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Συνέντευξη με τον Μιχάλη Δημοσθένους 

Αθανασίας Πογιατζή 

Η παρούσα συνέντευξη έχει διεξαχθεί για σκοπούς της έρευνας «Ραδιομαραθώνιος: 

Τότε και σήμερα. Η διαδρομή του πιο πολυσυζητημένου θεσμού στην Κύπρο. Από 

πού ερχόμαστε και πού πάμε;», στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Εισαγωγικό σημείωμα  

Μιχάλη, όπως ξέρεις, διεξάγω την έρευνα αυτήν ως μέρος των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία. Η έρευνα αυτή γίνεται στα 

πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση’. Σκοπός 

της παρούσας μελέτης είναι, μέσω της σύνθεσης διαφορετικής προέλευσης 

δεδομένων και επιλεκτικής χρησιμοποίησής τους, να αναδειχθούν τα ερευνητικά 

αποτελέσματα για την πορεία του Κυπριακού Ρ/Θ από το ξεκίνημα του, πριν από 

είκοσι, περίπου, χρόνια μέχρι και σήμερα. Μέσα από την ανάλυση, θα αναδειχθεί πώς 

ξεκίνησε η εν λόγω πρωτοβουλία και πώς, εν συνεχεία, έφτασε να θεωρείται θεσμός 

για την Κύπρο. 

Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που αποδέχτηκες να συμμετάσχεις 

στην έρευνα αυτήν. Αν δεν σε ενοχλεί, θα προτιμούσα να μαγνητοφωνήσουμε τη 

συνέντευξη, ώστε να αποτυπώσουμε με ακρίβεια αυτά που θα συζητήσουμε, πράγμα 

που δε θα γίνει σε τέτοιο βαθμό, αν περιοριστώ κρατώντας μόνο σημειώσεις. Αν 

είσαι σύμφωνος μπορούμε να ξεκινήσουμε.  

Απομαγνητοφωνημένο κείμενο  

- Μιχάλη, θα μπορούσες να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου; Πότε και πού 

γεννήθηκες, πότε και πώς βρέθηκες σε συνθήκες αναπηρίας;  

- Λοιπόν, γεννήθηκα το 1957, σε ένα μικρό χωριό της Πάφου. Τέλειωσα το δημοτικό 

σχολείο και την τρίτη τάξη γυμνασίου. Ο θάνατος του πατέρα μου, ένα χρόνο πριν, με 

οδήγησε στην απόφαση να διακόψω τη φοίτησή μου. Εν πάση περιπτώσει, τον 

Οκτώβριο του 1978, είχα ένα εργατικό ατύχημα και από έκτοτε διακινούμαι με 

τροχοκάθισμα.  

- Ποια είναι η γνώμη σας για τον κυπριακό Ρ/Θ; Ως κίνημα, αλλά και σε ατομικό 

επίπεδο, έχετε ωφεληθεί όλα αυτά τα χρόνια από το θεσμό;  

- Ο Ρ/Θ εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της φιλανθρωπίας. Καθιερώθηκε ως 

ένας σημαντικός θεσμός, χωρίς κατ’ ανάγκη αυτό να σημαίνει κάτι θετικό. Είναι ένας 
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από τους σταθμούς της φιλανθρωπίας στην Κύπρο, που αφορά τα άτομα με αναπηρία. 

Εγώ προσωπικά δεν έχω επωφεληθεί από το Ρ/Θ. Δεν έχω αποταθεί ποτέ στο Ρ/Θ, 

παρά το ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, παίρνω Δημόσιο Βοήθημα, με 

παρέπεμψαν στο Ρ/Θ, αρνούμενες να μου παραχωρήσουν τα δικαιώματά μου, που 

είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένα. Αν και μόνος, προτίμησα να ακολουθήσω το 

δρόμο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων μου.  

- Ναι. Στο επίπεδο του κινήματος πιστεύετε πως υπήρξε κάποιο όφελος από το θεσμό;  

- Η δική μου άποψη είναι πως, γενικά μιλώντας, το κίνημα των ατόμων με αναπηρία 

έχει εμποδιστεί από τη λειτουργία του Ρ/Θ και την καθιέρωσή του ως ετήσιου 

θεσμού. Ιδιαίτερα με το κύρος και τις διαστάσεις, που του έχουν προσδώσει, γιατί της 

Διαχειριστικής Επιτροπής προεδρεύει πάντοτε η Κυρία του εκάστοτε προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και ταμίας είναι ο εκάστοτε Γενικός Λογιστής της 

Δημοκρατίας.  

- Όταν λες Μιχάλη «εμποδίστηκε», εννοείς ως προς τι; Όσον αφορά τις διεκδικήσεις 

και τα αιτήματα του κινήματος;  

- Συνολικά. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, ένας τέτοιος θεσμός επηρεάζει τον τρόπο 

αντίληψης της κοινωνίας και των ατόμων που βρίσκονται στους φορείς εξουσίας σε 

σχέση με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η αναπηρία. Πιστεύω πως επηρέασε 

αρνητικά, δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά. Στην προσπάθεια να μαζευτούν λεφτά 

και με τη δύναμη της ραδιοφωνικής εκπομπής που ενώνει μαζικά ανθρώπους, 

δημιουργούσαν μιαν ατμόσφαιρα έντονα φορτισμένη με λύπη, προκαλώντας τον 

οίκτο. Έτσι, λειτουργούσε ως φρένο στον αγώνα, που το αναπηρικό κίνημα διεξήγαγε 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, να στρέψει δηλαδή την προσοχή της κοινωνίας 

