
Εικόνα 1.
Η είσοδος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αργοστολίου.



359

1. Αντιλήψεις και στάσεις για την εκπαίδευση
των παιδιών με αναπηρία έως τις αρχές του
20ου αιώνα. 

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης των παιδιών με ανα-
πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ιό-
νια Νησιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αν-
τίστοιχη εξέλιξη στην υπόλοιπη Ελλάδα, αρχής γε-
νομένης από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η διαπίστω-
ση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρ-
χουν σχετικές αναφορές, στην ομολογουμένως
πλούσια και αξιόλογη βιβλιογραφία για την εκπαί-
δευση στα Επτάνησα προ της Ένωσης, τόσο για τη
μακρά περίοδο της Ενετοκρατίας όσο και για τις
περιόδους της κυριαρχίας των Γάλλων δημοκρα-
τών και αυτοκρατορικών, των Ρώσων και της
Επτανήσου Πολιτείας και ακόμα περισσότερο της
Αγγλοκρατίας και των Ενωμένων Κρατών των
Ιονίων Νήσων. 

Το παραπάνω φαινόμενο δεν εκπλήσσει και κατά
την άποψή μας οφείλεται στις επικρατούσες κοινω-
νικές στάσεις και αντιλήψεις, κατά τον 19ο αιώνα
και προ αυτού, τόσο σε σχέση την αξία της εκπαί-
δευσης όσο και σε σχέση με την αντιμετώπιση της
αναπηρίας, οι οποίες οδηγούσαν στην περιθωριο-
ποίηση και τον αποκλεισμό των αναπήρων από
σημαντικό μέρος των εκφάνσεων της κοινωνικής
ζωής. Για τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες
της εποχής φάνταζε αδιανόητη η διατύπωση σκέ-
ψεων, πόσο μάλλον διεκδικήσεων, για το δικαίω-

μα στην εκπαίδευση των ανάπηρων παιδιών, τη
στιγμή που υπήρχε έντονη επιφυλακτικότητα συ-
νολικά για την αξία της δημόσιας εκπαίδευσης για
όλα τα παιδιά. Οι κάτοικοι των νησιών μας ήταν
επιφυλακτικοί σχετικά την αξία της εκπαίδευσης
και την ανάγκη επίδειξης επιμέλειας και συνέπειας
στις σπουδές, οι οποίες κατά την επικρατούσα νο-
οτροπία επιβάρυναν τον οικογενειακό προγραμ-
ματισμό, με συνέπεια αφενός σχεδόν τον αποκλει-
σμό των κοριτσιών από την εκπαίδευση και αφε-
τέρου την αποθάρρυνση των αγοριών στην παρα-
κολούθηση των μαθημάτων κυρίως κατά τους μή-
νες που ήταν επιβαρυμένοι με αγροτικές εργασίες1. 

Ενδεικτικά των αντιλήψεων της εποχής των αρ-
χών του 19ου αιώνα για τα άτομα που εμφάνιζαν
δυσκολίες στη μάθηση είναι όσα αποτυπώνονται
στις από 18-12-1819 και 5-2-1820 αναφορές του
Ιάκωβου Λουζινιάν, Γενικού Εφόρου της Κοινής
Διδασκαλίας του Κράτους, προς τη Γερουσία και
τον Αρμοστή, στις οποίες περιγράφεται η πρόοδος,
ως προς στην εκμάθηση της αλληλοδιδακτικής με-
θόδου, των πρώτων μαθητών και διακόνων, του
σχολείου που λειτούργησε με έδρα το μοναστήρι
της Ευαγγελιστρίας (Αννουντζιάτας) στην Κέρκυ-
ρα. Οι μαθητές αυτοί μετά την εκπαίδευσή τους
προορίζονταν να αναλάβουν ρόλο δασκάλων στα
νησιά τους. Στις ανωτέρω αναφορές ο Γενικός
Έφορος χαρακτηρίζει έναν Ζακυνθινό μαθητή «ως
ανίκανο να παρακολουθήσει τα μαθήματα εξ αιτίας της χα-
μηλής πνευματικότητάς του» καθώς επίσης και έναν

1. Κουρκουμέλης, Ν.Κ., 2005 «Εκπαιδευτικά της νήσου Ζακύνθου, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, Δωδώνη, Ιστορία και Αρχαιολογία, Α΄ μέρος 1800-1836, τ. ΛΔ΄, σ.107-163 και Β΄ μέρος 1836-1864, τ. ΛΕ΄,
σ.180-233.
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Κερκυραίο, ο οποίος «μόλις εμφανίστηκε έγινε φανερό
πως από ένα ελάττωμα στην ομιλία και από βλακεία, δεν
μπορούσε κανείς να υπολογίζει σ’ αυτόν»2. Είκοσι χρόνια
αργότερα, το 1840, ο κανονισμός καθορισμού των
προσόντων για την επιλογή των πρώτων σπουδα-
στών του Ιόνιου Γυμνασίου όριζε ως προϋπόθεση,
την αναγκαιότητα οι σπουδαστές «να μη έχωσι φυ-
σικά ελαττώματα ουδέ οργανικάς ασθενείας»3. Η συγκε-
κριμένη αρνητική διάκριση, κρινόμενη με τα δε-
δομένα της εποχής μας, χαρακτηρίζεται ως ένα
αδιανόητο μέτρο κοινωνικού αποκλεισμού και θε-
σμικού ρατσισμού, αλλά προφανώς την περίοδο
του 1840, τόσο στην ακαδημαϊκή τάξη όσο και γε-
νικότερα στην κοινωνική συνθήκη της εποχής,
φαίνεται ότι αποτελούσε γεγονός καθόλα αποδε-
κτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις χρονικές περιό-
δους επικυριαρχίας των ξένων διοικήσεων Ενε-
τών, Γάλλων και Άγγλων, είχε ήδη καταγραφεί
σημαντική πρόοδος στις χώρες τους σε ζητήματα
εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία. Από τον
14ο έως τον 16ο αιώνα, το Αναγεννησιακό κίνημα
εκτός από τον ανθρωπισμό στην τέχνη χαρακτηρί-
στηκε από σημαντικές προόδους στην ανατομία
και τη νευροφυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος,
γεγονός που συνέβαλε στην εξέλιξη της θεραπείας
και της εκπαίδευσης των ατόμων με αισθητηριακά
ή νοητικά προβλήματα. Στην Ιταλία, για παράδειγ-
μα, στα μέσα του 16ου αιώνα ο Girolamo Cardano
εισήγαγε διδακτικές προσεγγίσεις για άτομα με
ακουστικές και οπτικές αναπηρίες. Παρομοίως, στη
Γαλλία, από τα μέσα του 18ου αιώνα αρχίζουν να
εφαρμόζονται οι μέθοδοι εκπαίδευσης των κωφών
ατόμων με νοήματα, που πρώτος εφάρμοσε και
εξέλιξε ο Βενεδίκτος μοναχός de Leon στην Ισπα-
νία από το 1510, και το 1775 ιδρύεται στο Παρίσι
το πρώτο δημόσιο οικοτροφείο και σχολείο κω-

φών. Επίσης, το 1787 ιδρύεται στο Παρίσι το πρώ-
το οικοτροφείο τυφλών μαθητών και αναπτύσσεται
η πρώτη ανάγλυφη γραφή. Επίσης, στην Αγγλία
ιδρύεται το 1760 το πρώτο βρετανικό σχολείο κω-
φών στο Εδιμβούργο και το 1791 ιδρύεται το πρώ-
το σχολείο τυφλών μαθητών στο Λίβερπουλ4. 

