
Προς  τη Γενική Σσνέλεσση των μελών της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπροσ 

ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίοσ 2013 

 

Σπλάδειθνη, 

 

Τν Σύζηεκα Αμηνιόγεζεο ηεο Αλαπεξίαο, ηεο Λεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο Υγείαο γλσζηνύ σο ICF δελ είλαη 

αζών, όπσο ζέινπλ λα καο ην παξνπζηάζνπλ. Βαζίδεηαη ζηηο ηαηξηθέο ηδέεο αληηκεηώπηζεο ηεο αλαπεξίαο 

θαη ζεσξεί πσο ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ζσκαηηθέο ή δηαλνεηηθέο ή ςπρηθέο 

βιάβεο θαη άξα είλαη αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη βην-ςπρν-ηαηξηθή θξνληίδα. Απηέο είλαη αληηιήςεηο πνπ 

επηθξαηνύζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, όπνπ νη αλάπεξνη ζεσξνύληαλ 

αλίθαλνη θαη άλζξσπνη γηα ιύπεζε θαη ειεεκνζύλε. 

 

Τα άηνκα κε αλαπεξία ίδξπζαλ ηηο Οξγαλώζεηο ηνπο θαη κέζα από ηνπο αγώλεο ηνπο θαηάθεξαλ θαη 

άιιαμαλ απηήλ ηελ εηθόλα. Μέζα από ηα αηηήκαηά ηνπο είπαλ ζηελ θνηλσλία όηη ζθέθηεηαη ιάζνο θαη όηη 

αλάπεξνο δελ ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε θαη αλίθαλνο. Απαίηεζαλ από ηνπο θπβεξλώληεο θαη γεληθά ηνπο θνξείο 

εμνπζίαο λα αλνίμνπλ θαη ζηνπο αλζξώπνπο κε αλαπεξία ην δξόκν πξνο ηελ παηδεία, ηελ πγεία θαη ηελ 

εξγαζία. Ο πξνζαλαηνιηζκόο απηώλ ησλ αγώλσλ πξνο απηή θαη κόλν ηελ θαηεύζπλζε είλαη πνπ καο 

έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα έρνπκε ην ζεκεξηλό βηνηηθό επίπεδν, λα έρνπκε θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη 

δξαζηεξηόηεηα· είλαη απηέο νη ηδέεο πνπ έδσζαλ απηνπεπνίζεζε ζηνπο αλάπεξνπο θαη ηνπο έθαλαλ λα 

πηζηέςνπλ όηη δελ είλαη αλίθαλνη· κε απηέο ηηο ηδέεο είλαη πνπ θηάζακε ζην λα ππάξρνπλ ζήκεξα γπλαίθεο 

κε ηεηξαπιεγία πνπ παληξεύηεθαλ, γέλλεζαλ θαη έγηλαλ κεηέξεο, ζην λα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ 

παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία θαη είηε εξγάδνληαη, είηε είλαη νηθνγελεηάξρεο, είηε είλαη θνηλσληθά 

δξαζηεξηνπνηεκέλνη… θαη όια απηά ζπλάδειθνη, ρσξίο λα έρνπκε ζύζηεκα αμηνιόγεζεο, απελαληίαο 

επηδηώθακε λα απαιιαγνύκε από ηέηνηνπο κεραληζκνύο. 

 

Γπζηπρώο, όια απηά ζα αξρίζνπλ λα θαηαζηξέθνληαη κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Όπσο νη 

ίδηνη γξάθνπλ, κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζα θαηαηάμνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο γηαηί ζεσξνύλ πσο «έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη:   

- πιήξσο ιεηηνπξγηθό (θαη ιεηηνπξγηθό γηα εξγαζία) 

- ιεηηνπξγηθό ππό πξνϋπνζέζεηο 

- πιήξσο εμαξηώκελν (κε ιεηηνπξγηθό – αλίθαλν πξνο εξγαζία)». 

 

Τη ζα ζεκαίλνπλ όκσο απηά ζηελ πξάμε; Τα άηνκα κε παξαπιεγία ζα ηα εληάμνπλ ζηελ θαηεγνξία 

«πιήξσο ιεηηνπξγηθό (θαη ιεηηνπξγηθό γηα εξγαζία)» θαη ζα ακθηζβεηεζεί ην δηθαίσκά ηνπο γηα επίδνκα 

βαξηάο θηλεηηθήο αλαπεξίαο θαη επίδνκα θξνληίδαο. Ήδε κηινύλ γηα ηεκπέιεδεο αλάπεξνπο, θαη πσο γηα 

ηελ ηεκπειηά ηνπο επζύλνληαη ηα επηδόκαηα. Οη δηαβεβαηώζεηο όηη δελ ζα επεξεαζηνύλ ηα ζεκεξηλά 

επηδόκαηα ζα απνδεηρηνύλ ςεύηηθεο θαη ην γλσξίδνπλ. 