αλλού, να δημιουργήσει ρήγμα στην επικρατούσα αντίληψη και να φέρει ως 

κυρίαρχο ζήτημα την αναγνώριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρία. Προσπαθούσε να περάσει στην αντίληψη της κοινωνίας ότι η αναπηρία 

είναι πρόβλημα κοινωνικό και όχι ατομικό. Ο Ρ/Θ ερχόταν σε αντίθεση με αυτήν την 

πορεία του αναπηρικού κινήματος. Έτσι, με αυτήν την έννοια, η ζημιά που έχει γίνει 

είναι μεγάλη, είναι ζημιά που νομίζω πως δεν μπορεί να μετρηθεί. Μπορεί όμως να 

εντοπιστεί και να καταγραφεί μέσα από μια σοβαρή ενδελεχή μελέτη των συνεπειών 

του.  

- Ναι. Ποια νομίζεις είναι η μεγαλύτερη ζημιά που κάνει στα άτομα με αναπηρία ο 

Ρ/Θ;  

- Η μεγαλύτερη ζημιά γίνεται στην αντίληψη της κοινωνίας για τα άτομα με 

αναπηρία. Και το χειρότερο είναι η πρώτη εικόνα, που σχηματίζεται στη σκέψη των 

παιδιών, μια εικόνα που δεν αλλάζει εύκολα και που αυτά τα παιδιά θα είναι αύριο οι 

ενήλικες πολίτες. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, που νομίζω τα λέει όλα. Λίγες μέρες 

πριν τη διεξαγωγή του Ρ/Θ, μιλούν και προετοιμάζουν τα παιδιά στα σχολεία για να 

πάρουν μαζί τους λεφτά και να τα ρίξουν στον κουμπαρά. Το ίδιο έγινε και στο Ρ/Θ, 
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που έγινε προς τα τέλη Οκτωβρίου του 2011. Λοιπόν, ένα κοριτσάκι, τεσσεράμισι 

περίπου χρόνων, του οποίου η οικογένεια έχει φιλικές σχέσεις με άτομο που 

διακινείται με τροχοκάθισμα, όταν πήγε στο σπίτι, ρώτησε τη μαμά του αν θα του 

δώσει λεφτά να πάρει στο σχολείο. Η μαμά απάντησε στο κοριτσάκι της με το ό,τι 

θέλεις εσύ. Η επόμενη απορία εκφράστηκε με το εξής ερώτημα: Μαμά πρέπει να 

μαζέψουμε λεφτά να δώσουμε και στον Ποσειδώνα (το όνομα δεν είναι πραγματικό 

για ευνόητους λόγους); Γνωρίζουμε πως οι εικόνες και οι έννοιες στη σκέψη παιδιών 

μικρής ηλικίας είναι γενικές και αυτά που ακούουν τα συσχετίζουν με το περιβάλλον 

τους. Σύμφωνα με ό,τι άκουσε στο σχολείο, η εικόνα που σχηματίστηκε στη σκέψη 

του κοριτσιού ήταν πως τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται τη βοήθεια μας και πρέπει 

να μαζέψουμε λεφτά να τους δώσουμε. Αυτή η εικόνα συνδέθηκε αμέσως και με τον 

Ποσειδώνα, που διακινείται με τροχοκάθισμα, που σημαίνει πως η εικόνα που είχε 

για τον Ποσειδώνα κινδύνευσε, τουλάχιστον, να αλλάξει αρνητικά. Η ζημιά, λοιπόν, 

που γίνεται στην αντίληψη των ανθρώπων, είναι τεράστια και μπορεί να περιοριστεί 

μόνο με την κατάργηση, τουλάχιστον, του ερανικού στοιχείου. 

- Έθιξες, πιο πριν, το ζήτημα που αφορά την αρνητική επίδραση του θεσμού απέναντι 

στον τρόπο που αντιμετωπίζει η κοινωνία τα άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν κάποια 

άλλα αρνητικά στοιχεία του θεσμού που εντοπίζεις και που θα μπορούσες να 

αναφέρεις; Επιπλέον, και κάποια θετικά στοιχεία του θεσμού, αν θεωρείς πως 

υπάρχουν.  

- Λοιπόν [παύση], προβλήματα υπήρχαν και υπάρχουν. Ο πιο εύκολος δρόμος για τα 

άτομα και τις οικογένειες που αντιμετώπιζαν προβλήματα ήταν να απευθυνθούν στο 

Ρ/Θ για οικονομική βοήθεια και προσωρινά να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. 

Αυτό, όμως, σήμαινε υποχώρηση της πίεσης που θα δημιουργείτο και θα έσπρωχνε 

αυτά τα άτομα είτε να απευθυνθούν στις Οργανώσεις είτε να δημιουργήσουν άλλες, 

για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονταν από τις υπάρχουσες Οργανώσεις. Αυτό 

λειτούργησε περιοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη πίεσης για διεκδικητική 

πολιτική, ώστε το κράτος να υποχρεωθεί να επιλύσει τα προβλήματα και να μην 

υπάρχει η ανάγκη να καταφεύγουν οι άνθρωποι σε τέτοιου είδους θεσμούς, στη 

φιλανθρωπία. Αυτό, νομίζω, είναι το δεύτερο αρνητικό σημείο. Το πρώτο, το έχουμε 

ήδη πει, είναι η αρνητική επίδραση πάνω στον τρόπο αντίληψης της αναπηρίας. 

