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Συνέντευξη με τον Μιχάλη Δημοσθένους – Α' Μέρος 

Σιμώνης Συμεωνίδου 

 

- Πρώτα θα ήθελα κάποια πράγματα για τη ζωή σας. Πού γεννηθήκατε, πώς 

μεγαλώσατε, τα παιδικά σας χρόνια…. 

- Να ξεκινήσουμε από τόσο παλιά; 

- Ναι, για να μπούμε σε μια ροή. 

- Λοιπόν, γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό στην Πάφο, το 1957. Η οικογένεια μου είναι 

πολυμελής αγροτική. Τέλειωσα το δημοτικό σχολείο και έφυγα από το χωριό, 

φοίτησα στο γυμνάσιο στην Πάφο, όπου και έζησα μόνο δύο μήνες. Η οικογένεια μου 

εγκατέλειψε το χωριό και εγκαταστάθηκε στο Κολόσσι της Λεμεσού. Ο πατέρας μου 

είχε κάνει τις διαδικασίες για μεταγραφή μου σε γυμνάσιο στη Λεμεσό και έτσι 

έσμιξα ξανά με την οικογένεια. Τέλειωσα την Τρίτη γυμνασίου και διέκοψα τη 

φοίτηση μου για λόγους οικογενειακούς, οικονομικούς, μετά που απεβίωσε ο πατέρας 

μου.   

- Ήταν δύσκολη περίοδος… 

- Ήταν δύσκολη περίοδος. Βασικά ήταν ο τρόπος που σκεφτόμουν· δεν μπορούσα να 

δεχθώ να δουλεύουν η μάνα μου και οι δύο αδερφές μου στο Φασούρι, σκληρή 

δουλειά, κι εγώ να πηγαίνω σχολείο. Το σκεπτικό μου ήταν να διακόψω το σχολείο 

για να αρχίσω δουλειά για στήριξη της οικογένειας. Εκ των υστέρων βέβαια φάνηκε 

ότι ήταν λάθος, διότι μέχρι να μπω στη δουλειά, να μάθω δουλειά και να μπορέσω να 

πάρω εισόδημα για να στηρίξω την οικογένεια, τα χρόνια πέρασαν και η ζωή άλλαξε. 

Αλλά δεν υπήρχε κάποιος να το κουβεντιάσουμε. Παρότι η οικογένεια μου επέμενε 

να μη διακόψω, να συνεχίσω.  Μέσα μου είχα ένα ένστικτο και δεν μπορούσα… 

- Ήταν διαφορετική η εποχή… 

- Ναι. Ζήσαμε τρία χρόνια στη Λεμεσό και μετά μεταφερθήκαμε στη Λευκωσία.  

Τέλειωσα ηλεκτρολόγος, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σπίτια και εργοστάσια. 

Μπήκα στο στρατό, απολύθηκα, πήγα στο εξωτερικό, στο Κουβέιτ, εργάστηκα εκεί 

οχτώ μήνες…  Επέστρεψα στην Κύπρο… 

- Πώς έγινε και πήγατε στο Κουβέιτ; 

- Ξενιτιά.  Ήταν αμέσως μετά το 1974. 

- Λόγω του πολέμου δηλαδή. 
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- Ναι. Υπήρχε μαζική φυγή. Υπήρχαν πολλά εργατικά χέρια που πήγαιναν στις 

Αραβικές χώρες. Εγώ πήγα στο Κουβέιτ. Δούλεψα εκεί οχτώ μήνες. Στην Κύπρο, 

μετά που επέστρεψα, είχα το εργατικό ατύχημα.  Ήμουν οδηγός φορτηγού, δούλευα 

σε εκσκαφή, δηλαδή μετέφερα χώμα στα τουβλοποιεία (κεραμεία). Ένα πρωινό, ήταν 

το 1978 στις 6 Οκτωβρίου, και ενώ καθόμουν σε σκιά για να φάω το σάντουιτς, 

έσκασε η εκσκαφή και με χτύπησε στη μέση πίσω, με αποτέλεσμα να σπάσει η 

σπονδυλική στήλη και να έχω τη ζημιά στο νωτιαίο μυελό. Έκτοτε, σε ηλικία 21 

χρονών, είμαι παραπληγικός. 

- Πώς το αντιμετωπίσατε τότε; 

- Λοιπόν. Μπήκα στο νοσοκομείο. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν στο 

τροχοκάθισμα.  Ήξερα τη λέξη παράλυτος από τους παράλυτους της Βηθλεέμ. Ήταν 

κάτι όπως τα παραμύθια. Όταν για πρώτη φορά με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ένας 

άλλος παραπληγικός, ο Ντίνος ο Πιτσιλλίδης με τον οποίον δεν γνωριζόμασταν, όταν 

τον είδα σκέφτηκα εντάξει, ένα μήνα, δύο μήνες που είναι στο τροχοκάθισμα, θα 

συνέλθει.  Δεν ήξερα ότι ήταν μερικά χρόνια παραπληγικός.  Δεν μου είχε πει 

κανένας ότι υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις.  Πριν το ατύχημα μου δεν έτυχε να 

ακούσω… Αυτό δείχνει και το τι υπήρχε στην κοινωνία όσον αφορά στη διαφώτιση 

της κοινωνίας σε αυτά τα ζητήματα και στην πρόληψη ατυχημάτων.  Μια παρένθεση 

να κάνω εδώ.  Τις αφίσες που προέτρεπαν για πρόληψη ατυχημάτων σε εργοστάσια, 

στους χώρους εργασίας γενικά, τις είδα στο Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης 

Αναπήρων μετά που είχα γίνει εγώ ανάπηρος.  Προηγουμένως, οπουδήποτε αλλού, 

δεν έτυχε να δω. Δεν υπήρχαν για να δω τέτοιες αφίσες.  Έκανα πέντε μήνες στο 

νοσοκομείο.  Δεν υπήρχε η Πτέρυγα Παραπληγικών. Ήμουν στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας, στον Νευροχειρουργικό Θάλαμο.  

- Ο Ντίνος Πιτσιλλίδης; 

- Ο Ντίνος με επισκέφθηκε…  

- Ήταν η πρώτη σας συναναστροφή με άλλον παραπληγικό; 

- Η πρώτη μου συναναστροφή με άλλον παραπληγικό, χωρίς να το ξέρω ούτε εγώ ούτε 

εκείνος, ήταν ο Νίκος ο Νικολαϊδης, με τον οποίον βρέθηκα στο Νοσοκομείο.  Είχα 

χτυπήσει στις 6 Οκτωβρίου κι ο Νίκος αρχές Αυγούστου το 1978. Τον βρήκα μέσα 

στο θάλαμο. Οπότε περπατήσαμε τη ζωή του τροχοκαθίσματος μαζί. Εδώ έχουμε την 

εμπειρία του ξεκινήματος της νέας ζωής οι δυο μας. Λοιπόν, ήταν εκείνη την περίοδο 

που άρχισε να γίνεται μια κίνηση για να δημιουργηθεί η Οργάνωση. Μέσα στα 

πλαίσια αυτά με επισκέφθηκε ο Ντίνος. Το 1979 τον Φεβρουάριο κάναμε την πρώτη 

Ιδρυτική Συνέλευση της Οργάνωσης.   

- Λίγους μήνες μετά το ατύχημα μπήκατε αμέσως στην οργάνωση. 

- Ναι, αλλά στην οργάνωση να επανέλθουμε μετά για να πάρουμε τα πράγματα από 

την αρχή για το πώς αντιμετώπισα το ζήτημα τότε. 



 

3 

- Ναι. 

- Λόγω της ιστορίας της ζωής μου μέχρι αυτή την ηλικία, είχα μάθει να στηρίζομαι στα 

δικά μου χέρια και πουθενά αλλού. Ήμουν θα έλεγα ο άπιστος Θωμάς. Παρότι 

συνειδητοποίησα από την πρώτη στιγμή ότι κάτι πολύ άσχημο μου είχε συμβεί, λόγω 

της άγνοιας δεν μπορούσα να ξέρω. Απλά διαισθανόμουν τη σοβαρότητα του 

προβλήματος. Δεν θα πίστευα στο τι θα μου έλεγαν οι γιατροί και δεν μπήκα στον 

κόπο να τους ρωτήσω να μου πουν ποια ήταν η κατάστασή μου. Γι αυτό και δούλεψα 

πολύ σκληρά στη φυσιοθεραπεία και περίμενα να δω το αποτέλεσμα. Με την 

παρέλευση τριών μηνών περίπου… να σημειώσω ότι είχα μείνει 45 μέρες στο 

κρεβάτι και μετά άρχισα να σηκώνομαι...  είχα αποφασίσει να μιλήσω με το γιατρό, 

να τον ρωτήσω να μου πει ποια είναι η κατάσταση μου. Οι γιατροί τότε δεν μιλούσαν 

απευθείας στο άτομο, μιλούσαν στην οικογένεια. Η οικογένεια μου ήξερε, εγώ δεν 

ήξερα. Ήταν ο γιατρός ο Χριστοδούλου, Χριστοδουλίδης κάπως έτσι ήταν το όνομά 

του…  Ήταν ένας εύθυμος τύπος, πάντα ένα πειραχτήρι, με το γέλιο του.  Ήταν ένα 

βράδυ που ήρθε να κάνει την επίσκεψη του στο Θάλαμο.  Του είπα: ‘Γιατρέ θέλω να 

μιλήσουμε’. Η απάντηση του ήταν: ΄Τι θέλεις ρε Μιχαλάκη;’ Του λέω: ‘Να 

μιλήσουμε για την κατάσταση μου’.  Μου λέει: ‘Έλα μέσα’.  Μπήκαμε σε ένα 

δωμάτιο, θυμούμαι σαν να είναι τώρα.  Έκατσε στο κρεβάτι που εξέταζε τους 

αρρώστους και με ρώτησε τι θέλω. Λέω: ΄Γιατρέ θέλω να μου πεις ανοικτά, καθαρά, 

χωρίς περιστροφές ποια είναι η κατάστασή μου’. Με κοίταξε στα μάτια κι άρχισε να 

μου μιλά ανοιχτά, καθαρά έξω από τα δόντια. ‘Αυτή είναι η κατάσταση σου, 

χτύπησες, έχεις την παραλυσία, δεν θα περπατήσεις, αυτά λέει η επιστήμη, δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτε, θα έχεις πρόβλημα με τα ούρα και λοιπά, μπορούν 

όμως αυτά σιγά-σιγά να ξεπεραστούν, μπορείς να βρεις τον τρόπο, η ζωή σου δεν 

τέλειωσε, είσαι νεαρός, μπορείς να οδηγήσεις, μπορείς να κάνεις…’ Μου τα είπε όλα. 

Εγώ τον άκουγα και χαμογελούσα. Χαμογελούσα… έτσι ήταν ο χαρακτήρας μου. 

Ήταν κάτι που τον εντυπωσίασε. Περίμενε ότι θα αντιδρούσα πολύ διαφορετικά, ότι 

θα ξεσπούσα σε κλάματα, ότι θα άρχιζα να πετώ και να σπάω πράγματα κτλ αλλά 

τίποτε από όλα αυτά δεν συνέβηκε. Η αντίδραση μου αποτέλεσε έκπληξη στο γιατρό, 

όπως αργότερα μου είπε και ο ίδιος, και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Εντάξει, όταν ο 

γιατρός έφυγε, βγήκα στο παράθυρο έξω στο διάδρομο και κοιτάζοντας προς τα έξω 

έφερα στο μυαλό μου όλα όσα μου είχε πει. Τα πάντα στη ζωή μου ανατράπηκαν, 

βρέθηκα στο άγνωστο. Η ένταση μέσα μου φούντωνε και έψαχνε διέξοδο. Μόλις με 

πλησίασε ο κύριος Μίκης, πατέρας άλλου παραπληγικού, του Νίκου, που κι αυτός 

νοσηλευόταν στο διπλανό με μένα κρεβάτι, ξέσπασα στο κλάμα. Εκεί ήλθε η πρώτη 

μου αντίδραση. Την άλλη μέρα είχα πάρει την απόφαση: Μοιρολόγια δεν ωφελούν, 

θα κολυμπήσω στο άγνωστο και θα προσπαθήσω να αυτοεξυπηρετηθώ. Αν τα 

καταφέρω, καλώς. Αν δεν τα καταφέρω, αυτοκτονία.  

- Έτσι; 

- Ναι, ήταν ξεκάθαρο μέσα στο  μυαλό μου. Δεν θα δεχόμουν να ζήσω εξαρτώμενος 

από άλλους την υπόλοιπη μου ζωή. Στην πορεία φάνηκε πως όλα τα προβλήματα 
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ήταν οικονομικά. Δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε τροχοκαθίσματα είχαμε, ούτε… Όταν ο 

γιατρός μου είπε Μιχαλάκη τέλειωσες, πρέπει να φύγεις να πας σπίτι σου, δεν έχουμε 

τίποτε άλλο να κάνουμε, γύρισα και τον είδα και του είπα ‘Γιατρέ πώς θα πάω σπίτι; 

Έρποντας όπως την κουφή (ερπετό); Τροχοκάθισμα δεν έχω, ούτε μπορώ να 

αγοράσω.’ Δεν είχα εισόδημα ούτε ένα γρόσι. Απεναντίας είχα βρεθεί σε χρέη. Πώς 

θα πάω σπίτι; Τελικά έφυγα από το Νοσοκομείο τέλος Φεβρουαρίου το 1979 με 

δανεικό τροχοκάθισμα από το φυσιοθεραπευτήριο. Έμενα στο Τσέρι τότε, αλλά με τα 

σημερινά δεδομένα δεν έχει καμία σχέση. Ήταν ένα χωριό απόμακρο. Ούτε 

συγκοινωνίες υπήρχαν, ήταν αγροτικά λεωφορεία, ούτε τηλέφωνα υπήρχαν όπως 

σήμερα υπάρχουν στα σπίτια, ήταν μόνο το κοινοτικό τηλέφωνο. Αυτό σήμαινε 

απομόνωση. Δεν είχα αυτοκίνητο, είχα δανεικό τροχοκάθισμα, σήμαινε απομόνωση 

μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Το σπίτι δεν ήταν δικό μας, ήταν με νοίκι, ήταν παλιά 

σπίτια, ήταν η τουαλέτα έξω στην αυλή…  Καμία σχέση με το σήμερα. Ήταν κόλαση 

τότε, παράδεισος σήμερα. Είχα κάνει αίτηση στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για 

σύνταξη ανικανότητας. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι δεν δικαιούμαι γιατί δεν είχα 

τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων.   

