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Συνέντευξη με τον Ανδρέα Κουζέλη 

Ελένης Στυλιανάκη και Κατερίνας Βασιλείου 

 

Η εμπειρία του στην εκπαίδευση 

Ολοκλήρωσα τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας 1980 – 

1990 στο ειδικό γυμνάσιο – λύκειο του εθνικού ιδρύματος αποκατάστασης αναπήρων. Σε ένα 

περιβάλλον «ειδικό» άρα εξ’ ορισμού αντι-ενταξιακό. Ήταν πάρα πολλοί οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι μέσα στο συγκεκριμένο αντι-ενταξιακό περιβάλλον έδιναν αγώνα για να κατανοήσουμε 

πρώτοι όλοι εμείς οι μαθητές ότι η ισότιμη εκπαιδευτική ένταξη στο γενικό εκπαιδευτικό 

πλαίσιο είναι δικαίωμα το οποίο αποστερούμαστε. Η παραπάνω αντίφαση περιγράφει το 

ευρύτερο περί ένταξης πεδίο συζήτησης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Προβάλλουμε την 

αυτονόητη αναγκαιότητα της ένταξης ως θεωρία χωρίς όμως να υπάρχει μια αντίστοιχη 

πραγματικότητα που να αναδεικνύει τη θεωρία στην πράξη, ούτε καν σοβαρές προσπάθειες 

πιλοτικής υλοποίησης αυτής της πραγματικότητας που λειτουργούν ως ελκτικά πρότυπα. Μόνο 

... θεωρία! Την ένταξη στο γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο την βίωσα ως φοιτητής του Παντείου 

Πανεπιστημίου και ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπειρία. Σε πρώτη φάση, ως φοιτητής, 

διαπίστωσα έναν ιδιότυπο προστατευτισμό απέναντι όχι μόνο σε μένα αλλά στο σύνολο των 

φοιτητών με αναπηρία, ο οποίος δεν είχε να κάνει με την μη διαθεσιμότητα των λεγόμενων 

εύλογων προσαρμογών ώστε να μπορώ να μετάσχω επί ίσοις όροις στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αλλά με ... χατηρικές διαθέσεις που ευθέως παρέπεμπαν σε μειωμένες προσδοκίες 

και/ή χαμηλή εκτίμηση για τις δυνατότητες και προοπτικές μου. Αντίδοτο σε αυτό το κλίμα 

χαμηλών προσδοκιών ήταν – επιτρέψτε μου – η υψηλή μου αυτοεκτίμηση. Αρνήθηκα τον 

χατηρικό προστατευτισμό, απαίτησα ίσους όρους και εντέλει τους επέβαλα. Το συμπέρασμά 

μου; Διαπίστωσα εύλογη προσαρμογή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην οποία μετείχα στον 

υψηλότερο πήχη που έμπρακτα αξίωσα. Είμαι βέβαιος πλέον ότι ειδικότερα σε επίπεδο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο ρόλος των φοιτητών με αναπηρία – είτε λειτουργούν μεμονωμένα 

είτε οργανωμένα – είναι κρίσιμος, υπό την έννοια ότι αυτοί και μόνον αυτοί μπορούν να 

αρνηθούν στην πράξη το κλίμα χαμηλών προσδοκιών, συμπαρασύροντας αληθώς ενταξιακά την 

όλη εκπαιδευτική λειτουργία και διαδικασία.     

Η άποψη του για το ρατσισμό, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις προς τα άτομα με 

αναπηρία στην ελληνική κοινωνία. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 – 2000 υπήρξε ένας προοδευτικός αέρας στην δημόσια 

συζήτηση σχετικά με την αναπηρία και την ισοτιμία δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. 

