αντιμετώπισης, που έφτασε μέχρι τις 
μαζικές δολοφονίες, καθώς και η εικόνα των παιδιών με αναπηρίες σήμερα όπως 
εμφανίζεται στα παιδαγωγικά περιοδικά. Ειδικότερα ερευνάται η σύνδεση των 
βιολογικών παραγόντων με τα μαθησιακά προβλήματα των παιδιών, δηλαδή αν οι 
μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών αποδίδονται σε  αδυναμίες των ίδιων ή στην 
παράβλεψη της ιδιαιτερότητάς τους από το εκπαιδευτικό σύστημα και ό,τι αυτή 
συνεπάγεται στην εκπαιδευτική πράξη.  
Ευγονική 

Ο όρος «ευγονική» πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1883 από τον Βρετανό 
ανθρωπολόγο Francis Galton (1822-1911), ο οποίος την όρισε ως "μελέτη των 
κοινωνικά ελέγξιμων παραγόντων που μπορούν να βελτιώσουν ή να μειώσουν τα 
φυλετικά προσόντα των μελλοντικών γενεών, τόσο σωματικά όσο και νοητικά". 

Επιθυμητή ήταν η «βελτίωση» του γονιδιακού υπόβαθρου του πληθυσμού και 
η μείωση της εμφάνισης κληρονομικών ασθενειών. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα 
γινόταν με δύο τρόπους. Από τη μια μέσα από την ενθάρρυνση της αναπαραγωγής 
«υγιών» ανθρώπων μέσω πρώιμων γάμων και την υποστήριξη της δημιουργίας 
πολλών απογόνων και από την άλλη μέσα από την παρεμπόδιση της αναπαραγωγής 
«αρρώστων» μέσω της αντισύλληψης. 

Εκδηλώσεις ευγονικής στο παρελθόν υπήρξαν μορφές βρεφοκτονίας σε 
αρχαίες κοινωνίες. 

Η ευγονική υιοθετήθηκε με νόμους το 19ο αιώνα σε διάφορα κράτη, όπως στις 
ΗΠΑ αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες. 

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το Χίτλερ θεσπίστηκε ήδη τον Ιούλιο 
του 1933 ένας νόμος ευγονικής που αφορούσε τις στειρώσεις ως σημαντικό μέρος της 
εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας (‘Νόμος για την πρόληψη απογόνων με 
κληρονομικές ασθένειες’): Σε αντιδιαστολή με παλιότερα σχέδια προέβλεπε και 
αναγκαστική στείρωση, απέδιδε σε σχετικά μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες 
κληρονομική κατωτερότητα και οδήγησε – χωρίς να υπάρχει διεθνώς άλλο τέτοιο 
παράδειγμα – στα χρόνια 1933 – 1939 στην αναγκαστική στείρωση περίπου 300.000 
ατόμων και άλλων 60.000 μέχρι το 1945. Ένα μέρος αυτών πέθανε μετά την 
εγχείρηση. Στις ΗΠΑ αντίστοιχα στειρώθηκαν από το 1907 μέχρι το 1939 περίπου 
31.000 άτομα, ενώ στη Σουηδία από το 1934 μέχρι το 1948 περίπου 12.000. 
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Η πρακτική της ευγονικής είχε ως αποτέλεσμα μέσω της υποτίμησης των 
«κατώτερων» να διευκολυνθεί η συστηματική ευθανασία με την έννοια της 
‘εξόντωσης ανάξιας ζωής’, η οποία άρχισε το 1939 και αποτέλεσε με τη σειρά της μια 
γέφυρα για το ολοκαύτωμα των Εβραίων. 
Η προϊστορία της «ευθανασίας»: από τον κοινωνικό δαρβινισμό στον 
εθνικοσοσιαλισμό 

Το 1859 εκδίδεται το βιβλίο του Άγγλου φυσιοδίφη και διάσημου βιολόγου 
Charles R. Darwin με τον τίτλο «Περί της καταγωγής των ειδών δια της φυσικής 
επιλογής ή η διατήρηση των ευνοημένων φυλών στον αγώνα για την επιβίωση». Στο 
βιβλίο αυτό ο Darwin ασχολείται με το νόμο της «φυσικής επιλογής», 
επισημαίνοντας ότι στον «αγώνα για τη ζωή» επικρατούν τελικά εκείνα τα είδη που 
έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ όλα τα 
άλλα είναι καταδικασμένα να εξαφανιστούν. Ο Darwin βέβαια δε μιλά για 
ανθρώπους, αλλά για ζώα και φυτά. 