- Δηλαδή ότι πριν δεν δουλέψατε αρκετά για να δικαιούστε σύνταξη… 

- Ναι. Οι υπολογισμοί μου έλεγαν ότι έπρεπε να τα είχα. Έκανα ένσταση και ζήτησα 

να μου πουν πόσα πρέπει να έχω και πόσα έχω. Εκεί ανακάλυψα ότι ένας από τους 

μαστόρους που δούλεψα δεν είχε βάλει τα ένσημα, δηλαδή δεν πλήρωσε Κοινωνικές 

Ασφαλίσεις. Εγώ το ανέφερα και μου είπαν δεν τα δεχόμαστε τώρα. Αν δεν είχα το 

ατύχημα και το ανακάλυπτα, μπορούσαν να πάνε και να τον αναγκάσουν να βάλει τα 

ένσημα. Επειδή όμως είχα το ατύχημα και θα δικαιούμουν σύνταξη, δεν μπορούσε να 

γίνει αυτό. Κάθε φορά που μου απαντούσαν αρνητικά έκανα ένσταση. Αυτό έγινε 4-5 

φορές, δεν θυμούμαι ακριβώς, ώσπου στο τέλος πήρα την σύνταξη. Φαίνεται πως 

κάποιος άνθρωπος μέσα στο Υπουργείο είδε την αλήθεια σε όσα έλεγα και μετά τις 

αλλεπάλληλες ενστάσεις μου, μου δόθηκε η σύνταξη που ήταν τότε £19 το μήνα. 

- Με τα σημερινά δεδομένα, περίπου πόσα ήταν;  Μπορούσε κάποιος να περάσει; 

- Να περάσει, όχι. Απλά ήταν τα προσωπικά μου έξοδα. Τα τσιγάρα μου… τα 

προσωπικά μου έξοδα, να μην χρειάζεται να μου δίνει η οικογένεια και λεφτά στην 

τσέπη. Πριν πάρω τη σύνταξη, είχα αποταθεί στο Γραφείο Ευημερίας, το οποίο και 

μου έδινε £13 το μήνα τότε. Όταν πήρα την σύνταξη από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 

το Γραφείο Ευημερίας σταμάτησε να μου δίνει το βοήθημα και μου ζητούσαν να τους 

επιστρέψω τα λεφτά που μου έστειλαν για 3 μήνες, δηλαδή £39. Ασφαλώς, έτσι 

λεφτά δεν είχα να τους δώσω.  Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, αλλά έρχονται όλα στη 

θύμησή μου… Είχε πάει η κοινωνική λειτουργός στη νύφη μου και της ζήτησε τα 

λεφτά, η δε νύφη μου τα έδωσε. Δεν το ήξερα. Κάτι υποψιάστηκα… από τη στάση 

της κοινωνικής λειτουργού και κατάλαβα πως η νύφη μου κάτι ήθελε να μου πει αλλά 

δεν μου το έλεγε. Την ρώτησα και μου είπε τι είχε γίνει. Έγινα θηρίο. Όταν ήρθε η 

κοινωνική λειτουργός στο σπίτι, της είπα: ‘Σε παρακαλώ, έξω από το σπίτι. Αν θέλεις 

σαν άνθρωπος να έρθεις σπίτι μου, να έρθεις. Ως κοινωνική λειτουργός, να μην 
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ξαναπατήσεις το πόδι σου σπίτι μου’. Όπως σου μιλώ εσένα τώρα, έτσι της μίλησα 

και την έδιωξα.  

Τώρα, με το Νίκο που ήμασταν μαζί στο Νοσοκομείο… ο Νίκος έμενε στον 

Στρόβολο και κάποιες φορές ερχόταν με τον κύριο Μίκη τον πατέρα του και με 

έπιαναν και πηγαίναμε στο σπίτι του κτλ.  Κάναμε παρέα με το Νίκο.  Μια 

παρένθεση να κάνω εδώ. Ο Νίκος στάλθηκε στο Stoke Mandeville στην Αγγλία, που 

είναι κέντρο αποκατάστασης για την παραπληγία. 

- Ποιοι στέλνονταν εκεί; 

- Οι περιπτώσεις παραπληγίας στέλνονταν συνήθως στο Stoke Mandeville για 

αποκατάσταση. Τότε ζήτησα κι εγώ να σταλώ αλλά η απάντηση που μου έδωσαν 

ήταν ότι αποφάσισε το κράτος να μην στέλνει πλέον… Ήμασταν τρεις τότε. Ήταν και 

ο Φαίδωνας ο Βασιλειάδης. Εκείνος χτύπησε τον Απρίλιο. Ο Φαίδωνας και ο Νίκος 

στάλθηκαν, εγώ δεν στάλθηκα. Όταν ρώτησα τον γιατρό αν θα σταλώ ή όχι στο 

εξωτερικό, ο γιατρός μου είπε ‘Μιχάλη δεν χρειάζεται να πας στο εξωτερικό. Ό,τι 

είχες να πάρεις από το εξωτερικό, το έχεις ήδη κατορθώσει μόνος σου εδώ. Αν πας 

στο   Stoke Mandeville, θα πας για να τους διδάξεις, δεν έχεις να πάρεις τίποτα’.  Από 

τη στιγμή που εγώ είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχε θεραπεία…. Εκείνο το οποίο θα 

επωφελούμουν αν πήγαινα ήταν ότι θα ερχόμουν πίσω με τροχοκάθισμα, το οποίο θα 

πλήρωνε η κυβέρνηση. Όσοι πήγαν, έφευγαν από εκεί με τροχοκάθισμα και όλα τα 

απαραίτητα είδη, τα οποία πλήρωνε το κράτος. Εγώ ήμουν με δανεικό τροχοκάθισμα 

και μετά από το δανεικό πήρα τροχοκάθισμα από τον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο 

κατασκευάστηκε στην Κύπρο, για το οποίο αγαπητή Σιμώνη, ποτέ μου δεν ντράπηκα 

να κυκλοφορήσω έξω στην κοινωνία επειδή είμαι παραπληγικός, ντρεπόμουν για το 

τροχοκάθισμα. Ήταν ένα κομοδρομίσιμο, ήταν σωλήνες με δύο τροχούς μεγάλους, 

μεγάλο σε όγκο και ακαλαίσθητο που με προβλημάτιζε. Βέβαια δεν ήταν μόνο 

εκείνος ο λόγος που δεν έβγαινα έξω. Ήταν συνολικά όλοι οι παράγοντες. Αν είχα τις 

άλλες προϋποθέσεις θα έβγαινα, δεν θα με εμπόδιζε. Αλλά είναι χαρακτηριστικό το 

ότι δεν με προβλημάτιζε που είμαι ανάπηρος, με προβλημάτιζε το συγκεκριμένο 

τροχοκάθισμα. Όταν επέστρεψε και ο Νίκος από το Stoke Mandeville, περίπου είχε 

ανάγκη ο ένας τον άλλο. Ήμασταν και οι δύο κοντά στην ίδια ηλικία, 21 εγώ, 19 ο 

Νίκος. Αρχίσαμε να περπατούμε τη ζωή μαζί. Γυρίζαμε με το τροχοκάθισμα… 

κατεβαίναμε κάτω Λευκωσία από τον Στρόβολο, πηγαίναμε στου Παπαφιλίππου…  

- Ήταν εύκολο; 

- Ήταν εύκολο; Για εμάς, ήμασταν νεολαίοι, ήταν εύκολο. Πηγαίναμε στου 

Παπαφιλίπου, που τώρα είναι κατοικημένη περιοχή. Τότε, από τα φώτα του Κύκκου 

για να πας στου Παπαφιλίπου ήταν χωράφια κι ο δρόμος χωρίς πεζοδρόμιο. Εδώ 

υπάρχουν πολλές εμπειρίες από την αντιμετώπιση του κόσμου.     

- Πέστε μου μερικές. 
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- Πριν να έρθω σε αυτό, να πω ότι μετά από παρέλευση περίπου ενός – ενάμισυ 

χρόνου, εν τω μεταξύ ακούγονταν διάφορα… ότι γίνονται έρευνες για να βρεθεί 

τρόπος να θεραπευθείτε… υπάρχουν στις Φιλιππίνες γιατροί που κάνουν εγχειρίσεις 

χωρίς εργαλεία, με τα χέρια… υπάρχουν άνθρωποι με δύναμη, έφερναν 

βιντεοκασέτες… Υπήρξε τότε μια… πήγαν μερικοί. 

- Ποιοι τα έλεγαν αυτά; Ο Τύπος; 

- Ήταν αυτοί οι τσαρλατάνοι που υπάρχουν και σήμερα παντού. Βρίσκουν τα κανάλια 

και τους τρόπους να διοχετεύουν και να ξεγελούν τον κόσμο την ώρα του πόνου και 

της δυστυχίας. Η αμάθεια ξεγελά. Όλα αυτά έφταναν και σε εμένα. Μου έφεραν 

‘μήλο του παραδείσου’ (γέλια), λάδι από την Παναγία της Τήνου (γέλια)…  Πρέπει 

να πω ότι δεν πίστευα σε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ήθελα να δώσω παραπάνω 

πίκρα στη μάνα μου. Αντιλαμβανόμουν την πίκρα της… Όταν ήρθε με το λάδι που 

της έφεραν από την Παναγία της Τήνου, δεν μπορούσα να της πω ούτε μα ούτε μου 

και της είπα ‘Εντάξει μάνα, βάλε το’. 

- Πώς ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή να είστε εσείς πιο δυνατός από την οικογένεια;  

Από ό,τι κατάλαβα εσείς συνειδητοποιήσατε τι είχατε και ήσασταν έτοιμος να το 

αντιμετωπίσετε. Η οικογένεια όμως ίσως δεν μπορούσε ακόμα να το 

συνειδητοποιήσει. 

- Κάποιος θα ανέμενε να έχω την υποστήριξη από την οικογένεια, ενώ συνέβηκε το 

αντίθετο. Εγώ στήριξα την οικογένειά μου. Βέβαια, η αμάθεια… ήταν και μια 

περίοδος όπου όλη η οικογένεια, μηδενός εξαιρουμένου, ήμασταν πολύ χάλια 

οικονομικά. Είχα δύο αδερφούς ανήλικους, μικρότερους από εμένα… 

- Είστε πέντε αδέρφια; 

- Οχτώ. Τρεις αδερφές, πέντε αδερφοί. Ήταν περισσότερο η αμάθεια. Δεν ξέραμε.  

Κανένας από την οικογένεια δεν ήξερε. Ήταν ένα σοκ, ένα κτύπημα σε όλη την 

οικογένεια, με κάτι το άγνωστο. Ο θάνατος είναι γνωστός. Πεθαίνει κάποιος, είναι 

γνωστό για όλους. Η περίπτωση η δική μου τότε δεν ήταν γνωστή. Ήταν κάτι το 

άγνωστο για όλους. Μέσα από τα βιώματα μου, από πολύ μικρός, καλώς ή κακώς, 

ένιωσα να έπαιρνα ευθύνες που δεν ήταν της ηλικίας μου. Όταν πέθανε ο πατέρας 

μου, ήμουν 14 χρονών. Αισθάνθηκα να είμαι ο προστάτης της οικογένειας, καλώς ή 

κακώς. Δεν ήρθε η μάνα μου, ο Α ή ο Β, να μου πει ξέρεις είσαι ο προστάτης της 

οικογένειας και ανάλαβε τις ευθύνες σου. Αυτό όμως επικρατούσε στην αντίληψη της 

κοινωνίας, ο μεγάλος αδελφός είναι προστάτης της οικογένειας. Έτσι, από μόνος μου 

ένιωσα και πήρα στους ώμους μου τις ευθύνες μιας πενταμελούς οικογένειας που 

τότε ζούσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι: η μάνα μου, οι δύο αδερφές μου, οι δύο αδερφοί 

μου και ένας εγώ έξι.  Αυτό που βίωσα από  μικρή ηλικία μέχρι την ημέρα του 

ατυχήματος με έκανε να σκέφτομαι διαφορετικά. Με μεγάλωσε και με ωρίμασε 

πρόωρα. Κάποτε λέω, υπάρχουν και τα θετικά υπάρχουν και τα αρνητικά. Πέρασα 

εφηβεία και παιδικά χρόνια που δεν τα έζησα ως παιδί αλλά ως μεγάλος. Αυτή ήταν 
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πιστεύω η βάση, η οποία εμένα με είχε ατσαλώσει και είχα διαμορφώσει μια… είχα 

ένα δικό μου κριτήριο να κρίνω, να σκέφτομαι, να αποφασίζω, να ακούω αλλά να 

παίρνω την απόφαση εγώ. Πάντα άκουγα τι μου έλεγε η μάνα μου. Πάντοτε. Ποτέ 

μου δεν αρνήθηκα να την ακούσω.  Πάντοτε την άκουγα και μετά αποφάσιζα. 

Μαζεύτηκαν τότε κάποια λεφτά. Ήθελαν οι δικοί μου να πάμε στις Φιλιππίνες. Τους 

είπα: ‘Δεν πάω’. Μετά θα ερχόταν μια γιατρός από τις Φιλιππίνες στην Ελλάδα. 

Ήθελαν να πάμε στην Ελλάδα που είναι κοντά, πιο λίγα τα έξοδα. Εγώ τους είπα: 

‘Ακούστε να δείτε. Θέλετε να με στείλετε έξω αλλά εγώ δεν θέλω. Τις £500 τις 

χρειάζομαι για να αγοράσω ένα παλιό αυτοκίνητο, να μπορώ να κινηθώ, να 

περπατήσω.’ Έτσι τις £500 που τα αδέλφια μου είχαν ήδη δώσει για να πάω στην 

Ελλάδα, τις χρησιμοποίησα για άλλο σκοπό. Δεν πήγα στην Ελλάδα, και με εκείνα τα 

λεφτά αγόρασα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.   