Τέθηκαν μπόλικα ζητήματα με προοδευτικό τρόπο, γεννήθηκε μια αίσθηση ότι η προοδευτική 

αντιμετώπιση των θεμάτων αναπηρίας είναι... περίπου κεκτημένη. Όμως, σε αντιστοίχιση με τα 
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όσα προανέφερα για την εκπαιδευτική ένταξη, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ένα αξιόπιστο 

πέρασμα από την θεωρία στην πράξη. Όποτε επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο απέτυχε, ήταν... μισό, με 

κομβικές ευθύνες και του λεγόμενου οργανωμένου αναπηρικού κινήματος. Σήμερα, στο γύρισμα 

των χρόνων, σε εποχές επανάκαμψης του συντηρητισμού, σε άγριες εποχές ενεργοποίησης των 

αντιδραστικότερων κοινωνικών αυτοματισμών, αποδεικνύεται ότι όταν η πρόοδος σε «χρόνους 

καλούς» εξαντλείται στην θεωρία οι άμυνες απέναντι στον ακραίο συντηρητισμό και τους 

εκφραστές του στα «δίσεκτα χρόνια» είναι αδύναμες. Ρατσισμός, στερεότυπα, προκαταλήψεις; 

Πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, είναι διαρκής και αέναη η σύγκρουση της 

συντήρησης με την πρόοδο. Σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί στο έπακρο. Οφείλει η προοδευτική 

πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας να συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι δεν είναι στατικό 

αλλά συγκρουσιακό. Μόνο επιβάλλοντας στην πράξη τις προοδευτικές πολιτικές αναχαιτίζουμε 

τις αντιδραστικές λογικές που ακατάπαυστα από την δική τους πλευρά διεκδικούν να 

επικρατήσουν.  

Η εμπειρία του από την συμμετοχή του στους φορείς οργανωμένης εκπροσώπησης των 

ατόμων με αναπηρία 

Τα άτομα με αναπηρία κουβαλούσαν επί χρόνια, και μάλλον δικαιολογημένα οφείλω να 

ομολογήσω, το στίγμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Όταν τους 

δόθηκε η ιστορική ευκαιρία από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας 

2000 – 2010 να κατοχυρώσουν αληθώς παρεμβατικό δημόσιο λόγο και ρόλο, αποδείχτηκε ότι ο 

στιγματισμός των πολλών προηγούμενων δεκαετιών λειτούργησε ως απωθημένο και εντέλει ... 

βαρίδι. Διατυμπάνισαν την πρόοδο στην θεωρία αλλά δεν την υπηρέτησαν στην πράξη. 

Συντήρησαν το φαινόμενο του παγωμένου χρόνου, δηλαδή την διαρκή αναπαραγωγή των 

αυτονόητα δίκαιων αιτημάτων χωρίς όμως τον αξιόπιστο και όπου χρειάζεται επιθετικό έλεγχο 

της άρνησης εφαρμογής τους στην πράξη. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο, της συμπόρευσης με 

την πολιτική εξουσία στην αναπαραγωγή διαρκούς προοδευτικής ρητορικής χωρίς αντιστοίχιση 

στην πράξη, που αντανακλά το απωθημένο κοινωνικού ρόλου στο οποίο προαναφέρθηκα. 

Πρακτικά πρόκειται για σταδιακή αλλοίωση του φυσικού ρόλου του αναπηρικού κινήματος, το 

οποίο από ελεγκτής των πολιτειακών υστερήσεων μεταλλάχτηκε σε ταπεινό συνοδοιπόρο των 

αρμοδίων της πολιτείας. Σε επίπεδο κορυφής, κάποιοι λειτούργησαν ως επαγγελματίες των 

δημοσίων σχέσεων, σε ότι αφορά την βάση με την πάροδο των χρόνων συρρικνώθηκε σε μεγάλο 

βαθμό. Συμπερασματικά: Στην τελευταία εικοσαετή του φάση το ελληνικό αναπηρικό κίνημα 

ουδόλως συνέβαλλε στην αναγκαιότητα δημιουργίας ανθεκτικής προοδευτικής άμυνας, το 

οποίον αποδεικνύεται από τον εντελώς περιθωριακό ρόλο του και σήμερα που οι όποιες δομές 

και λειτουργίες ενταξιακού χαρακτήρα στην χώρα συντρίβονται. Ελπίζω, στην επόμενη φάση 

του κοινωνικού παιχνιδιού, στην επόμενη φάση της αέναης σύγκρουσης ανάμεσα σε πρόοδο και 

συντήρηση, να ξεπεταχθούν νέες προχωρημένες πρωτοπορίες απαλλαγμένες από τα απωθημένα 

των παλαιότερων και από το σύνδρομο της αναγνώρισης κοινωνικού ρόλου. Είμαι αισιόδοξος.   
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Η εμπειρία του μέσα από την έκδοση του ένθετου «Ανάμεσα» με θεματολογία γύρω από 

την αναπηρία. 

