
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

Ομιλία ΠΣΕ 17/11/93 του αντιπροέδρου της Ο.ΠΑ.Κ Άντρου Προκοπίου 

 Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ιδρύθηκε κατά τα τέλη του 1979 αλλά 

θεσμοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1980, οπόταν πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό 

συνέδριο της ΟΠΑΚ στη Λευκωσία. 

Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός έτσι και με την ΟΠΑΚ χρειάστηκε να 

ωριμάσουν τόσο οι αντικειμενικές όσο και οι υποκειμενικές κοινωνικές συνθήκες ώστε 

να δημιουργηθεί. 

Μέχρι το 1979, οι λιγοστοί τότε παραπληγικοί, ανήκαν στην ΠΟΑΑ. Τόσο η 

αύξησή τους, όμως, αλλά ιδιαίτερα οι εξειδικευμένες ανάγκες τους, που δεν μπορούσαν 

να διεκδικηθούν και πολύ περισσότερο να αντιμετωπιστούν και να ικανοποιηθούν 

αποτελεσματικά μέσα από τις συλλογικές διεκδικήσεις των 10,000 περίπου, τότε, 

αναπήρων-μελών της ΠΟΑΑ, οδήγησε μια μικρή ομάδα παραπληγικών στην ανάγκη 

ίδρυσης της δικής τους αυτόνομης οργάνωσης. 

 Ίσως εδώ πρέπει να δώσουμε τον ορισμό της πάθησης, διότι, ειδικά τελευταία 

έχει παρεξηγηθεί και όλο και περισσότερο ταυτίζεται με κάθε κινητική αναπηρία. 

Δυστυχώς ακόμα και αδελφές οργανώσεις τον εκμεταλλεύονται. Παραπληγία, λοιπόν, 

είναι η παράλυση των κάτω άκρων ως αποτέλεσμα τραυματισμού ή πάθησης της 

σπονδυλικής στήλης από τον αυχένα και κάτω. Τετραπληγία είναι η πλήρης παράλυση 

άνω και κάτω άκρων λόγω κάκωσης ή πάθησης των αυχενικών σπονδύλων και όπως και 

η παραπληγία συνεπάγεται και απώλεια αίσθησης και ακράτεια από το σημείο 

τραυματισμού. 

 Μπορεί ο αριθμός να ήταν τόσο μικρός, αφού μόλις ξεπερνούσαν εκείνον που 

προνοεί ο Νόμος περί Σωματείων, αλλά το δίκαιο των αιτημάτων και ο μεγάλος ζήλος 

των πρωτεργατών ρίζωσε την ΟΠΑΚ στην κυπριακή συνείδηση και αμέσως οι μόχθοι 

τους έδωσαν καρπούς. Τονίζεται επίσης ότι, λόγω της τότε επικρατούσας αντίληψης, 

ήταν εξαιρετικά δύσκολο το έργο του εντοπισμού των ανά την Κύπρο παραπληγικών. 

 Κατ’ αρχάς πήραν τις τύχες τους στα ίδια τους τα χέρια. Από τότε αποφάσισαν 

όπως το 7μελές τους Δ.Σ. αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από παραπληγικούς, που 

εργάζονται εθελοντικά, κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πρωτοπόρησαν, διότι μέχρι 

τότε όλα τα Δ.Σ. τέτοιων οργανώσεων διοικούνταν από αρτιμελείς. Αυτό δεν υπονοεί 

οποιαδήποτε διάκριση κατά των αρτιμελών αλλά συνειδητή επιλογή για συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων των ιδίων των παθόντων, που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλο τα 

ίδια τα προβλήματά τους και ευαισθητοποιούνται ανάλογα. 



 

 Το οικονομικό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαν να 

αντιμετωπίσουν πέραν από το τεράστιο πρόβλημα του “κοινωνικού στίγματος” που 

ήθελε τους ανάπηρους περιθωριοποιημένους, έρμαιο μιας κοινωνίας όπου η φιλανθρωπία 

και η επαιτεία ήταν ουσιαστικά το αντικείμενο της συμβατικής “κοινωνικής πρόνοιας”. 

 Πεπεισμένοι στο δίκαιο των αιτημάτων τους και ανυποχώρητοι στους στόχους 

και τις διεκδικήσεις τους έγιναν αμέσως οργάνωση προς μίμηση. Ποιος μπορούσε π.χ. να 

αρνηθεί τη δωρεάν παροχή αναπηρικών τροχοκαθισμάτων, που στους παραπληγικούς 

αναπληρούν το πόδια τους, ή άλλων εξειδικευμένων ιατροφαρμακευτικής φύσης 

βοηθημάτων; Ασφαλώς, κανείς. Χρειαζόταν όμως να διεκδικηθούν δυναμικά και 

πειστικά. Τίποτα δεν χαρίστηκε. Όλα κερδήθηκαν με αγώνες κι αυτοί ήταν διττοί. 

