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Συνέντευξη με τον Μιχάλη Δημοσθένους  

Ελπίδας Χρίστου 

 

Η παρούσα συνέντευξη έχει διεξαχθεί για σκοπούς της έρευνας «Κοινωνική πολιτική 

για τα άτομα με αναπηρία στην Κύπρο: 1980-2010», στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. 

 

Ε:      Αρχίζοντας, θα ήθελα να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου.  

 

Μ:     Λίγα λόγια για τον εαυτό μου! [σκέφτεται]. Γεννήθηκα το 1957 σε ένα μικρό 

χωριό της Πάφου, το όνομά του είναι Ελεδιώ. Τέλειωσα το Δημοτικό και πήγα στο 

Γυμνάσιο. Τέλειωσα την τρίτη τάξη του Γυμνασίου, λόγω όμως οικονομικών 

προβλημάτων αναγκάστηκα να διακόψω τη φοίτηση μου. Έτσι, ακολούθησα το 

δρόμο της τέχνης. Βγήκα στη δουλειά ως μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος στις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σπιτιών και εργοστασίων. Όταν τέλειωσα τη στρατιωτική 

μου θητεία -ήταν μετά το 1974, χρόνια πολύ δύσκολα- πήγα στο εξωτερικό για 

δουλειά, συγκεκριμένα στο Κουβέιτ. Επέστρεψα στην Κύπρο τον Μάρτιο του 1978 

και λίγους μήνες μετά 6 Οκτωβρίου του 1978 είχα το εργατικό ατύχημα και έκτοτε 

είμαι παραπληγικός.  

 

Ε:      Έχεις εργαστεί κάπου μετά το ατύχημα;  

 

Μ:    Ναι, εργάστηκα. Κατ’ αρχήν, μπήκα στο Κέντρο Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης Αναπήρων (Κ.Ε.Α.Α), με σκοπό να εκπαιδευτώ σε κάποιο 

επάγγελμα, αφού όπως έλεγαν το Κέντρο πρόσφερε επαγγελματική κατάρτιση και 

αποκατάσταση. Από την πρώτη μου επαφή, την πρώτη μου εμπειρία με το Κ.Ε.Α.Α, 

κατάλαβα ότι δεν μπορούσε να μου προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση.  

 

Ε:     Και πότε ξεκίνησες να εμπλέκεσαι στο αναπηρικό κίνημα της Κύπρου;   

 

Μ:   Η εμπλοκή μου στο αναπηρικό κίνημα άρχισε τον Φλεβάρη του 1979, ήμουν 

ακόμα στο Νοσοκομείο. Ήταν τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια για να 

οργανωθούν τα άτομα με παραπληγία, σε δική τους Οργάνωση, για να επιλύσουν τα 

διάφορα και σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν. Είμαι από τα πρώτα άτομα- ιδρυτικά 

μέλη και στελέχη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ). Η Ο.ΠΑ.Κ 

είναι η συνέχεια της πρώτης Οργάνωσης που ιδρύσαμε κάτω από την ομπρέλα της 

Π.Ο.Α.Α, της οποίας το ιδρυτικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου του 

1979 και ονομαζόταν Π.Ο.Α. Παραπληγικών. Για λόγους τους οποίους δεν είναι του 

παρόντος να αναλύσουμε, ένα χρόνο μετά προχωρήσαμε στην ίδρυση της σημερινής 

Ο.Π.Α.Κ. Το 1982, με κάποιους άλλους συναδέλφους ιδρύσαμε την Οργάνωση 
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Μαθητών και Αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων 

(Ο.ΜΑ.Κ.Ε.Α.Α). Αργότερα, μέσα από τη δραστηριότητα μου στην Ο.Π.Α.Κ και την 

Ο.Μ.Α.Κ.Ε.Α.Α, ιδρύσαμε την Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου 

(Σ.Ο.Α.Κ) και την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (Σ.Ε.Α.Α). 

Ακολούθησε η εμπλοκή μου, από τους ιδρυτές και πάλι, στον Αθλητικό Σύνδεσμο 

Παραπληγικών Κύπρου (Α.Σ.ΠΑ.Κ). Εμπλέκομαι επίσης, ως ιδρυτικό μέλος, και στις 

δραστηριότητες της Τεχνικής Επιτροπής Διευκολύνσεων Εμποδιζόμενων Ατόμων το 

1998 (Τ.Ε.Δ.Ε.Α).  