‘Όταν κυκλοφόρησε το «Ανάμεσα»  δημιούργησε ένα μικρό σοκ στην μέχρι τότε «ήσυχη» 

δημόσια συζήτηση για θέματα ισότητας δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Τούτο διότι δεν αρκέστηκε 

στην καταγραφή των προοδευτικά αυτονόητων στην θεωρία αλλά «πέρασε» και στην 

στοχευμένη κριτική και έλεγχο της εξουσίας για την μη εφαρμογή τους στην πράξη. Το 

«Ανάμεσα»  δεν ήταν εκπαιδευτικό περιοδικό που απλώς έδινε βήμα στο προοδευτικό 

αυτονόητο, ήταν κύρια δημοσιογραφικό – πολιτικό περιοδικό που έπραττε το δημοσιογραφικό 

αυτονόητο, δηλαδή τον έλεγχο της εξουσίας. Σε ποιόν βαθμό αλλά και με ποιόν τρόπο 

παρενέβησαν οι εκφραστές της αντιδραστικής πατερναλιστικής αντίληψης; Μα με τον πάγιο 

τρόπο που χρησιμοποιούν οι εξουσίες, δηλαδή την απόπειρα εξαγοράς. Προσφέροντας ισχυρό 

οικονομικό αντίτιμο αξίωσαν συμμετοχή επί της έκδοσης και επί του περιεχομένου της ώστε να 

επανέλθει η ισορροπία ανάμεσα στην ανεμπόδιστη διατύπωση των προοδευτικών αυτονόητων 

στη θεωρία (μια πλευρά) και στην μη στοχευμένη κριτική των αντιδραστικών εφαρμογών στην 

πράξη (δεύτερη πλευρά). Ώστε, εντέλει, να επανέλθει ο παγωμένος χρόνος, να πάψουν να 

υπάρχουν καλοί και κακοί, προοδευτικοί και αντιδραστικοί άνθρωποι και πολιτικές, να μην 

δημιουργούνται πεδία σύγκρουσης. Με την μέθοδο της οικονομικής εξαγοράς δεν κατόρθωσαν 

να αλλοιώσουν το «Ανάμεσα»  όμως συνέβαλαν στην διαδικασία διακοπής της έκδοσής του. 

Τούτο διότι η άρνηση από πλευράς του δημοσιογραφικά υπεύθυνου από πλευράς της 

εφημερίδας να αποδεχτεί τέτοιου είδους παρέμβαση κατέστησε την έκδοση οικονομικά μη 

προσοδοφόρα και άρα με ημερομηνία λήξεως. Ουδέν το αξιοπερίεργον. Η οικονομική δύναμη 

και τα συμφέροντα είναι αποκλειστικά συνδεδεμένα με τον χώρο της αντίδρασης, της 

φιλανθρωπίας και του πατερναλισμού, όχι με την διεκδίκηση προοδευτικών εξελίξεων.  

Αποδοχή της κυκλοφορίας του «Ανάμεσα»  από ΜΜΕ και κοινή γνώμη -Αιτία διακοπής 

κυκλοφορίας του. 

Σίγουρα το «Ανάμεσα»  δεν ήταν προϊόν της ωρίμανσης των ελληνικών ΜΜΕ αλλά επιλογή της 

πλέον προοδευτικής κατά τεκμήριον ελληνικής εφημερίδας που το φιλοξένησε, όμως από την 

άλλη είναι ακόμα πιο σίγουρο ότι η κυκλοφορία του «Ανάμεσα»  ωρίμασε σε μεγάλο βαθμό τον 

ευρύτερο δημοσιογραφικό λόγο περί θεμάτων αναπηρίας. Μετά το «Ανάμεσα», οι τυπικές 

ηλιθιότητες περί ατόμων με ειδικές ικανότητες – ηρώων της ζωής και αντίστοιχα ευτελιστικά 

της ατζέντας διεκδικήσεων των αναπήρων άρχισαν να περιορίζονται, ξεκίνησαν να 

επανέρχονται με ένταση τα τελευταία δύο τρία χρόνια της επανάκαμψης του ακραίου 

συντηρητισμού. Σε ότι αφορά το ερώτημά σας για την Κοινή Γνώμη, δυσκολεύομαι δυστυχώς 