 Έπρεπε να θέσουν τόσο το κράτος όσο και την κοινωνία μπροστά στις ευθύνες 

τους. Κοιτάζοντας, τώρα, τόσα χρόνια πίσω φαίνεται εύκολο. Ουδέν, όμως 

αναληθέστερο. Το κράτος πρόνοιας ήθελε, το πολύ-πολύ, τα μέλη του ιδρυματοποιημένα 

ενώ η συντηρητική κοινωνία τα απέρριπτε. Η αποδοχή, πρώτα, και η ομαλή ένταξη στο 

υπόλοιπο “αρτιμελές” σύνολο – ανάπηρο το ίδιο να τους δεχθεί – ήταν στις 

προτεραιότητες που ιεραρχήθηκαν από την ΟΠΑΚ, θέτοντας ως άμεσο στόχο της 

ευαισθητοποίηση και σωστή πληροφόρηση του κοινού. 

 Ιεράρχησαν σωστά τις ανάγκες, στα εφικτά πλαίσια και τις εκάστοτε δυνατότητες 

των ιδίων και του κράτους. Δυστυχώς, όμως, οι 30 περίπου, τότε, παραπληγικοί 

αυξάνονταν με ένα ρυθμό επτά ατόμων το χρόνο, με αποτέλεσμα σήμερα να μιλούμε για 

150 σχεδόν μέλη. Με την αριθμητική αύξηση παράλληλα αυξάνονται οι ανάγκες και τα 

προβλήματα, όπως κάθε άλλης κοινωνικής ομάδας. 

 Προείδαν ότι ο καλύτερος τρόπος για πλήρη χειραφέτηση ενός ατόμου με ειδικές 

ανάγκες ήταν και είναι η επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό διασφαλίζει και την 

αποδοχή, την ίση συμμετοχή στα κοινά και την ομαλή και ισότιμη ένταξη στο κοινωνικό 

σύνολο. Με συνθήματα όπως “Δώστε μας ευκαιρίες όχι οίκτο” και “Δέστε τις ικανότητες 

και όχι την ανικανότητα μας” αρχίζουν να σπάζουν τα επικρατούντα κοινωνικά ταμπού 

και κατεστημένα. Αρνούνται τα παραδοσιακά λεγόμενα “αναπηρικά” επαγγέλματα, όπως 

οι λαχειοπώλες και τηλεφωνητές. 

 Αφού η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι νέοι και μορφωμένοι ζητούν επιπλέον  

μόρφωση και αποκατάσταση που να συνάδει με το πνεύμα της σύγχρονης εποχής. Πέραν 

από το σπάσιμο των ταμπού στον τομέα της εκπαίδευσης και με σύμμαχο την 

τρομακτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

εργοδοτούνται ως καθηγητές, βιοχημικοί, δημοσιογράφοι. Γίνονται παραγωγικές 

μονάδες μιας κοινωνίας την οποία αλλάζουν με τη δική τους ενεργό συμμετοχή και όχι 

ως απλοί θεατές ή “παράσιτα” στα δρώμενα. Σήμερα μπορούν περήφανα να καυχηθούν 

ότι όλα τα μέλη τους εργοδοτούνται. 



 

 Για το σκοπό αυτό έπρεπε να αλλάξουν και την αναχρονιστική σχετική 

νομοθεσία πράγμα που επιτυγχάνουν. Βήμα στο βήμα ο σκόπελος της νομοθεσίας 

παραμερίζεται σε κάθε πτυχή. 

Τα επιδόματα πείνας μετατρέπονται σε επιδόματα στοιχειώδους ανθρώπινης 

διαβίωσης. Το ένα μέλος μετά το άλλο, με πάντα αρωγό την ΟΠΑΚ, 

αποϊδρυματοποιούνται. Κερδίζουν δικαιώματα στη στέγαση, τη διακίνηση. Ζητούν 

παρεμφερή ωφελήματα αντί των επιδομάτων μόνο. Το επίδομα βαριάς αναπηρίας, το 

επίδομα για κατ’ οίκο φροντίδα και η επιδότηση για ανεξάρτητη ιδιοκατοίκηση, παρόλο 

που μερικά ακόμα δεν είναι θεσμοθετημένα, αποτελούν ξεκάθαρη εικόνα της πολιτικής 

που επιδιώκει η ΟΠΑΚ για τα μέλη της. 

Δεν αρκούνται, όμως, μόνο στο να παίρνουν, ζητούν επίσης και να δίνουν. 

Ιδρύουν αθλητική ομάδα της οποίας οι διεθνείς νίκες δίνουν το πραγματικό κοινωνικό 

στίγμα του πανανθρώπινου ιδεώδους. Διοργανώνουν ταξίδια στο εξωτερικό για τα μέλη, 

τους συγγενείς και φίλους τους, καθώς και τακτές συνεστιάσεις και εκδηλώσεις στην 

Κύπρο. Στηρίζουν προσωπικά και οικογενειακά νέες περιπτώσεις. 