 

Ε:     Από πότε είσαι Πρόεδρος της Ο.Μ.Α.Κ.Ε.Α.Α; 

 

Μ:     Είμαι από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, με μια μικρή διακοπή (μιας θητείας).  

 

Ε:     Ωραία! Η εμπλοκή σου με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων 

Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α);   

 

Μ:    Η εμπλοκή μου ήταν συνεχής, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Πότε ως 

εκπρόσωπος της Ο.Π.Α.Κ και πότε ως εκπρόσωπος της Ο.ΜΑ.Κ.Ε.Α.Α. Στο 

σημερινό Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο είμαι ο Ταμίας και προηγουμένως ήμουν 

Βοηθός Γενικός Γραμματέας. 

 

Ε:    Εντάξει, πολύ ωραία! Περνάμε τώρα στο θέμα της έρευνας που είναι η 

απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Κατά την άποψή σου, η απασχόληση των 

ατόμων με αναπηρία αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην πολιτική τόσο του Κράτους 

όσο και του Αναπηρικού Κινήματος; 

 

Μ:    Έχω την εντύπωση ότι δεν άλλαξε στην ρίζα της η πολιτική του Κράτους. 

Περισσότερο είναι επιφανειακή, ξεγελά, είναι απατηλή. Διότι, από την αρχή, από τα 

πρώτα χρόνια, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ακολουθήθηκε 

πολιτική από το Κράτος· ό,τι γινόταν ήταν κάτω από πίεση και συνεπώς ήταν 

σπασμωδική. Να πω ότι είναι οι συνθήκες, οι οποίες διαφοροποιήθηκαν στην 

κυπριακή κοινωνία, που έφεραν κάποιες αλλαγές. Όχι όμως ότι το Κράτος εφάρμοσε 

πολιτική, έτσι που να ανοιχτούν προοπτικές απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. 

Και αυτό παρά το ότι υπάρχει ο Νόμος της Ποσόστωσης που θα αναφερθούμε μετά. 

Το δε αναπηρικό κίνημα έθετε το θέμα της απασχόλησης στις προτεραιότητές του. 

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια, η απασχόληση έπαιρνε πρωταρχική θέση στον 

κατάλογο των αιτημάτων. «Μπορούμε να εργαστούμε, δώστε μας δουλειά», λέγαμε. 

Από την ίδρυση των Οργανώσεων, αυτό ήταν το αίτημα. Και στην Ο.ΠΑ.Κ και στην 

Ο.ΜΑ.Κ.Ε.Α.Α, το λέει στο όνομά της, έμπαινε το ζήτημα της εργοδότησης από την 

ίδρυση τους. 

Ε:   Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο ερώτημα. Θα πάμε στο παρελθόν, για να 

φτάσουμε σιγά σιγά στο παρόν. Ποιες είναι οι δυσκολίες και τα εμπόδια που 

αντιμετώπιζαν τα άτομα με αναπηρία, την περίοδο μετά το 1980, για να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας;  
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Μ:   Το ένα και μοναδικό πρόβλημα, από εκεί ξεπηδούσαν και όλα τα υπόλοιπα, 

ήταν η αντίληψη της κοινωνίας γύρω από την αναπηρία. Αυτή η αντίληψη ήταν πολύ 

χειρότερη στους φορείς του Κράτους που θα έπαιρναν κάποια μέτρα και θα 

εφάρμοζαν πολιτική. Ποια ήταν αυτή η αντίληψη; Η αντίληψη ήταν ότι η αναπηρία 

είναι πρόβλημα του ατόμου, συνδεόταν μάλιστα και με τα θέματα της θρησκείας και 

θεωρείτο ότι ήταν θέλημα θεού, ήταν τιμωρία θεού, κ.λπ.. Η αντίληψη αυτή, 

αποτέλεσμα και διαφόρων άλλων παραγόντων, κατέληγε στο ότι τα άτομα με 

αναπηρία είναι ανίκανα να εργαστούν και χρειάζονται τη λύπηση, τον οίκτο και άρα 

τη φιλανθρωπία. Είναι κόντρα σε αυτή την νοοτροπία που αγωνιστήκαμε και 

καταφέραμε τελικά να την αλλάξουμε.  