Οι οπαδοί του κοινωνικού δαρβινισμού όμως υποστηρίζουν ότι η εξελικτική 
θεωρία του Darwin είναι δυνατόν να μεταφερθεί από τη φύση στην ανθρώπινη 
κοινωνία, αρκεί στη θέση των ζώων και των φυτών να μπουν οι άνθρωποι. Σύμφωνα 
με την αρχή της «επιβίωσης του ισχυρότερου», νικητές στον «αγώνα για τη ζωή» 
αναδεικνύονται τα δυνατά, ελεύθερα και υπεύθυνα άτομα. Εκφράζουν μάλιστα την 
άποψη πως το κράτος δε θα πρέπει να παρεμβαίνει στο έργο της φύσης λαμβάνοντας 
μέτρα κοινωνικής πολιτικής για την ενίσχυση των αδυνάτων. Τέτοιου είδους 
παρεμβάσεις, ισχυρίζονται, επιδρούν αρνητικά στην εξέλιξη της κοινωνίας, διότι 
εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του νόμου της φυσικής επιλογής, με 
αποτέλεσμα να επιβιώνουν άτομα που δε διαθέτουν τις απαραίτητες βιολογικές 
προϋποθέσεις. 

Το 1920 ο πανεπιστημιακός καθηγητής Κarl Klee, σύμβουλος του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου του Βερολίνου, ισχυρίζεται σε μια  διάλεξη μπροστά στην Ιατρική 
Ένωση, ότι δεν μπορούν πια να είναι σκεπτικοί σχετικά με τη θανάτωση ανθρώπων 
«βλαβερών για την κοινωνία» και «άχρηστων». Ο Κarl Klee διακρίνει «παθητικά 
παράσιτα» (οι διανοητικά ασθενείς) και «ενεργητικά παράσιτα» (οι εγκληματίες). Η 
θανάτωση αυτών των ατόμων είναι σύμφωνα μ’ αυτόν ένα μέτρο κοινωνικής 
υγιεινής. 

Αυτές οι απόψεις εξελίσσονται και καταλήγουν στο 3ο Ράιχ οι άνθρωποι με 
αναπηρίες να αποκαλούνται μειονεκτικοί, «άχρηστες υπάρξεις», βάρος για την 
κοινωνία, την οικονομία, τους συγγενείς τους και ακόμη και για τους εαυτούς τους. 
Αφού γίνει αρκετή προπαγάνδα και προβολή αυτών των ιδεών από διαννοούμενους, 
αλλά και τον τύπο, ξεκινά η στείρωση των ‘κατώτερων’ και αργότερα και η εξόντωσή 
τους, είτε άμεσα, είτε έμμεσα και διακριτικά, για παράδειγμα με την απόλυτη 
παραμέληση των τροφίμων των ιδρυμάτων. 

Με τη λεγόμενη ‘ευθανασία παιδιών’ άρχισε να εφαρμόζεται το 1939 η 
θανάτωση βρεφών με κληρονομικές ασθένειες, πνευματικές η σωματικές αναπηρίες. 
Τα θύματα ήταν τουλάχιστον 5.000. Η ‘ευθανασία ενηλίκων’ που ακολούθησε λίγο 
αργότερα είχε στο πρόγραμμα τη θανάτωση 70.000 περίπου τροφίμων διαφόρων 
ιδρυμάτων που είχαν αναπηρίες. 

Στις 18 Αυγούστου του 1941 ο Χίτλερ διέταξε προσωρινή διακοπή του 
προγράμματος λόγω της αντίστασης της εκκλησίας και των συγγενών των θυμάτων. 
Είχαν ήδη εξοντωθεί 70.000 άνθρωποι. Η λαϊκή αντίσταση οδήγησε μεν σε 
επιβράδυνση του προγράμματος, αλλά δεν το σταμάτησε. Συνεχίστηκε με 
μεγαλύτερη μυστικότητα.  
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Μέχρι το τέλος του 1941 κάθε τρίτος τρόφιμος ψυχιατρικών ιδρυμάτων στη 
Γερμανία είχε ήδη πεθάνει, είτε έχοντας θανατωθεί άμεσα είτε μέσω λιμοκτονίας, 
πράγμα που οδήγησε σε περίπου 93.000 «ελεύθερα κρεβάτια». Υπολογίζεται ότι 
200.000 άνθρωποι θανατώθηκαν με το πρόγραμμα ευθανασίας. Η εφαρμογή της 
ευθανασίας στη Γερμανία δε σταμάτησε το 1941. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες 
συνέχισαν σε νοσοκομεία γύρω από τη Γερμανία και στην Αυστρία. Οι θανατώσεις 
και η σκόπιμη αμέλεια εφαρμοζόταν με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
υποψίες του γερμανικού πληθυσμού. 