Οι παραπάνω πρόοδοι καθώς και άλλες εξελίξεις
της εποχής, όπως αυτές που αφορούν στην εκπαί-
δευση των παιδιών με νοητική αναπηρία ή με
προβλήματα λόγου, δεν μοιάζει να επηρέασαν την
πολιτική που εφάρμοσαν στους τομείς τις εκπαί-
δευσης και της πρόνοιας  οι κυρίαρχες χώρες κατά
την περίοδο των διοικήσεών τους στα Επτάνησα.
Έτσι, αν και στη Δυτική Ευρώπη, όπως άλλωστε
και στη Βόρεια Αμερική, η μέριμνα για την εκπαί-
δευση των ατόμων με αναπηρία ξεκίνησε από τον
18ο αιώνα και εξελίχθηκε και συστηματοποιήθηκε
τον 19ο αιώνα, στην Ελλάδα και κατά συνέπεια και
στα Ιόνια Νησιά οι αντίστοιχες προσπάθειες εμφα-
νίζονται στις αρχές του 20ου αιώνα.

Παρόλα αυτά, κατά τον 19ο αιώνα, αναπτύσσονται
στον Επτανησιακό χώρο δύο πρωτοβουλίες, εκ των
οποίων η μια αφορά την παροχή πρόνοιας στα
άτομα με ψυχικές και νοητικές ασθένειες και η άλ-
λη αναδεικνύει την ανάγκη παροχής εκπαίδευσης
στα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και ειδικό-
τερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.

Η πρωτοβουλία παροχής φροντίδας στα άτομα με
ψυχικές ασθένειες αφορά στην ίδρυση και λειτουρ-
γία το 1838 του Φρενοκομείου της Κέρκυρας, το
οποίο στεγάστηκε στο συγκρότημα των στρατώνων
και των οχυρώσεων του προαστίου Αγίου Ρόκκου
που χρησιμοποιούνταν ως στρατώνας Μηχανικού
ή αλλιώς «στους στάβλους του ιππικού»5. Το Φρε-
νοκομείο της Κέρκυρας ήταν το πρώτο ίδρυμα, όχι
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2. Κουρκουμέλης, Ν.Κ., 2002, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας (1816-1864),
Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, σ. 143-145.
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μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και σε ολόκληρη
τη Βαλκανική Χερσόνησο, το οποίο παρά τις ανε-
πάρκειές του ήταν αντιπροσωπευτικό της ευρωπαϊ-
κής Ψυχιατρικής του 19ου αιώνα. Παρότι «φρενο-
κομείο», δηλαδή ίδρυμα με θεραπευτικό σκοπό, οι
ουσιαστικές συνθήκες λειτουργίας του είχαν το χα-
ρακτήρα ασύλου και παροχής υπηρεσιών στο
πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας παρά ιατρικής θερα-
πείας και αποκατάστασης6. 

Για την κτιριακή υποδομή του φρενοκομείου και
τις συνθήκες διαβίωσης των τροφίμων, χαρακτηρι-
στική είναι η κριτική στάση δύο προσωπικοτήτων
της εποχής, του Κερκυραίου Χρήστου Τσηριγώτη7,
πρώτου Έλληνα Ψυχίατρου και διευθυντή του
φρενοκομείου Κέρκυρας από το 1874 έως το 1880
και πρώτου διευθυντή του Δρομοκαΐτειου Ψυχια-
τρικού Νοσοκομείου από το 1887 έως το 19038,
καθώς και του Κεφαλλονίτη Χαράλαμπου Τυπάλ-
δου Πρετεντέρη, γιατρού, βουλευτή της Ιονίου
Βουλής και καθηγητή ιατρικής, αρχικά στην Ιόνιο
Ακαδημία και στη συνέχεια στο Οθωνικό Πανε-
πιστήμιο.9

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1840, ιδρύθηκε στην Κε-
φαλονιά ένα παρόμοιο άσυλο σε ένα στρατώνα10,
το οποίο φιλοξενούσε πολύ μικρό αριθμό ασθενών
και είχε τοπικό χαρακτήρα11. 

Τα δύο ανωτέρω άσυλα, όπως όλα τα αντίστοιχα
της εποχής, παρείχαν υπηρεσίες και σε άτομα με
νοητική αναπηρία, καθώς ένα μικρό ποσοστό των
ασθενών που δέχονταν αποτελούνταν από ψυχια-
τρικούς ασθενείς ενώ βασικό χαρακτηριστικό των
ασθενών ήταν η ανέχεια ή η διαταραγμένη συμ-
περιφορά12. Σύμφωνα με τη νοσολογική κατηγο-
ριοποίηση της εποχής, κύρια νοσολογική κατηγο-
ρία αποτελεί η έννοια της εκφυλίσεως, μια από τις
πλέον χαρακτηριστικές κατασκευές της γαλλικής
ψυχιατρικής του τέλους του 19ου αιώνα, η οποία πε-
ριλαμβάνει ετερόκλητες κατηγορίες: «βλάκες, μω-
ροί, μικρόνοες, ανισόρροποι»13. Αυτό προκύπτει
και από την καταγραφή του Χρήστου Τσηριγώτη
για τα είδη φρενοπαθειών στο Φρενοκομείο της
Κέρκυρας το 1877, μεταξύ των οποίων αναφέρον-
ται «Ηλιθιότης και Βλακεία»14.

