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Συνέντευξη με τον Μιχάλη Δημοσθένους – Β' Μέρος 

Σιμώνης Συμεωνίδου 

 

- Σήμερα έφερα κάποια άρθρα που βρήκα σε εφημερίδες για να μου σχολιάσετε. Αν 

θυμηθείτε οτιδήποτε άλλο σχετικό, μου το λέτε. Χώρισα τα άρθρα σε 4 κατηγορίες 

(εξηγώ). Αυτά τα δύο είναι για την πρώτη πορεία που κάνατε στο Προεδρικό για να 

ζητήσετε τροχοκαθίσματα. Τι νιώθεις βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες; Ποια ήταν η 

διαδικασία μέχρι να οργανώσετε αυτήν την πορεία; Πώς σας είδε ο κόσμος; Πώς 

νιώθατε εσείς… 

- (δείχνει τον εαυτό του στη φωτογραφία, πολύ νέο, γέλια) 

- Είστε εσείς; 

- Ναι. (γέλια) 

- (γέλια)  Εδώ πού είστε; 

- Εκείνη την περίοδο, ήταν το 1983; 

- Το 1982. 

- Το 1982, δεν είμαι σίγουρος αν είχαμε έρθει στα γραφεία που αγοράσαμε εδώ 

απέναντι. Ήταν η πρώτη μας οργανωμένη διεκδίκηση από το κράτος για αγορά 

τροχοκαθίσματος. Εκείνο που τότε πετύχαμε με αυτή τη διαμαρτυρία δείχνει τον 

τρόπο αντιμετώπισης που είχαμε από τους φορείς του κράτους. Τι πετύχαμε; Να μας 

δώσει η τότε κυβέρνηση ένα εφάπαξ ποσό £3000 για να αγοράσουμε μεταχειρισμένα 

τροχοκαθίσματα από την Αγγλία. Δεν ήταν παροχή του δικαιώματος απόκτησης 

τροχοκαθίσματος, όπως έχουμε τώρα. Το δικαίωμα αυτό το αποκτήσαμε 7-8 χρόνια 

μετά. 

- Πώς ήταν το λαϊκό αίσθημα τότε;  

- Τα αισθήματα του κόσμου ήταν ανάμεικτα, αλλά όχι αρνητικά. Ήταν και μια 

περίοδος όπου ο κόσμος ερχόταν κοντά μας. Μπορούσαμε να συναναστραφούμε. 

Γενικά ο κόσμος μάς προσέγγιζε με τον τρόπο που ο ίδιος ξέρει να εκφράζει και να 

δείχνει την αγάπη του. 

- Έβλεπαν με συμπάθεια αυτήν την πορεία; 

- Ναι. Στην πορεία δεν ήμασταν μόνοι μας. Συμμετείχαν και άνθρωποι που ήταν του 

κύκλου μας, της παρέας μας. Δεν ήταν κόσμος άσχετος. Αλλά δεν είχαμε καλέσει 

κιόλας ανθρώπους που δεν ήταν κοντά μας για να κάνουμε τη διαμαρτυρία. 
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- Ίσως αυτό να είναι το πιο δυναμικό μέτρο που λήφθηκε τόσα χρόνια. Δεν είδα στον 

Τύπο κάτι παρόμοιο. 

- Στην ιστορία του αναπηρικού κινήματος, τουλάχιστον από τον καιρό που εγώ έχω 

την αναπηρία, δηλαδή από το 1978 και μετά, δεν έχει γίνει. Στα μετέπειτα χρόνια 

έγινε διαμαρτυρία από οργανωμένους αναπήρους, συγκεκριμένα τους τηλεφωνητές. 

Είχαν συνδικαλιστικές διαφορές με τον εργοδότη τους, την κυβέρνηση. Η 

διαμαρτυρία έγινε έξω από το Προεδρικό. Ως Οργανώσεις δεν έχουμε κάνει 

διαμαρτυρία για συγκεκριμένες διεκδικήσεις από το κράτος. 

- Γιατί αποφεύγετε αυτό το μέτρο; 

- Δεν το αποφύγαμε. Στη δεκαετία του 1980 γινόταν έντονη ζύμωση και εσωτερικά 

μέσα στις Οργανώσεις. Προηγούμενα, όλες οι αναπηρίες ήταν στην ΠΟΑΑ εκτός από 

τους τυφλούς που ήταν κάτι ξέχωρο και τους κωφούς που είχαν τη Σχολή Κωφών. 

Με το τέλος της δεκαετίας του 1970, άρχισαν οι διάφορες κατηγορίες να αποχωρούν 

από την ΠΟΑΑ και να ιδρύουν τις δικές τους Οργανώσεις. Εμείς, αν και  νεαρή 

Οργάνωση, ήμασταν οι πρωτοπόροι… 

- Είχατε ήδη και κάτι ριζοσπαστικό το ότι φύγατε από την ΠΟΑΑ. 

- Ναι, ναι. Το βήμα να φύγουμε από την ΠΟΑΑ ήταν από μόνο του ριζοσπαστικό. 

Εμείς θέλαμε να προχωρήσουμε και βρίσκαμε φραγμό την ίδια την Οργάνωση, την 

ΠΟΑΑ. Ήμασταν και νεαρή οργάνωση και με απειρία αλλά και με σωρεία άλλων 

προβλημάτων. Προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κάθε ένας από εμάς, εκτός από 

ορισμένα άτομα που ήταν πιο παλιά κτυπημένοι και που είχαν ξεπεράσει διάφορα 

προβλήματα αλλά που έφερναν τις ιδέες της φιλανθρωπίας. Γι’ αυτό και στα πρώτα 

χρόνια ζωής της Οργάνωσης επεκράτησαν οι ιδέες της φιλανθρωπίας. Αργότερα, με 

την πίεση, εμείς ήμασταν νεαροί… ήμουν τότε 21 χρονών, αρχίσαμε να 

καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα μας με την 

φιλανθρωπία. Άρχισε να γίνεται μια ζύμωση μέσα στην Οργάνωση. Ήταν κάτι που 

δεν περιοριζόταν μόνο στην Οργάνωση Παραπληγικών. Ήταν ένα αίσθημα γενικό. 

Αρκούσε μια πρωτοπορία να στείλει ερεθίσματα και στους υπόλοιπους, αρκούσε τότε 

και ένα άτομο να κάνει κάτι. Όταν σε ένα από τα πιο σημαντικά, το τροχοκάθισμα, 

βρήκαμε αυτή την αντίδραση, που ήταν και η αιτία να φύγουμε από την ΠΟΑΑ…   

- Επειδή είναι απαραίτητο. 

- Ναι. Αν δεν έχω τροχοκάθισμα δεν μπορώ να βγω έξω από το σπίτι. Το αυτοκίνητο 

έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αν έχω αυτοκίνητο και δεν έχω τροχοκάθισμα, πώς θα 

πάω στο αυτοκίνητο. Όταν αποκτούσαμε το τροχοκάθισμα και δημιουργούνταν 

κάποιες προϋποθέσεις για να βγούμε έξω στην κοινωνία, εκεί πλέον ερχόταν στην 

επιφάνεια και το πρόβλημα της πρόσβασης. Έτσι, η διαμαρτυρία ήταν το ξεκίνημα 

μιας πιο δυναμικής απαίτησης της Οργάνωσης για να επιλυθούν τα προβλήματα μέσα 

από το κράτος. Δεν θυμάμαι, πρέπει να το αναφέραμε στην προηγούμενη 
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συνέντευξη…  χρειάστηκε να περάσουμε από σύγκρουση μέσα στην Οργάνωση, 

αντιπαράθεση πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Υπήρχε η άποψη που δεν ήθελε να 

ξεφύγουμε από το πλαίσιο της φιλανθρωπίας, υπήρχε και η άποψη που έλεγε καλή η 

φιλανθρωπία αλλά πρέπει να κινηθούμε προς το κράτος. Δεν μπορούμε να ζητούμε…   

- Είναι για πολιτικούς λόγους που ήθελαν τη φιλανθρωπία; Δηλαδή για να μην έρθουν 

σε σύγκρουση με το κράτος; 

- Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο στοιχείο. Ήταν απλά θέμα αντίληψης των ατόμων τότε. Ήταν 

μια διαδικασία που σε μερικά χρόνια εξελίχτηκε σε αντιπαράθεση μέσα στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. Η κορύφωσή της οδήγησε στην παραίτηση μου από το 

Συμβούλιο. Παραιτήθηκα γιατί είχα εκτιμήσει ότι με την παραίτησή μου θα 

ακολουθήσουν κι άλλες, θα πέσει το συμβούλιο και θα πάμε σε πρόωρες εκλογές. 

Έτσι και έγινε. Η παραίτηση μου ήταν μέσα στα πλαίσια της αντιπαράθεσης.   

- Είχαν κι άλλοι την ίδια αντίληψη με σας και παραιτήθηκαν; 

- Υπήρχε η αντίληψη, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρη. Ξεπηδούσε αυτή η αντιπαράθεση με 

ένα όχι καθαρό τρόπο. Θυμάμαι τότε μπήκε στο Συμβούλιο θέμα να διοργανώσουμε 

ιατρικό σεμινάριο και να φέρουμε κάποιους γιατρούς από το εξωτερικό. Συζητήσαμε 

για τον τρόπο κάλυψης των εξόδων και αποφασίσαμε πως δεν θα καλυφθούν από το 

ταμείο της Οργάνωσης, αλλά θα εξευρεθούν χρηματοδοτήσεις όχι από πηγές που η 

Οργάνωση θα μπορούσε να αποκομίσει εισφορές για τη λειτουργία της. Θα 

αποτεινόμασταν δηλαδή στις φαρμακευτικές εταιρείες, που είχαν και σχέση με το 

αντικείμενο. Έγινε το σεμινάριο, υπήρξαν τα έξοδα, έπρεπε να γίνουν πληρωμές, 

ήμουν ο ταμίας και αρνήθηκα να πληρώσω, επειδή δεν είχαν βρεθεί λεφτά όπως 

είχαμε αποφασίσει. Αυτή μου η στάση ήταν μέρος της αντιπαράθεσης. Φιλανθρωπία 

και απαίτηση από το κράτος. Εκμεταλλεύθηκα αν θέλεις το γεγονός. Στάθηκα πάνω 

στο ότι η απόφαση για τη διοργάνωση του σεμιναρίου πάρθηκε υπό την προϋπόθεση 

ότι τα έξοδα θα καλύπτονταν από λεφτά που θα μαζεύονταν ειδικά για το σκοπό 

αυτό. Η άρνηση μου να πληρώσω δημιουργούσε πρόβλημα. Τα υπόλοιπα μέλη του 

Συμβουλίου συμφωνούσαν μαζί μου, ψυχολόγησα την κατάσταση και υπόβαλα 

παραίτηση. Ακολούθησαν προθέσεις για παραίτηση και από άλλους συναδέλφους και 

έτσι το Συμβούλιο θα έπεφτε. Ήταν κάπου μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι 

καλά, και μέσα στο Νιόβρη ούτως ή άλλως θα κάναμε την ετήσια γενική συνέλευση, 

που δεν ήταν όμως εκλογική. Τελικά συμφωνήσαμε να αποσύρω την παραίτηση, να 

πάμε κανονικά στη γενική συνέλευση και εκεί να παραιτηθεί όλο το συμβούλιο και 

να γίνουν πρόωρες εκλογές. Έτσι και έγινε. Είχα βάλει υποψηφιότητα και πρέπει να 

πω ότι δεν είχα εκλεγεί. Είχα μάλιστα φάει μαύρο που πήγε αντάρα… 

- Για αυτό το λόγο δηλαδή; 

- Όχι. Ακριβώς επειδή ενήργησα με τον τρόπο που ενήργησα, δεν ήμουν ο τύπος που 

θα έβγαινα έξω να φωνάζω και να…  Με είχαν ταυτίσει με τον τότε πρόεδρο της 

Οργάνωσης, ο οποίος είχε δημιουργήσει τρομερές αντιπάθειες. Με είχαν ταυτίσει 
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μαζί του, παρότι εγώ ήμουν η αιτία για να πέσει το συμβούλιο κτλ.. Κατανόησα την 

αντίδραση των συναδέλφων και επειδή με ένοιαζε η πορεία της Οργάνωσης, με 

ένοιαζε το  πώς θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση κτλ., αν και 

εκτός Συμβουλίου ήμουν μέσα στη ζωή της Οργάνωσης. Συνέχισα να είμαι 

εκπρόσωπος σε διάφορες επιτροπές, στην ουσία, έξω από το Συμβούλιο αλλά μέσα 

στις διεκδικήσεις της Οργάνωσης από την κυβέρνηση. Για αυτή μου τη 

δραστηριότητα υπάρχει και σχετική αναφορά σε πρακτικά συνεδρίασης του 

Συμβουλίου. Εκείνη η χρονιά ήταν σταθμός, μια περίοδος της Οργάνωσης 

ολοκληρωνόταν και μια νέα ξεκινούσε. Πρέπει να ήταν μέσα στο 1985-86, δεν 

θυμάμαι, ίσως και παραπάνω. Την επόμενη φορά που έβαλα υποψηφιότητα 

εκλέχτηκα στο Συμβούλιο δεύτερος στη σειρά των ψήφων. 

- Αποκαταστάθηκε το όνομα (γέλια) 

- Ναι. Ήταν τότε που ξεκινήσαμε να έχουμε μια δυναμική, πιεστική διεκδίκηση για 

επίλυση των προβλημάτων μας από την κυβέρνηση. Συγκεκριμενοποιήσαμε τα 

προβλήματα/αιτήματα και μπήκαμε σε συζήτηση με την κυβέρνηση.  Εν τω μεταξύ, 

οι διαφορές που συντελούνταν στην κυπριακή κοινωνία ήταν πιο ευνοϊκές για μας και 

αυτό μετέφερε την πίεση και πάνω στο κράτος, πάνω στην κυβέρνηση. Ήταν μέσα σε 

αυτές τις διαπραγματεύσεις… τις ημερομηνίες μπορώ να τις βρω κάποια στιγμή αν 

σου είναι χρήσιμες. 

- Ναι, είναι χρήσιμες. 

- Λοιπόν. Είχαμε εξαγγείλει Παγκύπρια Παναπηρική Διαμαρτυρία. Είχαμε… Αυτό 

έκφραζε ακριβώς την απαίτηση των αναπήρων συλλογικά για την επίλυση 

προβλημάτων. Θέλαμε να αναπνεύσουμε, θέλαμε να ζήσουμε. Ήταν και μια περίοδος 

γενικά ριζοσπαστική και για την κυπριακή κοινωνία αλλά και διεθνώς. Με την 

εξαγγελία της διαμαρτυρίας, ο Υπουργός Εργασίας μας κάλεσε σε συνάντηση η 

οποία και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ήταν μια πολύωρη διαπραγμάτευση συζήτηση με παρόντες άλλους δύο Υπουργούς, 

τον Οικονομικών και ακόμα έναν τον Υγείας νομίζω. Η συνάντηση κράτησε από τις 5 

το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. 