Τώρα, από τη στιγμή που τα προβλήματα υπάρχουν και το κράτος αποφεύγει να 

αναλάβει τις ευθύνες του και αρνείται να ακολουθήσει πολιτική που να καλύπτει όλα 

αυτά τα ζητήματα, τότε δημιουργείται κενό. Αυτό το κενό έρχεται η φιλανθρωπία να 

το γεμίσει. Εδώ είναι που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι το θετικό, που όμως 

περιορίζεται στο προσωπικό επίπεδο [παύση]. Ε! Είναι θετικό για εκείνες τις 

περιπτώσεις, που παρά τις αρνητικές στην ψυχολογία επιπτώσεις -με τον εξευτελισμό 

τους, με το ότι αισθάνονται ότι κάποιος τους έδωσε λεφτά- από τη στιγμή που 

κάποιος βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και έχει να αντιμετωπίσει 

προβλήματα σοβαρά, μια τέτοια βοήθεια είναι ταυτόχρονα μια ανάσα, δίνει κουράγιο. 

- Ποιος, πιστεύεις, τελικά, πως επωφελείται από το θεσμό του Ρ/Θ;  
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- Ας το πάρουμε από την αρχή. Ο Ρ/Θ ξεκίνησε, αν θυμούμαι καλά, γύρω στο 1990. 

Ήταν η περίοδος όπου έκανε την εμφάνισή της η ελεύθερη ραδιοφωνία -έτσι την 

ονόμασαν τότε- ως και εάν να ήταν η κρατική ραδιοφωνία μη ελεύθερη. Ήταν η 

περίοδος, όπου άρχισαν να λειτουργούν ιδιωτικοί ραδιοσταθμοί και τηλεοπτικά 

κανάλια. Όπως ένα νέο προϊόν χρειάζεται να διαφημιστεί από την εταιρεία που το 

προωθεί, έτσι και οι εμφανιζόμενοι ραδιοσταθμοί χρειάζονταν με κάποιον τρόπο να 

προβληθούν στο ακροαματικό κοινό, με στόχο να κερδίσουν ψηλή ακροαματικότητα 

που θα έφερνε κέρδη στους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες. Ένας από τους ιδιωτικούς 

ραδιοσταθμούς ήταν τότε το Ράδιο Σούπερ, του οποίου ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης 

είχε επιχειρηματικές σχέσεις με τη Λαϊκή Τράπεζα. Ο ραδιοσταθμός έδωσε τα 

μικρόφωνα, η Λαϊκή Τράπεζα τους «πρόθυμους» υπαλλήλους της, και έτσι 

οργανώθηκε ο πρώτος Ρ/Θ. Για το κίνητρο της διοργάνωσης του Ρ/Θ υπάρχουν δυο 

απόψεις: η μια λέει πως η ιδέα ξεκίνησε από συγκεκριμένο δημοσιογράφο του Ράδιο 

Σούπερ, με καθαρό κίνητρο τη φιλανθρωπία, και η άλλη άποψη λέει πως η ιδέα ήταν 

μέσα στα πλαίσια προβολής του Σταθμού, για να κερδηθεί ακροαματικότητα, δηλαδή 

καθαρά επιχειρηματική κίνηση. Ποια άποψη ισχύει; Μπορεί να ισχύει η μια, μπορεί 

να ισχύει η άλλη, μπορεί να ισχύουν και οι δυο μαζί. Το σίγουρο είναι πως η 

διεξαγωγή του Ρ/Θ εξυπηρέτησε τους διοργανωτές με τον καλύτερο και ανέξοδο 

τρόπο. Ο μεν ραδιοσταθμός εμφανίστηκε θεαματικά στο ακροαματικό κοινό, το ίδιο 

και η Τράπεζα – και οι δυο μαζί παρουσιάστηκαν προς τα έξω με πρόσωπο 

ανθρώπινο. Αν είναι δυνατό, να μιλάμε τώρα για μια τράπεζα και να λέμε ότι κάνει 

κοινωνικό έργο και ότι έχει κοινωνικό πρόσωπο! Την ίδια στιγμή που δείχνει ή 

προσπαθεί να δείξει κάτι τέτοιο, σέρνει στα δικαστήρια ανθρώπους που έχουν 

υποθηκευμένο, για παράδειγμα, το σπίτι και τους αφήνει άστεγους. Πού είναι το 

κοινωνικό πρόσωπο; Και μπορεί να έχει ένα τραπεζικό ίδρυμα κοινωνικό πρόσωπο; 

Δεν μπορεί εκ της φύσης του. Ο τρίτος, που επωφελείται ή που καλύτερα βολεύεται 

από τη διεξαγωγή του Ρ/Θ είναι το κράτος και οι πολιτικοί, οι οποίοι κρύβονται πίσω 

από το Ρ/Θ για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους, ως κράτος, ως πολιτικοί, ως 

κόμματα και ως κυβέρνηση στο τέλος τέλος. Ο Ρ/Θ είναι μια επιπρόσθετη φορολογία 

στους ανώνυμους εργαζόμενους ανθρώπους, από τους οποίους μαζεύονται τα 

περισσότερα χρήματα, αντίθετα με τις επιχειρήσεις, που τα λεφτά που δίνουν 

αφαιρούνται από τη φορολογία και κερδίζουν και τη δωρεάν διαφήμιση. Όλη αυτή η 

ιστορία είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, λένε. Πατούν όμως πάνω στην αλληλεγγύη και 

τα αγαθοεργά αισθήματα των ανθρώπων, για να κάνουν οι ίδιοι πολιτική. Λοιπόν, 

αυτοί οι τρείς είναι που επωφελούνται τα μέγιστα από τη διεξαγωγή του Ρ/Θ. 