Η δεύτερη πρωτοβουλία, η οποία αφορά την ανά-
δειξη της ανάγκης παροχής εκπαίδευσης στα άτομα
με αναπηρία, προέρχεται από τον Κερκυραίο για-
τρό και βουλευτή Αντώνιο Παλατιανό (1833-
1893), ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην προώθη-
ση ζητημάτων εκπαίδευσης των ατόμων με αισθη-
τηριακές αναπηρίες και ειδικότερα των ατόμων με
προβλήματα όρασης. Ο Α. Παλατιανός εξελέγη
βουλευτής το 1879 και κατά τη διάρκεια της βου-
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6. Πλουμπίδης, Δ., 1989: 205-206 «Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Θεσμοί, ιδρύματα και κοινωνικό πλαίσιο 1850-
1920», Εξάντας, Αθήνα, σελ. 24-37.

7. «Εάν η κυβέρνησις, κατά την εποχήν εκείνην, επεδίωκε την βελτίωσιν της τύχης των φρενοβλαβών, ώφειλε να ανεγείρη ίδιον κτήριον, κατά μίμησιν
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γείρονται.», Τσηριγώτης, Χ., 1878, «Στατιστική του Εν Κερκύρα Φρενοκομείου του έτους 1877», Εθνικό Τυπογραφείο.
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ως προς πληθυσμόν των φρενοβλαβών. Είναι άμα κακώς διαχωρισμένον, κατά μέγα μέρος περικυκλωμένον από ακαθάρτους οχετούς ή υπο-
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λευτικής του θητείας νόσησε από ασθένεια των
οφθαλμών, γεγονός που τον ανάγκασε να υποβλη-
θεί σε πολλαπλές εγχειρήσεις στην Ιταλία και στο
Παρίσι. Μέσα από την προσωπική του εμπειρία
και τη γνώση που απέκτησε για την εκπαίδευση
των τυφλών στην Ευρώπη, θέλησε να ευαισθητο-
ποιήσει και να κινητοποιήσει την πολιτεία και ευ-
ρύτερα το κοινωνικό σύνολο με το συγγραφικό
έργο του. 

Ειδικότερα, στο βιβλίο του «Τυφλοί και Κωφάλα-
λοι εν Ελλάδι», με ιδιαίτερα καυστικό λόγο, χαρα-
κτηρίζει την επικρατούσα κατάσταση ως ντροπια-
στική και αναδεικνύει τις ευθύνες του κράτους κα-
θώς και το δικαίωμα των ανάπηρων ατόμων για
αξιοπρεπή ζωή. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δύο τά-
ξεις δυστυχών όντων εισίν έτι μάλλον δυστυχείς δια μόνον
λόγον ότι γεννώνται εν Ελλάδι, οι τυφλοί και οι κωφάλα-
λοι». Στη συνέχεια επισημαίνει την υποχρέωση της
χώρας, λόγω της ιστορίας και του πολιτισμού της,
να λάβει αντίστοιχα των πολιτισμένων κρατών μέ-
τρα, αναφέροντας: «η Ελλάς ήτις και δικαίως έχει την
αξίωσιν να προΐσταται του πολιτισμού εν τη Ανατολή,
οφείλει και κατά τούτον τον κλάδον, ως πράττει και εις άλ-
λους, να μιμήται τα πεπολιτισμένα έθνη του παλιού και
νέου κόσμου».15 Ο Α. Παλατιανός υπολογίζει, κατ’
αναλογία με τα δεδομένα άλλων χωρών, καθώς
απουσιάζει κάθε επίσημη στατιστική καταγραφή,
ότι στην Ελλάδα οι τυφλοί είναι περίπου 2.000 και

οι κωφάλαλοι 4.000, ωστόσο επισημαίνει ότι κανείς
-ούτε η πολιτεία, ούτε ο δήμος, ούτε η κοινωνία-
έχει αναλάβει πρωτοβουλία για να τους ανακουφί-
σει από το «άχθος» τους, ενώ αναφέρει ότι η κατά-
σταση είναι χειρότερη στις τάξεις των εργατών και
των φτωχών, καθώς καμία μέριμνα δεν λαμβάνε-
ται από την οικογένειά τους.16 Οι προσπάθειες του
Α. Παλατιανού συνεχίστηκαν και μετά το θάνατό
του, καθώς φρόντισε με τη διαθήκη του να υποστη-
ρίξει οικονομικά την εκπαίδευση των τυφλών, διά
της παροχής κεφαλαίου με σκοπό την ίδρυση εκ-
παιδευτηρίου για την εκπαίδευση νέων τυφλών
Κερκυραίων ή άλλων περιοχών της Ελλάδας17, γε-
γονός το οποίο αξιοποιήθηκε και μετά την ίδρυση
και λειτουργία του Οίκου Τυφλών και γι’ αυτό το
λόγο συμπεριλαμβάνεται στους μεγάλους ευεργέ-
τες του εν λόγω ιδρύματος.18

Ο Α. Παλατιανός, με το δεύτερο βιβλίο του «Δοκί-
μιον περί εφαρμογής εις την ελληνικήν γλώσσαν τής ανα-
γλυπτογραφίας Βράιλ προς εκπαίδευσιν των τυφλών»,
έκανε προσπάθεια μεταφοράς του κώδικα γραφής
braille στην ελληνική γλώσσα εκδίδοντας βιβλία
γραμματικής, αριθμητικής και άλλα εκπαιδευτικά
βιβλία για τυφλούς. Οι προσπάθειές του έτυχαν
Ευρωπαϊκής αναγνώρισης αν κρίνουμε από τη
συμμετοχή του σε επιστημονική σύνοδο για την
εκπαίδευση και θεραπεία τυφλών, το 1883 στη
Φλωρεντία και αντίστοιχα στην Ολλανδία.19
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15. Παλατιανός, Α., 1882, «Τυφλοί και Κωφάλαλοι εν Ελλάδι», Τυπογραφείο «Κοραής» Ι. Ναχαμούλη, Κέρκυρα, σελ. 3. 
16. Παλατιανός, Α., 1882, ο.π., σελ. 3, 6, 9.
17. Βασιλικό Διάταγμα της 12-10-1895 «Περί εγκρίσεως ρήτρας της από 23 Ιουλίου 1889 ιδιογράφου διαθήκης του Αντωνίου Παλατιανού

ποτέ Κωνσταντίνου», ΦΕΚ 101\Γ\17-10-1895.
18. Τσαβαλιά, Π., 2015, Διπλωματική εργασία, «Η ιστορία τού Οίκου Τυφλών της Ελλάδος», ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και