- Είχε άλλους που πήγαν; 

- Ναι. Πήγαν Κύπριοι στις Φιλιππίνες. Μα είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κάνει 

εγχείριση με τα χέρια; Εγώ έκανα τον εξής συλλογισμό: Αν υπήρχε σε οποιανδήποτε 

χώρα θεραπεία, δεν θα υπήρχαν παραπληγικοί.  Άκουγα ότι υπήρχαν στην Αγγλία 

πέντε εκατομμύρια. Αν υπήρχε θεραπεία στην Αγγλία, θα υπήρχαν αυτά τα πέντε 

εκατομμύρια στο τροχοκάθισμα; Δεν θα υπήρχαν. Προσανατολίστηκα πλέον στο πώς 

θα μπορούσα να ζήσω στο τροχοκάθισμα. Έτσι πήρα το πρώτο μεταχειρισμένο 

αυτοκίνητο, το οποίο είχε ένας άλλος παραπληγικός. Ένα Vauxhall Victor με το 

οποίο είχα συνδεθεί… κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το πώς και πόσο. Μόνο 

κάποιος ο οποίος ζει κάποια πράγματα μπορεί να καταλάβει.  Ήταν ένα σίδερο, 

άψυχο πράγμα μεν, αλλά για μένα είχε και ψυχή. Του μίλησα και μου μίλησε πολλές 

φορές (χαμογελά). Δυστυχώς μου το πήρε η κυβέρνηση. Ήταν κάτι που ήθελα πολύ 

να κρατήσω, λόγω ακριβώς αυτής της σύνδεσης, αλλά το κράτος μου το πήρε. Σε 

κάποιο στάδιο παρακάτω θα μάθεις περισσότερα. Όταν αγόρασα αυτό το αυτοκίνητο 

ήταν πιο εύκολο να κατεβαίνω Λευκωσία, να έχω περισσότερη συναναστροφή με τον 

Νίκο. Πήγαινα στο σπίτι του Νίκου, άφηνα το αυτοκίνητο εκεί, και από κει πλέον 

όπου πηγαίναμε, πηγαίναμε με το τροχοκάθισμα. Ένα βράδυ, πηγαίναμε προς του 

Παπαφιλίπου, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας και μας είπαν ότι είμαστε 

παράνομοι και θα μας καταγγείλουν διότι δεν έχουμε φώτα. 

- (γέλια) 

- (γέλια). Εγώ τους είπα ότι δεν είμαστε ούτε σε ποδήλατα, ούτε σε μοτοσυκλέτες, 

είμαστε πάνω σε τροχοκαθίσματα. Ο αστυνομικός κάπου σάστισε, βρέθηκε σε μια 

αμηχανία. Μας είπε ‘προσέχετε γιατί ο δρόμος είναι επικίνδυνος, μην σας χτυπήσει 

κανένα αυτοκίνητο.’  Φύγαμε.  Ήταν μια από τις πολλές φορές… ήταν μέχρι να μάθει 

ο κόσμος. Οδηγοί κινδύνευσαν να κάνουν δυστύχημα. Ήταν ένας, χαρακτηριστική 

περίπτωση, παραλίγο να μπει μέσα στην αυλή του σπιτιού γιατί ενώ οδηγούσε το 

βλέμμα του ήταν καρφωμένο σ’ εμάς. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον κόσμο. Ο 

κόσμος ήταν μαθημένος να βλέπει έναν ανάπηρο κάτω στη Λευκωσία, να ξέρει ότι 

είναι ζητιάνος και να πάει να του δώσει λεφτά... ήταν τα πεντοσέλινα τότε… να του 
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δώσει ελεημοσύνη. Εμείς ήμασταν νεαροί και δεν είχαμε καμιά σχέση με αυτά τα 

πράγματα, ούτε κατεβαίναμε κάτω για ελεημοσύνη.  Ήταν η δίψα μας να μπούμε 

μέσα στην κοινωνία. Εγώ κατανόησα αυτήν την πραγματικότητα της κοινωνίας και 

ποτέ δεν κατάκρινα τον άνθρωπο και αντιδρούσα με τον τρόπο της εξήγησης.  

Πολλές φορές ήρθαν γυναίκες στο δρόμο για να μας δώσουν λεφτά. Είναι κάτι που 

δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά βλέπαμε τον κόσμο και αμέσως καταλαβαίναμε την 

κίνηση που θα έκανε. Αντιδρούσε ο Νίκος με τον τρόπο του κι εγώ με τον δικό μου. 

Μια μέρα, κατεβαίναμε από το Hilton προς το κέντρο της Λευκωσίας και ερχόταν 

από απέναντι μας μια γυναίκα. Σχολιάσαμε μεταξύ μας και είπαμε: ‘Αυτή η γυναίκα 

που έρχεται θα μας δώσει λεφτά’. Οπόταν στυλώνει την καρέκλα ο Νίκος, -γιατί 

εμείς μάθαμε και στυλλώναμε την καρέκλα μας στους δύο τροχούς και ήταν κάτι που 

μας βοήθησε στη διακίνηση μας. Μπορούσαμε να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε 

το πεζοδρόμιο στους δύο τροχούς. Στην πορεία ανακαλύψαμε ότι μπορούσαμε να 

κατεβούμε και σκαλιά- ο Νίκος λοιπόν στυλώνει την καρέκλα, κατεβαίνει από το 

πεζοδρόμιο, διασταυρώνει και πάει απέναντι. Εγώ συνέχισα στην πορεία μας. Ο 

Νίκος αντέδρασε με αυτό τον τρόπο. Εγώ συνέχισα. Πράγματι η γυναίκα σταμάτησε 

και ήθελε να μου δώσει λεφτά. Της λέω ‘Λυπούμαι, αλλά δεν είμαστε ζητιάνοι. 

Είμαστε άνθρωποι όπως εσάς, θέλουμε να κυκλοφορήσουμε μέσα στον κόσμο όπως 

κυκλοφορείτε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.’ Όταν 

μιλούσα με αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος κατανοούσε, δεν επέμενε. Τον ένιωθα ότι 

προβληματιζόταν. Ήθελε να βοηθήσει, αλλά από την άλλη κατανοούσε εκείνα που 

του έλεγα. Υπήρχε μια άλλη περίπτωση στην Πλατεία Ελευθερίας, που κάποιος… 

όταν πέρασε καιρός, πολύς κόσμος μας έμαθε. Μας έβλεπαν συχνά. Εμείς δεν τους 

θυμόμασταν γιατί ήμασταν δύο και εκείνοι πολλοί. 

- Επειδή σας έβλεπαν συχνά συνήθισαν ότι κάνατε τη βόλτα σας. 

- Ναι. Ήταν κάποιος λοιπόν, που πήγε αγόρασε σάντουιτς και μας έφερε (γέλια). Όταν 

έφερε το σάντουιτς λέω ‘Εντάξει, θα δεχθώ το σάντουιτς’ (γέλια).  Η άλλη περίπτωση 

που σου είπα είναι ότι πηγαίναμε στο δρόμο, μας έβλεπε ο οδηγός και παραλίγο να 

μπει στην αυλή του σπιτιού. Απορροφήθηκε γιατί ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για 

εκείνον.  Έβλεπε δύο νεαρούς στην ηλικία των 20 με 22 χρονών να κυκλοφορούν με 

τροχοκάθισμα στους δρόμους της Λευκωσίας… Μετά είχαμε γίνει μια μεγάλη παρέα 

και βγαίναμε. Μια παρέα παραπληγικοί με αρτιμελείς. Ήμασταν 12-13 άτομα στην 

παρέα. Ήταν καλά χρόνια. Ήταν τα καλά χρόνια όσον αφορά αυτήν την πτυχή. 

- Την κοινωνική ζωή. 

- Η κοινωνική ζωή ήθελε και λεφτά. Λεφτά δεν είχαμε. Αλλά τα φέρναμε βόλτα. 

- Ήταν πιο απλά τα πράγματα τότε. Μια βόλτα ήταν ικανοποιητική. 

- Ναι. Βγαίναμε τα βράδια έξω. Πηγαίναμε στην ‘Ψάθα’. Ήταν μπυραρία. Καθόμασταν 

εκεί, πίναμε τα ποτά μας. Ήταν πιο φθηνά εκεί. Μετά, 11-12 η ώρα πηγαίναμε στα 

μπουζούκια. Αυτό το κάναμε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Μας έμαθαν και 
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στα μπουζούκια. Ένα βράδυ, αφού ήπιαμε τα ποτά μας, ο Νίκος και εγώ βγήκαμε 

στην πίστα να χορέψουμε.  Είχαμε πλέον μάθει και παίζαμε το τροχοκάθισμα στα 

δάκτυλά μας. Εκείνο το βράδυ ήμασταν στο ‘Antonaki’s bar’. Κανένας δεν μας είπε 

να φύγουμε από την πίστα, αλλά ο ιδιοκτήτης του κέντρου έδωσε οδηγίες στην 

ορχήστρα όταν βγαίνουμε στην πίστα να αλλάζουν το στυλ της μουσικής, να το 

γυρίζουν στο ταγκό. Ήταν σαν να μας έλεγαν μην βγαίνετε στην πίστα. 

- (γέλια) Γιατί; Τι τον πείραζε; 

- Ήταν και για εκείνους κάτι το πρωτόγνωρο. Φοβόντουσαν μήπως προκαλέσουμε τη 

λύπη των πελατών τους, χαλάσει η διάθεσή τους και τους χάσουν. Μάλλον, αυτό 

συνέβηκε στο κέντρο ‘Νεράιδα’. Στο ‘Antonaki’s bar’ ήταν πιο λαϊκοί άνθρωποι, 

ήταν διαφορετική η πελατεία τους. Ο κόσμος μας αποδεχόταν με διαφορετικό τρόπο. 

Οι υπεύθυνοι του κέντρου δεν μας είχε δείξει οτιδήποτε το αρνητικό.  

Χαρακτηριστικά, όταν μια νύχτα βγήκαμε στην πίστα, ο κόσμος από μόνος του 

αντέδρασε με το να κατεβεί από την πίστα. Όταν αυτό συνέβηκε, ήμασταν ο Νίκος 

και εγώ στην πίστα, μόλις τέλειωσε το τραγούδι κάτι είπα στον τραγουδιστή κι αυτός 

αμέσως μου έδωσε το μικρόφωνο, μεταξύ του τραγουδιστή και της παρέας υπήρχαν 

κάποιες αμοιβαίες συμπάθειες, μέσα στη ζάλη του ποτού είπα ό,τι είπα στον κόσμο 

και όλα τέλειωσαν. Η πίστα γέμισε και πάλιν από κόσμο, ήταν ως εάν να μην 

συνέβαινε τίποτα. Είχαμε πλέον γίνει μέρος του περιβάλλοντος. Εξοικειώθηκε το 

περιβάλλον με εμάς και εμείς μαζί του. Αντίθετα, με τη ‘Νεράιδα’ που ήταν ένα 

κέντρο που ξέφευγε από τα λαϊκά στρώματα, αν και υπήρχαν και λαϊκά στρώματα, η 

διεύθυνση θεωρούσε ότι το κέντρο ήταν διαφορετικής κλάσης. Μας άλλαζαν τη 

μουσική κάθε φορά που βγαίναμε να χορέψουμε. Δεν θέλαμε να κάνουμε φασαρία. 

Ήταν ένας χώρος που δεν μας άρεσε και τόσο πολύ. Κάποιοι από την παρέα ήθελαν 

να κάνουν φασαρία 

και μετά να φύγουμε. 

Εμείς τους κρατήσαμε 

πίσω και έτσι δεν 

πηγαίναμε πλέον στη 

‘Νεράιδα’.  Στη 

‘Νεράιδα’ πηγαίναμε 

για να κάνουμε 

διάλειμμα από το 

‘Antonaki’s bar’ και 

όχι γιατί μας άρεσε. Η 

αντιμετώπιση των 

ιδιοκτητών είτε των 

εστιατορίων είτε 

κέντρων αναψυχής κτλ 

ήταν περίπου η ίδια 

αντιμετώπιση. Είτε 

αρνητική, είτε με καχυποψία, είτε με φόβο μην χάσουν την πελατεία τους. Όπως είπα 
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προηγουμένως, όταν φεύγαμε από τα λαϊκά στρώματα και ανεβαίναμε προς τα 

λεγόμενα υψηλά κοινωνικά στρώματα, άλλαζε η στάση τους απέναντι μας. Στο 

‘Cosmopolitan’ που θεωρείτο κέντρο αριστοκρατίας είχε γίνει ένα επεισόδιο… η 

Διεύθυνση έστειλε άτομο και ζήτησε από τον τετραπληγικό να φύγει από την πίστα. 

Ασφαλώς ο ίδιος αντέδρασε, αντέδρασε η παρέα του… Το επεισόδιο αυτό πήρε 

δημοσιότητα στην εφημερίδα ‘Σημερινή’. Έγραψε ένας δημοσιογράφος για το 

γεγονός και δικαιολογούσε τη στάση της Διεύθυνσης του κέντρου, που ούτε λίγο ούτε 

πολύ, μας είπε ότι από τη στιγμή που εσείς θα προκαλέσετε τον οίκτο και τη φυγή της 

πελατείας από το κέντρο, οφείλετε να μην πηγαίνετε εκεί. Αυτό όμως τι σήμαινε; 

Εμείς να μείνουμε στο σπίτι μας. Αφού αυτό ήταν κάτι που εμείς πολεμούσαμε. 

Θέλαμε να βγούμε από το σπίτι μας. Ήταν σημείο σύγκρουσης. Με τον Νίκο είχαμε 

σε κάποιο στάδιο αποφασίσει ότι κάποια βράδια θα αφήνουμε την καλή παρέα και θα 

βγαίνουμε μόνοι μας έξω. Δεν θέλαμε κανένα μαζί μας. Δεν θέλαμε αρτιμελείς μαζί 

μας. Όπου πηγαίναμε θα πηγαίναμε μόνοι μας. Το ‘Antonaki’s bar’ πιάνει δύο 

δρόμους. Από τον ένα κατεβαίναμε σκαλιά για να μπούμε και από τον άλλο δρόμο 

κατεβαίναμε σκαλιά για να φύγουμε. Ένα σκαλί μπορούσαμε και το ανεβαίναμε, 

περισσότερα όμως όχι. Να κατεβούμε όμως πολλά σκαλιά μπορούσαμε. Τι κάναμε;  

Μπαίναμε από τη μια είσοδο και φεύγαμε από την άλλη, δηλαδή και στο έμπα και 

στο έβγα κατεβαίναμε σκαλιά. 

