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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ 2018-2019 
«Η κοινωνική ένταξη των Προσώπων με αναπηρία και η συμβολή τής χριστιανικής διδασκαλίας 
και πράξης» 
 
Επιλεγμένα  θέματα  τής εισήγησης και αντίστοιχες πηγές με αναλυτικές πληροφορίες 
 
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ -- ΠΡΟΣΩΠΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Π.μ.Α.) 

 N. 4430/2016 (ΦΕΚ 205 Α/31-10-2016), [N. 4019/11]   
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και ά. δ.  

https://aplo.yeka.gr/Files_MitrwoKoinonikhsOikonomias/%CE%9D.4430.2016%20(%CE%A6%CE%95%CE%9A
%20205.%CE%91.31.10.2016)_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%
20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%85
%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.pdf 

 
Άρθρο 2. Ορισμοί. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
 
1. […] Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται  το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και 
επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και 
του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
 
6. Ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος» ορίζονται οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, 
προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα 
με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση, την 
κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη μακροχρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής, χωρίς, 
ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. 
 
7. Ως «κοινωνική ένταξη» ορίζεται η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή ατόμων που ανήκουν στις  
   ευάλωτες και τις ειδικές ομάδες. 
 
8. Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή 
εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν: α) τα άτομα με 
αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),      β) τα άτομα με προβλήματα 
εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,         γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες 
και αποφυλακισμένοι/ες. 
 
9. Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την 
ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν: α) τα 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας αν ανθρώπων, γ) οι άστεγοι, δ) τα 
άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ε) οι οικονομικοί μετανάστες, στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, 
για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου, ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, η) τα άτομα με 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών. 
 
2. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ -  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
1η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ/ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Κ.Ε.Ο.)  και όχι ΕΥΠΑΘΕΙΣ/ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
    Διότι τα πρόσωπα των  ομάδων αυτών δεν είναι απολύτως υπεύθυνα τής ποιότητας ζωής τους (Π.Ζ.) και –γενικώς – 
των δεινών τους. 
•     Επομένως  όντας χριστιανοί θα πρέπει να ζούμε και ως  χριστιανική κοινότητα, η οποία έχει   ενσυναίσθηση - 
συναντίληψη  τής Π.Ζ. των Κ.Ε.Ο.  
 Άλλωστε η κατανόηση/ενσυναίσθηση τής Π.Ζ. ενός προσώπου   –γεμάτης από ασθένειες, ευπάθεια, εξάρτηση–   
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      ίσως «εμπλουτίζει» κάποιο άλλο πρόσωπο   με νέες  διαισθητικές και υπαρξιακές αντιλήψεις   για :                                                 
- τη φύση τής επίγειας ανθρώπινης ζωής   
- την ανάγκη αδιάκοπης συναντίληψης (λόγω και έργω και όχι μόνο λόγω)       
 - τη βεβαιότητα τής ουράνιας ζωής.  
2η. ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
•  Ίσως έτσι [με την ενσυναίσθηση] κατανοήσουμε ότι πρόκειται για «πρόσωπο» και όχι «άτομο».   
[Ας σκεφτούμε τι λέμε:  φυσικό/νομικό πρόσωπο και όχι άτομο]                                 
• Άλλωστε η κρατούσα σήμερα θεωρητική  αντίληψη επικεντρώνεται πλέον στην  προτεραιότητα τού προσώπου πάνω 
στην οποιαδήποτε διαφορά,  ιδιαιτερότητα  ή  αναπηρία. 
 Πριν απ’ όλα: εκτιμάται το πρόσωπο  στην ολότητά του, τη μοναδικότητά του, την εσωτερική του αξία και όχι υπό το 
πρίσμα:  των ανεπαρκειών, των περιορισμών,  τής αναπηρίας.   
• Επομένως, όταν π.χ. αναφερόμαστε σε  ΑμεΑ  μιλάμε για «Πρόσωπα με αναπηρία», κάτι που σημαίνει ότι τα 
πρόσωπα αυτά  δεν είναι εξ ολοκλήρου ή παντελώς ανάπηρα.   
Την αλλαγή οπτικής μπορεί να αποδώσει οι εκφράσεις:  
«πρόσωπο που παρουσιάζει μια αναπηρία»  ή «πρόσωπο που έχει μια αναπηρία». 
Έτσι υπογραμμίζεται κατά τρόπο σαφή ότι: 
(i)  έχει πρωτεύοντα ρόλο και η αναπηρία δευτερεύοντα.  
Κατ’ ακολουθία, στον τομέα παροχής υπηρεσιών μιλάμε:   
          -  για «γενικές υπηρεσίες που προορίζονται για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα        
          -  για «διακεκριμένες υπηρεσίες», που αφορούν:   (α) στα προβλήματα τής ομάδας και     (β) στον τρόπο 
αντιμετώπισής τους, ώστε να βελτιωθεί η Π.Ζ. τους     ( π.χ.: κοινωνικές υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες κ.λπ.)                         
         - και όχι  για  υπηρεσίες ανέργων,  για ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ, για ΕΙΑΑ κ.λπ.  
(ii) το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να διεκδικεί ανεμπόδιστα   την  ένταξή  του στην   κοινωνική  και   οικονομική ζωή. 
 