Ιστορία» - Κατεύθυνση: Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 47, «Έτσι ο ίδιος προνόησε και στη διαθήκη
του άφησε «40 μετοχάς της Ιονικής Τραπέζης της ιδιοκτησίας μου, όπως διά μόνων των τόκων εκπαιδεύωνται νέοι τυφλοί Κερκυραίοι, ορ-
θόδοξοι, νοήμονες, πολίται Έλληνες, εις τι εκπαιδευτήριον εις το Εξωτερικόν ή προτιμότερον εις συσταθησόμενον εν Ελλάδι. Αν τυχόν εν
Κέρκυρα δεν υπάρχουν τοιούτοι νέοι τυφλοί, θέλει εκπαιδεύονται νέοι τυφλοί εξ άλλων επαρχιών της Ελευθέρας Ελλάδος». Μάλιστα στη
διαθήκη του προέβαλε αφενός το αρχικό κεφάλαιο να παραμείνει άθικτο και αφετέρου η διαχείρισή του να γίνεται από τον αρχιεπίσκοπο της
Κέρκυρας, τον δήμαρχο του νησιού, και ένα συγγενικό του πρόσωπο. Τελικά το κληροδότημα του Α. Παλατιανού αξιοποιήθηκε και μετά την
ίδρυση του Οίκου Τυφλών, χρηματοδοτώντας υποτροφίες,  γεγονός που προφανώς ώθησε στην καταγραφή του ονόματος του κερκυραίου πο-
λιτικού σε τιμητική πλάκα έξω από τον Οίκο, υπό τον τίτλο Μεγάλοι Ευεργέτες.»

19. Τσαβαλιά, Π., 2015, ο.π. σελ. 46.
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2. Εξελίξεις στην εκπαίδευση των παιδιών με
αναπηρία στα Επτάνησα κατά τον 20ο αιώνα.

Με αυτή την Επτανησιακή συνδρομή, στον αγώνα
για αξιοπρέπεια και στο δικαίωμα για ισότιμη συμ-
μετοχή στην κοινωνική ζωή και ειδικότερα στην
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, αρχίζουν να
γίνονται τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύ-
θυνση στην Ελλάδα. 

Το 1906 ιδρύεται ο Οίκος Τυφλών ύστερα από
πρωτοβουλίες των Γ. Δροσίνη και Δ. Βικέλα και
δαπάνες των αδελφών Άμπετ και ακολουθεί το
1907 η ίδρυση του «Οίκου Κωφαλάλων» με πρω-
τοβουλία και δαπάνες της οικογένειας Χαράλαμ-
που και Ελένης Σπηλιόπουλου, ο οποίος κατόρ-
θωσε να λειτουργήσει το 1937 ύστερα από συγχώ-
νευση με τον Εθνικό Οίκο Κωφαλάλων ως Εθνι-
κό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων (Ε.Ι.Π.Κ.).
Έκτοτε και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αρχί-
ζουν να μπαίνουν σταδιακά σε πανελλαδικό επί-
πεδο τα θεμέλια της εκπαίδευσης των παιδιών με
αναπηρία, τόσο με τη συνδρομή της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας αρχικά όσο και με την ενεργό πα-
ρουσία της πολιτείας μεταγενέστερα. Ενδεικτικά ως
προς τούτο αναφέρεται ότι το 1937 ιδρύεται και
λειτουργεί το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο στην
Καισαριανή με πρωτοβουλία της Ρόζας Ιμβριώτη
και το σχολικό έτος 1972-73 με ενέργειες του νεο-
σύστατου Γραφείου Ειδικής Αγωγής στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, ιδρύονται σαράντα τρία (43) δημό-
σια ειδικά σχολεία σε όλη τη χώρα.

Κατά τη μεταπολίτευση, στη μεταδικτατορική πλέ-
ον Ελλάδα, στο πλαίσιο της πολιτικής απελευθέ-
ρωσης και της επικράτησης των ιδανικών της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής ισότητας,
ευνοείται η προαγωγή του αιτήματος της μετάβα-
σης από τη φιλανθρωπία στην ευημερία20 και κατ’
επέκταση στο κράτος πρόνοιας, κάτι το οποίο ειδικά
για τα άτομα με αναπηρία αποτυπώνεται αρχικά
στο Σύνταγμα του 197521 αλλά ορίζεται σαφέστατα
στην αναθεώρηση του 2001.22 Σημαντικό ρόλο
προς αυτή την κατεύθυνση θα διαδραματίσει η δυ-
ναμική παρουσία του αναπηρικού κινήματος, με
εξέχον ιστορικό γεγονός την κινητοποίηση των τυ-
φλών το 1976 με την κατάληψη του Οίκου Τυ-
φλών.23

Πέραν των διάσπαρτων και αποσπασματικών νο-
μοθετικών προβλέψεων των αρχών του 20ου αι-
ώνα, σχετικά με την εκπαίδευση των αναπήρων,
το 1981 ψηφίζεται ο πρώτος νόμος24 για την εκπαί-
δευση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα. Το
γλωσσικό ύφος και το περιεχόμενο του νόμου
οριοθετούν την ειδική αγωγή ως κατασκευή ενός
αυστηρά οριοθετημένου και διακριτού χώρου,
όπου η εκπαίδευση των «αποκλινόντων εκ του φυσιο-
λογικού ατόμων» περιχαρακώνεται και προσφέρεται
στα ειδικά σχολεία και στις Ειδικές Τάξεις25.

Στο πλαίσιο αυτό ιδρύονται ειδικά σχολεία και Ει-
δικές Τάξεις στα Ιόνια Νησιά όπως και ανά την
επικράτεια. Συγκεκριμένα το 1982 ιδρύεται το 1ο

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας ως 2/θέσιο, το
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20. Chalaza V., Tsakas C., Kavoulakos K.I., 2020, “From Charity to Welfare: Disability Movement, Institutional Change and
Social Transformation in Post-Dictatorial Greece, 1974–81” Vol 40, No 3 (2020) (dsq-sds.org).

21. Σύνταγμα της Ελλάδος, 1975, άρθρο 21, παρ. 2, «… πάσχοντες εξ ανιάτου σωματικής ή πνευματικής νόσου δικαιούνται της ειδικής
φροντίδος του κράτους».

22. Σύνταγμα της Ελλάδος, ο.π., στην παρ. 6, η οποία προστέθηκε στο άρθρο 21 στην συνταγματική αναθεώρηση του 2001,
αναφέρεται: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική
ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας».

23. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 3-5-2010, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=158256.
24. Νόμος 1143/1981 «Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής μέριμνας

των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων», ΦΕΚ τ. Α΄, 80.
25. Ζώνιου-Σιδέρη Α., Ντεροπούλου-Ντέρου Ε., Βλάχου-Μπαλαφούτη Α., 2012, «Αναπηρία και Εκπαιδευτική Πολιτική»,

Πεδίο, Αθήνα.
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οποίο στη συνέχεια προήχθη το 1990 σε 3/θέσιο, το
1993 σε 4/θέσιο, το 2001 σε 5/θέσιο και το 2004 σε
6/θέσιο ενώ το 2005 μετατράπηκε σε ολοήμερο.