- (γέλια) Κάνατε ωραία πράγματα για την εποχή. Ίσως εκείνη την εποχή και άλλοι που 

ήταν αρτιμελείς να μην περνούσαν τόσο καλά.   

- Η παρέα μας Σιμώνη τότε μεγάλωνε. Μεγάλωνε σε έκταση που ξέφευγε τα όρια της 

παρέας. Αντικειμενικά πλέον, δεν μπορούσαμε να πάμε σε ένα χώρο.   

- Πώς μεγάλωνε η παρέα; 

- Ο κόσμος ήταν απλός, κοντά ο ένας στον άλλο, όχι όπως σήμερα. Δεν υπήρχε 

αποστροφή του κόσμου. Όπου πηγαίναμε μιλούσαμε με τον κόσμο, υπήρχε 

επικοινωνία. Η καθημερινή εμφάνιση του Νίκου κι εμένα στους δρόμους της 

Λευκωσίας άλλαζε την εικόνα του ανάπηρου και έφερνε εξοικείωση. Πολλοί 

άνθρωποι άρχισαν να έρχονται κοντά μας, να θέλουν να γίνουμε φίλοι, να μπουν στην 

παρέα.  Αντικειμενικά δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Για πολλά χρόνια, 

πολλής κόσμος, τουλάχιστον προσωπικά εμένα, με χαιρετούσε. Αντιλαμβάνομαι ότι 

θα με έβλεπαν και θα με ήξεραν. Εγώ όμως δεν τους ήξερα.  

Σε αυτό το σημείο νομίζω να μπούμε στα της Οργάνωσης. Παρότι εγώ στηριζόμουν 

στα δικά μου χέρια και στις δικές μου δυνάμεις, ταυτόχρονα αντιλαμβανόμουν τη 

σημασία της οργάνωσης. Κάποια πράγματα δεν μπορούσα να τα κάνω μόνος μου.  

Δεν μπορούσα εγώ να χαλάσω πεζοδρόμια και να κάνω ράμπες. Δεν μπορούσα να 

πάω να δείρω ιδιοκτήτες ή να σπάσω κεφάλια για να αλλάξω τον τρόπο σκέψης τους. 

Συνειδητοποιούσα ότι ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να συντελεστεί για να 

αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Γι’ αυτό κατανοούσα τον τρόπο συμπεριφοράς της 

κοινωνίας απέναντί μας. Είχα αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι ενώ ήμουν στο 
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Νοσοκομείο η πρώτη επίσκεψη που είχα από παραπληγικόν ήταν ο Ντίνος ο 

Πιτσιλλίδης, ο οποίος ήρθε την πρώτη φορά και μιλήσαμε για λίγο και ήρθε την 

επόμενη φορά και μου μίλησε για την ίδρυση της οργάνωσης. Εγώ δεν είχα ιδέα τι 

είναι παραπληγικός, αν ήμουν παραπληγικός… Παρόλα αυτά εγώ δεν του αρνήθηκα, 

αλλά του είπα αφού ήμουν στο Νοσοκομείο, πώς θα έβγαινα;  Μου είπε ‘Αυτό θα το 

διευθετήσω εγώ. Θα κανονίσω να σου δώσουν άδεια οι γιατροί για την Κυριακή, για 

να έρθεις στη γενική συνέλευση. Του λέω ‘Εντάξει’. Μου είπε ‘Επειδή θέλουμε και 

άτομα να μπουν στο Συμβούλιο, να μπεις και στο Συμβούλιο’. Του λέω ΄Εντάξει, 

αλλά θα έχω πρόβλημα γιατί τώρα είμαι στο Νοσοκομείο και όταν θα φύγω από το 

Νοσοκομείο θα πάω στο χωριό’.  Μου λέει ‘Αυτές οι δυσκολίες είναι από αυτά που 

θα λύσουμε. Θα βρούμε τρόπους να τα ξεπεράσουμε’. Προχωρήσαμε τότε και έγινε η 

πρώτη ιδρυτική συνέλευση της οργάνωσης τον Μάρτιο του 1979. Η Οργάνωση ήταν 

τότε κάτω από την ομπρέλα της ΠΟΑΑ. Εκείνη την περίοδο όλες οι αναπηρίες ήταν 

στην ΠΟΑΑ, εκτός από τους τυφλούς, οι οποίοι έχουν μιαν άλλη ιστορία. Υπήρχε η 

Σχολή Τυφλών επί Αγγλοκρατίας. Υπάρχει μια άλλη παράδοση των τυφλών σε σχέση 

με το υπόλοιπο κομμάτι των αναπήρων, όπως και οι κωφοί που έχουν την Σχολή 

Κωφών. Να σημειώσουμε εδώ ότι η ΠΟΑΑ διοικούταν βασικά από αρτιμελείς, οι 

ανάπηροι που ήταν στην ηγεσία είχαν τις ίδιες αντιλήψεις με τους αρτιμελείς. Εμείς 

συγκροτηθήκαμε, οργανωθήκαμε, κάναμε την οργάνωση κάτω από την ομπρέλα 

τους. Είχαμε το δικό μας συμβούλιο, είχαμε το ταμείο μας, αλλά όλες οι αποφάσεις 

που παίρναμε έπρεπε να τύχουν της έγκρισης από την Κεντρική Επιτροπή της 

ΠΟΑΑ. Εμείς όμως ιδρύσαμε την οργάνωση και μέσα στην οργάνωση δεν βάλαμε 

αρτιμελείς γιατί θέλαμε την τύχη μας να την πάρουμε εμείς οι ίδιοι στα χέρια μας. 

Ήταν λοιπόν ζήτημα χρόνου πότε θα συγκρουόμασταν με την ΠΟΑΑ λόγω της δομής 

της Οργάνωσης.   

- Είχατε συγκεκριμένα θέματα στα οποία διαφωνούσε η Κεντρική Επιτροπή; 

- Ναι. Θα πω ένα παράδειγμα, που είναι αρκετό για να κατανοήσει κάποιος τον τρόπο 

σκέψης. Είχαμε κάνει τότε μιαν εκστρατεία για να μαζέψουμε κάποια λεφτά, να 

δημιουργήσουμε το ταμείο της Οργάνωσης. Κυκλοφορήσαμε λαχείο, ο τυχερός θα 

κέρδιζε ένα αυτοκίνητο μάρκας μίνι, ήταν μεγάλη υπόθεση για την εποχή τότε, και 

καθίσαμε στην Πλατεία Ελευθερίας σε παρακαλώ και πουλούσαμε τα λαχεία. Δεν 

ήταν κάτι εύκολο για μένα. Ντρεπόμουν, αλλά ένιωθα την ανάγκη ότι κάποιοι έπρεπε 

να κάνουν αυτή τη δουλειά, έπρεπε να γίνει, έπρεπε να βρούμε τα λεφτά, έπρεπε να 

στηθεί η Οργάνωση, έπρεπε να προχωρήσουμε. Είχαμε αποφασίσει τότε να 

εισαγάγουμε τροχοκαθίσματα μεταχειρισμένα από την Αγγλία. Πήραμε την απόφαση 

και η Κεντρική Επιτροπή της ΠΟΑΑ έλεγε όχι, δεν θα φέρετε τροχοκαθίσματα.   

- Τι πρότειναν; 

- Να χρησιμοποιήσουμε από τα υφιστάμενα που υπάρχουν στην Κύπρο, αυτά που 

κατασκευάζουν στην Κύπρο. Οπόταν δεν υπήρχε πλέον για μας θέμα. Να έρχεσαι εσύ 

ο αρτιμελής να μου πεις τι τροχοκάθισμα θα χρησιμοποιήσω; Να μου βάζεις εμπόδιο 

να φέρω τα τροχοκαθίσματα, που ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχει ένας 
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παραπληγικός. Μπήκαμε σε σύγκρουση. Προσπαθήσαμε να οργανωθούμε πλέον έξω 

από την ΠΟΑΑ. Όμως σύμφωνα με το καταστατικό, τα λεφτά που μαζέψαμε έπρεπε 

να παραμείνουν στην ΠΟΑΑ. Κάναμε μυστικές συσκέψεις στο σπίτι του Ντίνου του 

Πιτσιλλίδη και αποφασίσαμε την ίδρυση της ΟΠΑΚ ένα χρόνο ακριβώς μετά. 

Αποφασίσαμε ότι θα παρέμεναν στο συμβούλιο της ΠΟΑΠαραπληγικών ο Γιαννής ο 

Νικολάου, εγώ και ακόμα ένας που δεν του είχαμε εμπιστοσύνη, πράγματι 

επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες μας, γι’ αυτό και δεν τον καλούσαμε στις μυστικές 

συσκέψεις. Αυτός ήταν ο Πάμπος. Το σκεπτικό μας ήταν να παραμείνουμε εγώ και ο 

Γιαννής στο Συμβούλιο και να προσπαθήσουμε με κάποιους τρόπους να πάρουμε 

κάποιες αποφάσεις, να δώσουμε έκτακτη οικονομική βοήθεια στον Α ή στο Β και με 

αυτό τον τρόπο να μεταφέρουμε όσα λεφτά προλαβαίναμε μέχρι να μας πάρουν 

χαμπάρι. 

- Σκευωρία (γέλια) 

- Τελικά δεν καταφέραμε να πάρουμε αποφάσεις όπως υπολογίζαμε και τα λεφτά 

παρέμειναν στο ταμείο της ΠΟΑΑ. Σε κάποιο στάδιο αποχωρήσαμε από το 

Συμβούλιο, ο Γιαννής κι εγώ, καταφύγαμε ως ΟΠΑΚ στα δικαστήρια, αλλά τελικά τα 

λεφτά έμειναν εκεί. Δεν θυμάμαι καλά αν πήγαμε τελικά στο δικαστήριο ή αν πήγαμε 

στους δικηγόρους και μείναμε μέχρι εκεί. Έτσι ξεκίνησε πλέον η ΟΠΑΚ το 1980. 

Φυσιολογικά, η Οργάνωση ξεκίνησε στη βάση της φιλανθρωπίας. Το καταστατικό 

μας δεν επιτρέπει να γίνουν μέλη της Οργάνωσης αρτιμελείς. Οπόταν δημιουργήθηκε 

παράλληλα ένας Όμιλος Φίλων των Παραπληγικών (ΟΦΠ) με το δικό του 

καταστατικό, τη δική του δομή και με πρόνοιες και στα δύο καταστατικά, σε 

περίπτωση διάλυσης του Ομίλου όλα τα περιουσιακά στοιχεία του μεταβιβάζονται 

στην ΟΠΑΚ, και σε περίπτωση διάλυσης της ΟΠΑΚ όλα τα περιουσιακά της 

στοιχεία μεταβιβάζονται στον ΟΦΠ. Η βασική πολιτική και κατεύθυνση της ΟΠΑΚ 

ήταν ότι η βάση της ήταν η φιλανθρωπία και αυτό το πράγμα είχε όρια. Δεν 

μπορούσε… είχε τους περιορισμούς του. 

- Ήταν εν γνώσει σας χωρίς να το θέλετε; 

- Μπορεί να το συνειδητοποιούσαμε κάποιοι, όχι όλοι, γιατί εδώ είναι και θέμα 

φιλοσοφίας και σκεπτικού, ιδεολογίας. Υπήρχαν άτομα που αυτή ήταν η φιλοσοφία 

τους. Ήταν υποστηρικτές της φιλανθρωπίας και όχι της κρατικής αρωγής, της 

επίλυσης των προβλημάτων από το κράτος. Στην πορεία, κι ενώ τα χρόνια 

περνούσαν, αν και ποιοτικά δεν ξεφεύγαμε ακόμα από την κατάσταση της κόλασης 

που ζούσαμε, εν τούτοις βρισκόμασταν σε ένα καλύτερο στάδιο από τα προηγούμενα 

χρόνια, σαν άτομα πλέον ήμασταν σε καλύτερη θέση και άρα μπορούσαμε να 

προσφέρουμε περισσότερα στην Οργάνωση. 

- Ποιο ήταν το κλίμα στις πρώτες συνεδρίες;   

- Ξεκινήσαμε βασικά με τον απαιτούμενο αριθμό, ήμασταν 21-22 άτομα που 

χρειάζονταν με βάση την νομοθεσία για να δημιουργηθεί ένα σωματείο. Φτάσαμε τα 
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45 άτομα. Όταν άρχισε πλέον και γινόταν γνωστή η Οργάνωση μέσα από εμάς, την 

κυκλοφορία λαχείου, κάποια δημοσιεύματα στον Τύπο, άρχισε να γίνεται γνωστή η 

Οργάνωση… τον Νιόβρη του 1982 διοργανώσαμε πορεία διαμαρτυρίας από την 

Πλατεία Ελευθερίας στο Προεδρικό. Ένα από τα αιτήματα μας ήταν η παροχή 

τροχοκαθίσματος από το κράτος. Χρειάστηκε να κάνουμε πορεία από την Πλατεία 

Ελευθερίας στο Προεδρικό. Τότε είχαν εγκρίνει ένα ποσό £3000, αν θυμάμαι καλά, 

για να φέρουμε τροχοκαθίσματα μεταχειρισμένα. 

- Πάλι το ανέλαβε η Οργάνωση δηλαδή. 