να αντιληφθώ πώς αυτή ορίζεται. Αυτό που μπορώ να απαντήσω είναι ότι το «Ανάμεσα»  

λειτούργησε ως «καταφύγιο» έκφρασης δημόσιου λόγου όλων όσοι εξέφραζαν με την πράξη και 

στάση τους την διεκδίκηση προοδευτικών πολιτικών ισοτιμίας δικαιωμάτων. Γιατί σταμάτησε 

να κυκλοφορεί; Εκτός από την αντιδραστική παρέμβαση στην οποία αναφέρθηκα, οφείλω να 

επισημάνω πρόσθετα ότι ρόλο στην διακοπή έπαιξε και η ανώριμη στάση στελεχών της ηγεσίας 
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του αναπηρικού κινήματος. Η υψηλή κυκλοφορία του «Ανάμεσα»  σήμαινε και ευρύτατο 

δημόσιο ακροατήριο και επιρροή, στο όνομα λοιπόν της απεγνωσμένης ανάγκης για κοινωνικό 

ρόλο κάποιοι αντιλήφθησαν το «Ανάμεσα» και ως εργαλείο υπηρέτησης προσωπικών τους 

εξουσιαστικού χαρακτήρα επιδιώξεων. Η εμμονή τους, που εκφράστηκε με διαρκή πίεση προς 

την εφημερίδα, λειτούργησε από την τελευταία ως ικανό άλλοθι για τη διακοπή του περιοδικού 

δεδομένης και της άρνησης αλλοίωσης του προφίλ του στο όνομα της χρηματοδότησης. Η όλη 

ισορροπία προσφέρει ένα τρανό παράδειγμα του πώς οι παθογένειες και απωθημένα εντός του 

αναπηρικού χώρου, ασυνείδητα έστω, υπηρετούν το παιχνίδι της αντίδρασης.  

Εμπειρία από την ίδρυση ιδιωτικής εκδοτικής επιχείρησης. 

Η επιχείρηση «Εκκίνηση» δημιουργήθηκε και απέκτησε υπόσταση την περίοδο 1997 – 1998. 

Ήταν το προσωπικό μου στοίχημα και ρίσκο στην αναγκαιότητα να υπερασπιστώ την αυτονομία 

τόσο του δικού μου δημόσιου προφίλ όσο και ευρύτερα των λογοτεχνών με αναπηρία. 

Επιγραμματικά εξηγούμαι: Όταν ολοκλήρωσα το πρώτο μου βιβλίο συνάντησα μεγάλη 

διαθεσιμότητα από εκδοτικούς οίκους για την κυκλοφορία και προβολή του. Όμως, ο τρόπος 

προβολής που μου εισηγούντο όλοι συμπεριλάμβανε με έντονο και πιεστικό τρόπο την κατ’ 

αυτούς αναγκαιότητα να προβληθεί σε πρώτο πλάνο η αναπηρία μου. Και τούτο, παρά την κοινή 

όλων άποψη ότι το βιβλίο ήταν ενδιαφέρον και αξιόλογο. Στο όνομα της εμπορευσιμότητας – 

έτσι μου έλεγαν – πρέπει να αξιοποιηθεί η αναπηρία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η προσέγγιση 

συνιστά το διαλεκτικό αντίθετο όσων πιστεύω μια ζωή και προσπαθώ να εφαρμόζω στην πράξη, 

άρα για μένα η δημιουργία αυτόνομης εκδοτικής επιχείρησης ήταν μονόδρομος. 

Συνειδητοποιώντας ότι η ίδια ακριβώς παθογένεια, δηλαδή η πατερναλιστική «αξιοποίηση» της 

αναπηρίας δεν θα μπορούσε παρά να αφορά και τους λοιπούς λογοτέχνες ή υποψήφιους 

λογοτέχνες με αναπηρία, θεώρησα τότε ότι η «Εκκίνηση» μου ήταν και μια δική τους 

δυνατότητα αυτονομίας που θα έσπευδαν να αξιοποιήσουν. Στο τελευταίο έπεσα έξω. 