- Είναι αυτό που ήθελαν να σας πείσουν πώς να αναβάλετε την πορεία και όχι πώς να 

σας επιλύσουν τα προβλήματα. 

- Ναι, μπράβο. Σου το ανέφερα. Ήταν η δεύτερη προσπάθεια για διαμαρτυρία, η οποία 

τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, είχε όμως ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην κυβέρνηση. 

Πετύχαμε κάποια πράγματα, να επιλυθούν κάποια από τα προβλήματα, αλλά 

ελάχιστα. Οι σημαντικές αλλαγές ήταν ότι αναγκάστηκαν πλέον να κάτσουν να 

συζητήσουν μαζί μας. Όμως η άρνηση τους έφερνε κωλυσιεργία. Το 1988, με την 

κυβέρνηση Βασιλείου βρήκαμε έναν άλλο αέρα. Με ευκολία, θα έλεγα, αρχίσαμε και 

επιλύαμε μια σειρά από προβλήματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υποχώρησε και η 



 

5 

μαχητικότητα, διότι όταν άρχισαν να επιλύονται τα προβλήματα δεν υπήρχε λόγος 

για… Έτσι λιγόστευε η φωτιά κάτω από το καζάνι και ο ατμός εξασθενούσε (γέλια). 

- Λέτε ωραίες εκφράσεις που θα τις χρησιμοποιήσω (γέλια) 

- (γέλια) Και το καπάκι πάνω στην κατσαρόλα έμεινε στη θέση του, δεν εκτινάχτηκε.   

- Αυτό το επέλεξα επειδή είναι του 1981 και είναι αυτή η φωτογραφία που 

συνεδριάζατε, νομίζω σε ένα κέντρο. 

- Στην Μακεδονίτισσα. 

- Απλά αν έχετε κάποιο σχόλιο ή αν σας θυμίζει κάτι… 

- Εδώ είναι ο Χριστάκης, εδώ ο Ντίνος που ήταν της άποψης της φιλανθρωπίας.   

- Είναι περίεργο που είναι της άποψης της φιλανθρωπίας που λέει ότι οι ανάπηροι δεν 

πρέπει να διεκδικούν δικαιώματα αλλά να ζουν τη ζωή τους κανονικά. Ήταν εναντίον 

του δυναμικού αγώνα που έκανε η Οργάνωση. Διερωτάται κανένας γιατί ήταν μέσα 

στο Συμβούλιο αφού δεν πίστευε αυτά που πίστευαν οι άλλοι.        

- Ο λόγος είναι απλός για όσους γνωρίζουν. Ο Ντίνος ήταν πολύ δραστήριος και 

πεισματάρης. Είχε και τη δυνατότητα… είχε την οικονομική ευχέρεια για να κινηθεί.  

Δούλευε τότε στην Κεντρική Τράπεζα. Τη δουλειά την είχε, το εισόδημα το είχε, το 

αυτοκίνητο το είχε, σπίτι να μένει είχε. Δεν αντιμετώπιζε τα προβλήματα που οι 

περισσότεροι αντιμετωπίζαμε. Αυτό μαζί  με το πείσμα, το γινάτι του απόδιδε. Εν τω 

μεταξύ…Μόλις άκουγε κάτι… ότι υπάρχει ο τάδε… διότι μετά που η Οργάνωση 

ιδρύθηκε και αρχίσαμε να ακουγόμαστε και μας μάθαινε ο κόσμος, κάποιος που είχε 

συγγενή, φίλο ή γνωστόν ανάπηρο επικοινωνούσαν μαζί μας. Ο Ντίνος είχε την 

ευχέρεια, μπορούσε να πάει να τους βρει, να κάνει επίσκεψη στο σπίτι τους. Γι’ αυτό 

και ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στα πρώτα χρόνια της Οργάνωσης. Ήταν ο 

άνθρωπος που χρειαζόταν εκείνη την εποχή για να στηθεί η Οργάνωση και ν’ αρχίσει 

η ζωή των παραπληγικών και των τετραπληγικών ν’ αλλάζει, αλλά να ενθαρρύνονται 

και άλλοι ανάπηροι. Είχα βρει το κουμπί του Ντίνου και συνεργαζόμασταν μέσα στο 

Συμβούλιο, για να έρθουμε και στο προηγούμενο που λέγαμε για το ότι με είχαν τότε 

ταυτίσει μαζί του. Εντάξει, δεν είχα αυτοκίνητο, κατοικούσα σε χωριό, δεν είχα 

τηλέφωνο… προβλήματα που με εμπόδιζαν να είμαι δραστήριος, ενώ άλλοι που ήταν 

στο Συμβούλιο και δεν είχαν αυτούς τους περιορισμούς δεν ήταν και τόσο 

δραστήριοι. Όταν για παράδειγμα συζητούσαμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα 

διάφορα προβλήματα, ο Ντίνος εισηγείτο το Α, το Β, το Γ. Υπήρχε διαφωνία 

λέγοντας ‘Α μα δεν πρέπει να γίνει το ένα, δεν πρέπει να γίνει το άλλο…’, θεωρητικά 

δηλαδή. Κι όταν εγώ έβαζα το ερώτημα ‘Καλά, τι να κάνουμε; Δώστε υπαλλακτική 

λύση, το πρόβλημα είναι εκεί’. Απαντούσαν, ‘Ε, μα δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα’ και 

διάφορα άλλα.  Με τέτοιες αντιπαραθέσεις, έβλεπα ότι ο Ντίνος είναι καλός -πρέπει 

να σας πω ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που κρατάνε κακία και δεν κράτησε 

κακία ακόμα και όταν κάποιοι συνάδελφοι του συμπεριφέρθηκαν πολύ άσχημα- δεν 
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είναι το ιδανικό, δεν είναι εκείνο που θέλω, δεν θέλω τη φιλανθρωπία που ήθελε, το 

ένιωθα από τότε, αλλά αφού δεν υπάρχει υπαλλακτική λύση ας προχωρήσουμε 

τουλάχιστο με τους τρόπους που ο Ντίνος εισηγείτο, έτσι κι αλλιώς ήταν ο ίδιος που 

θα δρούσε. Εγώ είχα βρει το κουμπί του Ντίνου και μπορούσα να συνεργάζομαι μαζί 

του. Μέσα από την κουβέντα μας πιστεύω ότι τον έπειθα πάνω σε κάποια πράγματα. 

Ήξερα ότι από τη στιγμή που θα πειθόταν, η δουλειά θα γινόταν - το πρόβλημα θα 

επιλυόταν. Αυτό ήταν για μένα αρκετό. Ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό… Τότε με τη 

λειτουργία της Πτέρυγας παραπληγικών είχαμε ζητήσει να δοθούν 5 κρεβάτια, τα 

οποία και μας παραχωρήθηκαν, για να χρησιμοποιηθούν ως μακρόχρονη προσωρινή 

διαμονή από άτομα που είχαν πρόβλημα στέγασης. Ο ένας από τα πέντε άτομα ήταν 

τετραπληγικός, στον οποίο παραχωρήθηκε ένα από τα μονά δωμάτια και έτσι είχε και 

το privacy του στο χώρο. Ζητούσε να εγκατασταθεί προσωπική δική του τηλεφωνική 

γραμμή. Η ΑΤΗΚ όμως δεν μπορούσε να συνδέσει ιδιωτική τηλεφωνική γραμμή 

μέσα σε κυβερνητικό κτίριο. Για να γίνει αυτό έπρεπε να εξασφαλιστεί άδεια από το 

Υπουργείο Υγείας και δεν ήταν εύκολο για τα τότε δεδομένα… ποιος να δώσει από 

το Υπουργείο, ποιος να δώσει από το Νοσοκομείο, ποιος τελικά να πάρει την ευθύνη 

και να δώσει την έγκριση. Ο τετραπληγικός μάταια προσπαθούσε, δεν έβρισκε 

ανταπόκριση. Υπό το ίδιο καθεστώς διέμενα κι εγώ τότε μέσα στην Πτέρυγα και έτσι 

ζούσα το πρόβλημα από κοντά. Ο τετραπληγικός είχε περιορισμούς που εγώ δεν τους 

είχα. Διέμενα μεν εκεί, αλλά μπορούσα να βγω έξω, μπορούσα να πάρω την καρέκλα 

μου και να φύγω. Δούλευα κιόλας τότε… Έτσι δεν είχα εκείνους τους περιορισμούς 

και κατανοούσα την ανάγκη προσωπικού τηλεφώνου που ο συνάδελφος ζητούσε. Εν 

τω μεταξύ, αυτά είναι λίγο προσωπικά ζητήματα, αλλά αποτελούν μέρος της ιστορίας 

της Οργάνωσης. Ο συνάδελφος αυτός διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Οργάνωσης για μια σύντομη περίοδο και υπήρχαν διαφωνίες. 

Κουβέντιαζα λοιπόν με τον Ντίνο και ο στόχος μου ήταν να τον πείσω ότι έπρεπε να 

ενεργήσει ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα του συνάδεφου τετραπληγικού. Του έλεγα 

‘Πρέπει Ντίνο να δούμε κατά πόσο το αίτημα του είναι δικαιολογημένο.  Το τι 

συγκρούσεις έχουμε, τι ζητά και τι δεν ζητά, δεν πρέπει να μας επηρεάσει. Είμαστε 

στο Συμβούλιο και έχουμε καθήκον να βοηθήσουμε εκεί και όπου μπορούμε’. Πρέπει 

να πω ότι δεν χρειάστηκε και πολλή κουβέντα για να πεισθεί ο Ντίνος. Σε μία 

βδομάδα μπήκε τηλέφωνο. Αυτή ήταν η δύναμη του Ντίνου, αυτό χρειαζόταν τότε. 

- Τόσο απλό. 

- Έγινε τόσο απλό μετά. Σε μία βδομάδα μπήκε τηλέφωνο. 

- Είναι από τα πράγματα που αποδεικνύουν ότι πρέπει να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα 

στην κατάλληλη θέση με την κατάλληλη νοοτροπία για να γίνουν κάποια πράγματα. 

- Ναι, έτσι είναι. Αλλά τα πράγματα είχαν φτάσει σε σημείο όπου δεν ήταν αρκετός 

πλέον ούτε αυτός ο τρόπος. Ήταν εκεί που συγκρουστήκαμε. Δεν ήταν εύκολο 

πράγμα. Μέχρι τώρα δεν πείστηκε ο Ντίνος… 

- Δεν του πήρα συνέντευξη… 
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- Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά μπορεί να βρω κάποια δημοσιεύματα του, κάποιες 

επιστολές που δείχνουν τη διαφορετική του αντίληψη. 

- Έχω 2-3, αλλά αν έχετε κι εσείς. 

- Αυτός ήταν λοιπόν ο τρόπος με τον οποίον ενεργούσα. Είπαμε ότι είχε ήδη 

δημιουργηθεί μια αντιπάθεια προς το πρόσωπο του Ντίνου από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους. Κι επειδή δεν ήμουν ο τύπος που θα πήγαινα και να λέω ‘Ξέρεις εγώ 

έτσι, και έτσι, και έτσι…’, γι’ αυτό και η ταύτιση μου με τον Ντίνο ήταν πλήρης.  

Οπόταν φάγαμε μαύρο στις εκλογές. Πήγα πακέτο (γέλια). 

- Δεν πειράζει. Μετά αποκατασταθήκατε και επανήλθε η δικαιοσύνη… Αυτό είναι 

πάλι από το 1982. Μια επίσκεψη που κάνατε ως Οργάνωση στο Leeds. 

- Ω!!!   

- Είδες τι βρήκα… (γέλια). Ήθελα να δω τι θυμάστε. Πώς προέκυψε; Τι σας έδωσε 

αυτή η εκδήλωση; Γιατί ήταν αναγκαιότητα να γίνει; Θέλατε να δείτε πώς 

λειτουργούν οι άλλοι ή ήταν καθαρά αναψυχή; 

- Ήταν επίσκεψη αναψυχής. Τότε δεν συνειδητοποιούταν η σημασία του ταξιδιού, 

ήταν όμως τεράστια. Όχι τόσο στη ψυχαγωγία. Η ψυχαγωγία 1 μέρα 1 βδομάδα, 2 

βδομάδες, τελειώνει. Ήταν οι συνέπειες, η επίδραση που υπήρξε. Ήταν μέσα στα 

πλαίσια… ήταν τότε που η Οργάνωση άρχισε ανταλλαγή επισκέψεων με μιαν άλλην 

Οργάνωση στην Αγγλία στην οποία ήταν μια Κύπρια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα 

της, η οποία ήταν παντρεμένη με Άγγλο και ζούσαν στην Αγγλία. 

- Παραπληγικοί; 

- Όχι. Ήταν εθελοντές, στα εθελοντικά σώματα που είχαν στην Αγγλία. Voluntary… 

Αρχίσαμε ανταλλαγή επισκέψεων. Να φιλοξενήσουμε εμείς μια ομάδα δική τους 

στην Κύπρο. Να αναλάβουμε εμείς τα έξοδα από τη στιγμή που θα έρχονταν στο 

αεροδρόμιο και το αντίστοιχο να κάνουν κι εκείνοι. Ήταν μέσα σε αυτά τα πλαίσια 

που έγινε εκείνο το ταξίδι. Μπορώ να σου πω Σιμώνη ότι, αν και έχουν περάσει 20 

χρόνια, είναι σχεδόν ζωντανές οι εικόνες, οι μνήμες εκείνου του ταξιδιού γιατί ήταν 

καθοριστικό. Ήμουν τότε, το 1981; 

- Το 1982. 

- Το 1982. Ήταν μόλις έπιασα δουλειά στην Αρχή Λιμένων. Βγαίναμε έξω από την 

Κύπρο, πρώτη φορά στο τροχοκάθισμα. Εγώ είχα πάει προηγούμενα στην Ελλάδα, 

αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκαμε έξω, είδαμε άλλους… 

- Για άλλους όμως ήταν η πρώτη φορά. 

- Ναι, για άλλους… είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Πήγαμε περισσότερα άτομα από 

εκείνα που είχαμε συμφωνήσει, πήραμε πιο λίγους συνοδούς για να δοθεί η 
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δυνατότητα να πάνε περισσότερα άτομα σε τροχοκάθισμα. Εν τω μεταξύ, τα μέλη της 

Οργάνωσης αριθμούσαν τότε γύρω στα 35.   

- Νομίζω κάπως έτσι ξεκίνησε το 1980… 

- Ξεκινήσαμε κάπου 25 άτομα. 

- Άρα πήγατε σχεδόν όλοι όσοι είσαστε μέσα στην Οργάνωση.   

- Ναι. Εκείνοι που έμειναν ήταν εκείνοι που δεν μπορούσαν να πάνε. Ήταν σε μεγάλη 

ηλικία ή ήταν πολύ πιο δυσκίνητοι. Για παράδειγμα, κάποιοι που ήταν τετραπληγικοί 

ήθελαν δύο συνοδούς κτλ. Ήταν πιο δύσκολο. Παρότι είχαμε δύο τετραπληγικούς 

μαζί μας (αναφέρει τα ονόματά τους). Αλλά είμαστε και αρκετά νεαρά άτομα τότε. 

Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Ξεδώσαμε. Είχαμε την ευκαιρία να εκτονωθούμε. Μια 

ευκαιρία που δεν την είχαμε στην Κύπρο. Σε εκείνο όμως το ταξίδι είχαν μείνει το 

ίδιο κατάπληκτοι και οι Εγγλέζοι. Πέρασαν άλλο τόσο καλά, όσο περάσαμε κι εμείς. 

Έμεινε και σε εκείνους αξέχαστο εκείνο το ταξίδι, όπως και σ’ εμάς. Δημιουργήσαμε 

τέτοιαν διασκέδαση, ιδιαίτερα τις νύχτες, στο χορό… που ενθουσιάστηκαν και 

οργάνωναν ακόμα καλύτερα τις βραδιές. Να φέρουν μπύρες, μουσική… Οι 

εκδρομές… Κάτι που ήταν κι εκείνοι ασυνήθιστοι. Δεν είχαν τέτοια πράγματα. Το 

αποκορύφωμα, λίγες μέρες πριν φύγουμε πήγαμε μια βραδιά σε ένα εστιατόριο του 

οποίου ο ιδιοκτήτης ήταν Κύπριος. Εντάξει, εμείς πήγαμε στο κέντρο, φάγαμε γλέντι, 

χορός, ο ιδιοκτήτης του Κέντρου ενθουσιάστηκε. Κουβάλησε ο ίδιος τα πιάτα στοίβες 

και μας είπε ‘Σπάστε τα όλα’.  Γέμισε η πίστα… Έσπαζαν τα πιάτα, γέμισε η πίστα… 

- Χαμός. 

- Ναι. Είχαμε και ένα μικροτραυματισμό. Με το σπάσιμο των πιάτων πετάχτηκε 

κομμάτι και καρφώθηκε στο σώμα του Νίκου του Νικολαϊδη… μπαίνω σε 

λεπτομέρεια τώρα (γέλια). Το κομμάτι του πιάτου τραυμάτισε τον Νίκο σε σημείο 

που δεν έχει αίσθηση γι’ αυτό και δεν το αντιλήφθηκε. Όταν είδε το αίμα, κοίταξε και 

είδε ότι ένα κομμάτι από πιάτο ήταν πάνω του. Στην πίστα μπήκε κι ο ιδιοκτήτης του 

Κέντρου, έσπαζε κι εκείνος πιάτα μαζί μας... και λογαριασμό δεν πληρώσαμε. Ήταν 

από το Κέντρο. Θα πληρωνόταν το Κέντρο, αλλά μετά από όλην εκείνη τη 

διασκέδαση, μας είπε ‘Όχι. Απόψε με κάνατε να νιώθω ότι ζω στην Κύπρο και όχι 

στην Αγγλία. Είναι όλα από εμένα’. 

- Τι σας κάνει να νομίζετε ότι τώρα είναι πολύ πιο σημαντικό; 

- Μας έδωσε… Τουλάχιστον σε εμένα, αλλά αυτό το είδα σε όλους όσοι ήμασταν στο 

ταξίδι. Ήταν εμφανής η διασκέδαση, η ξεγνοιασιά… Δεν ήταν λίγο το να μας φύγει 

το άγχος που είχαμε. Ήταν στιγμές ανέμελες. Φαινόταν  στα πρόσωπά μας. Περνά 

ένας-ένας μπροστά μου, σαν κινηματογραφική ταινία. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο… 

Είδαμε πώς μας διακινούσαν σε προσβάσιμα λεωφορεία. Το ένα λεωφορείο είχε μέσα 

προσβάσιμη τουαλέτα. Σε μιαν από τις εκδρομές χρειάστηκε να πάω τουαλέτα, έγινε 

συνεννόηση, σταμάτησαν τα λεωφορεία και μπήκα στο λεωφορείο με την 
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προσβάσιμη τουαλέτα. Εμείς μιλούμε για μη προσβάσιμα κτίρια. Να είμαστε κάπου 

και να μην μπορούμε να πάμε τουαλέτα. Προχθές ήμουν στο Υπουργείο Εργασίας και 

ήθελα να πάω τουαλέτα, άνοιξα την πόρτα μα δεν χωρούσε να περάσω μέσα και λέω 

εντάξει, πάω σπίτι. Στην Αγγλία, είχαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε 

τουαλέτα μέσα στο λεωφορείο. Το 1982, από τότε. Οι χώροι όπου διακινούμασταν 

ήταν προσβάσιμοι, δεν βρίσκαμε εμπόδια. Αυτά ήταν πρωτόγνωρα πράγματα για 

εμάς. Μια εμπειρία που είχε τις συνέπειές της μετέπειτα. Εμείς που ήμασταν στο 

Συμβούλιο είχαμε βάλει στην πλάτη μας μια καλή εμπειρία, πολύ βοηθητική. 

Επηρέασε την ψυχολογία μας προς το θετικό. Επειδή ζήσαμε αυτά τα πράγματα, 

επιδιώκαμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα άτομα να ζήσουν παρόμοιες 

εμπειρίες, γι’ αυτό οργανώσαμε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Ίσως, από εκείνη την 

εμπειρία να άντλησα περισσότερη δύναμη για αγώνα να αλλάξουν τα πράγματα και 

στην Κύπρο. Δεν ακούσαμε, είδαμε στην πράξη ότι μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή, αν 

όμως αφαιρεθούν τα εμπόδια.  

- Το κατάλαβα ότι πρέπει να ήταν σημαντικό αυτό το ταξίδι, λόγω της περιόδου στην 

οποία έγινε και επειδή εμείς είμαστε ακόμα στην αρχή και δεν ήμασταν εξελιγμένοι.    

- Ήταν πριν ακόμα χτυπήσει η Θατσερική πολιτική στην Αγγλία (γέλια). 

- Αυτό εδώ είναι του 1980. ‘Δεν είναι λύση να πουλούμε λαχεία λένε οι παραπληγικοί’ 

(διαβάζω). Βασικά λέει ότι το να πουλούν λαχεία δεν είναι λύση. Θα ήθελα το σχόλιο 

σας στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των παραπληγικών και γενικά των 

αναπήρων και το θέμα των παραδοσιακών επαγγελμάτων που συνδέθηκαν με τους 

ανάπηρους. Για παράδειγμα τηλεφωνητές οι τυφλοί, οι παραπληγικοί με περίπτερα-

λαχεία. Κάποια επαγγέλματα συνδέθηκαν από τότε και έμειναν ίσως μέχρι σήμερα. 

- Εκείνο που τότε επικρατούσε ήταν ο ανάπηρος να πουλά λαχεία ή ο ανάπηρος να 

είναι τηλεφωνητής ή να δένει καρεκλίτσες. Εμάς δεν μας ικανοποιούσε. Δεν μας 

έκφραζε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαμε… Ένας νεαρός, ένα άτομο στην ηλικία 

των 20 χρονών, ο οποίος ξαφνικά χτυπούσε και βρισκόταν στο τροχοκάθισμα… που 

είχε τα όνειρα του, ήταν η ζωή του όλη μπροστά, ξαφνικά να κάθεται στο 

τροχοκάθισμα και να του λένε ότι ‘Το μέλλον σου είναι να πουλάς λαχεία μέσα στους 

χώρους του Νοσοκομείου’. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να δεχθούμε. Ποιο ήταν 

το μέλλον να δένω καρεκλίτσες με το πλαστικό σχοινί; Πόσοι θα επιβίωναν και πώς 

θα επιβίωναν από ένα τέτοιο επάγγελμα; Βέβαια, πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας 

τις γενικότερες συνθήκες της εποχής εκείνης· ήταν τα πρώτα χρόνια μετά το 1974. Η 

ζωή στην Κύπρο ήταν τότε περισσότερο αγροτική. Ήταν ο πληθυσμός αριθμητικά 

περισσότερο αγροτικός. Σήμερα έχει μείνει μια ελάχιστη μειοψηφία αγροτών. Τα 

περισσότερα επαγγέλματα ήταν αγροτικά ή χειρονακτικά, δηλαδή, στις οικοδομές ή 

σιδηρουργία… ήταν και η εργοδότηση δύσκολη. Οι γραφειακές δουλειές ήταν λίγες. 

Η κρατική μηχανή ήταν πολύ πιο μικρή από ό,τι είναι σήμερα. Οι εταιρίες δεν 

υπήρχαν όπως υπάρχουν τώρα. Πέραν τούτου, για να μπει κάποιος στο γραφείο 

έπρεπε να είχε και τη δυνατότητα… να είναι δηλαδή τελειωμένος του σχολείου.  

Εκείνη την περίοδο, αρκετοί δεν τέλειωναν, δεν πήγαιναν όλοι γυμνάσιο ή αν 
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πήγαιναν δεν το τέλειωναν. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα που έκαναν δύσκολο το 

ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης. Αλλά ακόμα κι εκείνοι που είχαν τη 

δυνατότητα, τότε ο μόνος που δούλευε ήταν ο Ντίνος Πιτσιλλίδης, ο οποίος κατάφερε 

και μπήκε στην Κεντρική Τράπεζα. 

- Πότε είχε το ατύχημα; 

- Ο Ντίνος είχε το ατύχημα πριν από το Πραξικόπημα και την Εισβολή του 1974. 

Πρέπει να ήταν το 1973. 

- Είχε προλάβει να σπουδάσει; 

- Ναι, είχε τελειώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο και όταν είχε το τροχαίο 

εργαζόταν στην Κύπρο … Μετά το χτύπημα, πήγε στο Stoke Mandeville, αν θυμάμαι 

καλά… μόλις επέστρεψε στην Κύπρο έγινε το Πραξικόπημα και η Εισβολή και δεν 

πρόλαβε να εκτελωνίσει το αυτοκίνητο που έφερνε από την Αγγλία, έμεινε στο λιμάνι 

του Βαροσιού… 

- Όταν έγινε η Εισβολή; 

- Ναι. Κατάφερε λοιπόν και εργοδοτήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα. Όσοι είχαν 

δουλειά δική τους, για παράδειγμα ένας άλλος, ο Τάσος Θεοδώρου, είχε δουλειά δική 

του. Η επιχείρηση ήταν δική του, οπόταν δεν θα τον έδιωχνε. Ήταν κι ο Χριστάκης 

που είχε και έχει το περίπτερο. 

- Το είχε από πριν; 

- Όχι, του δόθηκε το περίπτερο επειδή είναι παθόντας ανάπηρος πολέμου. Ο ένας 

λοιπόν είχε τη δουλειά τη δική του, ο άλλος είχε τα προσόντα αλλά είχε όλα τ’ άλλα 

τα εμπόδια, για να εργοδοτηθεί κάποιος έπρεπε να έχει αρτιμέλεια. Μετά είχαμε την 

περίπτωση του Φαίδωνα Βασιλιάδη ο οποίος ήταν πτυχιούχος χημικός πριν χτυπήσει. 

Δεν εργοδοτήθηκε διότι ήταν τα εμπόδια της προκατάληψης. Στην κυβέρνηση δεν 

μπορούσε να μπει αφού απαιτούσαν αρτιμέλεια.  Στον ιδιωτικό τομέα, πού θα 

δούλευε; Σήμερα και δεν… χθες, ήμασταν σε μια συνάντηση ως ΚΥΣΟΑ με τον 

Υπουργό Εργασίας, και στην κουβέντα μάς είπε μεταξύ άλλων ότι είχε ζητήσει ένα 

κατάλογο ονομάτων από διάφορες Οργανώσεις που έχουν πρόβλημα εργοδότησης για 

να δει πώς μπορούσε να βοηθήσει στην εργοδότηση κάποιων ατόμων. Έστειλε τον 

κατάλογο των ονομάτων στους εργοδότες που ζήτησαν άδειες εισαγωγής ξένου 

εργατικού δυναμικού, και η ανταπόκριση που βρήκε ήταν τοίχος, όπως ο ίδιος είπε. 

Ούτε καν μπήκαν στον κόπο να κοιτάξουν τον κατάλογο και να πουν ‘Αυτή η 

περίπτωση μας κάνει. Να εργοδοτήσουμε αυτόν τον ανθρωπο’ 

- Ούτε τα σχέδια της ΥΜΑ που επιχορηγούν την πρόσληψη αναπήρων.  

- Βλέπεις ότι σήμερα, το 2004, που μπαίνει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια 

είναι η αντίληψη του ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι ζήτημα καλού ή κακού εργοδότη, 
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καλού ή κακού ανθρώπου… δεν είναι έτσι. Εδώ μπαίνει το οικονομικό συμφέρον. Το 

οικονομικό συμφέρον της επιχείρησης λέει να μην βάλει ανάπηρο μέσα. Η λογική 

αυτό του λέει. Σωστό ή λάθος, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Το κίνητρο 

είναι το συμφέρον του. Και επειδή εκείνος κρίνει ότι το οικονομικό του συμφέρον 

απαιτεί να μην εργοδοτήσει ανάπηρο, δεν εργοδοτεί. Το καλός άνθρωπος δεν 

ευσταθεί. Σκέφτεται και ενεργεί ως εργοδότης, ως επιχειρηματίας. Υπάρχουν τα 

διάφορα σχέδια για αυτοεργοδότηση αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα η 

αυτοεργοδότηση, ιδιαίτερα στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον.  

- Έχει ένα άλλο σχέδιο που επιχορηγούν τους εργοδότες με το μισθό. 

- Ναι. Ακόμα και εδώ είναι κάτι στο οποίο επιμένουν και προσπαθούν να το 

προωθήσουν. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα λειτουργήσει.  Όσα κίνητρα θέλουν, 

ας δώσουν. Δεν θα εξυπηρετήσει τον σκοπό που υποτίθεται επιδιώκεται με το σχέδιο. 

Γιατί μια επιχείρηση μεγάλη να εργοδοτήσει ένα άτομο με αναπηρία; Αντί να 

εργοδοτήσει ένα αρτιμελή που θα του κοστίσει για παράδειγμα £500, θα εργοδοτήσει 

έναν ανάπηρο που πάλι θα του κοστίσει £500 αλλά θα έχει μια επιχορήγηση από το 

κράτος £100;  Οι αριθμοί είναι παραστατικοί. Εκτός κι αν η αμοιβή δεν θα είναι ίδια, 

ανάπηρου και αρτιμελή. 

- Νόμιζα επιχορηγούσαν το μισθό.        