 

Τα άηνκα κε ηεηξαπιεγία ζα ηα εληάμνπλ ζηελ θαηεγνξία «πιήξσο εμαξηώκελν (κε ιεηηνπξγηθό - αλίθαλν 

πξνο εξγαζία)». Απηή ε ινγηθή είλαη αληηεπηζηεκνληθή θαη θαηαζηξνθηθή γηα ηνπο αλζξώπνπο κε 

ηεηξαπιεγία. Τνπο εμνπδεηεξώλεη θάζε ειπίδα, ηνπο αθαηξεί θάζε λόεκα ηεο δσήο, ηνπο θιείλεη ην δξόκν 

πξνο ηελ παηδεία θαη ηελ εξγαζία, ππνδεηθλύεη ζηηο γπλαίθεο όηη είλαη αλίθαλεο είηε λα γίλνπλ κεηέξεο είηε λα 

ζπλερίζνπλ λα είλαη κεηέξεο. Δπηπρώο, όκσο, ππάξρνπλ ηα δσληαλά παξαδείγκαηα πνπ ηνπο δηαςεύδνπλ 

θαηεγνξεκαηηθά αιιά θαη πνπ απνηεινύλ ηξαληαρηή απόδεημε γηα ην πόζν ιαλζαζκέλεο είλαη νη αληηιήςεηο 

πνπ ζπλδένπλ ηελ αλαπεξία κε ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ. 

 

Η αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζεκαίλεη επίζεο όηη ε δσή ησλ αλζξώπσλ κε αλαπεξία ζα θαζνξίδεηαη 

απνθαζηζηηθά από ηελ νκάδα ησλ αμηνινγεηώλ, ε νπνία θαη ζα απνρηήζεη ην θύξνο ηεο εηδηθήο νκάδαο επί 

ησλ ζεκάησλ αλαπεξίαο θαη ν ιόγνο ηεο ζα είλαη ηζρπξόο. Απηνί ζα απνθαζίδνπλ θαηά πόζν ην άηνκν 

κπνξεί λα εθπαηδεπηεί ή όρη θαη ζε πνην ζρνιείν ζα πάεη, αλ κπνξεί λα εξγαζηεί θαη ηη είδνπο εξγαζία 

κπνξεί λα θάλεη, θαη ηα ινηπά. Με ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο εμεπηειίδεηαη θαη ε αμηνπξέπεηά καο 



σο άλζξσπνη. Θα πξέπεη λα ηνπο πιεξνθνξήζνπκε αλ είκαζηε παληξεκέλνη, δηαδεπγκέλνη, αλ έρνπκε 

παηδηά, αλ έρνπκε απηνθίλεην, αλ δηακέλνπκε ζε δηακέξηζκα ή ζπίηη θαη πόζν κεγάιν είλαη, αλ κέλνπκε 

κόλνη ή κε ηνπο γνλείο καο, αλ εξγαδόκαζηε θαη πνύ, ηη δνπιεηά θάλακε πξηλ ηελ αλαπεξία θαη πάεη 

ιέγνληαο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ηνύο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα βγάινπλ ην πόξηζκά ηνπο. Τειηθά, ε 

ππνδνκή πνπ κε θόπνπο θηίζηεθε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία ζα μεισζεί - ην άηνκν ζα πάςεη λα είλαη θπξίαξρνο ηνπ εαπηνύ 

ηνπ θαη ν έιεγρνο ηεο δσήο ηνπ ζα πεξάζεη ζηα ρέξηα ησλ θάζε ινγήο «εηδηθώλ».  

 

Η εθαξκνγή ηνπ ICF δελ πξόθεηηαη λα απνδώζεη θαλέλα πξαγκαηηθό όθεινο πξνο ηελ πιεπξά ησλ 

αλζξώπσλ κε αλαπεξία. Απελαληίαο, νη επηπηώζεηο ζα είλαη αξλεηηθέο θαη ζα κεηαηξέπνληαη ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξόλνπ ζε θαηαζηξνθηθέο ζε όια ηα επίπεδα ηεο δσήο καο, ελώ  νη πξνσζεηέο ηνπ ICF ζα θαξπνύληαη 

ηα νηθνλνκηθά θαη άιια νθέιε. Η ζύλδεζε ηνπ ICF κε ηα νηθνλνκηθά θαη όρη ηα θνηλσληθά ζπκθέξνληα είλαη 

θάηη πνπ εληνπίδεηαη ζε πνιιέο αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία θαη δελ κπνξεί εύθνια λα ακθηζβεηεζεί.  