- Ναι. Δεν το ανέλαβε το κράτος. Ενόσω γινόταν γνωστή η Οργάνωση, εκείνοι που 

ήταν στο σπίτι τους ή κάποιοι συγγενείς έλεγαν ‘Α μα έχω ένα συγγενή ή ένα φίλο 

που είναι στο σπίτι ή στο χωριό’, έρχονταν σε επαφή με την Οργάνωση.  Μας έλεγαν 

που έμεναν και πηγαίναμε και τους βρίσκαμε. Είχαμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις 

που πήγαμε ως Οργάνωση και τους ανακαλύψαμε στο σπίτι τους. Είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό που… Ενώ η συνείδηση του κόσμου, η αποδοχή του 

κόσμου ήταν αξιοζήλευτη… μπορεί να γράψει κάποιος βιβλίο γύρω από αυτό το θέμα 

μόνο, η κρατική μηχανή, οι λειτουργοί του κράτους ήταν βράχος, στυγνοί. 

Διερωτόσουν αν είναι άνθρωποι χωρίς συναισθήματα; Αν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς 

συναισθήματα; Δεν είχαν καμιά μα καμιά θετική αντιμετώπιση, παρά μόνο γι αυτούς 

ανάπηρος σήμαινε άχρηστος για την κοινωνία. Αν μπορούσαν θα έλεγαν ‘Ρίξετε τους 

από τον Ταϋγετο’.  Αν μπορούσαν να το πουν θα το έλεγαν και αν μπορούσαν να το 

κάνουν θα το έκαναν. Έπρεπε να σπάσουμε αυτή την αντίληψη.  

- Πώς δουλέψατε; 

- Αφού η Οργάνωση κινούταν στα πλαίσια της φιλανθρωπίας, δεν μπορούσε… έπρεπε 

να υπάρξει μια σύγκρουση μέσα στην Οργάνωση, να υπάρξει μια αλλαγή 

κατεύθυνσης στην πολιτική της. Οδηγηθήκαμε σε κάποιο στάδιο σε αυτό το σημείο. 

Υπήρξε μια σύγκρουση φιλοσοφίας και σε αυτή τη διαμάχη επεκράτησε η άποψη να 

ακολουθήσει η Οργάνωση πολιτική που να μειώνει τη φιλανθρωπία και να στρέφει 

την ενέργεια της προς το κράτος. Έτσι και έγινε. Το  1984, είχαμε δημιουργήσει μιαν 

ομοσπονδία οργανώσεων αναπήρων. Μετά που φύγαμε εμείς από την ΠΟΑΑ 

ακολούθησαν και άλλες οργανώσεις, άλλες κατηγορίες αναπήρων και 

δημιουργήθηκαν νέες οργανώσεις και προσπαθήσαμε να δημιουργήσαμε την 

Παγκύπρια Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων την οποία δημιουργήσαμε μεν, 

αλλά την αφήσαμε συνειδητά σε κάποια αδράνεια. Ο λόγος ήταν γιατί η ΠΟΑΑ 

αντιδρούσε και εμείς δεν θέλαμε να αναλωθούμε σε μιαν εσωτερική σύγκρουση 

μεταξύ μας. Κάπου δεν ενεργοποιήσαμε τη Συνομοσπονδία. Κινούμασταν ως 

Οργανώσεις και περιμέναμε να διαφοροποιηθεί η κατάσταση στην ΠΟΑΑ, να 

διαφοροποιηθούν οι συνειδήσεις… δεν ήταν βέβαια μόνο η ΠΟΑΑ, υπήρχαν και 

άλλοι λόγοι. 

- Είχατε κάποια σχέση με την ΠΟΑΑ, συναντήσεις κτλ; 
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- Δημιουργήσαμε παράλληλα και την ΣΕΑΑ, Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 

Αναπήρων, μέσα από την οποία μπορέσαμε να λειτουργήσουμε όλες οι Οργανώσεις. 

- Δηλαδή το ρόλο της ΣΟΑΚ τον πήρε η ΣΕΑΑ. 

- Ναι, κάπως έτσι. Διότι η ΣΟΑΚ ήταν με καταστατικό στο οποίο λέγαμε ότι 

αρτιμελείς απαγορεύεται να είναι στις Οργανώσεις – μέλη της. Η ΠΟΑΑ έπρεπε να 

αλλάξει το καταστατικό. Έπρεπε να υπάρξουν εσωτερικές διεργασίες μέσα στην 

ΠΟΑΑ, τα μέλη της ΠΟΑΑ που ήταν ανάπηρα να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια 

τους, οπόταν να πουν στους αρτιμελείς ευχαριστούμε ως εδώ και φτάνει.   

- Γιατί δεν έγινε αυτό; 

- Ξέρεις, όταν υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση και μια ρουτίνα, δεν είναι εύκολο 

πράγμα να την αλλάξεις. Πρέπει να φτάσουν κάποιοι παράγοντες σε σημείο που να 

υπάρξει σύγκρουση. Είναι και η ιδιομορφία των αναπηριών. Για εμάς ήταν πιο 

εύκολο γιατί είναι βαριά η αναπηρία μας, είναι συγκεκριμένα τα προβλήματα μας. Τα 

μέλη στην ΠΟΑΑ είχαν διάφορες αναπηρίες, σε διάφορα επίπεδα.  Επίπεδα 

συνειδήσεων, μόρφωσης… αυτό το πράγμα προκαλούσε… Ήταν οι αρτιμελείς μέσα, 

χρησιμοποιούταν η Οργάνωση για πολιτικούς σκοπούς... 

- Για προβολή; 

- Για προβολή κάποιων ανθρώπων ή πρόσβλεπαν ότι μέσα από εκεί θα μπορούσαν να 

αναρριχηθούν κάπου αλλού πολιτικά… Μέσα από την ΣΕΑΑ καταφέραμε να 

λειτουργήσουμε με ένα πολύ καλό τρόπο και συντονίσαμε τον αγώνα μας από 

κοινού. Κι εμείς ως ΟΠΑΚ περάσαμε μια διαδικασία στροφής προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Καταφέραμε να επιλύσουμε βασικά προβλήματα και είναι εκεί που 

καμιά φορά βλέπεις τη σημασία των προσώπων ή τη σημασία μιας δύναμης. Με την 

άνοδο της κυβέρνησης Βασιλείου υπήρξε μια αντιμετώπιση διαφορετική στη 

φιλοσοφία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οπότε βρήκαμε περίπου 

συμπαραστάτες σε αυτή τη φιλοσοφία ανθρώπους που θα είχαν την εξουσία να την 

εφαρμόσουν. 

- Ήταν το 1988 νομίζω; 

- Ναι, το 1988. Ήταν αρκετά βοηθητικό τότε διότι θυμάμαι ότι είχαμε να κάνουμε με 

υπουργεία όπως το Οικονομικών που θεωρείται ο βράχος, το Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και το Υγείας.  Θυμάμαι ότι σε μια από τις συναντήσεις 

που είχαμε, ήταν Υπουργός Οικονομικών τότε ο κύριος Συρίμης, μας άκουγε ο 

άνθρωπος, άκουγε και τους λειτουργούς του Υπουργείου, είδε ο άνθρωπος τη λογική  

των επιχειρημάτων μας και των προβλημάτων μας και έβλεπε το παράλογο των 

λειτουργών του Υπουργείου.  Αρχικά δεν πίστευε… Όταν του λέγαμε κύριε Υπουργέ 

έχει άτομα που το εισόδημα τους είναι £10 το μήνα ή £20 από μια σύνταξη από τις 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δεν πίστευε ο άνθρωπος. Νόμιζε ότι τον κοροϊδεύαμε. Στο 

τέλος κατάλαβε ότι αυτά που λέγαμε ήταν η πραγματικότητα. Θυμάμαι, μια μέρα 
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γύρισε και, παρόλη την πραότητα που είχε, με θυμό είπε στους βοηθούς του: 

‘Κοιτάξετε, εμείς είμαστε εδώ για να επιλύουμε προβλήματα. Αν μας εμποδίζει η 

νομοθεσία να επιλύσουμε τα προβλήματα που βλέπουμε ότι υπάρχουν, τότε 

οφείλουμε να πάμε να τροποποιήσουμε τη νομοθεσία. Τη νομοθεσία την κάνουμε 

εμείς οι άνθρωποι για να εξυπηρετήσουμε εμάς τους ανθρώπους. Δεν είναι η 

νομοθεσία που μας κάνει εμάς. Είναι εμείς που κάνουμε τη νομοθεσία, να 

τροποποιήσουμε τη νομοθεσία’.  Βέβαια, ο Συρίμης το είπε τότε, αλλά ήταν άλλος 

αγώνας από κει και πέρα για να βάλεις τους κρατικούς λειτουργούς σε αυτή τη 

διαδικασία. Ήταν τεράστιο το εμπόδιο. Όμως ήταν εκεί που μπορέσαμε πλέον να 

επιλύσουμε μια σειρά από προβλήματα και να δημιουργηθεί πλέον μια υποδομή, 

όσον αφορά επίλυση διάφορων προβλημάτων, και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο… 

όπου αν ήταν μαθητής να συνεχίσει το σχολείο του, αν σκόπευε να πάει στο 

Πανεπιστήμιο, να πάει στο Πανεπιστήμιο, αν διέκοψε το σχολείο υπήρχαν οι 

προϋποθέσεις να επιστρέψει. Προηγουμένως, ήταν αδιανόητο, ούτε να σκεφτεί έστω 

κάποιος ότι μπορεί να πάει σχολείο. 

- Η οργάνωση ασχολούταν και με προσωπικά προβλήματα. 

- Βέβαια. Ακόμα και σήμερα. Αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με προηγουμένως, διότι η 

φύση των προβλημάτων είναι σήμερα τελείως διαφορετική. Έχουμε δημιουργήσει 

την υποδομή έτσι που να μην αποκόπτεται από την κοινωνία κάποιος που χτυπά και 

γίνεται παραπληγικός. 

- Σε κάποιο βαθμό βέβαια, γιατί πάλι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. 

- Ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν αποκόπτεται από την κοινωνία και να το 

εξηγήσω. Στα χρόνια πριν δημιουργήσουμε αυτή την υποδομή, το άτομο που 

βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση ήταν αμέσως αποκομμένο από την κοινωνία. Αν 

δούλευε, έχανε τη δουλειά του αμέσως. Αυτό το πράγμα τι σήμαινε; Αν έπαιρνε τη 

σύνταξη και είχε εισοδήματα ήταν πιο λίγα τα προβλήματα διότι είχε τα λεφτά, αλλά 

παρέμενε στο σπίτι του. Τι θα έκανε και που θα πήγαινε; Ούτε στη δουλειά δεν 

μπορούσε να πάει. Αυτά έφερναν αλυσιδωτά πολλά άλλα προβλήματα -ψυχολογικά, 

κλείσιμο στον εαυτό, στην οικογένεια… Είναι ένας μύλος όλα αυτά. Ενώ σήμερα δεν 

θα χάσει τη δουλειά του, εκτός κι αν κάποιος είναι χτίστης που ασφαλώς δεν θα 

μπορέσει να χτίσει… αλλά είναι πολλά άλλα επαγγέλματα που μπορεί να κάνει. Η 

υποδομή αυτή δημιουργήθηκε μέσα από τους αγώνες της Οργάνωσης. Στα έντυπα 

αιτήσεων στην κυβέρνηση υπήρχε ερώτηση για την αρτιμέλεια. Αν κάποιος δεν ήταν 

αρτιμελής, δεν έπαιρνε τη δουλειά. Εγώ προσωπικά, μόλις αγόρασα το πρώτο μου 

αυτοκίνητο και μπορούσα να διακινηθώ, βρήκα δουλειά στο εργοστάσιο Βόλεξ που 

συναρμολογούσε πρίζες και μετέπειτα τηλεοράσεις. Αν δεν δημιουργούσαμε την 

Οργάνωση, είμαι σίγουρος πως αυτό δεν θα συνέβαινε. Στο ίδιο εργοστάσιο 

εργοδοτήθηκαν άλλοι δύο παραπληγικοί. Εξασφαλίσαμε τη δουλειά μέσα από τη 

βοήθεια του Ομίλου Φίλων Παραπληγικών. Έπαιρνα τη δουλειά στο σπίτι και 

δούλευα με το κομμάτι. Αν και προτιμούσα να εργαζόμουν στο εργοστάσιο και όχι 

στο σπίτι, αυτό δεν γινόταν γιατί θα έπρεπε να μου βάζουν κοινωνικές ασφαλίσεις. 
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Αυτό σήμαινε την αποκοπή αμέσως της σύνταξης των £19 που έπαιρνα. Αυτά όμως 

τα λεφτά ήταν δουλειά μιας βδομάδας. Έτσι, αναγκαστικά δούλεψα με το κομμάτι. 

Κάθε Παρασκευή παρέδινα τη δουλειά που έκανα και πληρωνόμουν πότε 22 και πότε 

23 ή 25 λίρες, ανάλογα με την ποσότητα της παραδομένης δουλειάς. Έφευγα από το 

εργοστάσιο και πήγαινα κατ’ ευθείαν σε σταθμό βενζίνης και γέμιζα το αυτοκίνητο 

με £18 βενζίνη, μου έμεναν £3, £4, £5, αλλά τουλάχιστον εξασφάλιζα τη διακίνηση 

μου (γέλια). Εκείνη την περίοδο, στα προβλήματα που υπήρχαν στην οικονομία λόγω 

Πραξικοπήματος και Εισβολής προστέθηκαν και προβλήματα λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης που επηρέασε και την Κύπρο. Έτσι, έχασα τη δουλειά. Θυμάμαι, 

Σιμώνη, που είχα πάρει σβάρνα τα εργοστάσια κι αναζητούσα δουλειά. Και τότε δεν 

είχα τηλέφωνο όπως τώρα που είναι τα κινητά, να κάθεσαι απ’ έξω και να 

τηλεφωνάς. Έπρεπε να πάω, να κατεβώ και δεν ήξερα αν θα μπορώ να μπω στο 

εργοστάσιο, αλλά τι άλλο να έκανα από το να πάρω σβάρνα τα εργοστάσια στις 

βιομηχανικές περιοχές που είχε η Λευκωσία και να ζητώ δουλειά. Οι πόρτες ήταν 

όλες κλειστές. Μου έλεγαν ‘Λυπούμαστε, δεν έχουμε δουλειά’. Άλλοι με καλό τρόπο, 

άλλοι με άσχημο τρόπο, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική. Σήμερα είναι τελείως 

διαφορετικά. Υπήρχε περίπτωση, δεν θέλω να αναφέρω όνομα… ο τότε διευθυντής 

προσωπικού της Αρχής Λιμένων, δούλεψα και στην Αρχή Λιμένων ως τηλεφωνητής, 

ο οποίος εναντιωνόταν στο να προσληφθούν άτομα στο τροχοκάθισμα διότι έλεγε 

‘Πού θα έχουμε τις καρέκλες να πηγαινοέρχονται μέσα στα πόδια μας;’ Υπήρχαν 

ακόμα άνθρωποι που είχαν την προκατάληψη. Πίστευαν ότι αν αγγίξουν πάνω στο 

τροχοκάθισμα θα πάθαιναν το ίδιο. Φοβόντουσαν. Όλα αυτά έπρεπε να σπάσουν, κι 

έσπασαν με τους αγώνες της Οργάνωσης. Και καταφέραμε πολλά, είτε ως Οργάνωση 

μέσα από τις προσπάθειες, τις εκδηλώσεις και τους αγώνες της είτε ως άτομα με τη 

δραστηριότητά μας. Στο σπάσιμο των προκαταλήψεων της κοινωνίας μας βοήθησε 

πολύ ο αθλητισμός.   

