
 

Χαιρετισμός στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών 
 

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι - Κυρίες και κύριοι - Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Είναι με χαρά και τιμή που απευθύνω εκ μέρους της Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του 

ΚΕΑΑ χαιρετισμό στη Γενική σας Συνέλευση. 

 

Από την ιστορία του κινήματος των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο, μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε και να υπογραμμίσουμε δυο βασικά και μεταξύ τους συνδεδεμένα στοιχεία: το ένα 

είναι η απόφαση των ατόμων με αναπηρία να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να διοικήσουν τις 

Οργανώσεις τους και να χαράξουν την πολιτική που τους αφορούσε, όποια κι αν ήταν αυτή η 

πολιτική. Το άλλο στοιχείο είναι η δικαιωματική πολιτική που αναδυόταν και ενδυναμωνόταν 

στην πορεία του χρόνου. 

 

Με τη δύναμη αυτών των στοιχείων αποδείξαμε και στους εαυτούς μας και στην κοινωνία ότι τα 

άτομα με αναπηρία μπορούν και να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς 

της κοινωνικής ζωής, αρκεί να μην εμποδίζονται από τον τρόπο με τον οποίο δομείται και 

λειτουργεί η κοινωνία. Η δε επίμονη οργανωμένη προσπάθεια επίλυσης ζωτικών προβλημάτων, 

που τότε αντιμετωπίζαμε, ανέδειξε το ζήτημα της διεκδίκησης των ανθρωπίνων μας 

δικαιωμάτων. Αν και χωρίς συνειδητή θεωρητική κατεύθυνση, διέρρηξε την ισχύουσα τότε 

αντίληψη περί αναπηρίας και γέννησε τη νέα – από την ιατρική αντίληψη κινηθήκαμε προς την 

κοινωνική.  

 

Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να κυριαρχούν στην σκέψη μας, όταν χαράσσουμε πολιτική και 

διαμορφώνουμε αιτήματα. Κι επειδή οι κοινωνικές διεργασίες ποτέ δεν εξελίσσονται σε ευθεία 

πορεία -έχουν και πισωγυρίσματα, και σήμερα έχουμε τέτοιες ενδείξεις- καλούμαστε και να τα 

υπερασπιστούμε και να τα επεκτείνουμε.  

 

Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει αποφασιστικά να εμμείνουμε στην απαίτηση μας να γίνεται 

ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ των φορέων εξουσίας και της ΚΥΣΟΑ ως του θεσμοθετημένου 

Κοινωνικού Εταίρου του Κράτους. Η αποφασιστικότητά μας πρέπει να μην είναι φραστική, αλλά 

να αποκτήσει πρακτική εφαρμογή, αντιδρώντας δυναμικά εκεί και όταν χρειαστεί. Έτσι, θα 

δώσουμε δύναμη στη φωνή του κινήματος των ατόμων με αναπηρία και θα διασφαλίσουμε ότι οι 

πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή μας δεν θα καθορίζονται από γραφειοκρατικούς και 

τεχνοκρατικούς μηχανισμούς.  

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Γενική σας Συνέλευση πραγματοποιείται μέσα σε συνθήκες 

μεταβατικής περιόδου, όπου όλα δείχνουν πως η οικονομική ανάπτυξη που γνωρίσαμε τις 

τελευταίες 10ετίες περνά πλέον στην ιστορία. Η παγκόσμια οικονομική κρίση ανατρέπει τα 

πάντα και δημιουργεί νέα δεδομένα – συντρίβει ελπίδες και προσδοκίες, καταστρέφει τις ζωές 

εκατομμυρίων εργαζομένων. Αυτό σημαίνει πως ο αγώνας του κινήματος των ατόμων με 

αναπηρία θα πάρει άλλη μορφή και ένταση. Είμαστε όμως μαθημένοι να αντιμετωπίζουμε 

δύσκολες στη ζωή καταστάσεις· και ως κομμάτι της κοινωνίας, που είμαστε, χρειάζεται με 

συλλογικότητα και αλληλεγγύη να προσανατολιστούμε για παράλληλους και κοινούς αγώνες με 

το υπόλοιπο εργατικό κίνημα.  

  



Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών έχει βάλει τη δική της σφραγίδα στη μέχρι τώρα διαδρομή του 

κινήματος των ατόμων με αναπηρία. Το ειδικό της βάρος την καθιστά σημαντικό παράγοντα και 

καλείται να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο και στις εξελίξεις που έρχονται.  

 

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης. 

 

 

Μιχάλης Δημοσθένους 

Πρόεδρος της Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του ΚΕΑΑ 

Λευκωσία, 10 του Ιουνίου 2012 