- Όχι. Εκείνο που προωθούν είναι να καταβάλλουν για παράδειγμα το ποσό των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επιχορηγήσουν την επιχείρηση να κάνει τον χώρο 

προσβάσιμο. Αν έχει σκαλιά, να κάνουν ράμπες. Να κάνουν την τουαλέτα 

προσβάσιμη. Άλλο κίνητρο που σκέφτονται είναι να απαλλάξουν από φορολογίες… 

Ο επιχειρηματίας που έχει μια μεγάλη επιχείρηση δεν θα ασχοληθεί με αυτά τα 

πράγματα, για να εξοικονομήσει £100, και μάλιστα μπροστά στην προκατάληψη που 

έχει. Εκείνος έχει την αντίληψη ότι ο ανάπηρος θα του φέρει προβλήματα στην 

επιχείρηση. Δυστυχώς, αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει. Είναι κακή αντίληψη, 

αλλά αυτή είναι και δεν αντισταθμίζεται με τα κίνητρα που προσφέρονται. Στη δε 

Γερμανία, αν θυμάμαι καλά είναι η Γερμανία, διά νόμου υποχρεώνεται ο ιδιωτικός 

τομέας να εργοδοτεί ένα ποσοστό ατόμων με αναπηρία, ανάλογα με τον αριθμό των 

υπαλλήλων της επιχείρησης, διαφορετικά πληρώνουν πρόστιμο. Ε, λοιπόν υπάρχουν 

επιχειρήσεις που προτιμούν και πληρώνουν το πρόστιμο. Δεν είναι ζήτημα καλού ή 

κακού ανθρώπου ή εργοδότη. Είναι η λογική της επιχείρησης. Κάποιες διοικήσεις 

επιχειρήσεων κρίνουν για παράδειγμα ότι οι ανάπηροι είναι αγορά για το είδος της 

επιχείρησής τους. Κάνουν τον χώρο της επιχείρησης προσβάσιμο, με στόχο να 

προσελκύσουν τον ανάπηρο διότι τον αντιμετωπίζουν πλέον ως πελάτη. Είναι το 

είδος της επιχείρησης, είναι το μάρκετινγκ που τους λέει ότι οι ανάπηροι είναι ένας 

καλός χώρος για να αντλήσουν πελατεία. Για να αντλήσουν πελατεία όμως πρέπει να 

κάνουν αυτά τα πράγματα. Και πάλιν όμως είναι στα πλαίσια της λογικής της 

επιχείρησης. Όσον αφορά στην αυτοεργοδότηση δεν είναι εύκολο πράγμα. Πριν 15 

χρόνια μπορούσε κάποιος … που δεν υπήρχε τότε η βοήθεια…  Μπορούσε να ανοίξει 

ένα περίπτερο και να αυτοεργοδοτηθεί. Τώρα θα μου πεις, πώς θα άνοιγαν το 
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περίπτερο. Σωστό. Σύμφωνα με το παζάρι τότε μπορούσε να ανοίξει… Σήμερα δεν 

μπορεί. Για να ανοίξει ένα περίπτερο χρειάζεται μερικές δεκάδες χιλιάδες λίρες.  

Θέλεις και χιλιάδες λίρες έξοδα κάθε μήνα. Ενοίκια, ρεύματα, φόρους… Δεν μπορείς. 

Το Σχέδιο παραχωρεί οικονομική ενίσχυση για αυτοεργοδότηση μέχρι £5 χιλιάδες. 

Όταν χρειάζεται να ξοδέψω £50 χιλιάδες, τι θα κάνω; Από κει και πέρα, όταν μπεις 

σε μια διαδικασία… Αυτά είναι πράγματα που με προβλημάτισαν… Κάθονται στα 

γραφεία και γράφουν στο χαρτί σχέδια και λένε έχω 2-3-4 σχέδια αυτεργοδότησης, 

αλλά δεν μπαίνουν στον κόπο να σκεφτούν γιατί δεν λειτουργούν αυτά τα σχέδια. 

Γιατί δεν έχουν ζήτηση τα σχέδια; Διότι μετά, όταν θα κάνω τη δουλειά, θα πρέπει να 

ακολουθήσω τις απαιτήσεις του παζαριού που δεν τις καθορίζω εγώ, αν δεν το κάνεις 

θα πνιγείς. Δεν μπορώ όμως να δουλεύω 15 ώρες το 24ωρο, διότι θα πρέπει να 

υπακούσω στις απαιτήσεις της δουλειάς. Από κει και πέρα πρέπει να εργοδοτήσεις 

υπαλλήλους. Πρέπει να γίνεις εργοδότης. Μπαίνεις σε άλλα επίπεδα. Ποιος έχει τις 

δυνατότητες; Εκείνοι που τις έχουν δεν χρειάζονται το σχέδιο. 

- Και δεν είναι όλοι που έχουν το επιχειρηματικό πνεύμα μέσα τους. Άλλος μπορεί να 

προτιμά να έχει μια δουλειά με το μισθό του…  

- Σίγουρα. Για παράδειγμα, με τα σημερινά δεδομένα… είχα σκεφτεί και έκανα μια 

μικρή έρευνα για να δω αν υπάρχει έδαφος, αν υπάρχει βιωσιμότητα να επιχειρήσω 

να κάνω δική μου δουλειά και να αξιοποιήσω το σχέδιο αυτοεργοδότησης. Η δουλειά 

θα ήταν σελίδωση… εβδομαδιαία, μηνιαία περιοδικά, μηνιαίες εφημερίδες και τέτοια 

πράγματα που δεν είναι καθημερινά. Τα μηχανήματα που θα χρειαζόμουν θα ήταν το 

κομπιούτερ με το συναφή εξοπλισμό του και ένας χώρος που θα ενοικίαζα. Από θέμα 

κόστους, δεν ήταν πολλά λεφτά. Με την επιχορήγηση που θα έπαιρνα από την ΥΜΑ, 

το οικονομικό κόστος έφευγε από τη μέση, δεν θα μου ήταν εμπόδιο για να ξεκινήσω 

τη δουλειά. Η έρευνα όμως έδειξε ότι ήταν ασύμφορο. Το παζάρι είναι σκληρό. Θα 

εργαζόμουν με £1 την ώρα, λέω δεν θέλω να το κάνω. Δεν είμαι βλάκας. Γιατί να το 

κάνω; Επειδή θα πάρω την επιχορήγηση; Και μετά; Έκρινα ότι δεν αξίζει και δεν 

προχώρησα. Η τεχνολογία μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού λειτουργεί και σε 

βάρος των θέσεων εργασίας. Κάνει εύκολη μεν τη ζωή, αλλά διώχνει κόσμο από την 

εργασία. Ας υποθέσουμε πως η έρευνα που τότε έκανα έδειχνε ότι θα δούλευα με £2 

την ώρα, προχωρούσα και έστηνα τη δουλειά. Για πόσο καιρό θα επιβίωνα; Οι θέσεις 

εργασίας για σελιδωτές λιγοστεύουν, η τεχνολογία βλέπεις… αυτή τη δουλειά θα την 

κάνει σήμερα ο δημοσιογράφος…, θα μπαίνει στο κομπιούτερ, θα φέρνει μπροστά 

του τη σελίδα, θα ξέρει που είναι ο χώρος του δικού του άρθρου και θα το βάζει εκεί. 

Θα το γράψει, θα το βάλει, θα το μειώσει, θα το φτιάξει. Ο σελιδωτής πάλι θα 

χρειαστεί βέβαια, αλλά ο επιχειρηματίας θα κάνει για παράδειγμα τη δουλειά με ένα 

και όχι με τρεις. Αμέσως η νέα τεχνολογία θα εξουδετέρωνε την επιχείρηση. Μέχρι 

καλά-καλά να τη στήσω, θα έκλεινε. 

- Ευτυχώς που δεν το κάνατε. Το επόμενο θέμα το συζητήσαμε, απλά σας δείχνω τις 

φωτογραφίες για σχολιασμό. Είναι για την ΠΟΑΠαραπληγικών. Μου έκαναν 

εντύπωση οι φωτογραφίες γιατί έχει μόνο 2 άτομα σε τροχοκάθισμα. 
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- Ακριβώς, ήταν τότε που διαφωνήσαμε με την ΠΟΑΑ και βρισκόμασταν στο τελικό 

σημείο της ρήξης. Εμείς προχωρήσαμε, ιδρύσαμε την ΟΠΑΚ και παράμεινε… 

- Αυτό το περιοδικό είναι Απρίλης-Σεπτέμβρης του 1980. Πρέπει να ήταν μετά που 

φύγατε. Πρέπει να ήταν εκείνη την περίοδο. 

- Ναι. Ήταν μετά που φύγαμε, αλλά εδώ…  Αυτή η φωτογραφία είναι ο Γιαννής 

(κοιτάζει). Η φωτογραφία μπορεί να είναι και πιο παλιά. Το περιοδικό μπορεί να 

βγήκε μετά που φύγαμε, αλλά η φωτογραφία μπορεί να είναι του 1979 ή αρχές του 

1980. Δεν μπορεί να είναι πριν το 1979. Διατήρησαν για ένα χρονικό διάστημα την 

ΠΟΑΠαραπληγικών, βασικά στο όνομα γιατί παρέμεινε μόνο ένα άτομο. Αυτός εδώ 

είναι ο Γιαννής ο Νικολάου, ο μακαρίτης, που ήταν τότε μέσα στο Συμβούλιο.  

- Αυτός ήρθε μέσα στην ΟΠΑΚ; 

- Ναι.   

- Μου είπατε ότι μείνατε τρεις. 

- Ναι. Ο μακαρίτης ο Γιαννής κι εγώ σκόπιμα παραμείναμε, αυτή ήταν η απόφαση 

όλων μας, με σκοπό όπως σας είπα να μεταφέρουμε όσα λεφτά μπορούσαμε στο 

ταμείο της νέας μας Οργάνωσης, της ΟΠΑΚ. Σύντομα όμως αποχωρήσαμε κι οι δυο 

μας. Η ΠΟΑΠ μπορεί να υπάρχει ακόμα στα χαρτιά, δεν ξέρω. 

- Εδώ βρήκα κάτι που ξεχάσατε να μου πείτε (γέλια) 

- Πού το ανακάλυψες αυτό; 

- Νομίζω στο αρχείο της ΟΠΑΚ. Πηγαίνατε και κυνήγι; 

- Πηγαίναμε και κυνήγι… 

- Πείτε  μου γι’ αυτή την εμπειρία. Ήταν μέσα στα πλαίσια των άλλων πραγμάτων που 

μου είπατε; Που βγαίνατε έξω, που διασκεδάζατε, που προσπαθούσατε να ζήσετε τη 

ζωή σας χωρίς φραγμούς; 

- Λοιπόν… Αυτός που είναι στη φωτογραφία είναι ο Ιορδάνης. Του άρεσε πάρα πολύ 

το κυνήγι. Πρέπει να πω ότι ήταν ο πρωταίτιος για να αρχίσουν να δίνουν άδειες 

κατοχής κυνηγετικού όπλου σε αναπήρους. 

- Δεν σκέφτηκα ότι θα ήταν και αυτό πρόβλημα. 

- Πώς ένας παράλυτος στο τροχοκάθισμα θα πάει κυνήγι; Μάλλον είναι για να 

αυτοκτονήσει που το θέλει. Με αυτό το σκεπτικό δεν έδιναν άδεια κατοχής όπλου. 

- (γέλια) 
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- (γέλια) Έτσι απέτρεπαν την αυτοκτονία. Η εικόνα της αναπηρίας μέσα στην κοινωνία 

είχε ήδη αλλάξει. Ολόκληρη η κοινωνία είχε αλλάξει. Επίσης, το ότι ήταν 

αστυνομικός ο Ιορδάνης, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Βέβαια, προηγούμενα δεν υπήρξε, 

ή τουλάχιστον δεν ήλθε στην αντίληψη μου, κάποιος που να ενδιαφέρθηκε και να 

ζητήσει άδειες για τέτοια πράγματα.  

- Είχατε διαφορά στο χρόνο που χτυπήσατε;   

- Ναι. Ο Ιορδάνης πρέπει να χτύπησε… δεν θυμάμαι, αλλά ήταν μερικά χρόνια μετά 

από μένα. Μπορεί μέσα στο 1985, 1984, κάπου εκεί. Εμένα μου άρεσε η φύση και 

ούτως ή άλλως έκανα εξορμήσεις στα βουνά. Όταν ήθελα να χαλαρώσω, να 

ηρεμήσω, να ξεδώσω, την έβρισκα αγναντεύοντας στη φύση… Έπαιρνα το 

αυτοκίνητο και πήγαινα στα χωράφια, στα βουνά, ως εκεί που μου επέτρεπε το 

αυτοκίνητο να πάω. Οπόταν ήρθε αυτός ο συνδυασμός. Του Ιορδάνη του άρεσε το 

κυνήγι, εμένα μου άρεσε η φύση, κάναμε το δίδυμο και πηγαίναμε. Αγόρασε ο 

Ιορδάνης το όπλο στην αρχή, μετά αγόρασα κι εγώ το δικό μου, αλλά και πριν 

αγοράσω το όπλο πηγαίναμε. Όταν θα ερχόταν η Κυριακή, τη νύχτα του Σαββάτου 

προετοιμασίες… απολάμβανα περισσότερο τον Ιορδάνη, με τις ετοιμασίες του. Να 

βρει τα φυσίγγια του, να καθαρίσει το όπλο του, να βρει τα ρούχα του, τη στολή 

του… Εγώ δεν έκανα τέτοια, απλά απολάμβανα αυτή τη διαδικασία του Ιορδάνη. 

Μπαίναμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε μόνοι μας. Φαντάζομαι θα διάβασες… 

- Ναι. Βασικά εκφράζουν θαυμασμό. 

- Ναι, ήταν γι’ αυτούς έκπληξη… πηγαίναμε νύχτα, ήταν σκοτεινά. Όταν άρχιζε και 

χάραζε το φως, έβλεπες τους κυνηγούς στη θέση τους. Έβλεπαν δύο άτομα που ήταν 

καθιστοί. Από μακριά, δεν καταλάβαιναν… μετά που έρχονταν κοντά και έβλεπαν, 

έμεναν κατάπληκτοι. Μετά μας έβλεπαν… με τον τρόπο που θα μπαίναμε και θα 

βγαίναμε από το αυτοκίνητο. Ήταν στην αρχή. Μετά, έγινε και για τους ίδιους κάτι το 

συνηθισμένο. 

- Όμως πρέπει να ήταν πρωτοφανές για να δημοσιευθεί στο περιοδικό.  

- Ναι, ήταν. Μετά ακολούθησαν κι άλλοι, αλλά δεν συνέχισαν.   

- Θυμάστε ποια χρονιά ήταν; Δεν έχει ημερομηνία πάνω. 

- Μπορεί να πέσω έξω με τις ημερομηνίες… ήταν την περίοδο που ενοικίαζα τα 

βοηθητικά… Πρέπει να αρχίσαμε το κυνήγι μέσα στο 1989, το περιοδικό πρέπει να 

ήταν πάνω-κάτω 2 χρόνια μετά. Το έχω όμως σπίτι και να κοιτάξω την ημερομηνία. 

Να το σημειώσω. Είπαμε να κοιτάξω και για τη διαμαρτυρία. 

- Ναι. Αν έχετε και άλλα πράγματα δικά σας, πάλι θα με ενδιέφερε.   

- Το ότι πηγαίναμε κυνήγι… για κάποιους που ήταν νέοι στην αναπηρία ήταν πολύ 

σημαντικό, γι’ αυτό και στο φυσιοθεραπευτήριο του Παραπληγικού μας έφερναν ως 
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παράδειγμα. Στα πλαίσια της εμψύχωσης… ο τάδε κάνει τούτο, κάνει εκείνο, η ζωή 

σας δεν τέλειωσε, μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα στη ζωή σας - ήταν εμπειρίες, 

βιώματα που δεν υπήρχαν για να τα φέρουν ως παράδειγμα σε εμάς όταν κτυπήσαμε. 

