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Το όραμα 
Το όραμά του Sir Ludwig Guttmann συνεχίζει να εμπνέει όλους εμάς, 

που προσπαθούμε για την πλήρη ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία στη 

κοινωνία. 

Στρέφουμε τα βλέμματά μας στη διαφορετικότητα, σε αυτούς τους 

πολίτες που, ενώ πολύ συχνά βιώνουν αδικία και κοινωνικό ρατσισμό,  

στέλνουν σε ολόκληρο τον κόσμο το μήνυμα της δύναμης της θέλησης και της 

ψυχής.  

Ήρθε η ώρα της ανθρώπινης ευαισθησίας, της συνειδητοποίησης των 

υποχρεώσεων κάθε πολιτείας και κάθε κοινωνίας, απέναντι στους 

συνανθρώπους μας με αναπηρία.  

Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε:

 από την απόρριψη και τη «φιλανθρωπική» απομόνωση 

διεκδικούμε  την  ισότιμη  κοινωνική  συμμετοχή,         

 από ασθενείς γινόμαστε διεκδικητές του δικαιώματος της  

διαφορετικότητας  και  της αυτοδιάθεσης,   

 από το στιγματισμό ως εξαρτημένα άτομα ζητούμε την πλήρη 

κοινωνική και εργασιακή ένταξη με την προώθηση μέτρων 

στήριξης,    

 από το σχεδιασμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών 

για λίγους προχωρούμε στο σχεδιασμό μιας προσβάσιμης και 

συμμετοχικής κοινωνίας για πολλούς.  

Αλλαγή της στάσης 
“Αλλαγή της στάσης της κοινωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση” 

Η νομοθεσία από μόνη της αποδεικνύεται ανίσχυρη χωρίς τη δημιουργία 

μιας ευαισθητοποιημένης και εκπαιδευμένης κοινωνίας, η οποία θα είναι σε 

θέση να στηρίξει τα νομοθετικά μέτρα, να κατανοήσει τα δικαιώματα και τις 

ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να αγωνιστεί ενάντια στην  

προκατάληψη και το στιγματισμό που υπάρχει. 

 

Οι στόχοι μας: 

 ισότιμη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία,   

 αναβάθμιση της ενημέρωσης σχετικά με τις μορφές αναπηρίας,  
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 ευαισθητοποίηση για τις πολλαπλές μορφές διάκρισης στις 

οποίες είναι εκτεθειμένα τα άτομα με αναπηρία,   

 υποστήριξη των μέτρων που απαιτούνται για την προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία,  

 προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τις 

αποτελεσματικές στρατηγικές,  

 ενίσχυση της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων, 

 πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

Παραολυμπιακοί αγώνες 
Η καθιέρωση των Παραολυμπιακών αγώνων υπήρξε ένα τεράστιο βήμα  

εμπρός και αποτελούν την απαραίτητη - με βάση τα σύγχρονα ανθρωπιστικά 

ιδανικά - εξέλιξη των Ολυμπιακών αγώνων. Είναι η μετάβαση, από την ορατή 

και ακέραια σωματική ρώμη, σε εκείνη που την κινεί το αφανές ψυχικό 

σθένος.  

Η λέξη παραολυμπιακός, σύνθετη λέξη από την πρόθεση ¨παρά¨ που θα 

πει πλησίον και το επίθετο ¨ολυμπιακός¨, ο σχετικός με την ολυμπιάδα, 

δηλώνει ξεκάθαρα ότι οι Παραολυμπιακοί αγώνες είναι παράλληλοι 

Ολυμπιακοί αγώνες για άτομα με αναπηρία. Η γενική φιλοσοφία τους 

στηρίζεται στην εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τα Ολυμπιακά 

αθλήματα, με τις λιγότερες δυνατόν αλλαγές. Το μήνυμά τους είναι όμοιο με 

εκείνο των Ολυμπιακών αγώνων αλλά είναι και κάτι περισσότερο. Αποτελούν 

το υπέρτατο σύμβολο της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και του ανθρώπινου 

σθένους απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. 