Σημείωση: Περισσότερα περί της εννοίας τού πρόσωπου βλ: 
Από το άτομο στο ανθρώπινο πρόσωπο - Η συμβολή της πατερικής σκέψης στην υπέρβαση διλημμάτων της 
κοινωνικής πολιτικής 
http://www.apostoliki-
diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma&NF=1&contents=contents_Texts.asp&main=text
s&file=9.htm 
Η έννοια του προσώπου 
http://www.apostoliki-
diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=afier&NF=1&contents=contents_AMEA_ProsopaAnapiria
.asp&main=Amea&file=EnnoiaProsopou.htm 
 
3. Η ΕΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ  ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Ενώ λοιπόν  όλοι μιλούμε  –θεωρητικά πάντοτε– για κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των Π.μ.Α.,  [= βελτίωση Π.Ζ. 
τους], παραβλέπουμε ότι για να γίνει πράξη  ο σκοπός αυτός είναι  αναγκαία: 
 • δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων  προς  επίτευξη τελικού στόχου =  
   = μετάβαση των Π.μ.Α. σε ανώτερο λειτουργικό, γνωστικό,  κοινωνικό ή άλλο επίπεδο, από αυτό που βρίσκονται. 
Όμως, αν εξετάσουμε την καθημερινή πρακτική, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούμε, ακόμη και σήμερα,  να μιλάμε με 
γενικόλογες προσεγγίσεις περί ισότητας, ένταξης και ενσωμάτωσης (σχολικής, επαγγελματικής, οικονομικής, 
κοινωνικής), μένοντας απλώς και τελικά  στη χωροταξική ένταξη παραθεωρώντας  τη λειτουργική ένταξη και 
ενσωμάτωση  με δικαιοσύνη (=ποιότητα ζωής). 
 
H ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (L. Vaney) 
(α) προηγείται η ένταξη  (insertion):Εισαγωγή ενός «στοιχείου» εντός ενός άλλου, χωρίς συμμετοχικές, επικοινωνιακές 
και προσαρμοστικές προοπτικές.                                                                                 
(β) ακολουθεί η αφομοίωση (assimilation):  
Η απόδοση  σε ένα πρόσωπο (ή μια υποομάδα)  ιδιοτήτων παρόμοιων με αυτές  τής ομάδας ΕΝΤΑΞΗΣ.  
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Απώλεια τής προέλευσης και τής ταυτότητας, καθώς και υιοθέτηση αξιών τής ομάδας. 
(γ) ολοκληρώνεται με την ενσωμάτωση    (intégration): Εγκαθίδρυση μιας ευρύτερης αλληλεπίδρασης. 
Αμοιβαία προσαρμογή μεταξύ ενός προσώπου (ή μιας υποομάδας) και μιας ομάδας, κάθε στοιχείο τής οποίας 
μεταμορφώνεται και εμπλουτίζεται δια τής επαφής με κάθε άλλο.    
Η ενσωμάτωση μπορεί να προσδιοριστεί ως προς :  
(α) τον τομέα: οικογενειακός, σχολικός, κοινοτικός, θρησκευτικός, επαγγελματικός, διαμονής, ψυχαγωγίας κ.λπ. 
(β) το επίπεδο,  
           1o επίπεδο: φυσική ενσωμάτωση, «είμαι ανάμεσα» στους άλλους 
           2o επίπεδο: λειτουργική ενσωμάτωση, σε δύο υποεπίπεδα: 
                i. κοινές - κατώτερες δραστηριότητες 
                ii. ενεργώ μαζί  με τον  άλλο για τού ιδίου επιπέδου δραστηριότητες 
           3o επίπεδο: «κοινωνική ενσωμάτωση» 
           4ο επίπεδο: ποιοτική ενσωμάτωση.  
(γ) τη διάρκεια  
(δ) τη συχνότητα  
 