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ICF δελ κπνξεί λα ραξαρηεί θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ λα απνδίδεη ζηνπο αλζξώπνπο 

κε αλαπεξία ηα απηνλόεηα αλζξώπηλά ηνπο δηθαηώκαηα. Τέηνηα πνιηηηθή απαηηεί πξώηηζηα πνιηηηθέο 

απνθάζεηο πνπ ζα μεθηλνύλ θαη ζα ηειεηώλνπλ κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Οη 

πξνζπάζεηέο καο πξέπεη λα είλαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 

Γπζηπρώο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οξγάλσζήο καο ππνζηεξίδνπλ θαη κε αδηθαηνιόγεηε 

καλία πξνσζνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ICF. Δλώ επηθαινύληαη ην ζύζηεκα δήζελ επηζηεκνληθήο θαη 

αμηόπηζηεο αμηνιόγεζεο, νη ίδηνη δελ ρξεζηκνπνίεζαλ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ 

απόθαζή ηνπο, παξά κόλν αξθέζηεθαλ ζηα όζα ηνπο εηπώζεθαλ από απηνύο πνπ εκπνξεύνληαη ην ICF.  

 

Αληίζεηα, ην ΚΓΣ ηεο Κππξηαθήο Σπλνκνζπνλδίαο Οξγαλώζεσλ Αλαπήξσλ Κύπξνπ έθξηλε πσο ήηαλ 

θαιύηεξα λα έρεη ηε δηθή ηνπ αλεμάξηεηε κειέηε/έθζεζε πξηλ ηνπνζεηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο. Η εξγαζία απηή 

αλαηέζεθε θαη έγηλε από ηελ θπξία Σηκώλε Σπκεσλίδνπ, Λέθηνξα Δληαίαο Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην 

Κύπξνπ, θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ICF θαη ηεο πξνζαξκνγήο θαη πηνζέηεζήο ηνπ ζηελ 

Κύπξν». Η έθζεζε θαηαιήγεη ζην εμήο ζπκπέξαζκα: «Σύκθσλα κε ηηο ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηηο ζέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θξηηηθή αλάιπζε, ε παξνύζα έθζεζε 

ππνζηεξίδεη όηη ην ICF απνηειεί έλα εξγαιείν αμηνιόγεζεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ηαηξηθό κνληέιν ηεο 

αλαπεξίαο θαη πηνζεηεί όιεο ηηο αξρέο κε ηηο νπνίεο ηα θηλήκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο θαηαδηθάδνπλ. 

Πέξα από απηή ηελ παξαδνρή, ην ζθεπηηθό ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ICF ζηελ Κύπξν παξνπζηάδεη επηπιένλ 

ζηνηρεία ηα νπνία νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ ζα επσθειεζνύλ από απηή ηελ 

πνιηηηθή, αιιά αληίζεηα ζα ππνβαζκηζηεί ε αλζξώπηλε ηνπο αμία θαη ε απαίηεζή ηνπο γηα θνηλσληθή 

δηθαηνζύλε». Τν ΚΓΣ ηεο ΚΥΣΟΑ απνθάζηζε ηειηθά δηα πιεηνςεθίαο λα ηαρζεί ελάληηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ICF.  

 

Από δηθήο κνπ πιεπξάο, ζέιεζα λα κειεηήζσ πξώηα ην ζέκα θαη κεηά λα ηνπνζεηεζώ επί απηνύ. Η 

πξνζπάζεηά κνπ απηή θαηέιεμε ζε εξγαζία θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ ηδεώλ πνπ εηζάγνληαη κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ICF, ε νπνία θαη εθδόζεθε ζε βηβιίν θαη θέξεη ηνλ ηίηιν Κξηηηθή ζην Σύζηεκα ηεο Αλαπεξίαο θαη ηεο 

Λεηηνπξγηθόηεηαο».  

 

Με δεδνκέλν όηη ε εθαξκνγή ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα θαζνξίζεη αξλεηηθά ην κέιινλ καο, έρνπκε 

ππνρξέσζε λα ελαληησζνύκε θαη λα εξγαζηνύκε κε θάζε ηξόπν ώζηε λα εκπνδηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ ICF 

ζηελ Κύπξν.   

 

Σπλαδειθηθά 

 

Μηράιεο Γεκνζζέλνπο 