 

Ε:   Άλλαξε κάτι στην πορεία και σε ποιαν περίοδο έγινε αυτό;  

 

Μ:   Άρχισε να αλλάζει από τη δεκαετία του 1980, από την ίδρυση των πρώτων 

Οργανώσεων. Όπως είπα και προηγουμένως, ένα από τα βασικά μας αιτήματα ήταν η 

δουλειά, ζητούσαμε δουλειά. Δεν ήταν εύκολο, ήταν πολύ δύσκολο. Όμως, οι 

αλλαγές γενικά που συντελούνταν μέσα στην ίδια την κοινωνία, που είχαν στη βάση 

τους την ανάπτυξη που άρχισε να υπάρχει στην οικονομία, άρχισαν να 

δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρχισαν να επιστρέφουν οι χιλιάδες 

των κυπρίων εργαζομένων που κατέφυγαν στο εξωτερικό για δουλειά μετά τον 

Πόλεμο του 1974, άρχισε δηλαδή η κοινωνία να βρίσκει τον δρόμο της και να αφήνει 

πίσω της την πρώτη προσπάθεια για επαναοργάνωση μετά τα γεγονότα του 1974. 

Μέσα σε τούτα τα πλαίσια, ο αγώνας που κάναμε ως Οργάνωση, διότι δεν ήταν μόνο 

για δουλειά αλλά και για να επιλυθούν διάφορα προβλήματα, αυτός ο αγώνας μάς 

έφερνε αναγκαστικά σε επαφή με την κοινωνία. Η δική μας η επιμονή να μην 

μείνουμε στα σπίτια μας αλλά να βγούμε έξω και να κυκλοφορήσουμε, μας έφερνε 

και πάλιν σε επαφή με την κοινωνία, αυτό το πράγμα δημιούργησε συνθήκες πίεσης 

πάνω στο Κράτος. Ένας άλλος παράγοντας, που εκείνα τα χρόνια συνέβαλε, λόγω 

των γεγονότων του 1974, ήταν ότι χιλιάδες κόσμου αντιμετώπιζαν σοβαρά 

προβλήματα, προβλήματα επιβίωσης. Ένα μεγάλο δηλαδή κομμάτι της κυπριακής 

κοινωνίας βρέθηκε κάτω από τις ίδιες συνθήκες, διαφορετικά μεν προβλήματα, αλλά 

όλοι κάτω από προβλήματα και έτσι ήταν πολύ εύκολο να κατανοεί ο ένας τον  

άλλον. Αυτή η κατάσταση έφερε ρήγμα μέσα στην αντίληψη που υπήρχε, όχι μόνο 

στα ζητήματα της αναπηρίας αλλά και σε πολλά άλλα κοινωνικά ζητήματα, όπως για 

παράδειγμα ο ρόλος της γυναίκας και πολλών άλλων προκαταλήψεων που υπήρχαν 

πριν το 1974. Έσπασε λοιπόν, έγινε το ρήγμα και δημιουργήθηκαν συνθήκες ευνοϊκές 

για τον δικό μας αγώνα, με τον οποίο αφήναμε πίσω τη φιλανθρωπία και 

αναπτύσσαμε διεκδικητική πολιτική όχι μόνο από το Κράτος αλλά και από την 

κοινωνία. 

 

Ε:       Ποια από αυτά ισχύουν ακόμα και σήμερα και για ποιους λόγους πιστεύεις; 
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Μ:        Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, η σημερινή κοινωνία δεν μπορεί να 

συγκριθεί με την κοινωνία όπως ήταν πριν 30 χρόνια. Υπάρχουν πολλοί άλλοι 

παράγοντες που πρέπει να λάβει κανένας υπόψη, όμως παρόλα αυτά και παρά την 

τεράστια ανάπτυξη που έχει σημειωθεί στην οικονομία και κα’ επέκταση σε όλες τις 

πτυχές της ζωής, εντούτοις εξακολουθεί να υποβόσκει αυτή η αντίληψη 

αντιμετώπισης της αναπηρίας ως κάτι δηλαδή αρνητικό για το άτομο. Υπάρχει 

σήμερα, θα έλεγα, διπλοπροσωπία που πολλοί δεν θέλουν να δείξουν ή από ευγένεια 

να μην θίξουν κ.λπ.. Έχω την εντύπωση ότι κατά βάθος αισθάνονται την αναπηρία ως 

κάτι αρνητικό και κατ’ επέκταση δεν βλέπουν τα άτομα ως ισότιμα όπως όλοι οι 

υπόλοιποι πολίτες.  