Οι αθλητές της Παραολυμπιάδας είναι σαφέστατα ξεχωριστοί διότι με τη 

γιγάντια θέλησή τους ξεπέρασαν αντιξοότητες ανυπέρβλητες για τους 

πολλούς.  

Η αθρόα συμμετοχή αθλητών και θεατών στους Παραολυμπιακούς 

αγώνες έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικογένεια των ατόμων με 

αναπηρία και επιβεβαιώνει τις πανανθρώπινες αρχές και αξίες που διέπουν 

τον αθλητισμό, όπως είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η πίστη στη 

φιλία και την αλληλεγγύη, η αρμονική συνύπαρξη μέσα σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η χαρά της συμμετοχής. 

Ο αθλητισμός, για μια ακόμη φορά, θα αμβλύνει στο βλέμμα ό,τι συνιστά  

διαφορά και θα μας φέρει απλά πιο κοντά. Καθιστά σαφές ότι η αναπηρία δεν 
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αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην επίτευξη των 

προσωπικών στόχων, στην κοινωνική συμμετοχή. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε  

πως θα αποτελέσει και μια ευκαιρία ανάδειξης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Το μήνυμα πολλαπλό…                         

Ο ανάπηρος άνθρωπος, παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες που δημιουργεί η 

αναπηρία του, έχει την ψυχική δύναμη όχι μόνον να τις υπερνικήσει αλλά να 

διεκδικήσει με ίσους όρους την κοινωνική του ένταξη και τη συμμετοχή του σε 

κάθε  δραστηριότητα.                                                      

«Μοχθούμε την κάθε μέρα 

ζούμε το κάθε λεπτό 

χαράζουμε το δρόμο 

αντιμετωπίζοντας την πρόκληση 

στην προσπάθειά μας να βρούμε τη δύναμη. 

Με οδηγό την υπόσχεση 

ότι θα βγούμε από το σκοτάδι 

μοιραζόμαστε το όραμα 

το όραμα που μας εξυψώνει 

και δημιουργούμε φιλίες 

φιλίες σφυρηλατημένες στη φωτιά. 

Με οδηγό το πνεύμα φτάσαμε έως εδώ μαζί.» 

Το  μεγάλο  βήμα 
Για όλους όσους πιστεύουν στα ολυμπιακά ιδεώδη αλλά και για όλους  

όσους αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ένα μεγάλο ερώτημα τίθεται   

πλέον όσον αφορά στη διοργάνωση των Παραολυμπιακών αγώνων. Γιατί 
παρά την Ολυμπιάδα και όχι μαζί; Γιατί, για μια ακόμη φορά, ξεχωριστά τα 

άτομα με αναπηρία; Μήπως ήρθε η στιγμή για το νέο μεγάλο άλμα των 

αγώνων;                   

Είναι σαφέστατο πως τα προβλήματα των αναπήρων δεν πηγάζουν  

τόσο από τους νοητικούς ή σωματικούς τους περιορισμούς, αλλά από την  

κοινωνική αντίδραση προς αυτούς.  

Γιατί, ξεχωριστά, για ακόμα μια φορά;      

Η κοινωνική συμμετοχή κατακτάται μέρα με τη μέρα. Οι ίσες ευκαιρίες  

κατοχυρώνονται νομοθετικά. Το  δικαίωμα  της  αυτοδιάθεσης γίνεται σημαία  

για το αναπηρικό κίνημα.  
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Ωστόσο, κανένας νόμος και καμιά διάταξη δεν μπορεί να εξασφαλίσει  

στην πράξη τα δικαιώματα των αναπήρων, αν όλοι εμείς δεν προχωρήσουμε  

μαζί και δεν αποδεχθούμε τον ρόλο τους στην καθημερινότητα.     