-Πώς θα επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση υπό το πρίσμα τής ισότητες και της ποιότητας ζωής;   
-Με αναλογική συμπληρωματικότητα 
 
Παράγοντες και συντελεστές που διαμορφώνουν  την κοινωνική ένταξη των Π.μ.Α. με Π.Ζ. 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ Η ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για: 
Πρόληψη, λειτουργική αποκατάσταση, υγεία, διατροφή 
Ατομικά δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών και προθετικότητα 
Σχολική ζωή 
Επαγγελματική ένταξη, υποστήριξη και ενσωμάτωση 
Αποϊδρυματισμός 
Κοινωνική ζωή 
Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία 
Γήρας 
Υπηρεσίες 
Πολιτική 
Τεχνολογία 
Αλληλεπιδράσεις από τους παράγοντες που διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής 
Σημείωση: παραθέτουμε άρθρο για την έννοια του περιβάλλοντος  (δείτε το άρθρο σε μορφή pdf) 
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
Τις θεωρητικές διακηρύξεις περί ισότητας    ουκ ολίγοι εισηγούνται και μάλιστα εμφανίζονται  ως εμπνευστές της. 
 Όμως αναζητώντας την αρχή και τους λόγους της ουσιαστικής μεταβολής τής κοινωνικής στάσης, βλέπουμε ότι η 
στάση αυτή ως κήρυγμα και έμπρακτη εφαρμογή έχει την αρχή της  2000 χρόνια πίσω  [εξ αιτίας των όσων συνέβαιναν 
κατά την εποχή εκείνη και, ασφαλώς, εξακολουθούν να συμβαίνουν μέχρι σήμερα, με διάφορες παραλλαγές]: 
«Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν ουδέ θήλυ. πάντες γάρ υμείς εις εστέ εν 
Χριστώ Ιησού» (Γαλ. 3: 28). 
Το οικουμενικό ευαγγέλιο περί ισότητας εν Χριστώ Ιησού, το οποίο ακούστηκε πριν από 2000 χρόνια, χωρίς 
οποιοδήποτε άλλο μήνυμα –όσο "παγκόσμιο" και αν είναι– να μπορεί να το υποκαταστήσει ή να το ανατρέψει, αλλά 
μόνο να το παρερμηνεύσει, δεν μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε όλοι (για λίγο, πολύ, κατ' επανάληψη, συνεχώς) τις ίδιες 
πνευματικές ανάγκες και δυνατότητες, λόγω ισότητας ενώπιον τού Θεού.  
Αντιστρόφως, η ισότητα αυτή σημαίνει ότι όλοι μας είμαστε ελεύθεροι, δηλαδή δεν εμποδιζόμαστε να επιλέξουμε και 
να ακολουθήσουμε –ανάλογα με τις πνευματικές ανάγκες και δυνατότητές μας– τον δύσκολο δρόμο που οδηγεί στον 
Θεό.  
     • Η εφαρμογή τής ισότητας, εάν δεν υπηρετεί  εμπράκτως τον λόγο τού Ιησού αποκτά υποκριτικό χαρακτήρα.  
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     • Η ισότητα   στην καθημερινή πράξη [ακόμη και όταν οι προθέσεις μας είναι ειλικρινείς]  δεν συνεπάγεται  επίτευξη 
τού σκοπού εφαρμογής της ή  έχει αντίθετο τού επιδιωκομένου αποτέλεσμα, ανάλογα με: 
 - το πεδίο εφαρμογής της και                                        
 - τη φιλοσοφία στην οποία υπακούει. 
 
 Η έμπρακτη και χωρίς παρερμηνείες εφαρμογή τής ισότητας για:  
    • ανεμπόδιστη διεκδίκηση και κατάκτηση  κοινωνικών αγαθών [ - εκπαίδευση  - υγεία  - συμμετοχή στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι] 
    • απόκτηση βασικών αγαθών διαβίωσης   
 μπορεί να ισχύσει  όταν και μόνο όταν συντρέχουν και οι αρχές: -  της αναλογικότητας και της συμπληρωματικότητας                     
και, αντιστρόφως, της αναλογικής απαλλαγής από άδικα βάρη.   
 
4. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Επομένως το ζήτημα τής διάκρισης και της διαφοράς, 
απαιτεί τη συνδρομή ειδικών προϋποθέσεων, όπως η εφαρμογή τής αναλογικής συμπληρωματικότητας.  
Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής τής αρχής αυτής αποτελούν οι θεραπείες των δύο "παραλυτικών", τής 
Καπερναούμ (1) και τής Βηθεσδά (2). 
Τα θαύματα αυτά εκπέμπουν:  πολλαπλά και διαχρονικής ισχύος μηνύματα, όπως αυτό τής ανάγκης θεραπείας των 
συνεπειών τής αμαρτίας με τη συμβολή τού Άλλου   (αυτού που μπορεί: που έχει την δυνατότητα ή την "εξουσία"). 
 
(1) «καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. καὶ μὴ δυνάμενοι 
προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν 
κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· 
τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου».[Μκ. 2, 3-5]  
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 (2). «Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος 
πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει». [Ιω. 5, 7-8]

 
 
 
Ένα παράδειγμα της κατ' αίσθηση αντίληψης της έννοιας της αναλογικής συμπληρωματικότητας  
και του συμβολικού μηνύματος που εκπέμπει η ενέργεια αυτή, δηλαδή το γκρέμισμα του τείχους τής διάκρισης και της 
διαφοράς, αποτελεί και ο τρόπος συνεργασίας του αθλητή με προβλήματα όρασης και του "χωρίς αναπηρία" 
«αθλητού - οδηγού» του στο αγωνίσματα των δρόμων, προκειμένου να καλυφτεί το έλλειμμα που δημιουργεί η 
αναπηρία. Βλ. σχετ. άρθρο: 
Προσεγγίζοντας τα μηνύματα των παραολυμπιακών αγώνων  (Μέρος 2ο) 
https://meallamatia.gr/prosengizontas-ta-minymata-ton-paraolympiakon-agonon-meros-2o/ 
 
Οπότε, αυτό που χρειάζεται για να ισχύσει η ισότητα είναι η εφαρμογή: 
πρώτον, τής αναλογικής συμπληρωματικότητας με τη συμβολή τής κοινωνικής αλληλεγγύης και της αληθούς 
δικαιοσύνης και, δεύτερον, της αναλογικής επιβάρυνσης ή απαλλαγής με διαχωρισμό τής ευθύνης αυτού που γνωρίζει 
την εν Χριστώ αλήθεια και συνειδητά δεν την υπηρετεί και αυτού που δεν την γνωρίζει και, ως εκ τούτου, ακολουθεί το 
ατομικό όφελος. 
 
5. ΕΜΠΡΑΚΤΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Αυτή εκφράζεται σήμερα : 
• Για μεν τον Χριστιανό με το Διαχρονικό μήνυμα τής Πνευματικής  και  Φιλανθρωπικής   Διακονίας και Θυσίας   
 • Για δε τους λοιπούς με :   
                        - την ανύπαρκτη πλέον κοινωνική πρόνοια   
                        - την φαρισαϊκή ελεημοσύνη      
                        - την συμφεροντολογική χορηγία 
 
Η έννοια τής διακονίας  και τής θυσίας κατά την χριστιανική αντίληψη για την προαγωγή της  κοινωνικής ένταξης και 
ενσωμάτωσης, μέσω τής εφαρμογής τής αναλογικής συμπληρωματικότητας, θα πρέπει να σημαίνει: 
    - Ως προς μεν τη Διακονία κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναγκών των Π.μ.Α.: Θρησκευτικών, 
πνευματικών, πολιτιστικών,  βιοτικών (θεία λατρεία, μυστήρια, θρησκευτική διδασκαλία,  χριστιανική γραμματεία, 
λογοτεχνία με χριστιανικό περιεχόμενο…, κοινές εκδηλώσεις…,  ισότιμη συμμετοχή…).  
    -Ως προς δε τη Θυσία μίμηση τού παραδείγματος τού Χριστού. 
 