Αντίθετα, στα υπόλοιπα νησιά ιδρύονται Ειδικές
Τάξεις: 
• Το 1985 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου

και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας.
• Το 1986 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου,

και
• Το 1988 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου.

Το 1985 ψηφίζεται ο νόμος πλαίσιο26 για την πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος
αποτελεί νόμο σταθμό για τα εκπαιδευτικά μετα-
πολιτευτικά χρονικά, καθώς βασικός άξονάς του
ήταν ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης. Η συμ-
περίληψη της ειδικής αγωγής σε ένα άρθρο του
νόμου, ο οποίος αφορά τη δομή και λειτουργία του
συνόλου του εκπαιδευτικού συστήματος, συνιστά
σημείο ενταξιακής προοπτικής. Επίσης, γίνεται εμ-
φανής η αλλαγή ύφους στη γλώσσα τόσο με τη
χρήση της δημοτικής όσο και την εισαγωγή του νέ-
ου για την εποχή όρου «άτομα με ειδικές ανάγκες»,
που αντικαθιστά τον προηγούμενο όρο «αποκλί-
νοντες εκ του φυσιολογικού», όμως επί της ουσίας
αναπαράγεται το εννοιολογικό αλλά και το θεσμι-
κό περιεχόμενο του προηγούμενου νόμου27. 

Έτσι, συνεχίζεται με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο σειρά
ιδρύσεων δομών ειδικής αγωγής, ως ακολούθως:

• Το 1991 ιδρύονται Ειδικές Τάξεις στο 2ο Δημο-
τικό Σχολείο Λευκίμμης και στο Δημοτικό
Σχολείο Περιβολίου Κέρκυρας. 

• Το 1993 είναι έτος μεγάλης κινητικότητας σχο-
λικών μεταβολών στα Ιόνια Νησιά, καθώς
ιδρύονται: 

α) δύο (2) Ειδικά Σχολεία: 

• το 3/Θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου το

οποίο προήχθη σε 6/Θ το 1998 και το 2006 με-
τατράπηκε σε ολοήμερο και

• το 1/Θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας,

β) δύο (2) Ειδικές Τάξεις: 

• στο Δημοτικό Σχολείο Ιθάκης και 
• στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρίζας Κέρκυρας Ειδι-

κή Τάξη Κωφών και Βαρήκοων, η οποία κα-
ταργήθηκε το 2016.

Ακολουθεί η σειρά της Κεφαλονιάς καθώς ιδρύονται: 

• Το 1994 ιδρύεται Ειδική Τάξη στο Δημοτικό
Σχολείο Σάμης.

• Το 1995 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολί-
ου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου και 

• Το 1996 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολί-
ου, στο Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών και στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου. 

Επίσης:
• Το 1996 ιδρύεται Ειδική Τάξη στο Δημοτικό

Σχολείο Αχαράβης Κέρκυρας.
• Το 1998 τέλος, υπό το ίδιο θεσμικό πλαίσιο,

ιδρύεται το 2/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Σφακιώτων Λευκάδας, το οποίο λειτούργησε
και 2 χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στη Λευ-
κάδα μετονομαζόμενο ως 2/θέσιο Ειδικό Δη-
μοτικό Σχολείο Λευκάδας, παρόλο που στο
σχετικό ΦΕΚ αναφέρεται ως νέα ίδρυση και
κατάργηση αντίστοιχα, ενώ προήχθη σε 3/θέσιο
και το 2006 μετατράπηκε σε ολοήμερο.

Κλείνοντας αυτός ο κύκλος των πρώτων ιδρύσεων
δομών για την εκπαίδευση των μαθητών/ριών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα
Ιόνια Νησιά, που διενεργήθηκαν κατά την περίο-
δο από το 1982 έως το 1998, μπορούν να εξαχθούν
τα κάτωθι ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

α) Το πρώτο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε
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26. Νόμος 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ
τ. Α΄, 167.

27. Ζώνιου-Σιδέρη Α., κ.α., ο.π.
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στην Κέρκυρα,

β) Οι πρώτες Ειδικές Τάξεις ιδρύθηκαν τρεις (3)
στη Ζάκυνθο και μία (1) στη Λευκάδα, 

γ) Στην Κεφαλλονιά οι πρώτες ιδρύσεις έγιναν με
διαφορά περίπου δέκα (10) ετών, από τις αντί-
στοιχες ιδρύσεις σε νομούς μικρότερης πληθυ-
σμιακής δυναμικότητας, και

δ) Όλες οι δομές αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση, ενώ είναι εμφανής η παντελής
απουσία πρόβλεψης για την εκπαίδευση των
μαθητών/ριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση.

Ενώ λοιπόν οι δομές ειδικής αγωγής στα Επτάνη-
σα αρχίζουν να επεκτείνονται, το 2000 ψηφίζεται ο
νόμος 2817/200028 εισάγοντας τον νέο όρο της έν-
ταξης, αλλά κυρίως της επανένταξης στο κοινό εκ-
παιδευτικό πλαίσιο29. Οι ιδρυθείσες, με το προ-
ηγούμενο νομικό πλαίσιο, Ειδικές Τάξεις μετονο-
μάζονται σε Τμήματα Ένταξης και επιπλέον εισά-
γονται οι εξής νέοι θεσμοί: α) Η παράλληλη στή-
ριξη, β) Τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και
Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και γ) Τα Εργαστήρια Ει-

δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

Ειδικά σε σχέση με τον θεσμό των Κ.Δ.Α.Υ., ο ν.
2817/2000, προέβλεψε για τα Κ.Δ.Α.Υ. Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας και Λευκάδας, από τέσσερις (4) θέ-
σεις μελών εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτι-
κού προσωπικού30 και από μία (1) θέση διοικητι-
κού υπαλλήλου, ενώ για το Κ.Δ.Α.Υ. Κέρκυρας,
που λειτουργεί στην έδρα της διοικητικής περιφέ-
ρειας, προέβλεψε δώδεκα (12) και δύο (2) θέσεις
αντίστοιχα, όπως στον παραπάνω πίνακα:

Το Κ.Δ.Α.Υ. Κέρκυρας ξεκίνησε τη λειτουργία του
τον Σεπτέμβριο του 2002, ενώ τα Κ.Δ.Α.Υ. Ζακύν-
θου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας λειτούργησαν τον
Σεπτέμβριο του 2003.