Υπερίσχυσε η διάχυτη στον αναπηρικό χώρο παθογένεια που εκφράζεται και με έναν ιδιότυπο 

εσωτερικό – εσωστρεφή ανταγωνισμό, δεν υπήρξε η αναμενόμενη ζήτηση. Δεν πειράζει, είναι 

κάτι παραπάνω από κρίσιμη η εμπειρία που αποκόμισα και επεξεργάστηκα. Η «Εκκίνηση»  επί 

χρόνια παρήγαγε επικοινωνία (κλαδικά και τοπικά περιοδικά) στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο με 

ένα ιδιαίτερο στίγμα που απέδιδε σε βάθος θέλω να πιστεύω την συγκρουσιακή βάση του 

ευρύτερου κοινωνικού παιχνιδιού.      

 Λογοτεχνική διαδρομή. 

Νομίζουμε ή θέλουμε να νομίζουμε ότι πραγματοποιούμε ή ότι μπορούμε να πραγματοποιούμε 

άπειρες διαδρομές στη ζωή, όμως στην πραγματικότητα όλες μας οι διαδρομές είναι αιχμάλωτες 

στα σημεία αναφοράς της πρώτης ζωτικής μας διαδρομής. Πρακτικά, ο άνθρωπος δεν είναι παρά 

ένας μηχανισμός από άμυνες, ενοχές, συνήθειες και συμπεριφορές που έχουν καθοριστικά 

δημιουργηθεί μέχρι τα τέσσερα πέντε χρόνια ζωής και έκτοτε διαρκώς αναπαράγονται. Η 

λεγόμενη εξέλιξη για την οποία όλοι υποτίθεται μιλούν και όλοι προσπαθούν, δεν είναι παρά μια 



5 

προσπάθεια εξέλιξης κάποιων κρίσιμων λεπτομερειών, η βάση ή αλλιώς το οικοδόμημα δεν 

μπορεί να αλλάξει. Εξ’ ου και η αντίληψη εκ μέρους των πολλών της όποιας υφής αληθινής 

επανάστασης ως ουτοπίας ή ως απειλής. Τον κύκλο της ανθρώπινης μετριότητας, χωρίς 

ηθικολογίες και περιττά σχόλια, επιδιώκω να αποδώσω στους «Επισκέπτες Ονείρου», το πρώτο 

βιβλίο μου. Μια απλή ανθρώπινη καθημερινή ιστορία με επίκεντρο μια γυναίκα που στους 

φαλλοκρατικούς καιρούς μας διεκδικεί την εκπλήρωση του ερωτικού της ονείρου είναι το θέμα 

του δεύτερου βιβλίου μου. Η ανακύκλωση της ανθρώπινης μετριότητας και συντηρητισμού 

αποτυπώνεται στην διεκδίκηση της γυναίκας και τα αποτελέσματά της, ο τίτλος του βιβλίου – 

«Ήττα» – μιλάει από μόνος του. Στην «Καταπακτή», το τρίτο βιβλίο μου, χρησιμοποιώ την 

γλώσσα της ποίησης, όχι τυχαία. Μόνο ποιητική αδεία μπορούν να διεκδικήσουν νόημα και 

περιεχόμενο οι ρωγμές που δημιουργούν ορατότητα στην φαντασίωση της απελευθέρωσης, μόνο 

η ποίηση μπορεί να πλάσει έτσι το όνειρο της ελευθερίας ώστε να μοιάζει ρεαλιστικό και τελικά 

διεκδικήσιμο. Βλέπετε λοιπόν ότι τα τρία βιβλία μου είναι συνδεδεμένα, προϊόντα του «δικού 

μου» υπαρξιακού μηχανισμού. Πώς περιγράφεται ο τελευταίος; Χμμμ, νομίζω ότι δεν είναι δική 

μου υπόθεση η απάντηση. Μπορώ όμως να σας βοηθήσω, ισχυριζόμενος ότι διδάχτηκα από τα 

πρώτα βήματά μου στην ζωή να αντιστέκομαι στις αυταπάτες, να αντιμετωπίζω κατάματα την 

αντιδραστική στερεοτυπική λογική των πολλών και να μην εξαρτώμαι από κάθε λογής 

προστάτες...  

Μη διακριτή η ενασχόληση με την αναπηρία στο λογοτεχνικό του έργο.  