- Μιχάλη, μου ανέφερες μέχρι στιγμής, σε προηγούμενες ερωτήσεις, αρκετούς από 

τους προβληματισμούς σου σε σχέση με τον θεσμό. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσο 

δύσκολο πιστεύεις ότι είναι να καταργηθεί ο θεσμός του Ρ/Θ με τα σημερινά 

δεδομένα;  

- Πιστεύω ότι οι αντικειμενικές συνθήκες ωρίμασαν για κατάργηση του Ρ/Θ. 

Μάλιστα, πιστεύω πως θα μπορούσε να είχε καταργηθεί πριν από μερικά χρόνια. 

Όπως, επίσης, θα μπορούσε να καταπολεμηθεί από την εμφάνισή του και να μην 
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αφεθεί να λειτουργήσει τόσα χρόνια. Αν αυτό δεν συνέβηκε, είναι γιατί το αναπηρικό 

κίνημα δεν ήταν ώριμο να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, ούτε και σήμερα είναι. Οι 

αντιλήψεις ποικίλουν και στο χώρο των ατόμων με αναπηρία και κατ’ επέκταση και 

στα διοικητικά συμβούλια των Οργανώσεων. Θυμάμαι, την πρώτη χρονιά που 

διεξήχθη ο Ρ/Θ συμμετείχαν και μάλιστα προβλήθηκαν άτομα-μέλη της Οργάνωσης 

Παραπληγικών Κύπρου. Βέβαια, αργότερα, τουλάχιστον ο μακαρίτης ο Άντρος ο 

Προκοπίου -ο οποίος ήταν ένας από τα στελέχη της Οργάνωσης και διετέλεσε μέλος 

για πολλά χρόνια στο διοικητικό συμβούλιο και πρόεδρος της Οργάνωσης 

Παραπληγικών και αντιπρόεδρος σε κάποια περίοδο- όπου βέβαια άλλα περίμενε, 

αλλά γρήγορα αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε ο Ρ/Θ να φέρει τα αποτελέσματα που ο 

ίδιος ανάμενε, ήταν ένα από τα άτομα που αντιτάχτηκε στο Ρ/Θ, νομίζω και με 

αρθρογραφία. Αλλά δεν είναι αρκετό ένα άτομο, ούτε δύο άτομα, όταν η κυρίαρχη 

αντίληψη είναι ακόμα άτρωτη. Και ήταν και διαφορετικές οι εμφάσεις. Συνεπώς, η 

αδυναμία του αναπηρικού κινήματος να συζητήσει και να κατανοήσει το τι σήμαινε η 

λειτουργία του Ρ/Θ άφησε το περιθώριο στους διοργανωτές και στους κυβερνώντες 

να προωθήσουν το θεσμό. Αν θυμάμαι καλά, στα τρία χρόνια λειτουργίας του, το 

1993, με την εκλογή στην κυβέρνηση του Γλαύκου Κληρίδη, τότε προέδρου του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε ο Ρ/Θ κάτω από την 

αιγίδα του ίδιου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, το πεδίο ήταν 

ανοιχτό για να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί ο Ρ/Θ από τους τρεις 

επωφελούμενους: Κράτος και πολιτικοί, Τράπεζα, Ραδιοσταθμός. Επικαλούμενοι την 

ιδιωτική πρωτοβουλία και τα φιλάνθρωπα αισθήματα των πολιτών, ως εάν και τα 

άτομα με αναπηρία να χρειάζονταν τα φιλάνθρωπα αισθήματα των συμπολιτών τους. 

Λοιπόν, μιλώντας για το σήμερα, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και 

αντιμετωπίσεις, γιατί οι αντιλήψεις έχουν ως βάση και επηρεάζονται από τη θέση που 

το άτομο κατέχει, τα βιώματά του και από τα συμφέροντα που εκπροσωπεί. Με τις 

τελευταίες συζητήσεις που κάναμε, η πίεση που ασκήθηκε ήταν μεγάλη, όσο κι αν 

αυτό δεν είναι κατανοητό, γενικά μιλώντας, από την ηγεσία του αναπηρικού 

κινήματος. Ιδιαίτερα φέτος, που η Κυπριακή Δημοκρατία προεδρεύει της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο που διεξάγεται ο Ρ/Θ. Η κυβέρνηση, έχω την 

εντύπωση, θα σκεφτεί διπλά και τριπλά τη διεξαγωγή του, τον τρόπο διεξαγωγής του 

και δε θα θέλει κατά την άσκηση της Προεδρίας να διεξάγεται από την μια ο Ρ/Θ με 

όλο εκείνο το πανηγύρι, και από την άλλη, να έχει και διαμαρτυρίες από το 

οργανωμένο αναπηρικό κίνημα. Αυτό θα εκπέμπει μια αρνητική εικόνα προς τα έξω. 

Στις συζητήσεις που διεξήχθηκαν πέρσι στο ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ φάνηκε ακριβώς η 

σύγχυση και οι δυσκολίες να υπάρξει μια βάση κοινής αντίληψης και αντιμετώπισης 

του ζητήματος του Ρ/Θ. Για παράδειγμα, υπήρξε, και δυστυχώς τέθηκε και σε γραπτό 

κείμενο της ΚΥΣΟΑ, η άποψη ότι θα πρέπει η ΚΥΣΟΑ να έχει εκπρόσωπο στη 

Διαχειριστική Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή του Ρ/Θ, με τη δικαιολογία 

ότι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε και να περιορίσουμε τις αρνητικές επιδράσεις που 

έχει ο Ρ/Θ. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτό είναι μια αυταπάτη. Τι μπορεί να κάνει 

ένας εκπρόσωπος σε τέτοιου είδους επιτροπές; Τίποτε.  