Το Ολυμπιακό κίνημα για πάνω από έναν αιώνα αφουγκράστηκε τις  

κοινωνικές διεκδικήσεις. Φυλετικές διακρίσεις, ρατσισμός, γυναικείο κίνημα, 

αναπηρικό κίνημα. Ήρθε η ώρα να απαντήσει στη νέα κοινωνική πρόκληση. 

Οι συνθήκες είναι πιο ώριμες από ποτέ, για την ταυτόχρονη τέλεση  

Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων. 

Η υποκρισία 
Αναμφισβήτητα αναμένονται αντιδράσεις σε μια τέτοια πρόταση. 

Αντιδράσεις  συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Όσοι είναι έστω και ελάχιστα  

ευαισθητοποιημένοι αντιλαμβάνονται την καλά κρυμμένη υποκρισία, τον  

ξεκάθαρο ρατσισμό. Η άκρατη εμπορευματοποίηση των αγώνων δεν αφήνει  

περιθώρια για τόσο καινοτόμες προτάσεις… Τα  επιχειρηματικά  συμφέροντα  

λυμαίνονται τους αγώνες. Η δίψα για τη νίκη δεν έχει συνήθως ανιδιοτελή  

κίνητρα. Οι εταιρείες έχουν επενδύσει στο νέο κοινωνικό πρότυπο και κανείς  

δεν θα σταθεί εμπόδιο. Οι αρτιμελείς και ευειδείς γίνονται εύκολα αποδεκτοί 

σε μια κοινωνία που δίνει παραπανήσια σημασία στην εικόνα, στο 

φαίνεσθαι… Οι ανάπηροι; Η εικόνα ενός ανάπηρου ενοχλεί ακόμα πολλούς… 

Η αθέατη πλευρά της Παραολυμπιάδας είναι η πλευρά της ανυπαρξίας 

των αθλητικών υποδομών και της έννοιας του μαζικού αθλητισμού, είναι η 

εγκατάλειψη των αθλητών στις δικές τους κοπιώδεις προσπάθειες. Όπως και 

στον Ολυμπιακό αθλητισμό έτσι και στον Παραολυμπιακό, ο στόχος είναι ένας 

και σαφής. Αυτός της υπερπαραγωγής πρωταθλητών και της μεγαλύτερης 

δυνατής συγκέντρωσης μεταλλίων. Επιζητούμε περισσότερα μετάλλια με 

οποιοδήποτε τίμημα! Όμως, τα ολυμπιακά ιδεώδη δεν υπηρετούνται από την 

υπερπαραγωγή πρωταθλητών, το κυνήγι των επιδόσεων και το ντόπινγκ που, 

δυστυχώς, δεν απουσιάζει και από τον Παραολυμπιακό αθλητισμό.                                             

Μεγάλη ελπίδα, όσων θέλουν να βάλουν τέλος στην υποκρισία που  

κυριαρχεί στην σύγχρονη κοινωνία για τα άτομα με αναπηρία, είναι η νέα 

γενιά. Πώς, όμως, θα εξοικειωθεί η νέα γενιά αθλητών και θεατών, αν δε δει  

αναπήρους και μη να εισέρχονται μαζί στο στάδιο και να αγωνίζονται 

παράλληλα; Αν δε διαπιστώσει πως η προσπάθεια και οι θυσίες είναι ίδιες για  
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όλους; Το χαμόγελο στα πρόσωπα των αθλητών, ίδιο και αυτό! Η χαρά της  

νίκης, μα και της συμμετοχής, ίδια κι αυτή!  

Ζητώντας τη συνδιοργάνωση Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών 

αγώνων πιστεύουμε πως ρίχνουμε το τελευταίο οχυρό ρατσισμού του  

ολυμπιακού κινήματος. Ας τολμήσουμε αυτό το μεγάλο βήμα και είναι βέβαιο  

πως οι εικόνες που θα χαραχθούν στις ψυχές των παιδιών μας θα γίνουν η  

απαρχή μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας, όπου κανείς δεν θα  

χρειάζεται να διεκδικήσει την αποδοχή της διαφορετικότητάς του, απλά θα τη  

βιώνει με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί.   

  

 
 

6