     ΔΕΚΑ (10)  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Π.Μ.Α 
1. Απαιτούνται ειδικές συνθήκες και ενέργειες και σε κάθε περίπτωση ανθρώπινη βοήθεια   («επαγγελματική» ή 
εθελοντική). 
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2. Απαιτείται ανάπτυξη μέτρων για ισότιμη συμμετοχή σε θρησκευτικές, πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
3.  Απαιτείται παραδειγματική στροφή  ως προς τη στάση μας,  προκειμένου  να περάσουμε από  την τυπική στην 
ουσιαστική Φιλανθρωπία.  
i. στην  «προσέγγιση» και ανάδειξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων … 
ii. στην εφαρμογή τής ισότητας [των ίσων ευκαιριών και τής μη διάκρισης] μέσω  τής αναλογικής  
συμπληρωματικότητας 
iii. στον σεβασμό τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
iv. στην αποδοχή τής προσωπικής αυτονομίας   [ανεξάρτητη διαβίωση και  αυτοδιάθεση] 
v. στην αποδοχή τής συμμετοχής, τής ένταξης  και τής ενσωμάτωσης 
vi. στον μη παραμερισμό τής  κοινωνικής δικαιοσύνης 
4. Απαιτείται μια άλλη αλληλεγγύη:  η χριστιανική αλληλεγγύη.   Αυτή η Αλληλεγγύη δεν σημαίνει την         
     - απρόσωπη  παροχή τής «κοινωνικής ασφάλισης»,                         
     - αλλά μια πολύ προσωπική Αλληλεγγύη  στο πλαίσιο τής συναντίληψης, της συμπάθειας και τής ενσυναίσθησης 
            Ο απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει: «Οφείλομεν δε ημείς οι δυνατοί τα ασθενήματα 
των αδυνάτων βαστάζειν» (15: 1-2) και στην προς Γαλάτας «αλλήλων τα βάρη βαστάζετε» (6: 2). 
•  Η μορφή της Αλληλεγγύης αποκτά την πραγματική της διάσταση μέσα από τους λόγους τού ίδιου τού  Ιησού: 
 «ἐφʹ  ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25, 40). 
5... Απαιτείται επομένως διακονία αγάπης κατά την έκφραση της χριστιανικής διδασκαλίας 
6. Απαιτείται  συνειδητοποίηση-παραδοχή-αποδοχή τής αρχής γενικής ισχύος:  ότι δηλαδή το «όνομα» των Κ.Ε.Ο. και 
ειδικά των Π.μ.Α.  συμβολίζει :  την ατομικότητα,   τη διαφορετικότητα   και  τη  μοναδικότητα,   όπως ισχύει για κάθε 
άνθρωπο.  
7. Απαιτείται  έμπρακτη εφαρμογή των  εννοιών: λαός τού Θεού, συλλογικότητα,  κοινωνία αγάπης,  ενότητα: 
         Απ. Παύλος «Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ μέλη ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ 
ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα, οὕτω καὶ ὁ Χριστός·» (A' Kορ. 12, 12), 
         Ευαγγ. Ιωάννης «Εγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, [...]  ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε, καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ 
μαθηταί.άμπελος-κλήματα» (Iω. 15:1-8). 
10. Απαιτείται να εφαρμοστεί το διαχρονικό μήνυμα τής Πνευματικής και Φιλανθρωπικής Διακονίας  και τής Θυσίας, 
όπως μας το παραδίδει η χριστιανική διδασκαλία. 

6. Βλ. σχετ. το  ΕΡΕΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ:  
΄Ερευνα: Θρησκευτική Αγωγή και κοινωνική ένταξη προσώπων με αναπηρία 
http://www.apostoliki-
diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=afier&NF=1&contents=contents_AMEA_ProsopaAnapiria
.asp&main=Amea&file=index_AMEA.htm 
βλ. στο τέλος τής ανάρτησης "Κατάλογος των σχετικών δημοσιευμάτων " με  πλήρη κείμενα 
Ισ http://www.apostoliki-
diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=afier&NF=1&contents=contents_AMEA_ProsopaAnap
iria.asp&main=Amea&file=IsotitaPerivallon.htmότητα - περιβάλλον - ποιότητα ζωής 
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Φιλανθρωπική και πνευματική διακονία της 
εκκλησίας και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές 
ανάγκες 
Αποτελέσματα έρευνας για τη δράση των ορθοδόξων 
χριστιανικών εκκλησιών  
 
Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας  
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , 2005 
(199 σελ.) 

Δείτε το βιβλίο σε μορφή pdf 

  

 



7 
 

http://www.apostoliki-
diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=afier&NF
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Έρευνα για την υπάρχουσα δράση και τις προτάσεις 
ανάπτυξής της 

 
Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας  

 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997 

(167 σελ.) 

Δείτε το βιβλίο σε μορφή pdf 
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