- Έχει να κάνει με τον αριθμό των εκπροσώπων αυτό που μου λες;  
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- Είναι αδύνατο να δεχθούν αριθμό εκπροσώπων που να είναι η πλειοψηφία. Άρα, 

έχουμε απέναντί μας όλα τα άτομα που απαρτίζουν τη Διαχειριστική Επιτροπή και 

την Οργανωτική Επιτροπή, δηλαδή ανθρώπους που επίμονα υπερασπίζονται το έργο 

του Ρ/Θ. Επίσης, η όποια συμμετοχή της ΚΥΣΟΑ στις Επιτροπές εκπέμπει άλλα 

μηνύματα και θα αφήσει άλλες εντυπώσεις, ιδιαίτερα συνδεόμενη με την άλλη άποψη 

που ακούστηκε -και είναι και αυτή γραμμένη μέσα στο ίδιο έντυπο- να χρηματοδοτεί 

ο Ρ/Θ προγράμματα, τα οποία θα υποδεικνύουν οι Οργανώσεις των ατόμων με 

αναπηρία.  

- Τι είδους προγράμματα; Ενημέρωσης;  

- Διάφορα προγράμματα. Μια Οργάνωση θα κάνει ένα πρόγραμμα και θα ζητά 

χρηματοδότηση από το Ρ/Θ. Δηλαδή, δίνεται η εντύπωση, και θα χρησιμοποιηθεί από 

την πλευρά των διοργανωτών του Ρ/Θ, ότι το πρόβλημα της ΚΥΣΟΑ δεν είναι η 

διεξαγωγή του Ρ/Θ αλλά η συμμετοχή τους στη μοιρασιά των εσόδων. Και αυτό θα 

είναι μεγάλο λάθος. Επίσης, προσωπικά πιστεύω πως στις αντιλήψεις κάποιων 

συναδέλφων είναι πραγματικά αυτός ο στόχος. Α! Είναι μια ευκαιρία. Υπάρχουν τα 

λεφτά, θα κάνουμε προγράμματα, να κάνουμε εμείς τους φιλάνθρωπους, δηλαδή το 

έργο που κάνουν οι φιλάνθρωποι να το κάνουμε εμείς! Μέσα από την εμπειρία μου, 

αλλά και επειδή γνωρίζω τον τρόπο που ορισμένοι συνάδελφοι σκέφτονται, εντοπίζω 

τέτοια στοιχεία σε άτομα με αναπηρία, που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις. Ο τρόπος, 

με τον οποίον λειτουργούν και, επειδή έχουν την άνεση και την ασφάλεια που τους 

προσφέρει η οικονομική τους άνεση, έχουν στον τρόπο που λειτουργούν το στοιχείο 

του φιλάνθρωπου. Αυτό που τους διαφοροποιεί από τους φιλάνθρωπους χωρίς 

αναπηρία είναι η διαφορετικότητα που τους δίνει η αναπηρία. Αυτό το στοιχείο δεν 

υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια, είναι φαινόμενο της σημερινής εποχής. Παρά το ότι 

υπάρχει μια σύγχυση στο χώρο των ατόμων με αναπηρία, εντούτοις κάναμε ένα βήμα 

μπροστά. Αν μη τι άλλο, προετοιμάζεται το έδαφος για να ασκηθούν μεγαλύτερες 

πιέσεις. Αν μη τι άλλο, ας καταργηθεί το ερανικό στοιχείο, γιατί εκεί είναι η πηγή του 

προβλήματος. Αν δεν οργανώσουν πανηγύρι λύπησης και οίκτου, δεν μπορούν να 

μαζέψουν λεφτά. Επίσης, το άλλο σημείο είναι ότι υπάρχει η αντίληψη, σε άλλους 

ξεκάθαρη και σε άλλους θολή, ότι πρέπει να παίξει ο Ρ/Θ το ρόλο του διαφωτιστή της 

κοινωνίας γύρω από το ζήτημα της αντίληψης της αναπηρίας. Ως εάν και το 

πρόβλημα να είναι πρόβλημα διαφώτισης. Δηλαδή τόσες δεκαετίες, η κοινωνία έχει 

την αντίληψη που έχει για τα άτομα με αναπηρία επειδή δεν διαφωτίστηκε σωστά; 

Και ποια είναι η σωστή διαφώτιση; Αυτά είναι αυταπάτες που απορρέουν από 

μικροαστικές νοοτροπίες και αντιλήψεις. Δεν είναι θέμα ορθής διαφώτισης. Άλλοι 

είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις αντιλήψεις ενός ατόμου και της κοινωνίας. 

Πώς η ΚΥΣΟΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Ρ/Θ; Όπως έχω ήδη πει, οι 

αντικειμενικές συνθήκες είναι τόσο ώριμες, όσο χρειάζεται για να μεθοδεύσει η 

ΚΥΣΟΑ την κατάργησή του. Ήδη το θέμα τέθηκε, η συζήτηση άνοιξε, χρειάζεται να 

αναπτυχθεί η αγωνιστικότητα του κινήματος των ατόμων με αναπηρία και 

παράλληλα να απαιτήσει την κάλυψη όλων των αναγκών που χρηματοδοτούνται από 
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τα έσοδα του Ρ/Θ. Χωρίς αυτήν την απαίτηση, η προσπάθεια κατάργησής του θα 

είναι προβληματική.  