 
Καινούριες μορφές ευγονικής 

Η ευγονική, που  χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί για να εξασφαλίσει τη 
φυλετική υγιεινή και κορυφώθηκε με την εξόντωση της «ανάξιας ζωής» θα μπορούσε 
να είναι το προστάδιο αυτού που επίκειται σήμερα μέσω της γενετικής τεχνολογίας: 
της επιλογής των εμβρύων, που αξιολογούνται μέσω της διάγνωσης πριν την 
εμφύτευση ως πολλά υποσχόμενα. Η γενετική τεχνολογία εμπεριέχει τον κίνδυνο να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο από το νεοφιλελευθερισμό ώστε να φτάσει το νεοδαρβινισμό 
στα άκρα. 
Έκτρωση για λόγους ευγονικής 

Στις μέρες μας έχει καθιερωθεί η προγεννητική ευγονική με τη βοήθεια της 
έκτρωσης σε πολλές χώρες του κόσμου. 
Γενετική διάγνωση πριν την εμφύτευση  (Preimplantation genetic diagnosis) 

Είναι μια μέθοδος γενετικού ελέγχου των εμβρύων πριν επανεμφυτευτούν στη 
μήτρα. 

Είναι μια καινούρια μορφή ευγονικής που αναπτύχθηκε στις δεκαετίες του ’80 
και του ’90 σε συνδυασμό με την In-Vitro-Fertilisation (IVF). Αυτή η μέθοδος 
καθιστά δυνατή όχι μόνο την αναγνώριση του φύλου, αλλά και την διάγνωση 
εκτόπισης χρωμοσωμάτων (δηλαδή χρωμοσώματα με λάθος σύνθεση), όπως και την 
τρισωμία 21, την αιμοφιλία, τη θαλασσαιμία, την κληρονομική χορεία κ.α.. 

Θεωρητικά η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την 
επιλογή του φύλου, αλλά και για την επιλογή της ύπαρξης ή απουσίας άλλων 
γενετικά καθοριζόμενων χαρακτηριστικών. 

Ελάχιστοι επιστήμονες, όπως ο ψυχολόγος Richard Lynn, υποστήριξαν τη 
δημιουργία πολιτικών ευγονικής με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μια μορφή 
ευγονικής όμως ήταν και η «τράπεζα σπέρματος από ιδιοφυίες» (1980 – 1999) που 
δημιουργήθηκε από τον Robert Klark Graham, από την οποία έγιναν περίπου 230 
συλλήψεις παιδιών. Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη αυτές οι προσπάθειες δέχτηκαν 
οξεία κριτική καθώς διαπνεόταν από την ίδια λογική που είχαν οι ταξικές και 
ρατσιστικές μορφές ευγονικής που εμφανίστηκαν στο παρελθόν. 

Το 2005 ελάχιστα κράτη στον κόσμο έχουν προγράμματα που παραπέμπουν 
σε ευγονική. Το 1994 ψηφίστηκε στην Κίνα ο «Νόμος για την υγεία μητέρας και 
νεογνού» που περιλάμβανε υποχρεωτικές εξετάσεις για «σοβαρές γενετικές 
ασθένειες» και «πνευματική ασθένεια». Από τα άτομα στα οποία διαγνώστηκαν 
τέτοιες ασθένειες ζητήθηκε είτε να μην παντρευτούν, είτε να συμφωνήσουν σε 
«μακράς διάρκειας αντισυλληπτικά μέτρα» ή να υποβληθούν σε στείρωση. 