Διαμορφώνουν τη δική τους πολιτική πρόνοιας. Με δικές τους ενέργειες 

μαζεύονται αρκετά χρήματα. Δεχόμενοι τη φιλανθρωπία ως συμπλήρωμα της κρατικής 

πρόνοιας καταφέρνουν μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις να μαζέψουν κι άλλα λεφτά για 

συμπλήρωση και ολοκλήρωση της Πτέρυγας. Για πάνω από τρία τώρα χρόνια μισό 

εκατομμύριο λίρες αναμένουν τις κρατικές γραφειοκρατικές δομές για να αξιοποιηθούν. 

Ο “Όμιλος Φίλων των παραπληγικών” ιδρύεται για να τους βοηθήσει οικονομικά 

και ηθικά. Αποδεικνύεται, όμως, ότι φίλος πραγματικός είναι εκείνος που αποδέχεται, ζει 

τις χαρές και λύπες, αγαπά, συμπάσχει και διασκεδάζει καθημερινά μαζί με αυτά τα 

άτομα. Για χρόνια τώρα ο Όμιλος βρίσκεται σε πλήρη απραξία. Θεωρώ ότι ο 

“βιολογικός” του κύκλος έκλεισε. Απλά και μόνο γιατί, λανθασμένα, επικεντρώθηκε 

σχεδόν αποκλειστικά στην οικονομική στήριξη. 

Με όλα αυτά θέλουμε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση; Κάθε άλλο. 

Πάμπολλα προβλήματα παραμένουν άλυτα και οι διεκδικήσεις πολλαπλασιάζονται 

σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, μέχρι την επίτευξη της πλήρους 

δικαίωσης που θα τους καθιστά ισότιμα μέλη μιας κοινωνίας χωρίς καμιά, επιτέλους, 

προκατάληψη. 

Κατ’ αρχάς χρειάζονται να γίνουν αρκετά ακόμα ώστε το κοινό να διαμορφωθεί 

σωστά μέσα από την ορθή ευαισθητοποίηση ώστε να αποδεχθεί πραγματικά και όχι 

πλασματικά και ευκαιριακά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορεί να εισαχθεί ειδικό 

μάθημα κοινωνικής αγωγής στα σχολεία. Τα ΜΜΕ έχουν εδώ να παίξουν σοβαρό ρόλο. 



 

Για ποια αποδοχή, π.χ., μπορούμε να μιλούμε όταν ζούμε σε ένα κτιστό 

περιβάλλον όπου αυτά τα άτομα δεν έχουν δικαίωμα να διακινηθούν απρόσκοπτα και με 

ασφάλεια σε όλο το περιβάλλον. 

Παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις, η πρόσβαση των αναπήρων στην Κύπρο είναι 

ακόμα σχεδόν ανύπαρκτη και υποτυπώδης, όπου υπάρχει. 

Αυτό μας φέρνει στο τεράστιο πρόβλημα του εκσυγχρονισμού αλλά περισσότερο 

της εφαρμογής της κυπριακής νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζονται πλήρως όλα τα 

δικαιώματα και οι ελευθερίες των αναπήρων. Ειδικότερα σήμερα που οδεύουμε προς την 

ΕΕ και είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να εναρμονίσουμε την αναχρονιστική, 

σε πολλές πτυχές, νομοθεσία μας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. 

Οι παραπληγικοί ακόμα ταλαιπωρούνται ως προς την αποκατάσταση αλλά και τη 

μετέπειτα θεραπεία τους. Η Πτέρυγα χρειάζεται έναν  ειδικευμένο φυσίατρο πάνω σε 

μόνιμη βάση. Σύγχρονο γενικό εξοπλισμό και ένα φυσιοθεραπευτήριο με απαραίτητα 

μέσα άσκησης. 

Η πρόληψη είναι επένδυση ζωής, γι’ αυτό πρέπει να γίνει καθημερινό βίωμα κάθε 

πολίτη. Μπορούν να γίνουν ειδικά προγράμματα αρχίζοντας από τα σχολεία, και να 

χρηματοδοτηθεί στο έπακρο η έρευνα που τόσο λείπει απ’ αυτό τον τόπο. Χρειάζεται να 

στηθούν ομάδες στήριξης από επαγγελματίες σε μόνιμη βάση και η συνεχής επιμόρφωση 

του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού για κάθε τι το νέο που τους αφορά. 

Για την προσωπική τους ζωή το σπάσιμο την άγνοιας ή και της προκατάληψης, 

ακόμα και ανάμεσα στους ίδιους, στο σεξουαλικό τομέα. Στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, να αγαπήσουν, να αγαπηθούν και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. 

Παρόλο που η αποκέντρωση όλων των υπηρεσιών που τους αφορούν σε έναν 

ενιαίο φορέα θα τους διευκολύνει στην ευκολότερη διεκπεραίωση και πιο γρήγορη 

επίλυση κάθε προβλήματος που καθημερινά αναφύεται και, ίσως, λύσει και πάμπολλα 

προβλήματα. Ιδρύθηκε αλλά, δυστυχώς, δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε η Υπηρεσία 

Μέριμνας Αναπήρων. Ένας θεσμός, στον οποίο, πιστεύω, πρέπει να σταθούμε σοβαρά 

σήμερα. 
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