- Μια σωστή ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα αναπηρίας δεν πιστεύεις ότι μπορεί 

να είχε κάποιο αποτέλεσμα;  

- Δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια διαφώτιση μέσα από τέτοιου είδους θεσμούς και να 

περιμένουμε θετικές επιδράσεις στις αντιλήψεις της κοινωνίας. Είναι η δικαιωματική 

πολιτική, η διεκδικητική πολιτική και τα μηνύματα που θα εκπέμπει η ηγεσία του 

οργανωμένου αναπηρικού κινήματος, κάτι που θα πρέπει να μεταδοθεί και στα ίδια 

τα άτομα με αναπηρία, ώστε η συμπεριφορά τους, εκεί που λειτουργούν, να αλλάξει. 

Αλλάζοντας την αντίληψή τους, αλλάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης του εαυτού τους. 

Τέτοια αλλαγή θα έχει θετική επίδραση στην έκφραση και τον τρόπο που 

λειτουργούν μέσα στην κοινωνία. Εμείς είμαστε βασικοί φορείς εκπομπής μηνυμάτων 

προς την κοινωνία. Επίσης, δεν μπορείς να πετυχαίνεις αποτελέσματα σε περίοδο που 

η κοινωνία κινείται προς αντιδραστικές κατευθύνσεις. Είναι δύσκολο. Όταν η 

κοινωνία διανύει περίοδο σαν αυτήν της δεκαετίας του 1990, όπου οι άνθρωποι 

σπρώχτηκαν προς τον ατομικισμό και μέχρι σήμερα υπάρχει έντονα αυτό το στοιχείο, 

λιγοστά θα είναι τα αποτελέσματα της όποιας προσπάθειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

δεν πρέπει να προσπαθήσεις. Η ενέργεια πρέπει να διοχετευτεί μέσω της 

δικαιωματικής πολιτικής. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να μπορούν τα άτομα με 

αναπηρία να λειτουργούν στην κοινωνία που ζουν, κι αν ονομάζονται άτομα με 

αναπηρία είναι γιατί εξακολουθεί η κοινωνία να τα εμποδίζει. Αν πάψει να τα 

εμποδίζει, δεν θα είναι. Η αναπηρία είναι διαφορετικότητα και έτσι θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται. Η διαφορετικότητά μου έγκειται στο ότι, μετά από ατύχημα, έχω 

παράλυση των κάτω άκρων. Υπάρχει όμως ο τρόπος να διακινηθώ με το 

τροχοκάθισμα. Αν λοιπόν σταματήσει η κοινωνία να με εμποδίζει, πού θα είναι η 

αναπηρία μου; Πού θα είναι η ανικανότητα μου; Πάνε περίπατο, παύουν να 

υπάρχουν!  

- Πολύ ωραία. Τώρα θα σε γυρίσω σε κάτι που μου είπες πριν. Ότι το αναπηρικό 

κίνημα δεν ήταν ώριμο να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει τον Ρ/Θ. Πιστεύεις 

ότι η αδυναμία του κινήματος έχει να κάνει με το ότι τις προηγούμενες δεκαετίες είχε 

άλλα θέματα να προωθήσει στην ατζέντα των διεκδικήσεών του;  

- Νομίζω πώς είναι καλύτερα να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε τα πράγματα μέσα 

στην πορεία και εξέλιξη της κοινωνίας. Η κυπριακή κοινωνία άρχισε να λειτουργεί με 

τη μορφή του οργανωμένου κράτους το 1960, που αποκτήθηκε η Ανεξαρτησία της 

Κύπρου. Εκείνη την περίοδο, η αντίληψη που επικρατούσε για την αναπηρία ήταν ότι 

είναι πρόβλημα του ίδιου του ατόμου και της οικογένειάς του, είναι πρόβλημα 

ιατρικό. Με βάση αυτήν την αντίληψη, και τη σύνδεση της αναπηρίας με τις 

θρησκευτικές αντιλήψεις, θεωρείτο πως ήταν γραφτό του ατόμου, ήταν της μοίρας 

του. Και ήταν έντονες οι προκαταλήψεις, ακόμα και σήμερα βρίσκεις συχνά 

ανθρώπους να μιλούν ότι ήταν τιμωρία του θεού, ήταν θέλημά του. Επέλεξε δηλαδή ο 

θεός εμένα, τον δικό μου τον άνθρωπο για να μας βάλει στο σωστό δρόμο. Έτσι 
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δημιουργείτο ένα στίγμα για το ίδιο το άτομο και την οικογένειά του. Υπήρχε ακόμα 

ένα στοιχείο, αυτό του σημαντικού ρόλου που η εκκλησία έπαιζε στα δρώμενα της 

κυπριακής κοινωνίας. Αυτός ο ρόλος ενισχυόταν από το γεγονός ότι ο πρώτος 

πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν και Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου. Έτσι, 

αφηνόταν το άτομο και η οικογένειά του να τραβήξουν μόνοι τους το Γολγοθά, το 

κράτος αποποιείτο τις ευθύνες του, δεν αφηνόταν χώρος να λειτουργήσουν 

διεκδικητικές ομάδες και να υπάρξει στροφή για να αντιμετωπιστούν οργανωμένα 

από το κράτος τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Έτσι, δημιουργείτο 