- Πώς έγινε αυτό; 

- Αν θυμάμαι καλά, το 1985 είχαμε την ιδέα να ξεκινήσουμε τον αθλητισμό των 

αναπήρων και στην Κύπρο. Ο αθλητισμός υπήρχε παγκόσμια, υπάρχει και παγκόσμια 

οργάνωση και διεξάγονται παραολυμπιακοί αγώνες.  Ξεκινήσαμε 4 άτομα.  Ο Νίκος 

Νικολαϊδης, ο Γιαννάκης Σ. Γαβριήλ που τότε κατοικούσε στον Άη Γιάννη της 

Πάφου, ένα χωριό απόμερο, και εγώ. Εμείς ήμασταν οι τρεις αθλητές. Ο τέταρτος 

ήταν ο Χριστάκης Αντωνίου από τον οποίον και ξεκίνησε η ιδέα και ο οποίος 

ανάλαβε το μέρος της επικοινωνίας με τις διεθνείς Οργανώσεις. Στο ξεκίνημα 

χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε και τις αντιδράσεις, την ειρωνεία, την κοροϊδία από 

τους ίδιους τους παραπληγικούς.  

- Μέσα στην Οργάνωση; 

- Ναι, μας κορόιδευαν. Με ειρωνεία μας ρωτούσαν αν είμαστε αθλητές κτλ. Μας 

θεωρούσαν καθυστερημένους. Όμως είχαμε συνειδητοποιήσει, τουλάχιστον εγώ 

προσωπικά, την μεγάλη σημασία που είχε ο αθλητισμός. Είχα καθαρά συνείδηση ότι 

η επιτυχία στον αθλητισμό θα επηρέαζε δραματικά την αποδοχή μας μέσα στην 
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κοινωνία. Επιμείναμε στην προσπάθεια, παλέψαμε κόντρα σε όλα και στήσαμε τον 

αθλητισμό. Το Ίδρυμα Στέλιου και Ιωάννου διοργάνωνε τότε κάποιους αγώνες και 

μας ζήτησαν να συμμετέχουμε. Ανταποκριθήκαμε αμέσως και χωρίς δεύτερη σκέψη. 

Πήγαμε, συμμετείχαμε, τρέξαμε μαζί με τα παιδιά που ήταν στο Ίδρυμα. Θυμάμαι ότι 

μετά, αφού πήρε και λίγη δημοσιότητα το θέμα, μας ανέβαζαν και μας κατέβαζαν 

καθυστερημένους του Στέλιου-Ιωάννου.   

- Τα μέλη της οργάνωσης; 

- Βέβαια!  Αυτά τα άτομα ήρθαν μετά και έγιναν αθλητές και σε προσωπικό επίπεδο 

επωφελήθηκαν από τον αθλητισμό. Μόλις καταφέραμε και στήσαμε τον Σύνδεσμο 

εγώ αποχώρησα. Δεν είχα χρόνο. Είχα ήδη ασχοληθεί και με τα πολιτικά. Έγινα 

μέλος και στέλεχος της Αριστερής Πτέρυγας που είναι πολιτική οργάνωση, έπρεπε να 

κατανέμω τον διαθέσιμο χρόνο μου… 

- Πώς έγινε να ασχοληθείτε με τα πολιτικά; Σας προσέγγισαν κάποιοι; Ποιο ήταν το 

σκεπτικό; 

- Η ιστορία της ζωής μου και οι συνθήκες της περιόδου. Αυτό που πολλοί λένε ότι 

είναι εκτός πολιτικής ή ότι είναι ενάντια στην πολιτική και τα λοιπά δεν ισχύει. Το 

κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος είναι πολιτική. Είτε το θέλουμε είτε όχι ασχολούμαστε 

με την πολιτική. Τώρα αν δεν θα ασχοληθούμε με τους πολιτικούς είναι άλλη 

ιστορία. Αλλά και πάλι δεν μπορείς να μην ασχοληθείς μαζί τους, γιατί αυτοί κάνουν 

πολιτική και επηρεάζουν εσένα. Την περίοδο λοιπόν του 1985 υπήρξε ρήξη μεταξύ 

του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ. Η κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού είχε υποστηριχτεί και 

κερδίσει τις εκλογές στη βάση του μίνιμουμ προγράμματος που είχε συμφωνηθεί 

μεταξύ ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ. Υπήρξε έντονη διαφωνία γύρω από τις συνομιλίες για το 

Κυπριακό και ήθελαν να ρίξουν την κυβέρνηση και να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές. 

Η πολιτική που ακολουθούσε η ηγεσία του ΑΚΕΛ ήταν να μην διεκδικεί την 

προεδρία αλλά να συνεργάζεται μαζί με ένα δεξιό τον οποίο και θα υποστήριζε στις 

εκλογές, που  τότε ήταν το ΔΗΚΟ. Εγώ είχα και ιστορία στο στρατό όσον αφορά τα 

πολιτικά.  Κατ’ αρχήν δεν ήξερα ούτε από Μαρξ, ούτε από αριστερούς, ούτε τίποτα.  

Ό,τι άκουγα ήταν για τον Μακάριο και τον Γρίβα. Ήξερα περισσότερα για τον 

Μακάριο γιατί όταν πήγαινε στο χωριό του την Παναγιά έπρεπε να περάσει από το 

χωριό μου. Και θυμούμαι γινόντουσαν μεγάλες προετοιμασίες υποδοχής του. 

Έστηναν καμάρα στην είσοδο και καμάρα στην έξοδο του χωριού, με στεφάνια 

στολισμένες για να περάσει από κάτω. Από την μια άκρη μέχρι την άλλη ο δρόμος 

δεν φαινόταν, ήταν στρωμένος με μυρσίνια. Αυτά ήξερα, και από το σχολείο την 

ΕΟΚΑ κτλ.. Τίποτε άλλο. Εγώ είχα τη φτώχεια μου, τα προβλήματα μου, τον 

προσωπικό μου αγώνα επιβίωσης. Το κόμμα του εργαζόμενου λαού ήταν το ΑΚΕΛ. 

Όταν ήρθαμε στο Τσέρι, τα παιδιά με τα οποία έκανα παρέα ήταν αριστεροί. Ο 

σύλλογος στον οποίον πήγαιναν ήταν του ΑΚΕΛ.  Πηγαίναμε να παίξουμε την 

πιλότα μας, την πρέφα μας, το τάβλι μας, δεν μιλούσαμε πολιτικά. Απλά πηγαίναμε 

γιατί δεν υπήρχε και κάπου αλλού να πάμε. Ήταν και μια περίοδος όπου ο καθένας 

μας ήταν φακελωμένος. Εμένα με φακέλωσαν ως κομμουνιστή. Εγώ δεν είχα ιδέα. 
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Ούτε που ήξερα τι ήταν ο κομμουνισμός. Θυμάμαι τη λέξη μπολσεβίκος που την 

άκουγα από τον μακαρίτη τον πατέρα μου που αποκαλούσε τον μεγάλο του γιο 

μπολσεβίκο. Μου άρεσε η λέξη αλλά δεν ήξερα τι σήμαινε και ποια ήταν η ιστορία 

της. Όταν είχα καταταγεί στον στρατό, τον Απρίλη του 1975, μου είχαν κάνει τη ζωή 

ποδήλατο γιατί με είχαν φακελωμένο ως κομμουνιστή. Μου έστησαν ολόκληρη 

σκευωρία. Με την κατηγορία ότι πήγα στο χωριό και κατέδωσα πληροφορίες του 

στρατού και τι γίνεται μέσα στο στρατόπεδο, μου έκαναν πόλεμο. Εγώ ξέρω ότι ήταν 

όλα ψέματα, ήταν σκευωρία. Ως νεοσύλλεχτοι κάναμε την εκπαίδευση μας σε 

διάφορα στρατόπεδα. Ένα από αυτά ήταν στο Τσέρι και βρισκόταν 500 μέτρα από το 

χωριό. Ως ομάδα νεοσυλλέχτων δεν είχαμε καμιά απολύτως επαφή με τους παλιούς 

στρατιώτες – μέναμε σε αντίσκηνα και σε απόσταση από το στρατόπεδο. Η 

οικογένεια μου δεν ήξερε ότι ήμουν εκεί. Ένα βράδυ, ο εκπαιδευτής και λοχίας με 

φώναξε και μου είπε ότι μου δίνουν μιαν ώρα άδεια για να πάω σπίτι να δω την 

οικογένεια μου και μου έδωσε και λεφτά για να τους αγοράσω σουβλάκια. Για να 

προλάβω, έφυγα τρέχοντας για το χωριό, πέρασα από το σουβλατζίδικο, παράγγειλα 

τα σουβλάκια και πήγα σπίτι. Το αντίστροφο έγινε με την επιστροφή μου προς το 

στρατόπεδο. Την επόμενη μέρα, πρωί-πρωί άρχισε το συναξάρι των κατηγοριών και 

τα επακόλουθα.  Με διέταξαν να ξαπλώσω στο έδαφος και αρνήθηκα, διέταξαν τους 

άλλους 31 στρατιώτες να κάνουν εν δυο κάτω και να κλωτσούν τα χώματα πάνω μου 

και το έκαναν. Με εξανάγκασαν να ξαπλώσω μπρούμυτα στο έδαφος και διέταξαν 

τους άλλους 31 στρατιώτες ένας-ένας να πατά πάνω στην πλάτη μου και να πηγαίνει 

να πάρει το ρόφημα. Επίσης, με διέταζαν να φωνάζω ότι εχθρός μας είναι ο 

Μακάριος, και βέβαια δεν υπάκουα. Είχε και συνέχεια αλλά ας μην την ιστορήσουμε 

τώρα γιατί θα μας πάρει χρόνο. Όλα αυτά έγιναν από την ομάδα των εκπαιδευτών. 

Όπως αργότερα έγινε καθαρό, ήταν σε γνώση και του Λοχαγού και του Διοικητή του 

στρατοπέδου. Αυτά τα πράγματα με εξόργιζαν αλλά και με έβαζαν σε 

προβληματισμό. Με διέταζαν να φωνάζω ότι ο Μακάριος είναι εχθρός μας, εννιά 

μήνες μετά το Πραξικόπημα, την Εισβολή και την κατοχή; Αυτά τα πράγματα έκαναν 

κλικ μέσα στο μυαλό μου. Έχοντας λοιπόν υπ’ όψιν αυτά τα πράγματα αλλά και τις 

εξάχρονες εμπειρίες μου σε συνθήκες αναπηρίας και τη ζύμωσή μου σε Διοικητικά 

Συμβούλια των Οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, όταν το 1985 ήθελαν να 

ρίξουν την κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού, οι διεργασίες που συντελούνταν στην 

σκέψη μου ήταν έντονες… μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτε με ενδιέφεραν ούτε 

συζητούσα πολιτικά. Απεναντίας, όταν στο δρόμο έβρισκα τους σημερινούς μου 

συντρόφους, της Αριστερής Πτέρυγας, που έδιναν κανένα φυλλάδιο, αν ήταν ανοιχτό 

το παράθυρο του αυτοκινήτου μου το έκλεινα για να μην πάρω το φυλλάδιο. Επειδή 

έρχονταν στη δουλειά μου και έφερναν εφημερίδα ή πουλούσαν κανένα λαχείο για 

οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας γνωριζόμασταν φατσικά. Εκείνους όμως τους 

μήνες, όπου βρισκόμουν και με όποιους βρισκόμουν άνοιγα συζήτηση πολιτική. 

Μιλούσαν για ποδόσφαιρο και εγώ το γύριζα σε πολιτική συζήτηση. Τίποτε δεν με 

σταματούσε. Όταν συζητούσα με ακελικούς τους έλεγα καλά πώς και ξαφνικά ο 

Σπύρος ο καλός ο έτσι ο αλλιώς έγινε ο Σπύρος ο κακός ο έτσι ο αλλιώς και κατέληγα 

στο ‘Εντάξει να ρίξουμε την κυβέρνηση Κυπριανού, αλλά ποιον να ψηφίσουμε;’ Μου 

απαντούσαν ‘Να το δούμε μετά.’ Και τους ανταπαντούσα ‘α, όχι, τώρα θα 
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αποφασίσουμε όχι μετά, εκτός κι αν το κόμμα θα βάλει δική του υποψηφιότητα.’ 