Έτσι, τα χρησιμοποιούσαν σιγά-σιγά στην κουβέντα τους. Παράλληλα το έβλεπαν και 

ζωντανά. Μετά που έφυγα από το Παραπληγικό, για πολλά χρόνια με καλούσαν 

τακτικά και πήγαινα για να με δουν, να κάνω κάποια πράγματα. Πώς μπαίνω και 

βγαίνω στο αυτοκίνητο, πώς βάζω και κατεβάζω το τροχοκάθισμα, πόσο γρήγορα 

κτλ.. Όταν διέμενα στο Παραπληγικό, ξέμεινα από λάστιχο, βιαζόμουν να πάω 

αεροδρόμιο και στο πι και φι που λέμε άλλαξα το λάστιχο του αυτοκινήτου. Αυτό το 

περιστατικό ήταν κάμποσα χρόνια θέμα αναφοράς μέσα στο Παραπληγικό. Να σου 

διηγηθώ τώρα μιαν άλλη ιστορία με το κυνήγι. Θυμάμαι μια νύχτα, ξεκινήσαμε η 

ώρα 12 τα μεσάνυχτα, ήταν μια διαδικασία που κράτησε μέχρι τις 5 περίπου το πρωί, 

πάντως πριν χαράξει το φως. Πήγαμε 4 άτομα, εγώ με τον Ιορδάνη και άλλοι δύο με 

τα αυτοκίνητά τους. Φτάσαμε στην περιοχή, την ήξερα καλά, είπα στους οδηγούς να 

μπαρκάρουν κάπου εκεί στο δρόμο και να περιμένουν. Οδήγησα προς την πλαγιά 

μέσα από δρόμο απάτητο και περνώντας μέσα από ένα μικρό ανώμαλο χωράφι 

έφτασα σε ένα ίσιωμα, με θρουμπιά και άλλους πολύ μικρούς θάμνους όπου 

μπορούσε να διακινηθεί κάπως το τροχοκάθισμα. Κατέβασα το τροχοκάθισμά μου 

και κατέβηκα από το αυτοκίνητο για να κατεβάσω το τροχοκάθισμα του Ιορδάνη, να 

το σπρώξω κοντά του για να κατεβεί κι αυτός από το αυτοκίνητο με τα κυνηγετικά 

του σύνεργα, και μετά η αντίστροφη διαδικασία, να μπω στο αυτοκίνητο, να βάλω το 

τροχοκάθισμα μέσα, να πάω στο δρόμο και ξανά η διαδικασία να κατεβώ για να 

βάλω το τροχοκάθισμα του άλλου στο αυτοκίνητό μου και να τον μεταφέρω σε άλλο 

σημείο στην πλαγιά, και ξανά το ίδιο και για τον τέταρτο, σημείωσε αυτός δεν είχε 

όπλο αλλά κι εγώ που είχα ούτε που το έβγαλα από τη θήκη του, και τον μετέφερα 

στο ίδιο σημείο με τον προηγούμενο για να είναι παρέα. Πριν ξημερώσει, οι κυνηγοί 

με την παρέα τους, εμάς δηλαδή, ήταν στη θέση τους. Όταν άρχισε να χαράζει το 

φως, και είδαν το πού βρισκόντουσαν, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Δεν 

φανταζόντουσαν κάτι τέτοιο…τέτοιου είδους εμπειρίες… ξέρεις, ούτε κι εγώ 

συνειδητοποιούσα τον βαθμό των επιδράσεων τότε. Τώρα, με την κουβέντα μας… 

Έχουν θετική επίδραση διότι δεν έμεινε σε μας η εμπειρία αυτή. Την ιστορούσαν σε 

άλλους, ο καθένας με τον τρόπο του, και γινόταν το θέμα των ημερών. Τότε, η επαφή 

μας με το Παραπληγικό ήταν καθημερινή, κι έτσι μεταφέρονταν οι εμπειρίες αυτές 

στο χώρο, στο νοσηλευτικό προσωπικό, στις φυσιοθεραπεύτριες, στους 

φρεσκοκτυπημένους που ο ουρανός ήταν ακόμα στο κεφάλι τους, στους συγγενείς 

τους, όλοι ακούγανε. Εκείνο που έχω προσέξει στα άτομα που περνούν το πρώτο 

στάδιο της αναπηρίας είναι ότι συμπεριφέροντε περίπου όπως τα μωρά που είναι 

σφουγγάρι. Ό,τι τους δώσεις το ρουφούν, το μαθαίνουν. Μπορεί να μην μιλούν, να 

είναι σιωπηλοί, αλλά ακούνε, μπορεί να κοιτάζουν δεξιά και να ακούνε αριστερά. Οι 

ιστορίες μας εξιστορούνταν μ’ ένα διασκεδαστικό τρόπο, πιστεύω ότι στο τέλος είχαν 

εκπαιδευτικό χαραχτήρα για όλους μας. Θα πρέπει να ήταν σημαντικός ο ρόλος τους. 

Βέβαια, όχι σε όλα τα άτομα αλλά… είναι κρίμα που δεν καταγράφηκαν όλα αυτά με 

συνεντεύξεις ώστε να βγουν συμπεράσματα μέσα από τα λόγια των ίδιων των 

ατόμων. 
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- Και για σας τον ίδιο όμως έπαιζαν το ρόλο τους, που πάλι ίσως το βλέπετε τώρα.  

Όλες αυτές οι δραστηριότητες… κάνατε διάφορα πράγματα. 

- Ναι. Όταν κατάφερνα να φτάσω σε μια βουνοκορφή, οδηγώντας μέσα σε 

αντιπυρηνικές ζώνες, κι αγνάντευα από εκεί ψηλά, η ικανοποίηση ήταν μεγάλη. Δεν 

περιγράφεται. Έστω και χωρίς περπάτημα, έστω με το αυτοκίνητο. Αυτό το πράγμα 

δεν συνειδητοποιείται εύκολα. Επειδή έβλεπα τη διστακτικότητα ή έβλεπα ότι 

αγόραζαν αυτοκίνητο της ασφάλτου μόνο, όταν είχα την ευκαιρία, τους έστελνα 

μηνύματα με αυτό τον τρόπο. Πάρτε αυτοκίνητο που θα σας δώσει και αυτήν τη 

δυνατότητα. Αν σου αρέσει, αν θέλεις να φύγεις από το σπίτι, σκέψου και προς αυτή 

την κατεύθυνση. Ήθελα να στέλνω με αυτό τον τρόπο αυτά τα μηνύματα. Όταν τους 

πρωτόβαλα στο αυτοκίνητο και τους πήρα σε τέτοιους τόπους, ήταν γι’ αυτούς 

όνειρο.  

- Ωραίες εμπειρίες… Το άλλο θέμα, είναι αυτά που λέγαμε για το Cosmopolitan… 

Μου είπατε ότι έγραψε μια επιστολή ο δημοσιογράφος Μάριος Δημητρίου την οποία 

δεν βρήκα, αλλά βρήκα την απάντηση σας που ήταν αρκετά δυνατή και λίγο ειρωνική 

προς το τέλος. Απλά ήθελα διαβάζοντας την, μερικά σημεία… Για παράδειγμα, η 2η 

παράγραφος, δεν ξέρω τι είχατε στο μυαλό σας και την γράψατε. 

- (διαβάζει) Βασικά για να μην προχωρήσω παρακάτω και να τρώω το χρόνο…  

- Κάτι πρέπει να έγραψε για να σας κάνει να το γράψετε αυτό. 

- Ναι. Κάτι για μη φυσιολογική ζωή πρέπει να ήταν. Κάτι τέτοιο. Του απάντησα ‘Ποιο 

είναι το μη φυσιολογικό;’ Είναι η ανάγκη για εξέλιξη η οποία υπάρχει.   

- Στο τέλος γράψατε να πάει να βάλει μυαλό… Ήταν πολύ ειρωνικό… 

- ‘Όταν ο Θεός βρέξει μυαλό να πάρεις έστω και λίγο’. Ήταν με βάση τα γραφόμενα 

του. Να κοιτάξω να το βρω. 

- Κουραστήκατε; 

- Όχι! 

- Αυτά είναι διάφορα δημοσιεύματα… Το ‘Περπατώ για τους τυφλούς’, η Θέληση 95 

που οργανώσατε με την Άλικο και ένα άρθρο του Προκοπίου που είναι κριτική για το 

Ραδιομαραθώνιο. Θα ήθελα την άποψη σας σχετικά με αυτές τις οργανωμένες 

εκδηλώσεις.   

- Το ‘Περπατώ για τους τυφλούς’ είναι μια καθιερωμένη εκδήλωση που κάνουν οι 

τυφλοί από χρόνια. Την κάνουν μια φορά το χρόνο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. 

- Ο λόγος που τα έβαλα μαζί είναι διότι ο κοινός στόχος ήταν να μαζέψουν λεφτά.   
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- Ναι. Για τη Θέληση 95 την οποία διοργανώσαμε εμείς… Ήρθαν τότε…  Εν τω 

μεταξύ χρόνια πριν, γύρω στο 1990 ή 1989 είχαμε αποφασίσει να σταματήσουμε να 

εκδίδουμε λαχείο. Ο λόγος που πήραμε εκείνη την απόφαση ήταν ότι το να 

κυκλοφορούμε λαχείο σήμαινε ότι έπρεπε να βγούμε έξω στον κόσμο, να 

εκμεταλλευόμαστε τις ευαισθησίες του και να τους λέμε, είτε εμείς είτε άλλα άτομα 

που ήθελαν να πουλήσουν το λαχείο, ‘Αγοράστε για τους παραπληγικούς, ενισχύστε 

τους παραπληγικούς’. Αυτό το πράγμα ερχόταν σε σύγκρουση με αυτό που 

επιδιώκαμε. Εμείς θέλαμε να μπούμε στην κοινωνία, να μας αντιμετωπίσουν 

ισότιμα… Όταν πηγαίνεις με τον Α ή Β τρόπο και ζητάς λεφτά, όσο καλός και να 

είναι ο τρόπος που θα πας, θα μεταφέρεις αρνητικά μηνύματα σε σχέση με αυτόν το 

στόχο. Έτσι αποφασίσαμε να καταργήσουμε την έκδοση λαχείου. Εξάλλου, έπαψε να 

υπάρχει και η ανάγκη, αφού είχαμε επιλύσει διάφορα προβλήματα μέσα από το 

κράτος. Ο καθένας από εμάς είχε κάποιο εισόδημα. Μειωνόταν έτσι και η ανάγκη 

βοήθειας της Οργάνωσης προς τα μέλη της.  Βέβαια, κυκλοφορούσαμε το λαχείο για 

να μαζέψουμε λεφτά να κτίσουμε το κτίριο. Όμως, ο στόχος ανέγερσης στέγης 

παραπληγικών πήρε άλλην εξέλιξη, και έτσι δεν υπήρχε και τόση πίεση. Το 1995, 

ήρθε η πρόταση από την Άλικο για να διοργανώσουμε εκδήλωση με τη μορφή την 

οποία και τελικά πήρε. Μπήκαμε σε συζήτηση με την Άλικο. Υπήρξαν διάφορες 

σκέψεις, τοποθετήσεις, υπέρ και κατά, πρέπει να πω ότι ήταν δελεαστικά τα ποσά και 

η πρόταση που μας έγινε. Προσωπικά, είχα έντονες ανησυχίες για τις ορατές 

πιθανότητες να προκαλούσαμε τη λύπη του κόσμου. Ήθελα να μην πάρει η όλη 

εκδήλωση τέτοια μορφή. Η πρόταση της Άλικο είχε επιχειρηματικά κίνητρα, δεν 

προήλθε από αγάπη στους παραπληγικούς. Μέσα από τις εκδηλώσεις θα γινόταν 

πασίγνωστη η ασφαλιστική εταιρεία Άλικο σε όλη την Κύπρο. Ο παραπληγικός, η 

λέξη παραπληγία, η Οργάνωση των Παραπληγικών διαφημιστικά πουλούν. Το 

κίνητρο λοιπόν της Άλικο ήταν καθαρά οικονομικό, διαφημιστικό για εκείνους. Θα 

έκανε μιαν εκστρατεία η οποία οικονομικά δεν θα της κόστιζε. Το προσωπικό που θα 

χρησιμοποιούσε δεν θα πληρωνόταν. Θα εξασφάλιζε μιαν τέλεια διαφημιστική 

καμπάνια, με ένα ελάχιστο κόστος. Ο φόβος μου ήταν να μην μπούμε σε διαδικασία 

πισωγυρίσματος στη φιλανθρωπία… συζητήσαμε με τους εκπροσώπους της Άλικο, 

πρόεδρός της ήταν τότε ο Αλωνεύτης, πρώην Υπουργός Άμυνας, και συμφωνήσαμε 

ότι δεν θα ζητήσουμε λεφτά από τον κόσμο χωρίς να προσφέρουμε κάτι αντίτιμο. Θα 

στήνονταν όμως περίπτερα, θα έβγαιναν άνθρωποι της Άλικο στους δρόμους… 

φοβόμουν μην εκτροχιαστεί η όλη εκδήλωση, μην παρασυρθούμε από τις 

ευαισθησίες του κόσμου, μην δημιουργηθεί τέτοιο κλίμα που να μας παρασύρει το 

ρεύμα. Στο τέλος αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η 

οποία πρέπει να πω, δεν μας άφησε τα έσοδα που αναμένονταν. Για άλλη μια φορά 

αποδείχτηκε ότι τα λεφτά μαζεύονται από τον κοσμάκη και όχι από αυτούς που έχουν 

λεφτά. Ένα μέρος της εκδήλωσης ήταν η κυκλοφορία λαχείου αξίας £50 το ένα, με 

στόχο να αγοραστούν από εκείνους που έχουν λεφτά. Η κλήρωση είχε τρεις τυχερούς 

και θα κέρδιζαν από έναν ακριβό αυτοκίνητο. Το λαχείο ήταν ταυτόχρονα και 

εισιτήριο εισόδου για την τελική εορταστική βραδιά, που θα είχε και τηλεοπτική 

κάλυψη αν καλά θυμούμαι. Στο τέλος δεν πουλήθηκαν όλα τα λαχεία. Εκδόθηκε 

συγκεκριμένος αριθμός λαχνών, που υπολογίστηκαν με μαθηματικές πράξεις – τόσα 
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έξοδα για την αγορά των αυτοκινήτων και κλπ, τόσα έσοδα από τα λαχεία, τόσο 

κέρδος. Τα λεφτά μαζεύτηκαν από το άλλο μέρος της εκδήλωσης. Μαζεύτηκαν από 

τη συναυλία με τραγουδιστή τον Παπακωνσταντίνου. Τελευταία στιγμή μπήκαν και 

συναυλίες με την Χάρις Αλεξίου αν θυμάμαι καλά που άφησαν ζημιά. Εν τω μεταξύ, 

η συμφωνία μας ήταν να μοιραστούν τα έσοδα, 50-50, στην ΟΠΑΚ και στον ΑΣΠΑΚ 

(Αθλητικός Σύλλογος Παραπληγικών Κύπρου). Επίσης, η Άλικο συμφώνησε με το 

Σίγμα να προβάλει την εκδήλωση χωρίς να πληρωθεί γιατί και για το Σίγμα ήταν 

διαφήμιση. Ήταν η περίοδος εμφάνισης των καναλιών, ελεύθερη τάχατες 

ραδιοτηλεόραση, και ήθελαν ακροαματικότητα. Νομίζω πως μπορούμε τελικά να 

πούμε ότι καταφέραμε και κρατήσαμε την εκδήλωση μέσα στα όρια που είχαμε θέσει. 