Υπό το πρίσμα του νέου θεσμικού πλαισίου ακο-
λουθεί σειρά ιδρύσεων Ειδικών Σχολείων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς
και Τμημάτων  Ένταξης στα σχολεία γενικής εκ-
παίδευσης και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης,
όπως στους παρακάτω πίνακες:
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28. Νόμος 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ, τ. Α΄, 78.
29. Ζώνιου-Σιδέρη Α., κ.α., ο.π.
30. ΠΕ60 Νηπιαγωγοί με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, ΠΕ70 Δάσκαλοι με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, ΔΕ εκπαιδευτικοί δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ30 Κοινωνικού Λειτουργοί, ΠΕ21 Λογοθεραπευτές,
ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτές, ΠΕ24 Παιδοψυχίατροι, Δ.Γ. Διοικητικοί Γραμματείς.
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Παρατηρούμε ότι μετά την ψήφιση του ν. 2817/2000,
κατά τη διάρκεια της οκταετίας 2001-2008, επήλθε
σημαντική ανάπτυξη σε επίπεδο ίδρυσης δομών
ειδικής αγωγής και στις δύο (2) βαθμίδες εκπαί-
δευσης, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να
ιδρύονται περισσότερα Τμήματα Ένταξης καθώς
και Ειδικά Σχολεία κυρίως στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση και λιγότερο στη δευτεροβάθμια αλλά
και στην προσχολική εκπαίδευση.

Το 2008, μόλις μετά από (8) χρόνια από την ψήφι-
ση του ν.2817/2000, ψηφίζεται ο ν. 3699/200831

που μετονομάζει την «ειδική αγωγή» σε «ειδική
αγωγή και εκπαίδευση», εισάγει τη χρήση του
όρου «άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες», μετονομάζει τα Κ.Δ.Α.Υ. σε Κέντρα
Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και
ρυθμίζει ζητήματα οργάνωσης δομών καθώς και
προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ο
νέος νόμος, ο οποίος ισχύει έως σήμερα -παρά τις

όποιες τροποποιήσεις έχει υποστεί- ενώ διακηρύτ-
τει τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών, υιοθετών-
τας ενταξιακή ορολογία, προσκολλάται με ιατρικά
κατευθυνόμενο λόγο, στην κλινική εικόνα της διά-
γνωσης και στη διαπίστωση των ειδικών εκπαι-
δευτικών αναγκών32. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά
την ισχύ του νέου θεσμικού πλαισίου του ν.
3699/2008 ακολούθησαν ελάχιστες ιδρύσεις δο-
μών ειδικής εκπαίδευσης, όπως παρακάτω:

Από το σχολικό έτος 2008-2009 και μετά ακολου-
θεί περίοδος στασιμότητας, όσον αφορά την ίδρυση
νέων δομών σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά ταυτό-
χρονα παρατηρείται και πλημμελής λειτουργία
των υπαρχόντων, εξ αιτίας των συνθηκών που
προκάλεσε η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτό-
τητας και δημοσιονομικών περιορισμών που επι-
βλήθηκαν. Άμεσα επηρεάστηκε η εκπαίδευση κα-
θώς μειώθηκαν οι δαπάνες για την παιδεία, στα-
μάτησαν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, με-
τατοπίστηκε το ενδιαφέρον για την εξεύρεση πό-
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31. Νόμος 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ΦΕΚ τ. Α΄ 199.
32. Ζώνιου-Σιδέρη Α., κ.α., ο.π.
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ρων μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ για τη στελέχωση
των σχολείων με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,
αρχής γενομένης από την ειδική αγωγή και αργό-
τερα επεκτάθηκε σε όλη την εκπαίδευση, και έτσι
άρχισαν τα προβλήματα υπολειτουργίας όλων των
σχολικών μονάδων και ειδικότερα των Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), των Τμημάτων Ένταξης και των
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., λόγω καθυστερημένων και ανεπαρ-
κών προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι διεθνείς και εθνικές έρευνες33 αλλά και οι δια-
πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής34 που υπο-
δεικνύουν ότι τα άτομα με αναπηρία σε περιόδους
οικονομικής κρίσης βιώνουν σε εξαιρετικά μεγα-
λύτερο βαθμό, σε σύγκριση με τον πληθυσμό χωρίς
αναπηρία, τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινω-
νικού αποκλεισμού, επιβεβαιώθηκαν και στην πε-
ρίπτωση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπη-
ρία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στη
χώρα μας. Κυρίως την περίοδο 2012-2015 εκδη-
λώθηκε η αδυναμία της Πολιτείας αφενός να στε-
λεχώσει έγκαιρα και επαρκώς τις δομές ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης με προσωπικό και αφε-
τέρου να εξασφαλίσει έγκαιρα τη μεταφορά των
μαθητών/ριών. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την
υποστελέχωση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., γεγονός που επέ-
φερε μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και
υποστήριξη των μαθητών/ριών με αναπηρία, είχαν
δυσμενή επίδραση στην εκπαίδευση τόσο όσων
μαθητών/ριών φοιτούσαν στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. όσο και

αυτών που φοιτούσαν στο γενικό σχολείο και
έχρηζαν εξατομικευμένης υποστήριξης για την κά-
λυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.

Από το 2016 αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που
σηματοδοτούν την αρχή προς την αποκατάσταση
του βασικού δικαιώματος της εξασφάλισης συνθη-
κών ισότιμης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό
των μαθητών/ριών με αναπηρία. Συγκεκριμένα,
καθιερώθηκαν διαδικασίες, όπως η έγκαιρη και
επαρκής πραγματοποίηση προσλήψεων προσωπι-
κού κατά προτεραιότητα στις δομές Ε.Α.Ε.. Επίσης,
ο προγραμματισμός υλοποίησης μόνιμων διορι-
σμών εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού
και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στον κρατικό
προϋπολογισμό του 2019, που τελικά υλοποιήθη-
καν το 2020, αναμφίβολα μετέβαλαν προς θετική
κατεύθυνση το τοπίο της εκπαίδευσης των παιδιών
με αναπηρία. Τέλος, από το 2016 κινήθηκε ξανά η
διαδικασία διερεύνησης αναγκών για την ίδρυση
νέων δομών ειδικής αγωγής, κάτι που συνεχίστηκε
και τα επόμενα έτη, μέσω της ετήσιας πλέον έκδο-
σης εγκυκλίου σχολικών μεταβολών, με αποτέλε-
σμα την ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης και Ει-
δικών Σχολείων, από το 2016 έως σήμερα, όπως
στον ακόλουθο πίνακα:

Επίσης, το 2016 αποτελεί έτος έναρξης νομοθετι-
κών αλλαγών που αφορούν την εκπαίδευση των
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Συγκεκριμένα:

369

33. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Της ΕΣΑμεΑ: «Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στα ΑμεΑ»,
(Πηγή: https://www.esamea.gr/publications/others/3647-1o-deltio-paratiritirioy-thematon-anapirias-tis-e-s-a-mea-ato-
ma-me-anapiria-oi-ftoxoteroi-metaksy-ton-ftoxon).

34. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Θεματικό Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, «Κοινωνική Ένταξη», 30-10-2017 (Πηγή:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_social_inclusion_el.pdf και Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, κ.α. «Ευρωπαϊκή πλατ-
φόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και
εδαφική συνοχή» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0758&from=IT. 
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1) Επανακαθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των
Τμημάτων Ένταξης με σκοπό την πλήρη ένταξη
των μαθητών/ριών και θεσμοθετήθηκε η υλοποί-
ηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης μεταξύ μα-
θητών /ριών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σχολικών μονάδων
γενικής εκπαίδευσης35,

2) Ανασυγκροτήθηκε η ειδική επαγγελματική εκ-
παίδευση με τον νέο τύπο σχολείου το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.
και τη δυνατότητα των αποφοίτων του να έχουν
δικαίωμα συνέχισης φοίτησης στο Μεταλυκειακό
Έτος - Τάξη Μαθητείας36,

3) Καθορίστηκαν νέα ωρολόγια προγράμματα των

Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημο-
τικών Σχολείων της χώρας, με τη γενίκευση του
Ολοήμερου Προγράμματος37 και

4) Τέλος, ο ν. 4547/201838, χωρίς να αποτελεί νόμο
για την ειδική εκπαίδευση, περιέχει ρυθμίσεις ενταγ-
μένες στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος, οι
οποίες αφορούν και την εκπαίδευση των παιδιών με
αναπηρία. Οι ρυθμίσεις αυτές, αν και δεν επέφεραν
αλλαγές στη δομή της ειδικής αγωγής, λαμβάνουν
υπόψη την κοινωνική διάσταση της αναπηρίας και
τους φραγμούς στην εκπαίδευση και φέρουν σαφώς
ενταξιακό πρόσημο. Συγκεκριμένα:
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35. Άρθρο 82 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», Νόμος 4368/2016, «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκ-
παίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ τ. Α΄ 21.

36. Άρθρο 48 «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», Νόμος 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση,
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ τ. Α΄ 159.

37. Υπουργική Απόφαση 100371/Δ3/15-6-2017, «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδι-
κού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου», ΦΕΚ τ. Β΄ 2103.

38. Νόμος 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
ΦΕΚ τ. Α΄ 102.
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α) Εισήγαγε για πρώτη φορά ρητώς τον ορισμό της
ενταξιακής εκπαίδευσης, ως «την εκπαιδευτική προ-
σέγγιση η οποία συνεκτιμά τις ανάγκες της ετερογένειας
του μαθητικού πληθυσμού και αποσκοπεί στην άρση των
φραγμών στη μάθηση και στη διασφάλιση της ισότιμης
πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό όλων των μαθητών,
συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία» και

β) Ίδρυσε τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), τα οποία αντικα-
τέστησαν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., αναβαθμίζοντας το ρόλο
τους, θέτοντας ως σκοπό της λειτουργίας τους τη
διασφάλιση της  ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαι-
ρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό με
την υποχρέωση εντοπισμού και των δομικών
φραγμών του περιβάλλοντος και αυξάνοντας τις

θέσεις του προσωπικού τους.

Η στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. των Ιονίων Νησιών,
σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και διοικητι-
κό προσωπικό39, προβλέφθηκε40 όπως στον παρα-
πάνω πίνακα:

3. Η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα
Επτάνησα, σήμερα:

Α) Η εκπαίδευση των μαθητών/ριών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ιόνια Νη-
σιά, κατά το σχολικό έτος 2019-20, όσον αφορά
το πλαίσιο φοίτησης αποτυπώνεται όπως παρα-
κάτω:
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39. ΠΕ60 Νηπιαγωγοί με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, ΠΕ70 Δάσκαλοι με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, ΠΕ02 Φιλόλογοι με εξειδίκευση
στην ΕΑΕ, ΠΕ03 Μαθηματικοί με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, ΠΕ04 κλάδοι Φυσικών Επιστημών με εξειδίκευση στην ΕΑΕ,
ΠΕ23 Ψυχολόγοι, ΠΕ30 Κοινωνικού Λειτουργοί, ΠΕ21 Λογοθεραπευτές, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτές, ΠΕ29 Εργοθεραπευτές,
Ε.Π. Εκαπιδευτικοί ΔΕ με εξειδίκευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Δ.Γ. Διοικητικοί Γραμματείς. 

40. Υπουργική Απόφαση 129064/ΓΔ5/27-7-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική
στον επαγγελματικό προσανατολισμό», ΦΕΚ τ. Β΄ 3233.
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Ειδικότερα, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) των Ιόνιων Νη-
σιών και ο αριθμός των μαθητών/ριών που φοι-

τούν σε αυτές, κατά το σχολικό έτος 2019-2020,
είναι:
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41. Το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας λειτούργησε το σχολικό έτος 2020-21 με οχτώ (8) μαθητές/ριες ενώ το 2ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο Κέρκυρας δεν έχει λειτουργήσει ακόμα.
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Β) Ο τρόπος εκπαιδευτικής υποστήριξης, των
μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρία που φοιτούν στα σχολεία πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελ-

ματικής εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά, κατά το
σχολικό έτος 2019-2020, αποτυπώνεται όπως
στον παρακάτω πίνακα:  
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Από την παρουσίαση της πορείας των ιδρύσεων δο-
μών και πλαισίων κατάλληλων για την κάλυψη των
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και
μαθητριών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων και από τα δεδομένα φοίτη-
σης σε αυτές παρατηρείται σταδιακά μία αύξηση των
ποσοτικών μεγεθών της προσφερόμενης εκπαίδευ-
σης, κυρίως στο πλαίσιο του γενικού σχολείου. Το
0,95% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της
Περιφέρειας φοιτά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ενώ 2.114 μαθη-
τές/ριες, ποσοστό 7,02%, δέχονται κάποιου είδους ει-
δικής εκπαιδευτικής υποστήριξης εντός του πλαισίου
των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η εις βάθος αποτύπωση του τρόπου ανάπτυξης της

παρεχόμενης εκπαίδευσης για τους μαθητές με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα
Ιόνια Νησιά  υπερβαίνει της στοχοθεσίας και των
δυνατοτήτων του παρόντος άρθρου. Η περαιτέρω
μελέτη της επίδρασης παραμέτρων όπως το έργο
των υπηρεσιών διάγνωσης, εκπαιδευτικής αξιολό-
γησης και υποστήριξης καθώς και οι πρωτοβουλίες
μίας σειράς κοινωνικών φορέων που ανέπτυξαν
δομές άτυπης εκπαίδευσης ως προς την αλλαγή
των κοινωνικών στάσεων και την ανάδειξη του δι-
καιώματος για ισότιμη εκπαίδευση όλων των μα-
θητών κρίνεται σημαντική, καθώς  θα συνέβαλε
στον σχηματισμό μίας ακόμα πιο ολοκληρωμένης
εικόνας για την εκπαίδευση και την ψυχοκοινωνι-
κή ένταξη των παιδιών με αναπηρία στα Ιόνια
Νησιά.