Μια παρόμοια πολιτική προληπτικών εξετάσεων (που περιλάμβανε 
προγεννητικές εξετάσεις και έκτρωση) με στόχο να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης 
της θαλασσαιμίας υπάρχει στην Κύπρο. Από την εφαρμογή του προγράμματος το 
1970 μειώθηκε το ποσοστό των παιδιών από 1 στις 158 γεννήσεις σε σχεδόν μηδέν. 
Το «Dor Yeshorim», ένα πρόγραμμα για τη μείωση της εμφάνισης της ασθένειας Tay 
Sachs σε κάποιες κοινότητες Εβραίων επίσης παραπέμπει στην ευγονική. Στο Ισραήλ 
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συμβουλεύουν τον πληθυσμό να κάνει γενετικό έλεγχο με έξοδα του κράτους για να 
διαγνωστεί η ασθένεια πριν τη γέννηση του μωρού. Σε περίπτωση που διαγνωστεί η 
ασθένεια Tay Sachs σε αγέννητο μωρό η εγκυμοσύνη συνήθως διακόπτεται. Ο 
υπερορθόδοξος σύλλογος Dor Yeshorim εξετάζει νεαρά ζευγάρια για να ελέγξει αν 
είναι γενετικά «ταιριαστοί». Αν και ο άντρας και η γυναίκα είναι φορείς της 
συγκεκριμένης ασθένειας, ο γάμος κρίνεται ως ακατάλληλος και το ζευγάρι πρέπει να 
χωρίσει. 
Γενικά για την αρθρογραφία 

Τα άρθρα και τα περιοδικά που εξετάστηκαν αφορούν την περίοδο από το 
1990 (όπου πλέον λειτουργούσαν τα παιδαγωγικά τμήματα) μέχρι το 2005. Στα 
περιοδικά καταρχάς αναζητήθηκαν τα άρθρα που αναφέρονται σε μαθησιακά 
προβλήματα. Έπειτα ελέγχθηκε αν συνδέονται τα μαθησιακά προβλήματα με 
βιολογικούς παράγοντες, δηλαδή αν οι δυσκολίες των παιδιών αποδίδονται σε δικές 
τους αδυναμίες ή στην παράβλεψη της ιδιαιτερότητάς τους από το εκπαιδευτικό 
σύστημα και ό,τι αυτή συνεπάγεται στην εκπαιδευτική πράξη. Αυτό μπορεί να 
δηλωνόταν άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα με την πρόταση παρεμβάσεων. Τα 
άρθρα αναλύθηκαν και χωρίστηκαν σε κατηγορίες. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις 
κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την πηγή της παρέμβασης και τη σημασία αυτής ως 
προς το τι υποδηλώνει. Επίσης εξετάστηκε η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα άρθρα 
και ειδικότερα οι εκφράσεις που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρίες. 

Στο σύνολο 323 άρθρων από όλα τα περιοδικά μόνο 2 άρθρα συνδέουν τα 
μαθησιακά προβλήματα με βιολογικούς παράγοντες και 41 άρθρα δεν προτείνουν 
παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα παρόλο που δεν αρνούνται σαφώς τη σχέση 
βιολογικών παραγόντων με τα μαθησιακά προβλήματα έμμεσα δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στο περιβάλλον, καθώς προτείνουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των 
προβλημάτων. Αρχικά χωρίστηκαν με βάση το αν αναφέρονται σε προσωπικό ή 
οικογενειακό επίπεδο σε σχέση με την παρέμβαση ή σε κοινωνικό, εκτός από 21 
άρθρα, στα οποία δε διευκρινίζεται η πηγή της παρέμβασης. Σε προσωπικό/ 
οικογενειακό επίπεδο βρέθηκε ότι αναφέρονται 11 άρθρα. Από αυτά που συσχετίζουν 
την παρέμβαση με το κοινωνικό επίπεδο έγινε διάκριση ανάμεσα σε αυτά που 
αποδίδουν την ευθύνη της παρέμβασης στο σχολείο ή σε ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό 
επίπεδο. Αυτά που αναφέρονται στο σχολείο χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες: τα 39 
αποδίδουν την ευθύνη των παρεμβάσεων στο θεσμό του σχολείου, τα 117 ειδικότερα 
στους/ στις εκπαιδευτικούς και 30 άρθρα και στο θεσμό και στους/στις 
εκπαιδευτικούς. Από τα υπόλοιπα άρθρα  43 αναφέρονται σε ευρύτερο 
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο και 19 αναφέρονται και σε επίπεδο σχολείου αλλά και 
ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό.  