Πρέπει επίσης να πω ότι δεν πρόβαλαν τις δηλώσεις που έκανα. 

- Γιατί δεν πρόβαλαν τις δηλώσεις σου; 

- Διότι δεν ήταν μέσα στα δικά τους πλαίσια.   

- Τι τους είπατε δηλαδή; 

- Ήμασταν στην Πλατεία Ελευθερίας και έκανε δηλώσεις ο Αλωνεύτης, ως Πρόεδρος 

της Άλικο. Ρώτησαν κι εμένα και έκανα δηλώσεις, όχι ως παραπληγικός, αλλά ως 

ένας από τους διοργανωτές. Έθεσα το δικό μου πλαίσιο, λέγοντας ότι ο στόχος είναι 

αυτός κι αυτός, τα έχουμε συζητήσει, να μην προκαλέσουμε τον οίκτο του κόσμου, 

μέχρι τώρα πάμε καλά, ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι, η συμπεριφορά των 

ανθρώπων που είναι στους δρόμους και μαζεύουν λεφτά να είναι προσεγμένη... Αυτά 

καταγράφηκαν στη μνήμη μου γιατί είδα και την αντίδραση του Αλωνεύτη που δεν 

του άρεσε. Αυτός όμως είχε το πάρε δώσε με το Σίγμα. Ποιος ήξερε τον Μιχάλη; Δεν 

τα μετέδωσαν. Εν πάση περιπτώσει, αν θυμάμαι καλά, τα έσοδα ήταν πέραν των £40 

χιλιάδων, από τα οποία το 50% μπήκε στο ταμείο της Οργάνωσης και 

χρησιμοποιήθηκαν για να κτιστεί το κτίριο αυτό που τώρα βρισκόμαστε μέσα. 

Αυξήσαμε έτσι το ποσό που είχαμε για αυτόν το σκοπό. Αυτή ήταν και απόφαση μας: 

τα έσοδα από την εκδήλωση να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση του κτιρίου. 

- Μια επιστολή που βρήκα από μια απλή γυναίκα, έλεγε ότι ήταν από τις λίγες 

εκδηλώσεις που είδε που δεν πρόβαλλαν τον οίκτο και τη φιλανθρωπία. Ο κόσμος 

παρατήρησε ότι υπήρχε κάτι διαφορετικό. 

- Αυτό είναι ένδειξη ότι πήγαμε καλά στη μετάδοση μηνυμάτων. Στις σκέψεις που 

κάναμε, ήταν να φέρναμε σε κάποιο στάδιο τραγουδιστές από την Ελλάδα. Όταν 

ήρθε αυτή η πρόταση από την Άλικο… 

- Μετά δεν συνεχίστηκε. 

- Όχι. Ήταν για μια μόνο φορά. Δεν ήταν για να καθιερωθεί και να γίνεται κάθε χρόνο. 

Μιας και μιλήσαμε για την Θέληση 95, να πούμε και για το Ραδιομαραθώνιο, ο 

οποίος νομίζω έχει στην ουσία εξαντλήσει τα περιθώριά του. Αυτή η ιστορία με το 

Ραδιομαραθώνιο ξεκίνησε πάλι με κίνητρο την προβολή. Ίσως είναι και ξενόφερτος, 
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δεν είμαι σίγουρος, αλλά... Ξεκίνησε από το Ράδιο Σούπερ και τη Λαϊκή Τράπεζα. Οι 

μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί απομυζούν τον κόσμο, του παίρνουν τα λεφτά του 

και στο τέλος έρχονται ως καλοί φιλάνθρωποι για να επιστρέψουν μέρος αυτών των 

λεφτών και να κάνουν υποτίθεται καλές πράξεις για να αναπαύσει κι ο Θεός την 

ψυχούλα τους, όταν έρθει η ώρα του θανάτου. Για να δείχνει η Λαϊκή ή η όποια 

Λαϊκή τράπεζα, ανθρώπινο πρόσωπο, τη στιγμή που παίρνει τους άλλους στο 

δικαστήριο για να τους κάμει έξωση από το σπίτι τους ή να πουλήσει την περιουσία 

τους γιατί χρωστούν... Χίλιους δυο τρόπους βρίσκει για να παίρνει τα λεφτά του 

κοσμάκη. Αυτή είναι η δουλειά της. Να παίρνει τα λεφτά του κόσμου. Αλλά εγώ το 

θεωρώ υποκρισία. Ήρθαν για να δείξουν φιλάνθρωπο πρόσωπο, και σε κάποιο στάδιο 

να προτείνουν στο ΡΙΚ, ήθελαν βλέπεις κι ένα τηλεοπτικό σταθμό για να κάνουν την 

εκδήλωση. Θέλουν και κάποιον να τους προβάλλει, να τους δείχνει, να βάλει τις 

εκδηλώσεις τους, τα πρόσωπά τους και τις δηλώσεις τους μέσα στα σπίτια του 

κόσμου. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ξεκίνησε ο Ραδιομαραθώνιος. Από κει 

και πέρα, εμπλέκονται και διάφοροι άλλοι που ενθουσιάζονται ή το βλέπουν ως μια 

δραστηριότητα που θα τους βγάλει έξω από τα λιμνάζοντα νερά της ζωής τους, από 

τη ρουτίνα τους. Τα συναισθήματά τους διαφοροποιούνται, νιώθουν κι εκείνοι 

διαφορετικά. Περνούν όλοι ευχάριστα κάποιες μέρες και μετά ξαναμπαίνουν στη 

ρουτίνα για να επανέρθουν τον επόμενο χρόνο. Τα τελευταία χρόνια δεν τον 

παρακολούθησα. Τα πρώτα χρόνια τον παρακολουθούσα με σφιγμένα τα δόντια. 

- Δηλαδή από την αρχή είσαστε εναντίον. 

- Από την αρχή. 

- Ήταν αρκετοί εκείνοι που στην αρχή έβλεπαν θετικά τον Ραδιομαραθώνιο, αλλά μετά 

άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. 

- Εγώ αντικρίζω την κοινωνία και από την ταξική της φύση και τα συμφέροντα που 

υπάρχουν μέσα στην ίδια την κοινωνία. Είναι τα ατομικά συμφέροντα, τα συλλογικά 

συμφέροντα των τάξεων και τα συλλογικά συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. 

Έτσι, ξεκινώντας από αυτή τη βάση, βλέπω κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. 

Όταν αρχικά ήμουν ενάντια στη φιλανθρωπία δεν είχα ξεκάθαρα στο μυαλό μου 

αυτές τις σκέψεις – η εναντίωσή μου ήταν περισσότερο βιωματική. Αισθανόμουν 

μειονεκτικά, όταν για παράδειγμα καθόμουν μαζί με τη Σιμώνη και η Σιμώνη να 

βρισκόταν εδώ ως μια κυρία που ήρθε να συμπαρασταθεί σε εμένα τον ανάπηρο. Δεν 

ήταν λίγο πράγμα, να ξεκινούν από το πρωί όλο αυτό το μοιρολόι του 

Ραδιομαραθώνιου. Ο άλλος ξυπνά, ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά του, να πάρει τα 

μωρά του στο σχολείο, είναι οι ώρες που θα ακούσει ραδιόφωνο κτλ και να ακούει 

τον Α ή τον Β να μιλά και να κλαίει, και να ακούγονται οι φανφάρες των 

δημοσιογράφων διότι συνεπαίρνονταν από το αίσθημα ότι έκαμναν κάτι το ωραίο και 

βοηθούσαν τους συνανθρώπους τους. Ρωτούσα  από τότε. Εσείς κύριοι, πόσο βάλατε 

το χέρι στην τσέπη σας για να δώσετε οικονομική ενίσχυση σε αυτή την εκδήλωση 

που κάνετε. Ούτε γρόσι δεν έριξαν στους κουμπαράδες. Αλλά το να προκαλέσουν 

αισθήματα του κόσμου, αυτό το πετύχαιναν. Όταν ο άλλος, μιλάμε για συγκεκριμένη 
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περίπτωση, ήταν πλασιέ ο άνθρωπος και πήγαινε στη δουλειά του, έκανε πωλήσεις 

και εισπράξεις. Μέσα στο κλίμα που δημιουργούσαν, έβαλε ο άνθρωπος το χέρι στην 

τσέπη του, πήρε τις εισπράξεις της δουλειάς και τις έδωσε στους κουμπαράδες του 

Ραδιομαραθωνίου. Μα με το τέλος της ημέρας, την ώρα που θα επέστρεφε στο 

γραφείο να παραδώσει, έπρεπε να παραδώσει την είσπραξη. Ασφαλώς, αν δεν ήταν 

εκείνο το κλίμα και αν δεν έμπαινε σε εκείνο τον πειρασμό, ο άνθρωπος μπορούσε να 

δώσει τον οβολό του... πάντα ο εργατόκοσμος είναι που δίνει τα λεφτά. Με τη λίρα 

του, τις δυο του λίρες, το πεντόλιρο του...  θα δώσει με όλη του την ψυχή και μπορεί 

να στερείται κιόλας το πεντόλιρο αλλά θα το δώσει με την ψυχή του. Δεν θα έδινε 

όμως την είσπραξη της δουλειάς που δεν ήταν και δικά του λεφτά. Έχει οικογένεια 

αυτός ο άνθρωπος. Θα έδινε πέντε ή δέκα λίρες. Έδωσε όμως την είσπραξη της 

δουλειάς. Όλα εκείνα τα μηνύματα προκαλούν. Όταν προκαλείς τη λύπη, τον οίκτο 

του άλλου, εισπράττεις αρνητικές επιπτώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις του 

Ραδιομαραθωνίου γίνονταν για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως τα ονομάζουν. Ο 

κόσμος όμως δεν ξεχωρίζει, μένει στο γενικό και δεν εξειδικεύει, και γιατί άλλωστε 

να το κάνει; Έτσι η λύπη κι ο οίκτος του είναι προς όλους τους ανάπηρους.  

- Πρόβαλλαν περισσότερο τα παιδιά με νοητική υστέρηση. 

- Ναι, γιατί τους ήταν και περισσότερο βολικό. Υποκαθιστούσαν έτσι μιαν υποχρέωση 

του κράτους, της κυβέρνησης. Αντί να σπρώξουν τον κόσμο ή τις Οργανώσεις να 

κινητοποιηθούν, να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν από το κράτος...  Ούτως ή άλλως, 

τον κόσμο τον φορολογούσαν με τον χειρότερο τρόπο. Οι επιχειρήσεις δεν 

πληρώνουν φορολογίες. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων βρίσκουν τους τρόπους και 

αποφεύγουν. Έτσι το κράτος αποποιήθηκε τις ευθύνες του. Η φιλανθρωπία είναι και 

ιδεολογία. Με το που κέρδισε τις εκλογές το 1993 ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο 

Κληρίδης, αν θυμάσαι τότε, είχε απογειωθεί η φιλανθρωπία γιατί προωθήθηκε και 

από την ίδια την κυβέρνηση. 

- Συνήθως, όταν υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις βγαίνουν και τις στηρίζουν και 

συμμετέχουν... 

- Ναι. Και από την άλλη μεταφέρουν την επίλυση προβλημάτων στον ιδιωτικό τομέα.  

Δηλαδή, αφήστε το κράτος στην ησυχία του, δεν έχει λεφτά, η ιδιωτική πρωτοβουλία 

είναι καλή κτλ-κτλ.. Με όλες τις αρνητικές συνέπειες. Ευτυχώς, μετά από παρέλευση 

10 και πλέον χρόνων, οι δημοσιογράφοι μεγάλωσαν, κάπου βαρέθηκαν... Ο κόσμος 

δεν τραβά. Άρχισε πια το κλίμα να μην τους σηκώνει και πολύ. 

- Ίσως και κάποιες αντιδράσεις. 

- Σίγουρα. Διότι ως Οργανώσεις αντιδρούμε είτε με δημοσιεύματα... θέσαμε τις 

διαφωνίες μας και στην κυβέρνηση. Χτες που πήγαμε στο Υπουργείο το θέσαμε. 

- Ποια θα είναι η τύχη του; Νομίζετε ότι θα σταματήσει; 
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- Νομίζω ότι εξαντλήθηκαν τα όριά του. Σε κάποιο στάδιο θα νεκρώσει. Εξ’ 

αντικειμένου δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα, διότι η 

οικονομική δυνατότητα του Κύπριου στενεύει, περιορίζεται. Αυτή η στενότητα τον 

αναγκάζει να γίνεται σφιχτοχέρης. Με τα χρόνια, όλο και κάπου ξεθωριάζει. Το 

αίσθημα διαφοροποιείται, το δάκρυ λιγοστεύει... (γέλια) μάλλον δημιουργούνται 

συνθήκες που δεν είναι ευνοϊκές.   

- Αυτό το δημοσίευμα είναι κάτι που είπατε εσείς για την επαγγελματική 

αποκατάσταση και μετά κάτι που είπε ο Άντρος, ότι ‘Ο γάμος είναι το δυσκολότερο 

πρόβλημα. Η κοινωνία δεν αποδέχεται ένα τέτοιο δεσμό’. Θα ήθελα την άποψη σας 

για τις σχέσεις των δύο φύλων, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η απόφαση για γάμο, 

ποια η στάση της κοινωνίας... 

- Το ζήτημα των σχέσεων είναι ακόμα το πιο δύσκολο και το πιο πολύπλοκο θα έλεγα, 

γιατί... εντάξει, κάποιος μπορεί να αναλάβει το οικονομικό κόστος, τη συντήρηση 

ενός ατόμου με τις επιπτώσεις τις ψυχολογικές που θα έχει στο άτομο που όμως 

μπορεί να ξεπεραστεί ή μέσα από τη δουλειά ή μέσα από ένα επίδομα από την 

κυβέρνηση ή με κάποιους άλλους τρόπους. Το θέμα της προσβασιμότητας πάλι με 

κάποιο τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί. Το ζήτημα των σχέσεων δεν μπορεί. Είναι το πιο 

πολύπλοκο γιατί έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με τη φάση που περνά η κοινωνία, με 

τη συνείδηση που έχει η κοινωνία τη συγκεκριμένη περίοδο, με το ίδιο το άτομο, 

δηλαδή το πόσο οικονομικά ανεξάρτητο είναι, το πόσην αυτοπεποίθηση έχει, το πόσο 

έχει ξεπεράσει την αναπηρία του... Αλλά, και πάλι δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του 

ατόμου. Έχουν την αμφίδρομη σχέση, πάρε-δώσε με το σύνολο της κοινωνίας. 

Σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν για παράδειγμα κάποιος με ρωτούσε ‘Αν είχες 

μια αδελφή, θα σου άρεσε ή θα συμφωνούσες να δημιουργήσει σχέση και να 

προχωρήσει σε γάμο με ένα παραπληγικό ή ένα τετραπληγικό;’  Ανεξάρτητα από το 

αν εγώ από την αρχή αναγνώριζα το δικαίωμα της αδερφής μου να αποφασίσει για τη 

ζωή της, παρά το ότι ο δικός μου λόγος θα ήταν ο τελευταίος, θα έλεγα ότι δεν θα το 

ήθελα. 

- Αυτή θα ήταν η στάση σας ως αρτιμελής ή ακόμα και τώρα που βιώνετε και εσείς 

αυτή την κατάσταση; 

- Τώρα δεν θα το σκεφτώ έτσι... απλά θέτω το ερώτημα όπως τότε έμπαινε. Σήμερα 

υπάρχει διαφοροποίηση. Ασφαλώς δεν θα μου άρεσε. Διότι όχι μόνο έβλεπα τις 

δυσκολίες, τις ζούσα κιόλας. Αλλά την απόφαση θα την έπαιρνε η αδερφή μου. Αν 

ερχόταν και μου έλεγε έχω αυτή τη σχέση και είναι παραπληγικός ή τετραπληγικός, 

εγώ θα της έλεγα αυτά που θα της έλεγα, η απόφαση θα ήταν δική της και θα της 

έδινα και την ευχή μου. 

- Όπως μου είπατε και την άλλη φορά ότι πάντα ακούγατε τους άλλους αλλά στο τέλος 

η απόφαση ήταν δική σας, και τώρα κάτι ανάλογο... 
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- Ναι, διότι ήταν κάτι που θα αφορούσε τη δική της ζωή, ασφαλώς με τις επιδράσεις να 

πέφτουν σε όλους μας. Διότι αν ο αδερφός ή η αδερφή μου έχει χαρές, θα χαρώ κι 

εγώ. Αν έχει λύπες, θα λυπηθώ κι εγώ. Με αυτό το σκεπτικό, κατανοούσα τον γονιό... 

ιδιαίτερα τον γονιό και την οικογένεια μιας κοπέλας που... δεν υπήρχαν και πολλές εν 

πάση περιπτώσει... ή δεν αφηνόταν να αναπτυχθεί μια σχέση, ακριβώς διότι 

παρενέβαινε το οικογενειακό περιβάλλον. Παρέμβαιναν όλοι αυτοί οι 

προβληματισμοί και οι προκαταλήψεις της κοινωνίας. Δεν το έκφραζαν, δεν το 

έλεγαν, αλλά είναι πράγματα που μπορείς να τα διαβάσεις στο πρόσωπο του άλλου, 

χωρίς να τα μιλήσεις και να τα ακούσεις. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά στο 

σήμερα θα έρθω μετά. Τότε ήταν πολύ πιο δύσκολο, διότι είχαμε και εμείς οι ίδιοι 

σωρεία προβλημάτων. Οικονομικά προβλήματα. Δεν ήταν εύκολο να πεις... Δύο 

αρτιμελείς μπορούσαν να αποφασίσουν να συζήσουν και να ενοικιάσουν ένα 

διαμέρισμα... ήταν πολύ πιο εύκολο. Εμείς έπρεπε να βρούμε διαμέρισμα 

προσβάσιμο, έπρεπε να είναι το μπάνιο και η τουαλέτα προσβάσιμα για να μπούμε 

μέσα... δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να πάρεις τη συγκατάθεση των 

γονιών. Υπήρχαν αντιδράσεις και από την πλευρά του ατόμου με αναπηρία. Όχι μόνο 

από την πλευρά των... Είχε και το ανάποδο, ας πούμε. ‘Μα τώρα είναι δυνατόν; Είναι 

για κακό σκοπό που έρχεται. Δεν σε αγαπά. Είναι για να σου φάει τα λεφτά ή για να 

σε εκμεταλλευτεί.’ Για παράδειγμα, κάποιος που μπορούσε να πάρει μιαν 

αποζημίωση θα του έλεγαν ‘Είναι για να σου φάει την αποζημίωση’ ή ‘Θα σε 

απατήσει μετά’. Υπήρχαν στην πλευρά της οικογένειας του ανάπηρου όλα τα 

αρνητικά.   

- Μπορούσε να νιώθουν και κάποια ανασφάλεια; Δηλαδή, αν παντρευτεί πώς θα τα 

βγάλει πέρα; 

- Εκείνο ήταν σίγουρα αποτρεπτικός παράγοντας για να προχωρήσει κάποιος. Αφού 

έμεναν με τις οικογένειες τους. Πού θα πήγαιναν; Θα αρραβωνιαστώ, πού θα πάω; 

Πού θα μένω; Είχαν το εμπόδιο πού να πάνε, πώς να πάνε. Υπήρχαν άλλα εμπόδια 

στην κοινωνία πέρα από τα ηθικά, την νοοτροπία, που έπρεπε να ξεπεραστούν και 

ξεπεράστηκαν. Σήμερα, είναι πολύ πιο εύκολη η σύναψη σχέσεων γενικά στην 

κοινωνία γιατί άλλαξαν πολλά πράγματα μέσα στην ίδια την κοινωνία. Άσχετα με το 

ότι σε κάποιο στάδιο μπορεί να διαλύσουν τη σχέση τους. Έτσι, αλλαγές έχουμε και 

στα άτομα με αναπηρία. Είναι πολύ πιο εύκολο σήμερα να συνάψει κάποιος σχέσεις 

γιατί ακριβώς είμαστε μέλη της κοινωνίας, υπάρχει σήμερα κάποιου είδους 

ενσωμάτωση. Είμαστε μέσα στην  κοινωνία, δεν είμαστε έξω από αυτήν. Από κει και 

πέρα, ακούγεται αν θέλεις και πιο εύκολο ακόμα να γίνει ο γάμος. Δεν υπάρχουν οι 

προβληματισμοί του τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, πώς θα καλύψω τη στέγαση μου... 

Πέρασε πλέον και μια άλλη νοοτροπία. Υπάρχουν νέες γενιές στο κλαρί, που βγήκαν 

έξω από την Κύπρο, είδαν τον έξω κόσμο πώς ζει, ήρθε εισροή χιλιάδων ξένων στην 

Κύπρο με τον τουρισμό, όλη αυτή η ανάπτυξη έφερε αλλοίωση μέσα στην κυπριακή 

κοινωνία. Οι προηγούμενες γενιές είναι σήμερα ογδοντάρηδες, εβδομηντάρηδες, 

εξηντάρηδες... κάπου φεύγουν οι ιδέες, αλλοιώνονται οι ιδέες...  Παρόλα αυτά δεν 

υπάρχουν και πολλοί γάμοι με Κύπριες· υπάρχουν όμως με ξένες. Έχω την εντύπωση, 
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πως αρχικά και εδώ υπήρχε το ίδιο κουτσομπολιό στην κοινωνία, το κουτσομπολιό 

των ανθρώπων ήταν ίδιο, που σήμερα, ή όσο ο καιρός περνά, κάπου και αυτό 

αφομοιώνεται από την κυπριακή κοινωνία - γίνεται αποδεκτό. 

- Οι ξένες αποδέχονται πιο εύκολα το ενδεχόμενο να ζήσουν με κάποιο σε 

τροχοκάθισμα; 

- Το αποδέχονται γιατί προέρχονται από μιαν άλλη, διαφορετική κουλτούρα. Στην 

Κύπρο, για παράδειγμα, βλέπουν το γάμο ως μια επιβεβαίωση της ύπαρξής τους, μια 

επιβεβαίωση της προσωπικότητας τους, μια επιτυχία. Για να ανεβεί το image τους ή η 

εμφάνισή τους στο κοινωνικό τους γίγνεσθαι, στον διπλανό τους, στο γείτονα τους... 

για μένα δεν είναι αυτό σωστό, είναι θα έλεγα αρρώστια της κοινωνίας. Είναι η 

αντίληψη που δημιουργεί η ίδια η κοινωνία. Όπως πριν τόσα πόσα χρόνια, μια 

γυναίκα που χώριζε ήταν στιγματισμένη και καταδικασμένη - ήταν αδιανόητο η 

οικογένεια να δεχτεί η νύφη τους να ήταν ξανά παντρεμένη, χωρισμένη, πόσο μάλλον 

να έχει και παιδιά. Σήμερα είναι πιο εύκολο ή είναι αποδεκτό το δικαίωμα μιας 

κοπέλας που χωρίζει να ξαναπαντρευτεί. Κάπως έτσι λειτουργεί και με τις 

περιπτώσεις των αναπήρων. Η απόφαση μιας κοπέλας επηρεάζεται από τις 

ανασφάλειες που η κοινωνία τής δημιουργεί. Τι θα πει ο άλλος; Θα πει ‘Α, δεν τον 

αγαπά. Είναι επειδή τον λυπήθηκε’ ή ‘Α, είναι για τα λεφτά’ ή μπορεί, μπορεί, 

μπορεί... το ότι όμως μπορεί αυτοί οι δύο άνθρωποι να τα βρήκαν μεταξύ τους, να 

ταίριαξαν και να αγαπήθηκαν δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό τους... αυτό το 

πράγμα είναι αδιανόητο, όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Νομίζω πως αυτό επενεργεί 

περισσότερο στην αρχή και έτσι λειτουργεί ως φραγμός στην ανάπτυξη της σχέσης 

και άρα οδηγεί σε διακοπή της σχέσης. Μπορεί να είναι και προβληματισμοί της ίδιας 

της κοπέλας, για παράδειγμα. Δεν αφήνεται έτσι να προχωρήσει... ή από την αρχή, 

μόλις η οικογένεια πάρει μυρωδιά ότι η κόρη ή αδελφή αναπτύσσει σχέσεις μαζί με 

έναν... αρχίζουν οι πιέσεις. Είναι πλέον θέμα πόσο ολοκληρωμένο είναι το άτομο, 

πόσο έχει αναπτυχθεί η προσωπικότητα του, πόσο οικονομικά ανεξάρτητο είναι για 

να αντεπεξέλθει στις πιέσεις. Πρέπει να πω ότι δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Και 

οι πιέσεις αλλά και όλα τα άλλα που πλέον μέσα στην σκέψη συγκρούονται. 

Εξαρτάται και από τον ίδιο τον ανάπηρο... Πόσο ο ίδιος έχει αποδεχθεί τον εαυτό του 

ως ανάπηρο, πώς στη ζωή προχωρεί, πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη σχέση... Πάει με 

κούμπωμα, με σφίξιμο...  Αυτά τα πράγματα έχουν επίδραση... Γι’ αυτό λέω ότι είναι 

πολύπλοκο το ζήτημα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. 

- Αυτές τις αντιδράσεις της οικογένειας... νομίζω ότι δεν είναι μόνο η αναπηρία που 

μπορεί να τις προκαλέσει.  Στην κυπριακή κοινωνία, οτιδήποτε μπορεί να εξαγριώσει 

μιαν οικογένεια, ειδικά της κοπέλας. Μπορεί να είναι η δουλειά, η εθνικότητα... δεν 

είναι μόνο η αναπηρία. Ίσως να είναι θέμα κουλτούρας στο τέλος της ημέρας. Όχι 

μόνο η προκατάληψη στην αναπηρία. 

- Ναι. Διότι το ίδιο πράγμα ισχύει και όταν ένα παιδί αποφασίζει ότι θα παντρευτεί 

κάποιον ή κάποιαν από την Αγγλία, τη Γαλλία ή τη Γερμανία ή τη Ρουμανία. 

Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αντιδρούν οι γονείς. Πρόσφατα, μια περίπτωση... έχει 
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δύο γιους και παντρεύτηκε ο ένας Γερμανίδα και ο άλλος Ρουμανίδα και είναι και οι 

δύο εκτός Κύπρου. Το έφερε η κουβέντα και κάτι είπα και αμέσως το έθιξε λέγοντας 

‘Αφού δεν βρέθηκε Κύπρια άξια...’  Σιγά τους κανακάρηδες σου που δεν βρέθηκε 

Κύπρια άξια... (γέλια). Υπάρχει μια αντίδραση και μια πικρία από τον γονιό διότι έχει 

δύο γιους, παντρεύτηκαν και οι δύο και είναι ξενιτεμένοι. Κάτσε τώρα να πείσεις το 

γονιό να αλλάξει. Είναι θέμα κουλτούρας και νοοτροπίας που όμως δεν αλλάζει 

εύκολα... Πιστεύω πως μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν μπορεί να 

ολοκληρωθεί ο άνθρωπος και να απολαύσει τις σχέσεις του με το άλλο φύλο. Ο 

άντρας να δει τον εαυτό του σαν άντρα, η γυναίκα να δει τον εαυτό της σαν γυναίκα, 

αλλά και οι δυο να δουν το ρόλο και τον εαυτό τους ως άνθρωποι, όχι ως άντρας και 

γυναίκα. Το ξεπέρασμα αυτών όλων των προκαταλήψεων, την αποφυγή των 

διαζυγίων... φοβερή μάστιγα σήμερα στην Κύπρο τα διαζύγια. Όσοι δεν προχώρησαν 

να πάρουν διαζύγια, είναι διαζευγμένοι μέσα στο σπίτι τους και κοιμούνται σε 

ξεχωριστά κρεβάτια. Νομίζω ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να φτάσει στην 

ολοκλήρωσή του όταν μπορέσει να αλλάξει το σύστημα λειτουργίας της κοινωνίας. 

Δηλαδή να ανατραπεί ο καπιταλισμός, ο οποίος στηρίζεται στην ατομική ιδιοκτησία 

με όλα τα συνεπακόλουθα. Τι πάει να πει είσαι αδερφή μου είμαι ιδιοκτήτης σου, ή 

είσαι γυναίκα μου είσαι ιδιοκτησία μου και οφείλεις να υπακούς, ή το ανάποδο καμιά 

φορά, η γυναίκα να πει είσαι ο άντρας μου και πρέπει να τις φας κιόλας (γέλια).   

(γέλια) Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της ατομικής ιδιοκτησίας με όλα τα 

συνεπακόλουθα. Ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, ατομική ιδιοκτησία στην 

εργασία, ατομική ιδιοκτησία στο χωράφι, στο αυτοκίνητο, στο άτομο, στα παιδιά... 