Η προσωπική εμπειρία του κάθε λογοτέχνη εξ’ ορισμού αποτυπώνεται στο έργο του, στο τρόπο 

που αντιλαμβάνεται, αναλύει και αποδίδει τα πράγματα. Ο κάθε λογοτέχνης γράφει μέσω της 

εμπειρίας του και όχι για την εμπειρία του. Από τη διατύπωση της ερώτησης και μόνο 

αντιλαμβάνομαι ότι σας κάνει εντύπωση που δεν είναι διακριτή στο έργο μου ως «κεντρική 

ενασχόληση» η θεματική της αναπηρίας, μέσω αυτής μου της αντίληψης συμπεραίνω 

δευτερογενώς ότι ακόμα και εσείς που ασχολείστε στοχευμένα με την ισότιμη κοινωνική ένταξη 

δυσκολεύεστε να συνειδητοποιήσετε ότι δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια που ειδικά αφορούν τους 

ανθρώπους με αναπηρία και τον κοινωνικό τους ρόλο. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι με αναπηρία 

έχουν μπερδέψει την βιωματική ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα γραφή με την λογοτεχνία, 

υποκύπτοντας λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης στα εξουσιαστικά κελεύσματα που αξιώνουν 

επιτακτικά προσωποπαγείς – εξομολογητικές αφηγήσεις, μια ακόμα όψη της υποταγής στο 

εξουσιαστικό αντιδραστικό παιχνίδι που επιτείνει τη σύγχυση αναφορικά με την αναπηρία και 

υπονομεύει το πεδίο της διεκδίκησης μη υποτελούς κοινωνικού ρόλου. Ξέρετε, 

αντιλαμβανόμενοι ως «στρατευμένο» τον προσωπικό ρόλο μας τον καθιστούμε εξ’ αντικειμένου 

ειδικό ή υποτελή καθιστώντας εξ’ αντικειμένου ειδικό ή υποτελή τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο 

ισότιμου υποκειμένου δικαιωμάτων που υποτίθεται ότι διεκδικούμε...  
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Εμπειρία από την ενασχόληση με τοπικό τύπο και τοπική αυτοδιοίκηση. 

Θα σας απαντήσω πολύ επιγραμματικά. Στην πρώτη φάση της εμπλοκής μου στον χώρο του 

τοπικού τύπου, η αναπηρία μου έγινε «στόχος» πολλών επιθέσεων ανταγωνιστών, 

αποδεικνύοντας ότι ο ρατσισμός δεν είναι προϊόν έλλειψης κουλτούρας ή κακής ενημέρωσης, 

αλλά κατά βάση συγκεκριμένων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών σκοπιμοτήτων και 

συμφερόντων. Ανεβάζοντας τον πήχη της ανάλυσης και ενημέρωσης, διαπίστωσα ότι αυτού του 

χαρακτήρα οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν, χρησιμοποίησα ως μπούμερανγκ την γελοιότητα των 

ρατσιστικών υπαινιγμών ή ύβρεων στοχοποιώντας πλέον εγώ αυτούς που με στοχοποιούσαν και 

θεωρώ ότι εντέλει πρόσφερα ένα ενδιαφέρον κοινωνικό «μάθημα», όχι στους ανταγωνιστές μου 

αλλά στο ευρύτερο κοινωνικό ακροατήριο. Ξέρετε, στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του 

πανεπιστημίου η αξίωση υψηλού πήχη από έναν άνθρωπο με αναπηρία δημιουργεί εύλογες 

προσαρμογές σε όλη τη εκπαιδευτική διαδικασία, όμως στο αγοραίο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

ισχύει μάλλον το αντίθετο. Αν θέλετε, κρατήστε ως «εργαλείο» σχεδιασμού των παρεμβάσεών 

σας την τελευταία διαπίστωση.        

Εμπειρία στη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΔΗ.Κ.ΚΙ. 

Η ιστορία έχει με δυο λόγια ως εξής: Αποδέχτηκα την πρόταση συμμετοχής σε ψηφοδέλτιο 

επικρατείας κόμματος που αυτοπροσδιοριζόταν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, με την 

συμφωνία να αναλάβω πλήρως την διαμόρφωση της ατζέντας σε ότι αφορά το πεδίο των 

ενταξιακών πολιτικών και την εξειδικευμένη προοδευτική προσέγγιση των θεμάτων αναπηρίας. 