 
Η χρήση της γλώσσας ως φορέα μηνυμάτων 

Εκφράσεις όπως: «οι πνευματικά υστερούντες όπως και οι λοιποί 
μειονεκτούντες», «πολλά παιδιά με νοητική υστέρηση ή κάποιο άλλο μειονέκτημα», 
«το παιδί το οποίο έχει προσβληθεί από μια μειονεξία» δείχνουν ότι όχι απλώς 
συνδέεται το μαθησιακό πρόβλημα με βιολογικούς παράγοντες, αλλά γίνεται και 
αξιολόγηση των ατόμων που τα αφορά. Γίνεται δηλαδή σύγκριση των ατόμων αυτών 
με ένα πρότυπο ‘κανονικού’ ανθρώπου και το συμπέρασμα είναι ότι από αυτά τα 
άτομα κάτι λείπει, ότι τα άτομα αυτά είναι ‘ελαττωματικά’. Δεν βλέπουμε λοιπόν 
απλώς μια διαφορετικότητα στα άτομα αυτά αλλά έχουμε ένα διαφορετικό, κατώτερο 
ανθρωποείδωλο. 

Βέβαια και στον ίδιο το νόμο για την ειδική αγωγή υπάρχουν ανάλογες 
εκφράσεις όπως: 
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«Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.» (Νόμος υπ’ αριθ. 2817 (ΦΕΚ 
78/14-04-2000), Άρθρο 1) 

Σε πολλά άρθρα συναντούμε τις εκφράσεις ‘μειονεκτούντα’, ‘μειονέκτημα’, 
‘μειονεξία’, ανώμαλα, νοητική/πνευματική ανεπάρκεια, αποκλίνοντα άτομα, άτυχα 
πλάσματα. 

Σε άλλα άρθρα, ενώ μπορεί να μην αναφέρονται εκφράσεις υποτιμητικές για 
άτομα με αναπηρίες, γίνεται  διάκριση με τα ‘φυσιολογικά’ παιδιά, καθώς γίνεται 
αναφορά σε μια ‘κανονικότητα’ από την οποία αποκλείονται τα άτομα με αναπηρίες: 

«Τα πιο επιτυχημένα προγράμματα αρχίζουν τη θεραπεία στην ηλικία των 3 ή 
4 ετών και παρέχουν επαφή με φυσιολογικά παιδιά.»(σελ. 34) (Γκονέλα, Ε. (1998), 
«Παιδικός Αυτισμός», Θέματα Ειδικής Αγωγής, τ. 1, σελ. 28-35) 

«τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ωφελούνται πολλαπλά από τη συνεκπαίδευσή 
τους με τα ‘κανονικά’ παιδιά.» (σελ. 62) (Κατσαβού, Α., Κούκλη, Κ., Παπουτσή, Σ., 
Ράπτη, Θ., Ρώσσου, Σ., Συκιώτου, Σ. (2003), «Ένταξη: Στάση των ‘Κανονικών’ 
Παιδιών απέναντι στα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες», Θέματα Ειδικής Αγωγής, τ. 21, 
σελ. 62-74) 

Σε κάποια άρθρα γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ασκήσιμων και εκπαιδεύσιμων 
παιδιών. Αυτός ο διαχωρισμός παλιότερα χρησιμοποιούνταν ευρέως, ενώ τώρα έχει 
εκλείψει, καθώς όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν κάποια πράγματα και δεν είναι 
δυνατόν να βάλουμε σαφή όρια στο τι μπορούν να μάθουν. 

Σε πολλά άρθρα συναντούμε τον όρο «νοητική καθυστέρηση» που ήταν και ο 
επίσημος όρος παλιότερα, σε άλλα τον όρο ‘νοητική υστέρηση’ που τον έχει 
αντικαταστήσει στην επίσημη ορολογία. 

Μεταξύ άλλων όμως συναντούμε και τον όρο ‘νοητική στέρηση’ που δε 
χρησιμοποιείται επίσημα και που είναι ακόμη πιο αρνητικά φορτισμένος, καθώς 
εννοεί ότι το άτομο στο οποίο αναφέρεται δεν καθυστερεί ή υστερεί απλώς νοητικά, 
αλλά στερείται νου. 

Κάποια άρθρα δίνουν την εντύπωση ότι έχουν γραφτεί από βιολόγους και όχι 
από παιδαγωγούς, καθώς χρησιμοποιείται αρκετά ιατρική ορολογία (γίνεται αναφορά 
σε αισθητηριακές ανεπάρκειες, δυσλειτουργίες, διαταραχές) και δίνεται έμφαση 
κυρίως σε βιολογικές λειτουργίες των παιδιών και στην αντιμετώπισή τους 
μεμονωμένα ενώ δεν εξετάζεται η συνολική λειτουργία του σχολείου και πως αυτή θα 
μπορούσε να είναι ώστε να τα ενσωματώνει. 