πρόσφορο έδαφος για να δράσει η φιλανθρωπία. Εδώ πρέπει να πω το εξής: όταν 

μιλούμε για τη φιλανθρωπία, παρόλα τα αρνητικά της, πρέπει να είμαστε λίγο 

προσεκτικοί. Η φιλανθρωπία είναι στοιχείο του καπιταλιστικού συστήματος που 

ζούμε. Στηρίζεται σε αυτήν και το αστικό κράτος εκμεταλλεύεται τη φιλανθρωπία για 

να αποποιείται τις ευθύνες του. Επίσης, τα άτομα που συμμετέχουν σε τέτοιες 

διαδικασίες φιλανθρωπίας, πολλά από αυτά το κάνουν με θέρμη. Πιστεύουν πως έτσι 

βοηθούν τον συνάνθρωπό τους και δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε. Αυτό που 

πρέπει να κάνουμε είναι να αντιληφθούμε την αλληλοεπίδραση. Εκφράζοντας ο 

άνθρωπος την αλληλεγγύη του, ξεπερνά κάποια δικά του προβλήματα, αισθάνεται 

δημιουργικός, βρίσκει ένα αντικείμενο που του δίνει νόημα στη ζωή. Όταν μιλήσεις 

με άτομα που δεν έχουν προσωπικά, ή της εταιρείας τους οικονομικά συμφέροντα και 

ασχολούνται με το θεσμό, θα τους ακούσεις να μιλούν με παράπονο, όταν 

κατακρίνεται η φιλανθρωπία. Η αντίληψή τους δεν τους επιτρέπει να έρθουν στη 

θέση του αποδέκτη της φιλανθρωπίας, βλέπουν και κρίνουν από την πλευρά που 

προσφέρει τη φιλανθρωπία. Ακόμα κάτι: όλες οι Οργανώσεις των ατόμων με 

αναπηρία ακούμπησαν στο ξεκίνημά τους πάνω στη φιλανθρωπία.  

 

- Ναι!  

- Για να μπορέσουν οι οργανώσεις να λειτουργήσουν χρειάστηκαν τη στήριξη της 

φιλανθρωπίας, για να μαζέψουν λεφτά και να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους που 

ασχολούνταν με τη φιλανθρωπία. Όπως βλέπεις, χωρίς το χρήμα δεν μπορεί να 

λειτουργήσει τίποτα στην κοινωνία που ζούμε. Το όφελος λοιπόν που υπήρξε 

εντοπίζεται στη βοήθεια για τη δημιουργία των οργανώσεων, την οργάνωση των 

ατόμων με αναπηρία, για να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να αγωνιστούν.  

- Δηλαδή το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία δέχονταν τη φιλανθρωπία συνέβαινε 

μόνο στην αρχή, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις οργανώσεις τους; Θέλω να 

πω μετά αποδεσμεύτηκαν από τη φιλανθρωπία;  

- Επειδή και τα άτομα με αναπηρία ήταν επηρεασμένα από το τι συνέβαινε στην 

κοινωνία, σε κάποιο βαθμό δεν ήταν τόσο αρνητικό μέσα στη σκέψη τους. Τα άτομα 

το έβλεπαν ως κάτι φυσιολογικό. Αυτό το πράγμα δεν άφηνε όμως τα άτομα να 

σηκώσουν κεφάλι, να ανεβάσουν την αντίληψή τους και άρα την αυτοπεποίθηση και 

την αγωνιστικότητά τους να διεκδικήσουν και να μπουν στην κοινωνία με ψηλά το 
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κεφάλι. Την ίδια ώρα που οι οργανώσεις αξιοποιούσαν τα οφέλη της φιλανθρωπίας, 

γεννιόταν και η αμφισβήτησή της - από μόνη της η ίδρυση των Οργανώσεων ήταν 

μια αμφισβήτηση της φιλανθρωπίας. Αυτό το πράγμα δεν γινόταν κατανοητό και 

είναι μετρημένα τα άτομα σήμερα στην ηγεσία του αναπηρικού κινήματος που 

αντιλαμβάνονται αυτά τα ζητήματα. Η απομάκρυνση των Οργανώσεων από τη 

φιλανθρωπία ήταν πιστεύω αναπόφευκτη, όπως και έγινε. Στην πορεία του χρόνου, 

άρχισε να γίνεται κατανοητό πως δεν μπορούσαν τα τεράστια προβλήματα να 

επιλυθούν με την όποια φιλανθρωπία. Αυτό ήταν κάτι που σιγά σιγά ωρίμαζε και 

φτάσαμε στο σήμερα να μιλάμε για δικαιωματική πολιτική και ανθρώπινα 

δικαιώματα.  

Ας επανέλθουμε στο ερώτημα, όπως αρχικά το έθεσες. Λοιπόν, τα άτομα με 

αναπηρία κουβαλούν όλες τις προκαταλήψεις της κοινωνίας, και οι προκαταλήψεις 

δεν εγκαταλείπονται εύκολα. Η οργανωμένη όμως προσπάθεια επίλυσης των 

προβλημάτων έδειξε ότι η φιλανθρωπία δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Αυτή η 

κατανόηση έστρεψε την προσπάθεια προς το κράτος. Η απομάκρυνση από τη 

φιλανθρωπία ήταν αρκετή και δεν χρειαζόταν να μπει το κίνημα σε αντιπαράθεση 

μαζί της - ούτως ή άλλως, με πιο ανώδυνες μορφές είχε ακόμα ρόλο να παίξει. 