Με οργή κατόπιν διαπίστωσα ότι ο ρόλος μου ήταν διακοσμητικός, κατά τα συνήθη όλων των 

πολιτικών κομμάτων και το συγκεκριμένο που υποτίθεται ότι με τίμησε αλλά επί της ουσίας με 

υποτίμησε, δεν ήθελε παρά έναν προβεβλημένο άνθρωπο με αναπηρία στο ψηφοδέλτιο 

επικρατείας του για να «δείξει» και αποδείξει την περιβόητη κοινωνική ευαισθησία. 

Προσβλήθηκα βαθιά, ουσιαστικά με χρησιμοποιούσαν εργαλειακά για να υπηρετήσουν όσα μια 

ζωή ολόκληρη αντιμαχόμουν. Ανταπέδωσα την προσβολή στην πράξη με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο, αποχώρησα καταγγέλλοντας μόλις δύο μέρες πριν τις ελληνικές εκλογές 

του 2000 εκφράζοντας την ίδια περιφρόνηση με αυτήν που είχα εισπράξει. Προφανώς, με βάση 

την πεπατημένη της σιωπηλής υποταγής στο όνομα ενός δήθεν κοινωνικού ρόλου η στάση μου 

κρίνεται αιρετική. Εύχομαι σύντομα η παραπάνω αίρεση και όσα ως μήνυμα εμπεριέχει να 

αποτελέσει δόγμα...  

Λόγος επιλογής του κλάδου σπουδών. 

Απλή είναι η απάντηση στο ενδιαφέρον ερώτημα που θέτετε, εμπεριέχεται στο ίδιο το ερώτημα. 

Η κοινωνιολογία για μένα είναι και επιλογή προς τα μπρος, δηλαδή ένα βήμα προσωπικής 

εξέλιξης, αλλά και ικανοποίηση ενός απωθημένου. Όχι όμως του τυπικού απωθημένου ότι δεν 

σπούδασα αμέσως μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ θεωρητικά θα μπορούσα. Ο 

πυρήνας του απωθημένου, ή αν θέλετε της αίσθησης ενός ελλείμματος που χρωστούσα στον 

εαυτό μου να καλύψω, είχε άμεση σχέση με την όλη προσπάθεια παρέμβασής μου επί σειρά 
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ετών στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο. Ένιωθα ότι χρειαζόμουν περισσότερα εργαλεία για να 

εμβαθύνω την σκέψη μου, να μπορώ να ανατροφοδοτώ την συλλογιστική μου και εντέλει να 

κατανοώ και σαν εξωτερικός παρατηρητής την σχέση αλληλεπίδρασης των παρεμβάσεών μου 

με το ευρύτερο κοινωνικό πεδίο. Με μια κουβέντα, σπούδασα κοινωνιολογία για να μπορώ να 

βαθαίνω τις άμυνές μου απέναντι στις αυταπάτες. Ξέρετε, το πέρασμα από την ζωτική αυταπάτη 

της λογοτεχνίας, στην απατηλή αίσθηση ρεαλισμού της αγοραίας πολιτικής και από κει στην 

ορθολογικοποίηση της επιστήμης, με την σειρά που τα θέτω, είναι πέρασμα σε διαφορετικά 

επίπεδα προσωπικής χειραφέτησης που οφείλουν να συνυπάρχουν. Αρμονικά, χωρίς 

επικαλύψεις, χωρίς ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους...           

Προβολή ντοκιμαντέρ «Emotion Pictures». Σημασία της αναγνωσιμότητας- επωνυμίας. 

Κριτήριο αυτό-επιβεβαίωσης ή εργαλείο για ακόμα μεγαλύτερες και βαθύτερες 

διεκδικήσεις; 

Τα εγκωμιαστικά σχόλια δεν ανταποκρίνονται στην υψηλότατη ποιότητα του ντοκιμαντέρ – για 

ένα λιτό, απλό ντοκιμαντέρ πρόκειται και όχι για κάποιο αριστούργημα – αλλά στην ειδική 

αντιμετώπιση της αναπηρίας και των ατόμων με αναπηρία που υποδηλώνει αντιδραστικές και 

πατερναλιστικές αντιλήψεις. Κριτήριο αυτο-επιβεβαίωσης; Όχι βέβαια, αυτό δα έλειπε, η όποια 

δύναμη της εικόνας δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο αυτο-επιβεβαίωσης, αυτού του είδους τα 

κριτήρια είναι βαθιά δεν μπορούν να συγχέονται με τα επικοινωνιακά τους υποκατάστατα. 