 

Ε:      Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Πες μου ένα παράδειγμα που ένας εργοδότης να 

μην θέλει να προσλάβει ένα άτομο με αναπηρία; 

 

Μ:      Μιλώντας για αυτά τα θέματα πρέπει να έχουμε υπόψη την γενική τάση που 

υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Όπως βέβαια υπάρχουν πάντοτε οι εξαιρέσεις, έτσι 

υπάρχουν και άνθρωποι στην κοινωνία σήμερα που οι αντιλήψεις τους είναι πολύ 

διαφορετικές από την κύρια τάση που επικρατεί στην κοινωνία. Υπάρχει αποδοχή 

σήμερα των ατόμων με αναπηρία από την κοινωνία, δεν είναι όπως παλιά. 

Συγκρίνοντας όμως τα επίπεδα που έφτασε η κυπριακή κοινωνία, εξακολουθεί να 

μένει πίσω στα ζητήματα όσον αφορά την αναπηρία. Αυτό εκτείνεται και στους 

Φορείς του Κράτους. Κατ’ αρχήν, να πούμε ότι η κυπριακή κοινωνία είναι μικρή, 

μικρή οικονομία, μικρές επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις του μεγέθους 

άλλων χωρών με εκατομμύρια πληθυσμό. Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι μικρές 

και αυτό δυσκολεύει στο να έχουμε εργοδότηση. Υπάρχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, 

υπάρχουν άτομα που εργοδοτούνται και αυτό οφείλεται και στο ότι άλλαξε και η 

μορφή της εργασίας, δεν είναι τεχνικά τα επαγγέλματα όπως ήταν πριν 30 χρόνια. 

Είναι περισσότερο επαγγέλματα στα γραφεία, δηλαδή πνευματική παρά χειρονακτική 

εργασία, αν εξαιρέσουμε τον τομέα των οικοδομών. 

 

Ε:   Η μελέτη του αρχειακού υλικού δείχνει ότι, από τη δεκαετία του 1980 και 

έπειτα, το αναπηρικό κίνημα πιέζει το Κράτος για προώθηση νομοθετικής 

προστασίας των συμφερόντων των ατόμων με αναπηρία. Θα ήθελα να μου πεις, από 

την εμπειρία σου, ποίοι είναι οι λόγοι που το αναπηρικό κίνημα πιέζει για νομοθεσία 

και υιοθέτηση πρακτικών από το Κράτος;  

 

Μ:   Πολλές φορές, οι προφορικές υποσχέσεις δεν εφαρμόζονταν και αυτό μας 

έκανε καχύποπτους και μας ωθούσε στο να επιδιώκουμε γραπτή διασφάλιση των 

συμφωνηθέντων για να μπορούμε ως οργανωμένο σύνολο να διεκδικήσουμε και την 

υλοποίησή τους. Αυτός ο παράγοντας, μας έσπρωχνε ακόμα πάρα πέρα στο να 

διεκδικούμε και να ζητούμε θέσπιση νομοθεσίας, ακόμα και να προσπαθούμε να 

αποφεύγουμε πολλές φορές η λύση να δίνεται με εσωτερικούς Κανονισμούς. Ο 

εσωτερικός Κανονισμός αλλάζει εύκολα από οποιονδήποτε Υπουργό ή την 

οποιαδήποτε Κυβέρνηση, δεν έχει την ίδια ισχύ που έχει μια Νομοθεσία. Κινηθήκαμε 
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έτσι και προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο. Έμφαση σε αυτή 

την προσπάθεια δόθηκε περισσότερο στα τελευταία χρόνια παρά στα χρόνια της 

δεκαετίας του 1980.  

 

Ε:      Παρατηρώ ότι γύρω στη δεκαετία του 1990 αρχίζει να αναπτύσσεται η 

οποιαδήποτε πολιτική για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Για ποιο λόγο 

συμβαίνει αυτό;  

 

Μ:   Οι πιέσεις οι οποίες εξασκήθηκαν και προς τις Κυβερνήσεις αλλά και η όλο 

και περισσότερο αυξανόμενη ανάγκη και ζήτηση από τα ίδια τα άτομα να εργαστούν. 