Συνεπώς, δεν είναι θέμα προτεραιοτήτων στην ατζέντα, είναι περισσότερο θέμα ιδεών 

που προκύπτουν από τις φιλοσοφικές αντιλήψεις για την κοινωνία γενικότερα. Όπως 

οι κοινωνικές συνθήκες και ισορροπίες δυνάμεων και συμφερόντων έφεραν στην 

επιφάνεια τη φιλανθρωπία με τη μορφή του Ρ/Θ, έτσι και η αλλαγή αυτών των 

ισορροπιών θα ανοίξει το δρόμο για την κατάργησή του.  

 

- Ενδιαφέρον! Υπήρξε κατά τη γνώμη σου κάποια χρονική/ιστορική στιγμή, που οι 

πολίτες στη Κύπρο αρχίζουν να προσφέρουν απλόχερα;  

- Όταν ο Ρ/Θ διεξαγόταν, οι δημοσιογράφοι και οι εκφωνητές χρησιμοποιούσαν στο 

λόγο τους φρασεολογία που τραγωδοποιούσε καταστάσεις και ερέθιζε τα αισθήματα 

του κόσμου. Μάλιστα, έδιναν το μικρόφωνο σε κάποια άτομα με αναπηρία, που 

έκλαιγαν κιόλας. Δημιουργούσαν δηλαδή ατμόσφαιρα λύπησης και ζητούσαν από 

τους ακροατές να δώσουν λεφτά. Και οι άνθρωποι έδιναν απλόχερα. Υπήρχαν 

εργαζόμενοι πλασιέ, κι αυτό δεν είναι λόγια, που έβαζαν το χέρι στη τσέπη και έδιδαν 

τις εισπράξεις της δουλειάς στο Ρ/Θ. Όταν όμως επέστρεφαν στα γραφεία της 

εταιρείας και έπρεπε να παραδώσουν τις εισπράξεις της ημέρας, οι εισπράξεις δεν 

υπήρχαν στη τσέπη τους, γιατί είχαν ήδη ριχτεί στον κουμπαρά του Ρ/Θ. Και ήταν 

μεροκαματιάρηδες άνθρωποι, όχι με τα λεφτά στις τράπεζες. Ήταν οι άνθρωποι του 

μόχθου, που έδιναν τα περισσότερα λεφτά. Σε αυτούς τους ανθρώπους, για ένα δύο 

μήνες, γινόταν αποκοπή από τον μισθό τους για να ξοφλήσουν τα ποσά που έπρεπε 

να είχαν παραδώσει. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσά που μαζεύτηκαν στο Ρ/Θ, αλλά 

είναι κάτι που εύκολα μπορεί να βρεθεί, για τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο μέχρι και 

τον τελευταίο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ότι από ένα στάδιο και μετά ο Ρ/Θ 

απλώθηκε σε όλη την Κύπρο και αργότερα εκτός Κύπρου. Είναι κάτι που πρέπει να 
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λάβουμε υπόψη, ότι επεκτεινόταν και στις παροικίες του εξωτερικού, 

εκμεταλλεύτηκε και ολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιονίκες. Αυξανόταν μεν το ποσό, 

αλλά στην ουσία ήταν πιο λίγο, αφού η δράση του Ρ/Θ απλωνόταν και ως θεσμός 

έπαιρνε άλλες διαστάσεις. Νομίζω πως ο κόσμος άρχισε σε κάποιο στάδιο να 

κουράζεται και αυτό δεν είναι και άσχετο με τον ατομικισμό, στον οποίο μπήκε η 

κοινωνία. Ο ατομικισμός κάνει τον άνθρωπο τσιγκούνη, τον κάνει να μην σκέφτεται 

τον συνάνθρωπό του, ή ακόμα, κι αν τον σκέφτεται, λέει ας δώσει ο άλλος. Δε δίνει 

όπως προηγούμενα, δίνει λιγότερα, έτσι για να καλύψει και λίγο τις ανάγκες της 

συνείδησής του.  

- Πολύ ωραία. Μιχάλη, λίγο πολύ έχω τελειώσει με τις ερωτήσεις. Θέλεις να 

προσθέσεις κάτι ακόμα; 

- Να πω κάτι ακόμα γενικό· υπήρχε η φιλανθρωπία με αποδέκτη απευθείας το άτομο 

και υπήρχε και η οργανωμένη, δηλαδή μάζευαν τα λεφτά οι οργανώσεις και 

βοηθούσαν μέλη τους. Στην ψυχολογία όμως των αποδεκτών της βοήθειας επιδρούσε 

διαφορετικά. Άλλο ήταν να παίρνει χρηματική βοήθεια από την Οργάνωσή του και 

άλλο να παίρνει από ένα φιλάνθρωπο. Έχει τεράστια σημασία στην ψυχολογία του 

ατόμου. Η οργανωμένη φιλανθρωπία συναντιέται σε όλες τις Οργανώσεις, αλλά το 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της Σχολής Τυφλών είναι το πιο ιδιαίτερο κι αξίζει να 

μελετηθεί. Με την οργανωμένη φιλανθρωπία είναι που δημιουργήθηκε το υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο στάθηκαν αρχικά οι τυφλοί και στη συνέχεια αγωνίστηκαν.  

- Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.  

- Κι εγώ ευχαριστώ εσένα. Είναι χαρά μου να συναντώ νέους ανθρώπους που 

ασχολούνται με θέματα της αναπηρίας. 