Εργαλείο; Ξέρετε, η ευρύτερη κοινωνική διεκδίκηση δεν είναι προσωπική αποκλειστική 

υπόθεση ώστε η επωνυμία ή η αναγνωρισιμότητα ενός προσώπου να μπορούν να την 

τροφοδοτήσουν ή εμβαθύνουν. Σημασία έχει η αναγνωρισμότητα των προοδευτικών ιδεών και 

πολιτικών.     

Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ «Μηδενική Ανοχή» – «Κίνηση καλλιτεχνών με αναπηρία» - 

Εξήγηση της αναγκαιότητας ακτιβιστικών πράξεων. 

 Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η συντηρητικοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής σκέψης 

στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του λεγόμενου αναπηρικού κινήματος που 

λειτούργησε ως ψευδοπροοδευτικό άλλοθι μιας διαρκώς ολισθαίνουσας προς το 

αντιδραστικότερον πραγματικότητας, θόλωσε σχεδόν ολοκληρωτικά την αναγνωρισιμότητα των 

αληθώς προοδευτικών ιδεών και πολιτικών. Ο ακτιβισμός δεν είναι αυτοσκοπός, είναι εργαλείο 

για να επαναφέρουμε την ορατότητα. Η αναγκαιότητα να ξαναμιλήσουμε επί της ουσίας για την 

διακριτική γραμμή ανάμεσα στην πρόοδο και την αντίδραση, η αναγκαιότητα να την 

ξαναφωτίσουμε, είναι αυτή που οφείλει να καθορίζει τις επιλογές μας. Αν θέλουμε να είμαστε 

αυτό που ισχυριζόμαστε και να μην είμαστε ένας αληθοφανής ισχυρισμός κενός περιεχομένου.      

Επηρεάζει και αν ναι σε ποιο βαθμό η εμπειρία της αναπηρίας την προσωπική ζωή; 

Επιτρέψτε μου να απαντήσω ότι οι προσωπικές πτυχές της ζωής μου δεν έχουν το παραμικρό 

ενδιαφέρον σε ότι αφορά την εργαλειακή χρήση της συγκεκριμένης συνέντευξης. Μόνο ένα 
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σχόλιο σχετικό: Η αναπηρία δεν επηρεάζει την πραγματικότητα της ζωής, η αναπηρία είναι η 

πραγματικότητα την οποία ζω. Γεννήθηκα με σπαστική τετραπληγία, ζω διεκδικώ και υπάρχω 

με σπαστική τετραπληγία. Προφανώς έχω βιώσει ρατσισμό όπως όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία 

σε κοινωνίες συντηρητικές, καταπιεσμένες και καταπιεστικές όπως η Ελληνική ή η Κυπριακή, 

προφανώς έχω βιώσει την παρεμπόδιση στην προσπάθειά μου ισότιμης άσκησης θεμελιωδών 

κοινωνικών δικαιωμάτων και απορρόφησης ζωτικών κοινωνικών αγαθών, προφανώς όλα τα 

παραπάνω αντανακλώνται και στις προσωπικές πτυχές της ζωής. Ε και; Αποτελούν παράλληλα 

και τον κωδικό τιμής μου, την προσωπική περηφάνια που κουβαλάω. 

Το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό: Κατακτιέται αμιγώς «προσωπικά» ή είναι μια 

ευρύτερη κοινωνική διεκδίκηση στην οποία εντάσσεται η προσωπική διεκδίκηση; 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές απαντήσεις – αναρωτιόμαστε – από τον Ανδρέα Κουζέλη 

λογοτέχνη, κοινωνιολόγο ή πολιτικό; Μόνο μία – ενιαία και αδιαίρετος – που συμπυκνώνει 

την ενιαία και αδιαίρετη προοδευτική αλήθεια;   

Το ερώτημά σας συμπυκνώνει όλα σας τα ερωτήματα, όλη την ουσία της συνέντευξής μας. Η 

απάντηση είναι αποτυπωμένη σε πάμπολλα σημεία της συνέντευξης, την διασχίζει από άκρη σε 

άκρη. Το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό οφείλει να είναι καταλυτικό και απόλυτο, αφορά το 

στοιχειώδες προοδευτικό «αυτονόητο» την συγκρουσιακή διεκδίκηση του οποίου όλοι μας 

υπηρετούμε. Και εγώ και εσείς! 