374

Δ΄ Ιδιαίτερες πτυχές της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας

Βιβλιογραφία
Braddock, D. L., Parish, S. L. (2001), «Η θεσμική ιστορία της αναπηρίας», Albrecht, G. L., Seelman, K. D., Bury,

M., (επιμέλεια), Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε., (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης), (2019).
Εγχειρίδιο Σπουδών στην Αναπηρία - Σύγχρονες πολυεπιστημονικές θεωρήσεις. Αθήνα, Πεδίο.

Γκούσης, Α., 1960, «Χρήστος Τσιριγώτης - Απασχολησιοθεραπεία, Προσπάθεια εφαρμογής των αρχών
του», Κέρκυρα.

Ζώνιου-Σιδέρη Α., Ντεροπούλου-Ντέρου Ε., Βλάχου-Μπαλαφούτη Α., 2012, «Αναπηρία και Εκπαι-
δευτική Πολιτική», Πεδίο, Αθήνα.

Καραμανωλάκης, Β., 1998, «Το Δρομοκαΐτειο Φρενοκομείο: 1887-1903, «Όψεις της εγκατάστασης ενός
Ιδρυματικού Θεσμού», Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων,
https://doi.org/10.12681/mnimon.666.  

Καραμανωλάκης, Β., 2007, Περιοδικό APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ τχ. 104.

Κουρκουμέλης Ν. Κ., 2002, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας
(1816-1864), Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων.

Κουρκουμέλης Ν. Κ. 2005, «Εκπαιδευτικά της νήσου Ζακύνθου», Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δωδώνη, Ιστορία και Αρχαιολογία, Α΄ μέρος 1800-1836, τ. ΛΔ΄
και Β΄ μέρος 1836-1864, τ. ΛΕ΄.

Λασκαράτος Ιωάννης, 1984, διατριβή επί Υφηγεσία, «Πρόληψη της Αρρώστιας και Κοινωνική Προστασία
στα Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας (1815-1864)», Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών,
https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/25102#page/1/mode/2up. 

Παλατιανός, Α., (1882), Τυφλοί και Κωφάλαλοι εν Ελλάδι, Τυπογραφείο «Κοραής» Ι. Νακαμούλη, Κέρκυρα.

Παλατιανός, Α., (1882), Δοκίμιον περί εφαρμογής εις την ελληνικήν γλώσσαν τής αναγλυπτογραφίας
Βράιλ προς εκπαίδευσιν των τυφλών, Τυπογραφείο «Κοραής» Ι. Νακαμούλη, Κέρκυρα.

Πλουμπίδης, Δ., 1989: 205-206 «Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Θεσμοί, ιδρύματα και κοινωνικό
πλαίσιο 1850-1920», Εξάντας, Αθήνα.

Στυλιανίδης, Σ., Θεοχαράκης, Ν., Χονδρός, Π.Χ., 2007, Περιοδικό APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ, τχ. 105.

Τσαβαλιά Παρασκευή, 2015, «Η ιστορία τού Οίκου Τυφλών της Ελλάδος», Διπλωματική εργασία, ΠΜΣ
«Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία» - Κατεύθυνση: Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία, Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο, Φηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδημος,

http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&lang=el&pid=iid:13528. 



375

Παναγιώτης Κασσιανός: Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευιικές ανάγκες στα Ιόνια Νησιά

Τσηριγώτης, Χ., 1878, «Στατιστική του Εν Κερκύρα Φρενοκομείου του έτους 1877», Εθνικό Τυπογραφείο. 

Τυπάλδος-Πρετεντέρης, Χ., 1856, «Περί της εν Κερκύρα χολέρας, κατά το 1855». Κέρκυρα, Εν τω Τυπο-
γραφείο της Κυβερνήσεως.

Chalaza V., Tsakas C., Kavoulakos K.I., 2020, “From Charity to Welfare: Disability Movement, Institutional
Change and Social Transformation in Post-Dictatorial Greece, 1974–81” Vol 40, No 3 (2020) (dsq-
sds.org).

Νομοθεσία
Βασιλικό Διάταγμα της 12-10-1895 «Περί εγκρίσεως ρήτρας της από 23 Ιουλίου 1889 ιδιογράφου δια-

θήκης του Αντωνίου Παλατιανού ποτέ Κωνσταντίνου», ΦΕΚ 101/Γ/17-10-1895.

Νόμος 1143/1981 «Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινω-
νικής μέριμνας των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων», ΦΕΚ τ. Α΄, 80.

Νόμος 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις», ΦΕΚ τ. Α΄, 167. 

Νόμος 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ, τ. Α΄, 78.

Νόμος 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ΦΕΚ
τ. Α΄ 199.

Νόμος 4368/2016, «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατά-
ξεις», ΦΕΚ τ. Α΄ 21, Άρθρο 82 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

Νόμος 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατά-
ξεις», ΦΕΚ τ. Α΄ 159, Άρθρο 48 «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

Νόμος 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
ΦΕΚ τ. Α΄ 114, παρ. 6 του άρθρου 70 «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Νόμος 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», ΦΕΚ τ. Α΄ 102.

Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 21, ΦΕΚ A΄ 211/2019.

Υπουργική Απόφαση 129064/ΓΔ5/27-7-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκ-
παίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων
που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό», ΦΕΚ Β΄ 3233.

Υπουργική Απόφαση 100371/Δ3/15-6-2017, «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προ-
γράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου», ΦΕΚ τ. Β΄ 2103. 

Πηγές από διαδίκτυο
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ-

ΠΗΡΙΑΣ «Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στα ΑμεΑ», (Πηγή: https://www.esamea.gr/
publications/others/3647-1o-deltio-paratiritirioy-thematon-anapirias-tis-e-s-a-mea-atoma-me-
anapiria-oi-ftoxoteroi-metaksy-ton-ftoxon).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Θεματικό Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, «Κοινωνική Ένταξη», 30-
10-2017 (Πηγή: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thema-
tic-factsheet_social_inclusion_el.pdf. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, κ.α.
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού:
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0758&from=IT.

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 3-5-2010, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=158256.