έχουμε έτσι και το φαινόμενο οι γονείς να ονειρεύονται και να φαντάζονται το 

μέλλον των παιδιών τους, να τα κάνουν γιατρούς, επιστήμονες, αστροναύτες και 

ξέρω εγώ τι άλλο... ξαφνικά τους βγαίνει ζωγράφος (γέλια). ‘Μα εγώ στερήθηκα 

τόσα χρόνια, δούλευα, έκανα όνειρα να σε σπουδάσω και τώρα εσύ...’ Δεν έχει 

καλλιεργηθεί ο άνθρωπος στο ότι είναι μέσα από τη φύση μας να υπάρξουν οι 

σχέσεις, να υπάρξει ο έρωτας, ο καρπός του έρωτα, θα κάνουμε παιδιά αλλά δεν είναι 

ιδιοκτησία μας. Με αυτό σχετίζεται και η νομιμότητα ή όχι ενός ανδρόγυνου, αν 

δηλαδή σύναψε ή όχι θρησκευτικό γάμο. Ήλθε στη σκέψη μου η εικόνα μιας 

οικογένειας, τη δεκαετία του 1970 στο Κολόσσι, που οι γονείς συζούσαν και 

γέννησαν και πολλά παιδιά, 7-8 παιδιά. Ήταν για την εποχή πάρα πολύ ριζοσπαστικό, 

ήταν πρωτοπόροι. 

- Πολύ πρωτοποριακό. 

- Ου, ου... για τη δεκαετία του 1970, και μάλιστα σε χωριό... πολλά πράγματα στην 

τεχνολογία είναι αποτέλεσμα της παρακολούθησης της φύσης από τον άνθρωπο. Η 

προσεχτική μελέτη του τρόπου που πετάνε τα πουλιά έδωσε τη δυνατότητα να 

προχωρήσει η προσπάθεια κατασκευής πτητικού μηχανισμού, το αεροπλάνο όπως το 

ξέρουμε σήμερα. Τα σπουργίτια κάνουν τη φωλιά τους, γεννούν και ζεσταίνουν τα 

αυγά μέχρι να βγουν τα νεογνά, μεταφέρουν με το στόμα τους φαγητό και τα ταΐζουν, 

μεγαλώνουν, μαζί και τα φτερά τους, τα οδηγούν έξω από τη φωλιά, τα στρατεύουν 
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και τέλειωσε. Αυτό είναι. Δώσε του την υποδομή, δώσε του εκείνο που θέλει για να 

μεγαλώσει και να αναπτύξει την προσωπικότητα του, και από κει και πέρα μην έχεις 

απαιτήσεις. Μην κάνεις όνειρα για εκείνο. Τα όνειρα είναι δικά του, το μέλλον είναι 

δικό του. 

- Η κόρη σας δεν θα έχει πρόβλημα μεγαλώνοντας (γέλια) 

- Όχι, δεν θα έχει (γέλια).  

- Πρέπει να είσαι πολύ συνειδητοποιημένος για να… 

- Είναι για μένα η καλύτερη αν θέλεις ευχαρίστηση. Να βλέπω το πώς μεγαλώνει το 

μωρό. Πάντα μου άρεσαν τα μωρά, τα έβλεπα... παρακολουθούσα το μεγάλωμα τους. 

Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις και να μαθαίνεις από εκείνο. Πώς μεγαλώνει, πώς 

εξελίσσεται, πώς αρχίζει να σκέφτεται, πώς διαφοροποιεί τις σκέψεις του. Δεν είναι 

ωραίο να παρακολουθείς αυτές τις αλλαγές; Εκείνος που βιώνει αυτή τη διαδικασία 

μπορεί να ελπίζει και στη δική του αλλαγή και στην αναγνώριση εκείνου που θα 

πρέπει να προσφέρει στο κάθε στάδιο ανάπτυξης του παιδιού του. Τα πράγματα 

εξελίσσονται και πρέπει να εξελίσσεται και η δικιά μας προσφορά, η δικιά μας 

παρέμβαση, πάντα μέσα στα πλαίσια τού να αναπτύξει το παιδί τη δική του 

προσωπικότητα. Θα είναι για μένα μεγάλη ικανοποίηση, όταν η κόρη μου μεγαλώσει 

και φτάσει σε ηλικία 18-20 χρονών, ή ακόμα και πιο πριν, να είναι άνθρωπος 

ανεξαρτητοποιημένος. Τις δύσκολες αποφάσεις της ζωής της να μπορεί να τις πάρει. 

Να μην περιμένει καθοδήγηση από μένα. Αυτό είναι η υποχρέωσή μου. Από κει και 

πέρα, ζωή δική της ότι θέλει ας κάνει. Μπορεί να κάνει πράγματα που να μην 

αρέσουν σε εμένα, αλλά από τη στιγμή που την ευχαριστούν, την ικανοποιούν, είναι 

ευτυχισμένη στη ζωή της, τότε θα είμαι κι εγώ ευτυχισμένος.   

- Αυτά για αυτό το θέμα; 

- Αυτά. Σήμερα υπάρχουν πολλά μέλη της Οργάνωσης που τα τελευταία χρόνια 

παντρεύτηκαν με συζύγους αλλοδαπές και προσπάθησαν να αποκτήσουν παιδιά με τη 

μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτό δείχνει τις τεράστιες αλλαγές που 

έχουν συμβεί στην κυπριακή κοινωνία, που είναι αποτέλεσμα, είναι καρπός και των 

αγώνων της Οργάνωσης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, όσον και αν κάποιοι δεν το 

αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να το παραδεχτούν. 

- Με την τεκνοποίηση ξεπερνιέται ακόμα ένα εμπόδιο. Γι’ αυτούς που το βλέπουν 

πρωταρχικό μέσα στο γάμο. 

- Σίγουρα. Είναι σήμερα η τεχνολογία σε πολύ προχωρημένο στάδιο, σε σχέση με πριν 

20 χρόνια. Μπορεί να υπήρχε εξωσωματική, αλλά πού να διανοηθούμε τότε να 

μιλήσουμε για εξωσωματική γονιμοποίηση τη στιγμή που έπρεπε να βρούμε... 

- Τα απαραίτητα. Τροχοκάθισμα ας πούμε. 
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- Ναι. Υπάρχουν σήμερα μια σειρά από παράγοντες που δίνουν αυτή τη δυνατότητα. 

Δεν νομίζω πως αυτές οι ‘ευκολίες’ θα συνεχίσουν, γιατί τα πράγματα θα γίνουν πιο 

δύσκολα στο μέλλον. Νομίζω ότι στην προηγούμενη συνέντευξη με ρώτησες, αλλά 

δεν θυμάμαι αν απάντησα, για την προοπτική του αναπηρικού κινήματος. 

- Ναι. 

- Εδώ έχουμε την εξής διαφορά. Υπάρχουμε εμείς, οι γενιές που αναγκαστήκαμε και 

μπήκαμε στον αγώνα της οργάνωσης. Υποχρεωθήκαμε να οργανωθούμε, να 

διεκδικήσουμε και να πετύχουμε να δημιουργηθεί η υποδομή που υπάρχει σήμερα. Οι 

σημερινές γενιές μεγάλωσαν και μεγαλώνουν διαφορετικά, τα βιώματά τους είναι 

διαφορετικά, αυτά καθορίζουν και τη συμπεριφορά τους. Βρήκαν έτοιμη την 

υποδομή και κατά κάποιο τρόπο δεν νιώθουν δικές τους τις Οργανώσεις, δεν έχουν 

μεγαλώσει μαζί με τις Οργανώσεις. Φέρνουν επίσης μέσα τους και τη γενικότερη 

νοοτροπία που υπάρχει στην υπόλοιπη κοινωνία. Και μιλάμε πάντα για τη γενική 

τάση, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι προηγούμενες γενιές, αυτές των γονιών τους, 

έζησαν σε άλλην περίοδο, στερήθηκαν... έζησαν την προσφυγιά, τον ξεσηκωμό από 

το χωριό να πάνε στην πόλη, τη δουλειά, το εργοστάσιο...  έχουν άλλα βιώματα, 

στερήσεις, μια και δυο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα... Είπα κάπου πριν λίγες 

μέρες ότι η σημερινή νεολαία ζει σε βάρος των γονιών της. Αυτό είναι 

πραγματικότητα. Γι’ αυτό έχει και τις απαιτήσεις που έχει από τους γονιούς. Να τους 

πλύνουν, να τους σιδερώσουν, να τους μαγειρέψουν, να τους αγοράσουν 

αυτοκίνητα... τσακώνονται, συγκρούονται... Από τη φύση της η νεολαία έχει 

αυθορμητισμό, έχει ενθουσιασμό, δυναμικότητα. Νομίζουν ότι θα φάνε τον κόσμο, 

ότι θα βρουν δουλειές, θα μπουν μέσα στο παζάρι και θα κάνουν πολλά λεφτά κτλ., 

μέχρι να φάνε τα μούτρα τους και να αρχίσουν να προσγειώνονται. Αντιμετωπίζουν 

με έναν ωραίο όπως οι ίδιοι νομίζουν τρόπο την κυβέρνηση και λένε ‘Θα πάμε, θα το 

ζητήσουμε και εντάξει, αφού είναι το δικαίωμα μας’. Το θεωρούν αυτονόητο. ‘Αφού 

είναι το δικαίωμα μας είναι αδιανόητο να μην μας το δώσουν. Αρκεί να το ζητήσουμε 

και θα...’  Με τα λόγια δεν πείθονται, όσα και να τους πεις. Έρχονται στην Οργάνωση 

γιατί πρέπει κάτι να κάνουν ή πρέπει να έχουν μιαν άλλη δραστηριότητα, ή δεν 

έρχονται καθόλου. 

- Έρχονται ή μένουν οι πιο παλιοί και συνεχίζουν;   

- Οι πιο παλιοί με λίγους νέους, αλλά και από τους παλιούς ακόμα δεν έρχονται. Θα 

ήταν καλύτερα να έρχονται περισσότεροι νέοι. Είναι αποκομμένοι από τις 

Οργανώσεις. Θα αναγκαστούν όμως να έρθουν, όταν αρχίσουν να γίνονται περικοπές, 

να χάνουν από αυτά που έχουν... Δυστυχώς αυτή δεν είναι η εξέλιξη... 

- Δηλαδή είναι κάποια πορεία ανοδική που θα φθίνει και μετά θα είναι πάλι ανοδική. 

- Ακολούθησε ήδη η φθίνουσα πορεία, εκείνη την περίοδο που είχαμε τις συγκρούσεις 

με αποτέλεσμα μεμψιμοιριών διάφορων...  αντί να δει ο καθένας τη ζωή του και να 

εκτιμήσει σωστά την κατάσταση και τη θέση του, την Οργάνωση και το ρόλο της, 
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μπήκε στον ατομικισμό, μέσα σε όλο εκείνο το κουτσομπολιό και τη φθορά της 

περιόδου, κάτι που υπάρχει και μέσα στην κυπριακή κοινωνία. Αναπόφευκτα, αυτές 

οι γενιές θα ζυμωθούν ξανά. Η νεολαία δεν έζησε προηγούμενα γεγονότα, δεν 

έζησε... 

- Την εισβολή.... 

- Δεν έζησαν με Τουρκοκύπριους. Βλέπεις ότι... σήμερα ήρθε η κουβέντα πάνω στο 

Κυπριακό και ρώτησα μιαν κοπέλα που θεωρείται πρόσφυγας, αλλά που γεννήθηκε 

μετά την προσφυγιά. Οι γονείς της είναι πρόσφυγες. Τη ρώτησα λοιπόν: Ο παπάς σου 

θέλει να πάει να δει το χωριό του, το σπίτι του. Το ίδιο κι ο παππούς σου. Εσύ πώς 

αισθάνεσαι; Μου λέει ‘Τίποτα. Δεν αισθάνομαι τίποτα’. Απόλυτα φυσιολογικό, πού 

είναι τα βιώματα της; Εκεί που γεννήθηκε, εκεί που πρωτοείδε το φως, τον ήλιο, που 

πρωτοπερπάτησε, εκεί είναι το σπίτι της, εκεί είναι το πατρικό της. Το πατρικό της 

δεν είναι στο χωριό, είναι στην πόλη τη σημερινή. Μιλήσαμε για διάφορα πράγματα 

και μου είπε ‘Εμείς δεν τα ζήσαμε. Τα ακούμε από τους παππούδες μας.’ Ακούνε ότι 

είχαν καλές σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους, αλλά από την άλλη, εκείνα που 

διαπαιδαγωγούνταν μέσα από την παιδεία, μέσα από το σχολείο, μέσα από τον 

έντεχνο τρόπο, ότι ο Τούρκος είναι ο άγριος, είναι ο βάρβαρος. Δεν έζησαν, δεν 

έχουν εκείνα τα βιώματα συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους. 

- Ποια είναι η σχέση Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων αναπήρων; Είδα ότι 

διοργανώνετε κάποιες κοινές εκδηλώσεις με Τουρκοκύπριους παραπληγικούς. Έχει 

κάποια προοπτική; 

- Έγινε μια εκδήλωση εδώ, πήγαμε εμείς απ’ εκεί και παρακολουθήσαμε ένα αγώνα 

μπάσκετ, οι Τουρκοκύπριοι έχουν ομάδες μπάσκετ. Δεν υπάρχει παραπάνω 

δραστηριότητα. Η Οργάνωση θα αναμειχθεί στο βαθμό που θα αναμειχθεί και η 

υπόλοιπη κοινωνία. Ίσως να υπήρξε μια αναμονή ως προς το τι θα γίνει... Στην 

Ελληνοκυπριακή πλευρά υπήρξε ένα κούμπωμα γενικά. Στο φόβο να μην 

αναγνωρίσουμε το καθεστώς Ντενκτάς. Στο φόβο ότι θα συνεργαστεί η Οργάνωση 

μας με την Οργάνωση των Τουρκοκυπρίων απ’ εκεί. Τι αντίκτυπο θα έχει τέτοια 

συνεργασία...  Όλες εκείνες οι αναστολές που υπήρχαν από προηγούμενα. Υπάρχει 

μια σύγχυση διότι με την πολιτική ηγεσία και τις τοποθετήσεις που παίρνει πάνω στο 

Κυπριακό... Αυτό σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους. Υπάρχει μια σύγχυση στον 

κόσμο για το τι θα γίνει. Προβληματισμός περισσότερο. Δηλαδή θα μπορέσουμε να 

επιβιώσουμε, να συμβιώσουμε μαζί τους εμείς οι πολιτισμένοι με εκείνους τους 

άγριους... Έτσι λένε. 

- Όταν πας και δεις πώς ζουν, αυτό σου έρχεται να σχολιάσεις... 

- Εξαρτάται που πήγες. Ανάλογα πού πηγαίνεις. Οι Λεμεσιανοί για παράδειγμα... έλεγε 

κάποιος σε μια κουβέντα που είχαμε... ήταν πιο νεαρά άτομα που δεν είχαν τα 

βιώματα με τους Τουρκοκύπριους και έλεγαν ‘Μα δεν μπορούμε να ζήσουμε...’ 

Έχουν αρνητικά βιώματα με τους αθίγγανους που ήρθαν και ζουν στη Λεμεσό, κάτι 
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που πρόσθεσε στη μυθοποιημένη εικόνα του βάρβαρου. Γι’ αυτό κι έτσι απλά λέει, 

δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί. Και δεν μπορείς εύκολα να βρεις άδικο στο 

συλλογισμό του. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα; 