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ήταν Δεκέμβρης του 1985, βρισκόμουν σ’ ένα σπίτι 

φιλικό. Κτύπησε το κουδούνι, κι όταν η πόρτα άνοιξε είδα ότι ήταν ένας από τα 

παιδιά της Αριστερής Πτέρυγας που ήταν και αυτός φίλος με την οικογένεια. Η 

αντίδραση μου ήταν άμεση και τον χαιρέτησα με το έλα εδώ και σε θέλω. Κάθισε και 

θα κουβεντιάσουμε πολιτικά. Αυτός εκπλάγηκε, γιατί ήξερε ότι δεν άφηνα κανένα 

περιθώριο για πολιτική κουβέντα. Από εκεί ξεκίνησα. Άρχισα διάλογο με τα παιδιά 

της Αριστερής Πτέρυγας. Όταν μου ανέπτυξαν την πολιτική και τους σκοπούς της 

Οργάνωσης, προβληματίστηκα. Μια σφήνα μπήκε σε αυτό που τους τελευταίους 

μήνες πήγαινε να εγκατασταθεί στην σκέψη μου: Έλεγα, πολιτική ίσον βρωμιά και 

βρωμιά ίσον πολιτική και καθάρισα. Ήμουν και ανένδοτος τότε, έλεγα και το 

εννοούσα ότι δεν θα πάω να ψηφίσω και ας με πάρουν στο δικαστήριο, να τα πω εκεί 

έξω από τα δόντια. Σιγά, τι θα πετύχαινα; Απλά, νόμιζα πως το δικαστήριο απονέμει 

δικαιοσύνη. Ήταν μια αντίδραση μπροστά στο αδιέξοδο. Από τότε άρχισα να 

διαβάζω. Μπήκα αμέσως στην Αριστερή Πτέρυγα, μεγάλο σχολείο, αλλά αυτά είναι 

μια άλλη ιστορία.   

- Με ενδιαφέρει τι θέλατε να επιτύχετε μέσα από την πολιτική. Ήταν σε σχέση με τα 

αιτήματα σας ως ανάπηρος ή ως άνθρωπος. 

- Ως άνθρωπος που τα βιώματά του πολιτικοποιούσαν την σκέψη του. Στην σκέψη μου 

είχε ήδη διαμορφωθεί η αντίληψη που έλεγε ότι η κοινωνία είναι το άτομο, είναι η 

οικογένεια, είναι η γειτονιά, είναι το χωριό, είναι η πόλη, είναι η επαρχία… 

Σχημάτισα μέσα στο μυαλό μου αυτήν την πυραμίδα. Πώς λειτουργεί αυτή η 

πυραμίδα οικονομικά;  Με τη δουλειά, με τους φόρους κτλ.. Όταν ένα μέλος αυτής 

της κοινωνίας βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, το οργανωμένο κράτος οφείλει 

να στηρίξει το μέλος της κοινωνίας που τόσο καιρό δούλευε και το στήριζε. Αυτή η 

αντίληψη ήταν οι σπόροι μιας πρώιμης φιλοσοφικής σκέψης και είναι εκφρασμένη σε 

εισηγήσεις μου για τη δράση της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου προς το τέλος 

του 1983 αρχές του 1984, χρονολογικά κάπου εκεί. Η εμπλοκή μου με την πολιτική 

και την Αριστερή Πτέρυγα έγινε δυο χρόνια μετά, το Δεκέμβρη του 1985 που 

διεξήχθησαν πρόωρες Βουλευτικές Εκλογές. 

Πρέπει να πω ότι μετά που μπήκα στο διάβασμα, ανακάλυψα ότι τελικά είμαι 

κομμουνιστής. Συνειδητοποίησα πλέον ότι υπάρχει ο προσωρινός αγώνας που είναι 

αναγκαίο να συνεχιστεί μέσα από τις αναπηρικές Οργανώσεις για να λύσουμε τα 

προβλήματα μας, αλλά την τελική λύση θα τη βρούμε μέσα σε έναν άλλο τρόπο 

λειτουργίας της κοινωνίας, με την ανατροπή του συστήματος, με το πέρασμα της 

κοινωνίας στο σοσιαλισμό. Έχω ξεκαθαρίσει τον όρο κομμουνισμός και 

σοσιαλισμός, έχω κατανοήσει τη διαστρέβλωση που έγινε στη Σοβιετική Ένωση. 

- Δεν σκεφτήκατε ότι μπορούσε η πολιτική να σας βοηθήσει να λύσετε τα προβλήματα 

των παραπληγικών.   
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- Όχι. Αυτό που όμως συνέβαινε είναι  ότι η ανάπτυξη των γνώσεων μου ανέβαζε την 

πολιτική μου κατανόηση, μια σειρά ζητημάτων έμπαιναν σε τάξη στην σκέψη μου κι 

αυτό με βοηθούσε στον τρόπο που λειτουργούσα για τη διεκδίκηση των αιτημάτων 

μας. Ξέρεις, τα προβλήματα της φτωχολογιάς δεν μπορούσαν να βρουν τη λύση τους 

ή αν την βρουν είναι προσωρινά. Αυτό το βλέπουμε στην ίδια τη ζωή, την τελευταία 

δεκαετία έγινε προσπάθεια να γίνουν περικοπές. Έγιναν κάποιες μικρές περικοπές 

αλλά από μόνη της η στασιμότητα των όσων πετύχαμε από τη μια, και η τεράστια 

αύξηση στο κόστος ζωής από την άλλη, μας έφερε σε μειονεκτική θέση πάλι, δηλαδή 

χάσαμε. Είναι ένας συνεχής αγώνας που πρέπει να γίνεται. Στο τέλος λες, μα 

αγωνίστηκα για να έχω αυτό το πράγμα και μετά μου το πήραν πίσω. Για να υπάρξει 

το οχτάωρο χύθηκε αίμα στην άσφαλτο. Υπάρχει οχτάωρο σήμερα; Το οχτάωρο είναι 

εκεί αλλά οι ανάγκες της ζωής απαιτούν όχι οχτάωρο, απαιτούν 12ωρο, 16ωρο, 

πενθήμερο, 7ήμερο, 8ήμερο. Κατακτήσεις που γίνονται με αγώνες και αίμα, τις 

παίρνουνε πίσω. Κατανόησα ότι ο πρώιμος συλλογισμός μου δεν μπορούσε να 

λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού. Αγωνιζόμουν πολιτικά μέσα από 

τις γραμμές της Αριστερής Πτέρυγας, χωρίς να παραμελήσω τον αγώνα της ΟΠΑΚ 

και του αναπηρικού κινήματος… του πεινασμένου η προτεραιότητα είναι πώς να 

ξεπεινάσει, ο πολιτικός αγώνας ακολουθεί και κάποτε πάει και μαζί. Είναι θέμα 

συνείδησης, πρέπει να παλέψεις για κάποια πράγματα, να αγωνιστείς και μέσα από 

την καθημερινότητα της ζωής να βοηθήσεις να ανεβεί το επίπεδο ώστε να 

διαφοροποιήσει και την πολιτική του συνείδηση. Προσανατολίστηκα στην πολιτική 

δουλειά, αλλά δεν παραμέλησα τη δουλειά και τους αγώνες της Οργάνωσης.   

- Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο και για τη συλλογική σας δράση σαν οργανωμένο 

σύνολο. 

- Άρχισε με το έτος αναπήρων το 1981. Μέσα από τις Επιτροπές έγινε αρκετή δουλειά, 

που όμως έμεινε στα συρτάρια των λειτουργών του κράτους. Τίποτε δεν έγινε από 

όλα εκείνα. 

- Γιατί δεν έγινε τίποτε το 1981; Φαίνεται να υπήρχε πολλή κινητοποίηση (διαλέξεις, 

δημοσιεύματα στον Τύπο, επιτροπές, εκθέσεις κτλ). 

- Πρέπει εδώ να πούμε 2-3 πράγματα για την κοινωνία για να κατανοήσουμε τη βάση 

πάνω στην οποία στηρίζονται όλα αυτά. Το 1974 ήταν καθοριστικός παράγοντας για 

την πορεία της κυπριακής κοινωνίας. Βασικά, η οικονομία της Κύπρου ήταν μέχρι το 

1974 αγροτική, με την πλειοψηφία του πληθυσμού να είναι αγρότες και διασπαρμένη 

σε πολλά χωριά. Το Πραξικόπημα και η Εισβολή του 1974 ανέτρεψαν αυτά τα 

δεδομένα. Η προσφυγοποίηση οδήγησε σε συγκεντροποίηση του πληθυσμού, πολλοί 

εργαζόμενοι έφυγαν για δουλειά στο εξωτερικό, έστειλαν συνάλλαγμα, ήρθαν λεφτά 

στην Κύπρο από άλλες πηγές... στην αντίληψη του κόσμου επικράτησε το ‘να 

περάσω σήμερα και αύριο έχει ο Θεός’.  Δεν προγραμμάτιζε, δεν έβλεπε μπροστά το 

μέλλον.  Έβλεπε ότι μέσα σε μια νύχτα έχασε κυριολεκτικά τα πάντα. Αυτό επηρέασε 

και τους μη πρόσφυγες. Γενικά τα γεγονότα του 1974 έφεραν βίαιες ανατροπές στη 

συνείδηση της κυπριακής κοινωνίας. Η καθυστέρηση συγκρουόταν με την 
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προοδευτική σκέψη. Αυτό κράτησε στα πρώτα χρόνια και μετά άρχισε σιγά-σιγά να 

σπάζει, η δε κοινωνία να παίρνει το δρόμο προς την ομαλότητα. Η οικονομία άρχισε 

να ξεπερνά τα διάφορα προβλήματα. Η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε 

έστρεφε τον κόσμο στο να κάνει δάνεια από τις τράπεζες κτλ., με δυο λόγια άρχισε να 

αναπτύσσεται οικονομική δραστηριότητα και η οικονομία να παίρνει μπρος. Εκείνοι 

που πήγαν για δουλειά στο εξωτερικό άρχισαν να επιστρέφουν… μέσα σε αυτές τις 

διεργασίες ήταν που έσπασε και η αντιμετώπιση της κοινωνίας, των απλών 

ανθρώπων έναντι των αναπήρων. Άρχισαν να μας αποδέχονται ως μέλη της 

κοινωνίας, ως ισότιμους ανθρώπους, ως κάποια άτομα τα οποία τους έτυχε κάποιο 

πρόβλημα και χρειάζονται κάποια βοήθεια. Γι αυτό όταν μας έβλεπαν στο δρόμο 

ήταν πρόθυμοι να μας βοηθήσουν. Ο κόσμος μάθαινε με ευκολία.      

- Έπαιξε ρόλο το ότι δημιουργήθηκαν ανάπηροι πολέμου; 

- Όχι, διότι εκείνοι είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί. 

- Είδα ότι από τις πρώτες Οργανώσεις που έγιναν ήταν και οι παθόντες. 

- Εκείνοι δεν έπαιξαν ρόλο σε αυτό τον τομέα. Η ευαισθητοποίηση ήρθε μέσα από 

εμάς τη νεολαία που διψούσαμε να μπούμε στην κοινωνία. Μας είδαν στη θάλασσα, 

μας είδαν στα εστιατόρια, μας είδαν στα πεζοδρόμια, μας είδαν στις πλατείες, μας 

είδαν στα συλλαλητήρια, στους χώρους εργασίας…  μέσα στη γενική ανασυγκρότηση 

της κοινωνίας, η κυπριακή κοινωνία είναι μικρή, άλλαζε και η κατάσταση στη ζωή 

των αναπήρων. Το ένα βοηθούσε το άλλο. Λίγο ανέβασμα στο βιοτικό μας επίπεδο 

μάς βοηθούσε στο να αναπτύξουμε κάποιες σχέσεις παραπάνω. Ένα άτομο να μπει 

στο χώρο εργασίας έπαιζε ρόλο. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα αυτού του 

ατόμου βοηθούσε στο σπάσιμο της προκατάληψης… Ο αθλητισμός στον οποίον 

αναφέρθηκα προηγουμένως έκανε το μπαμ. Αυτή η πίεση της κοινωνίας μεταφέρθηκε 

και προς το κράτος. Οι κυβερνώντες αισθανόντουσαν την πίεση της κοινωνίας που 

ήταν με το μέρος μας.   

- Το 1981 αισθάνθηκε την πίεση της Ευρώπης; 

- Όχι, καθόλου. Ούτε τώρα δεν αισθάνεται την πίεση της Ευρώπης. Γιατί; Διότι τα της 

κοινωνικής πολιτικής δεν είναι από τα κεκτημένα και τα υποχρεωτικά της Ευρώπης.  

Είναι στην κρίση και τη θέληση του κάθε ξεχωριστού κράτους μέλους της ποιαν 

κοινωνική πολιτική θα ακολουθήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισηγείται, αλλά δεν είναι 

υποχρέωση.  Επομένως δεν νιώθουν την πίεση της Ευρώπης, όπως για όλα τα άλλα 

νομοθετήματα που προσπαθούν να κάνουν για εναρμόνιση. Περισσότερο είναι μια 

ηθική πίεση, συναισθηματική πίεση, η οποία όμως δεν είναι αρκετή για να 

προχωρήσουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Γι’ αυτό και χρειάστηκε ν’ 

αγωνιστούμε και από κοινού και ξεχωριστά ως Οργανώσεις. Μέσα από τη ΣΕΑΑ 

προσπαθήσαμε να επιλύσουμε τα κοινά προβλήματα. 

- Πόσο εύκολο ήταν να συνεννοείστε. Υπήρχε εύκολη συνεννόηση; 
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- Ήταν εύκολη και άψογη η συνεργασία μέσα στη ΣΕΑΑ γι’ αυτό και πετύχαμε. Η 

κυβέρνηση, θυμάμαι τότε, το 1985-86 ήταν Υπουργός Εργασίας αν καλά θυμάμαι ο 

Μαυρέλλης και είχαμε τότε εξαγγείλει ως ΣΕΑΑ Παγκύπρια Παναναπηρική Πορεία 

στην Λευκωσία. Θέσαμε τα αιτήματα, ορίσαμε την ημερομηνία και την εξαγγείλαμε. 

Μας κάλεσαν άρον-άρον και την προηγούμενη της εξαγγελθείσας πορείας κάναμε 

σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί Εργασίας 

και Οικονομικών και υψηλόβαθμοι κρατικοί λειτουργοί των δυο αυτών Υπουργείων. 

