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Πε ρί ληψη 
 

Η παρούσα ερευνητι κή μελέτη έχει  σκοπό να μελετήσει  την ποι ότητα ζ ωής  τ ων 

ατόμων με  αναπηρί α και  συγκεκρι μένα ατόμων με  οπτι κή,  ακουστι κή ή χρόνι ες 

ασθένει ες όπως  σκλήρυνση κατά πλάκας  καθώς και  να εξετάσει  την επίδραση της 

αποδοχής  και  προσαρμογής  στην αναπηρί α στη δι αμόρφωση του ψυχολογι κού ευ ζην 

τ ων ατόμων  και  της  σεξουαλι κότητάς  τους.  Από τη στατι στι κή ανάλυση προέκυψε 

ότι  το εί δος  της  αναπηρίας  επηρεάζει  την αυτοπεποί θηση τ ων ατόμων με αναπηρί α, 

το αν ται ρι άζουν με  τους  άλλους  καθώς  και  την ύπαρξη περι σσότερων αδυναμι ών 

από τους  άλλους  ανθρώπους.  Επί σης,  η αυτοπεποί θηση τ ων ατόμων με αναπηρί α 

σχετι κά με  τι ς  σεξουαλι κές  τους  επι δόσεις,  η έκφραση τ ων σεξουαλι κών τους 

επι θυμι ών,  καθώς  και  το αν  τα άτομα αυτά δι στάζουν να ζητήσουν αυτό που θέλουν 

στη σεξουαλι κή τους  ζ ωή,  φαί νεται  πως  δι αφοροποι ούνται  ανάλογα με  το εί δος  της 

αναπηρί ας  τους,  ενώ φαί νεται  πως  δε  σχετίζεται  καθόλου το εί δος  της  αναπηρί ας  με 

την πι θανή απογοήτευση τους  από την ποι ότητα της  σεξουαλι κής  τους  ζ ωής.  Ακόμη, 

η ποι ότητα ζ ωής  όπως  και  η σεξουαλι κότητα τ ων ατόμων με αναπηρί α, 

δι αφοροποι ήθηκε  με  βάση δημογραφι κά χαρακτηρι στι κά όπως  η εργασι ακή  

κατάσταση,  το μορφωτι κό επί πεδο,  τι ς συνθήκες  δι αβί ωσης  και  το μηνι αίο ει σόδημα. 

Τα αποτελέσματα συζητούνται  με  βάση την προϋπάρχουσα βι βλι ογραφί α,  ενώ 

κατατί θενται  και  προτάσεις γι α ανάπτυξη περεταί ρω ερευνητι κής  δραστηρι ότητας 

στο υπό διερεύνηση θέμα.  
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Abstract 
 

Thi s  research st udy aims  t o st udy t he qualit y of  life of  peopl e wit h di sabilities, 

particul arl y t hose wit h vi sual,  acoustic or  multi pl e scl erosis,  as  well  as  t o exa mi ne t he 

i mpact  of  ad mi ssi on and adapt ati on on disability i n shapi ng t he psychol ogi cal 

well bei ng and sexualit y of  peopl e.  St atistical  anal ysis has  reveal ed t hat  the t ype of 

di sability affects t he self-confi dence of  peopl e wi th di sabiliti es,  whet her  they fit  wit h 

ot hers  and t he fact  t hat  there are more weaknesses  t han ot her  peopl e.  Al so,  t he self-

confi dence of  peopl e with di sabilities  about  t heir  sexual  perfor mance,  t he expressi on 

of  t heir  sexual  desires,  and whet her  t hey are rel uct ant  t o seek what  t hey want  i n t heir 

sexual  li ves,  see ms  t o vary accordi ng t o t heir  di sabilit y,  and it  see ms  t hat t he t ype of 

di sability i s  not  rel ated t o t heir  possi bl e di sappoi nt ment  wit h t he quality of  t heir 

sexual  life.  Moreover,  the qualit y of  life as  well  as  t he sexualit y of  peopl e wit h 

di sabilities  varied on t he basis of  de mographi c charact eristics  such as  work sit uati on, 

educati onal  l evel  and mont hl y i ncome.  The results are di scussed on t he basis  of  t he 

pre-existi ng bi bli ography,  while pr oposals  are made f or  t he devel opment  of  f urt her 

research acti vit y i n t he subj ect under i nvesti gati on.   
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sexualit y 

 

 

 

 