Επίσης παρόλο που πολλά άρθρα δεν αναφέρονται στα άτομα με αναπηρίες με 
υποτιμητικό λεξιλόγιο δείχνουν με άλλο τρόπο  ότι τα αξιολογούν με βάση ένα 
πρότυπο κανονικότητας. 

Συγκεκριμένα τα άρθρα που απευθύνονται στους/ στις εκπαιδευτικούς ως 
πηγή παρέμβασης δε λαμβάνουν υπόψη τους ότι ολόκληρο το σχολικό σύστημα δεν 
είναι σχεδιασμένο για όλα τα παιδιά με τις ιδιαιτερότητές τους αλλά είναι 
προσανατολισμένο σε μια κανονικότητα. Άρα μη λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξει 
αυτός ο προσανατολισμός έμμεσα τον υποστηρίζουν και απλώς προτείνουν τρόπους 
στους/ στις εκπαιδευτικούς να προσπαθήσουν να εντάξουν και τα ‘ξεχωριστά’ παιδιά. 
Συμπεράσματα 

• Ο βαθμός ενασχόλησης με μαθησιακά προβλήματα ποικίλει ανάλογα 
με το περιοδικό. Τα ‘Θέματα Ειδικής Αγωγής’ ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με 
αυτά, ενώ άλλα, όπως τα ‘Θέματα Παιδείας’ αφιερώνουν ελάχιστο χώρο σ’ αυτά (2 
άρθρα σε 20 τεύχη). 

• Στην μεγάλη πλειοψηφία τους τα άρθρα δε συνδέουν τα μαθησιακά 
προβλήματα με βιολογικούς παράγοντες. Αυτό δεν δηλώνεται άμεσα, αλλά τις 
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περισσότερες φορές γίνεται αναφορά σε παιδαγωγικές παρεμβάσεις, οπότε συνάγεται 
το συμπέρασμα ότι αναγνωρίζεται ο  καθοριστικός ρόλος του περιβάλλοντος. 

• Όσον αφορά στους περιβαλλοντικούς παράγοντες δίνεται μεγάλη 
έμφαση στο ρόλο του/της εκπαιδευτικού, αφού τα περισσότερα άρθρα 
επικεντρώνονται σε παρεμβάσεις των οποίων η πηγή είναι εκπαιδευτικοί. 

• Σχεδόν σε κανένα άρθρο δε γίνεται αναφορά για με το δυνατό σημείο 
προόδου των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα. Αυτό είναι από τη μια μεριά 
κατανοητό, καθώς το κάθε παιδί έχει τις δικές του δυνατότητες και δεν είναι δυνατόν 
να διευκρινιστεί εκ των προτέρων σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει η πρόοδός του. 
Από την άλλη όμως για τα άτομα με ειδικές ανάγκες επικρατεί η αντίληψη ότι οι 
δυνατότητές τους είναι περιορισμένες και λιγότερες από αυτές που έχει ένα πρότυπο 
‘φυσιολογικού’ ατόμου. Οπότε μην αναφέροντας τη δική του/της θέση σχετικά με τις 
δυνατότητες προόδου των ατόμων με μαθησιακά προβλήματα ο/η συγγραφέας του 
εκάστοτε άρθρου αφήνει να επικρατήσει η κυρίαρχη ιδεολογία σε σχέση με αυτό το 
ζήτημα. 

• Συχνά χρησιμοποιούνται υποτιμητικές εκφράσεις, οι οποίες βασίζονται 
στην αντίληψη που αναφέρθηκε παραπάνω και την ενισχύουν ακόμα περισσότερο. 

• Όταν οι προτάσεις παρεμβάσεων έχουν στόχο μόνο τις ενέργειες των 
εκπαιδευτικών, αυτό δείχνει ότι οι συγγραφείς δε θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα συνολικά είναι προσανατολισμένο σε μια ‘κανονικότητα’, αλλά ότι είναι τα 
παιδιά που έχουν κάποιες διαφορές ή ελλείμματα τα οποία πρέπει οι εκπαιδευτικοί με 
κάποιον τρόπο να αντισταθμίσουν.  
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