Δεν σκόπευαν να επιλύσουν τα προβλήματα. Στόχος τους ήταν να μας ξεγελάσουν 

και να ματαιωθεί η πορεία. Εκεί χρειαζόταν διορατικότητα, η εμπειρία του να μην 

ξεγελιέσαι. Να καταλαβαίνεις την πονηράδα των άλλων, την καθαρότητα τους και το 

πού κινούνται και τι στοχεύουν να πετύχουν. Συμμετείχαμε σε εκείνη τη σύσκεψη 17 

άτομα ως εκπρόσωποι των αναπηρικών Οργανώσεων. Ο χρόνος περνούσε και πίεζε 

γιατί έπρεπε να ανακοινώσουν από τις τελευταίες βραδινές ειδήσεις των 11 την 

αναβολή ή όχι της πορείας. Αποχώρησαν από την αίθουσα οι δυο Υπουργοί με τους 

κρατικούς λειτουργούς, μείναμε οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων, συνεδριάσαμε και 

αποφασίσαμε με ψηφοφορία. Η πλειοψηφία, με διαφορά ενός ψήφου, υποστήριξε την 

αναβολή της πορείας. Έτσι, η εξαγγελθείσα πορεία ματαιώθηκε. Τελειώσαμε στις 11 

το βράδυ. Έκαναν εκείνη τη συνάντηση, ξόδεψαν περίπου πέντε ώρες με στόχο να 

μας ξεγελάσουν. Το πέτυχαν, και πιθανά να το χάρηκαν. Πόσο τους τιμά; Ένα από τα 

αιτήματα μας ήταν ότι δεν θέλαμε την ανάμειξη του Γραφείου Ευημερίας στη ζωή 

μας. Γι’ αυτό και ζητούσαμε όπως το κατώτατο όριο μισθού που τότε υπήρχε να 

θεωρηθεί ως το κατώτατο εισόδημα που θα έπρεπε να έχει το κάθε άτομο. Αν 

κάποιος έπαιρνε σύνταξη από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, για παράδειγμα £50, να 

έρθει ένα άλλο ταμείο και να του συμπληρώσει τις £50 να φτάσει εκείνο το κατώτατο 

όριο. Δεν θέλαμε αυτό το ταμείο να είναι το Γραφείο Ευημερίας. Επειδή αυτοί 

προσπαθούσαν να μας ξεγελάσουν, άρχισαν να επικαλούνται και να αποκαλύπτουν 

νομοθεσίες. Τελικά αυξήθηκαν τα επιδόματα του Γραφείου Ευημερίας. Ήξεραν τις 

νομοθεσίες, γιατί δεν τις εφάρμοζαν;  

- Αν είχατε να συγκρίνετε τη δράση της Οργάνωσης σας και τη δράση των συλλογικών 

Οργανώσεων, πού νομίζετε ότι αποδώσατε περισσότερο; 

- Νομίζω ότι είναι δύσκολο να το διακρίνει κάποιος… ως ΟΠΑΚ, αν μέναμε μόνοι μας 

πιθανόν να πετυχαίναμε περισσότερα διότι ήμασταν και λίγοι και είναι και το είδος 

της αναπηρίας μας. Σήμερα όλοι χρησιμοποιούν τη λέξη παραπληγικός. Ακόμα και 

στο σήμα υπάρχει το τροχοκάθισμα. Αυτό δείχνει τη δύναμη που έχει η αναπηρία 

όσον αφορά αυτή την πτυχή του θέματος. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να μας 

αντιμετωπίσει αρνητικά η κυβέρνηση και λόγω της αναπηρίας και λόγω της 

συμπάθειας που αποκτούσαμε μέσα στην κοινωνία και γενικά επειδή αυτό εξυπάκουε 

λιγότερα κονδύλια. Πάντα σε όλα τα πράγματα που είχαν οικονομικό περιεχόμενο 

διερωτούνταν ποιο θα είναι το κόστος της απόφασης, για πόσα άτομα μιλούμε για να 

υπολογίσουν το κόστος της απόφασης. Θα έλεγα ότι ως Οργάνωση κάναμε κάποιες 

υποχωρήσεις για χάρη της ενότητας του αναπηρικού κινήματος. Συνειδητοποιούσαμε 

τη σημασία που είχε και που έχει η ενότητα. Με το να υπάρξει κοινός αγώνας για 
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δημιουργία μιας κρατικής πολιτικής, όσον αφορά τους αναπήρους γενικά, έχουμε 

όλοι όφελος. Αν μέναμε στενά στην Οργάνωση θα ήταν ένα κοντόφθαλμο όφελος. 

Θα παίρναμε κάτι με ευκολία μεν, αλλά θα ήταν κοντόφθαλμο. Ενώ με την ενότητα 

του αναπηρικού κινήματος, την αλληλοβοήθεια… από τη στιγμή που ζητούσα να με 

αποδεχθεί ο άλλος ως ανάπηρο, όφειλα εγώ να αποδεχθώ και τους άλλους 

ανάπηρους. Εδώ υπήρχε αντίφαση. Ανέφερα και το παράδειγμα που μας 

αποκαλούσαν καθυστερημένους του Στέλιου-Ιωάννου. Απαιτείς από τους υπόλοιπους 

να σε αποδέχονται όπως είσαι με την αναπηρία σου. Γιατί εσύ δεν αποδέχεσαι τον 

ανάπηρο που έχει νοητική αναπηρία; 

- Οι άλλες οργανώσεις έχουν την ίδια φιλοσοφία; Ότι δηλαδή είναι καλύτερα οι 

Οργανώσεις να είναι ενωμένες. 

- Τα περισσότερα άτομα δρούσαν εκείνη την περίοδο με βάση αυτήν τη φιλοσοφία, όχι 

όμως όλα. Προσπαθούσαμε να τραβήξουμε και τα υπόλοιπα άτομα προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Υπήρχαν όμως και τα άτομα τα οποία παρευρίσκονταν ως εκπρόσωποι 

των Οργανώσεών τους για εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων. Είτε 

για να επιλύσουν κάποια προσωπικά τους προβλήματα είτε γιατί έβλεπαν τη 

συμμετοχή τους ως τρόπο ή βήμα για να αναρριχηθούν. Αυτά τα άτομα δεν ήταν 

πλέον εμπόδιο. Δυστυχώς, τέτοιου είδους διεργασίες έχουν και πισωγυρίσματα. Δεν 

ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία όπως εγώ προσωπικά θα ήθελα, φαντάστηκα και 

ονειρεύτηκα. Δεν ολοκληρώθηκε διότι δεν είμαστε ξεχωριστοί από την κοινωνία. 

Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και έχουμε όλα τα κουσούρια, όλα τα καλά και τα 

κακά της. Την τελευταία δεκαετία του 1990, η κυπριακή κοινωνία στράφηκε στον 

έντονο ατομικισμό. Αυτό δημιουργούσε προβλήματα. Η επιστροφή στον ατομικισμό 

σήμαινε απομάκρυνση από τον συλλογικό τρόπο σκέψης, από τη συλλογικότητα των 

προσπαθειών. Ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτό του. Αυτό επηρέασε και εμάς. Μας 

έφερε δυσκολίες. Εν τω μεταξύ, ολοκλήρωνε την πορεία της και η ΣΕΑΑ, 

ενεργοποιήσαμε την ΣΟΑΚ την σημερινή ΚΥΣΟΑ. 

- Πώς βλέπετε το μέλλον του αναπηρικού κινήματος; 

- Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, θα περάσει μέσα από δυσκολίες και πιθανά 

μεγάλες δυσκολίες. Όμως οι δυσκολίες που περνά η ΚΥΣΟΑ είναι δυσκολίες που 

περνούν οι ίδιες οι Οργανώσεις που αποτελούν την ΚΥΣΟΑ. Αν οι Οργανώσεις δεν 

έχουν προβλήματα, τότε δεν έχει ούτε η ΚΥΣΟΑ. Αν όμως οι Οργανώσεις έχουν 

προβλήματα τότε έχει και η ΚΥΣΟΑ. Σε διαφορετικές φάσεις αλλά πολύ χρονικά 

κοντά, οι Οργανώσεις αντιμετώπισαν εσωτερικά προβλήματα και εσωτερικές τριβές, 

όπως πέρασε και η δική μας Οργάνωση, η ΟΠΑΚ, τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι 

δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όταν η κοινωνία αρχίζει να στρέφεται προς τη 

συλλογικότητα, αυτό θα επηρεάσει και την Οργάνωση. Αυτά όμως είναι πράγματα 

που δεν μπορεί να τα αποφασίσει κάποιος, δεν μπορεί να τα προκαθορίσει και δεν 

μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά. Μέχρι τότε και σε περιόδους όπως αυτή που 

διανύουμε, το άτομο πρέπει να αναπτύξει τους δικούς του μηχανισμούς για να 

αντισταθεί και να μην πέσει ο ίδιος σε αυτόν τον κυκεώνα του ατομικισμού. Το 
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άτομο που καταφέρνει να δημιουργήσει αυτά τα αντισώματα περισώνεται, 

ενδυναμώνει τον τρόπο σκέψης του και περιμένει. Αμύνεται.  

- Ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της ταυτότητας (επεξήγηση). 

- Ταυτότητα του ατόμου, της οργάνωσης ή της ομάδας. Είναι η ταυτότητα του ατόμου, 

μέλους αυτής της κοινωνίας. Εγώ θα έλεγα αυτήν την ταυτότητα. Τώρα, αν για 

παράδειγμα δεν ήμουν ανάπηρος, δεν θα ασχολούμουν με αυτά τα θέματα. 

Μπορούσε να ασχολούμουν με αυτά τα θέματα, αλλά από μια άλλη θέση, από τη 

θέση του αρτιμελή. Τώρα, πώς θα λειτουργούσα δεν ξέρω. Δεν ξέρω την πορεία που 

θα έπαιρνα. Το ατύχημα που είχα και έγινα παραπληγικός ήταν καθοριστικό στην 

πορεία της ζωής μου. Δεν μπορώ να ξέρω ποιαν πορεία θα ακολουθούσα. 

- Σίγουρα. 

- Ήταν καθοριστικό για την πορεία της προσωπικής μου ζωής. Πιστεύω πως κάθε 

άνθρωπος έχει κάποια πράγματα στη ζωή που του δίνουν νόημα. Όταν κάποιος δεν 

έχει νόημα στη ζωή του, κάπου αιωρείται και βρίσκεται σε χάος. Δεν υπάρχει 

επιλογή, ο καθένας βρίσκει το νόημα της ζωής του, από κάπου πιάνεται. Εγώ, έστω 

από χαρακτήρα, έστω από το βίωμα μου από μικρός, πάντα στη ζωή μου καταπίεζα 

τον εαυτό μου. Είμαι σκληρός με τον εαυτό μου. Σου είπα ότι κατάγομαι από φτωχή 

οικογένεια. Όταν πήγαινα στο γυμνάσιο μου έδινε ο πατέρας μου 10 μιλς τότε για να 

πάρω στο σχολείο, να αγοράσω από την καντίνα κάτι να φάω. Εγώ δεν αγόραζα. Αν 

του έλεγα ‘εντάξει, κρατώ, γιατί δεν τα ξόδεψα’ ήθελε να δει την τσέπη μου. Αν δεν 

του τα έδειχνα θα μου έδινε, αν του τα έδειχνα δεν θα μου έδινε. Έτσι εγώ δεν τα 

ξόδευα για να μην αναγκαστεί να μου δώσει, γιατί έβλεπα ότι υπήρχε πρόβλημα.  

Κάποτε τα φύλαγα για να αγοράσω ένα λεξικό, να αγοράσω κάτι για το σχολείο. 

Αυτό το λέω για να δείξω ότι δεν ήταν εύπορη η οικογένεια, ήμουν φτωχός, αλλά δεν 

προβληματιζόμουν. Όταν ήμουν στο σχολείο, υπήρχε ένας αριθμός μαθητών που 

πήγαινε στην καντίνα και ένας άλλος αριθμός μαθητών, εμείς που βλέπαμε την 

καντίνα από μακριά.  Αυτό το πράγμα με ενοχλούσε, αλλά δεν με ενοχλούσε για 

μένα.  Με ενοχλούσε για τους άλλους. Ίσως να είναι ο χαρακτήρας που είχα από την 

αρχή που ένιωσα τις ευθύνες, το βάρος που πήρα, το οποίο τα άλλα μου αδέρφια δεν 

το πήραν. Το βίωμα μου από την αρχή… πάντα δούλευα όχι για μένα, για τους 

άλλους.  Αγωνιζόμουν να κάνω πράγματα, αλλά δεν αγωνιζόμουν για μένα. Για τους 

άλλους.  Πρώτα για την οικογένεια. Θυμάμαι και στο στρατό, υπερασπιζόμουν τους 

αδύναμους.   

- Είναι θέμα χαρακτήρα. 

- Ναι, είναι θέμα χαρακτήρα. Είναι πολύ σκληρό αυτό το πράγμα. Κάποτε υπήρξαν 

φορές που είπα ‘Είναι ανάγκη να είμαι έτσι; Δεν μπορούσα να είμαι κάπως 

διαφορετικός; Μέσα και από την πολιτική κατανόηση που έχω για τη λειτουργία της 

κοινωνίας, κατανοώντας αυτή τη σημασία της συλλογικότητας, κατάφερα και 

δημιούργησα αυτά τα αντισώματα για να παραμείνω στις αρχές της συλλογικότητας.  
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Γι’ αυτό και ποτέ μου δεν χρησιμοποίησα την παρουσία μου στις διαπραγματεύσεις 

για να επιλύσω προσωπικά μου προβλήματα. Πίστευα ότι ήταν λάθος τρόπος και δεν 

μου άρεσε, ήταν κάτι που απεχθανόμουν. Και όταν ακόμα είχα τη δυνατότητα να τα 

επιλύσω, δεν χρησιμοποίησα τη θέση μου, δεν το επιχείρησα. Είπα ότι θα επιλύσω τα 

προβλήματα μου μέσα από τη δουλειά που θα κάνει η Οργάνωση. Μέσα από εκείνη 

την υποδομή που θα χτίσει η Οργάνωση. Όντως τα προβλήματα μου ξεπεράστηκαν 

μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κατάφερα και είμαι ευχαριστημένος. Παρά την 

σκληράδα με την οποίαν αντιμετωπίζω τον εαυτό μου. Έχω πάντα απαιτήσεις από τον 

εαυτό μου, πάντα δικαιολογώ τους άλλους. Θα έλεγα ότι είναι με την ταυτότητα του 

πολίτη, παρά του παραπληγικού ή … Η αναπηρία με συνδέει αναπόφευκτα με το 

αναπηρικό κίνημα. 