Η κυβέρνηση προχώρησε στο να δημιουργήσει βασικά κάποια σχέδια εργοδότησης, 

περισσότερο αυτοεργοδότησης, τα οποία σε κάποιο στάδιο μπορεί και να αριθμούν 

οχτώ-δέκα. Όμως, αυτά τα σχέδια δεν μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα για έναν 

απλό λόγο: δεν έγιναν επειδή εκείνοι που πήραν την απόφαση είχαν πραγματικά 

πιστέψει ότι είναι δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και ότι τουλάχιστον σε εκείνα 

τα άτομα με αναπηρία που διακαώς ήθελαν να εργαστούν να δοθεί η αναγκαία 

βοήθεια από το Κράτος, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν 

επαγγελματικά, είτε με μια δουλειά δική τους είτε κάπου να εργοδοτηθούν. Υπήρχε 

δηλαδή λίγο το τσιγκουνιλίκι, με αποτέλεσμα τα λεφτά τα οποία προνοούνταν από 

αυτά τα Σχέδια, το ποσόν να είναι τόσο μικρό που δεν εξυπηρετούσε το στόχο του, 

έτσι δεν υπήρχαν αιτήσεις και αντί να δουν το πρόβλημα γιατί δεν αποτείνονται τα 

άτομα με αναπηρία σε αυτά τα σχέδια, έριχναν το φταίξιμο στα άτομα με αναπηρία 

και έλεγαν «ορίστε έχουμε και σχέδια και δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν».  

 

Ε:        Μάλιστα αυτό συμβαίνει και σήμερα. Από τα στατιστικά που εντόπισα στο 

Τ.Κ.Ε.Α.Α για αυτά τα σχέδια είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός αιτήσεων, έως και 

μηδενικός. 

 

Μ:     Ο λόγος είναι απλός. Εξακολουθεί να παραμένουν τα σχέδια στην ίδια 

κατάσταση και λογική με αυτή που υπήρχε όταν δημιουργήθηκαν, ενώ οι συνθήκες 

έχουν αλλάξει. Ακόμα και σήμερα, το να κάνει κάποιος μια επιχείρηση απαιτούνται 

πολλαπλάσια λεφτά από ό,τι το 1994. Από θέμα οικονομικής ενίσχυσης είναι ακόμα 

χειρότερα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σε κάποιο χρονικό σημείο, δεν θυμάμαι 

ακριβώς την περίοδο, 2000-2003 κάπου εκεί, σκέφτηκα να κάνω μια δουλειά δική 

μου στον τομέα της σελίδωσης περιοδικών, εφημερίδων και γενικά εντύπων και να 

ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Έκανα έρευνα στην αγορά εργασίας, τι θα 

σήμαινε αυτό το πράγμα. Διαπίστωσα ότι θα εργαζόμουν με μία λίρα την ώρα, και 

αυτό το 2003. Άρα, γιατί να προχωρήσω να κάνω κάτι τέτοιο, όταν στο τέλος θα 

εργαζόμουν με μία λίρα την ώρα! Από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων μου 

έλεγαν: «προχώρα θα σου δώσουμε τα λεφτά», αλλά η απάντηση μου ήταν: «γιατί;» 

Επειδή υπάρχει το σχέδιο να αγοράσω τους υπολογιστές και να στήσω το γραφείο και 

μετά να κάνω τί; Αφού δεν μπορώ να εργαστώ με μια λίρα την ώρα. 
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Ε:      Η δεκαετία του 80 ήταν μια καθοριστική 10ετία για την ιστορία της Κύπρου 

όπου, από την ιστορική έρευνα που έχω κάνει, παρατηρείται αυτό που ονομάστηκε 

«κυπριακό οικονομικό θαύμα» και το Εθνικό ζήτημα βρίσκεται στο προσκήνιο. Ποιο 

ρόλο διαδραμάτισαν τα γεγονότα αυτά και πώς σχετίζονται με την πολιτική που 

αναπτύσσεται με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία;  

 

Μ:      Πρώτα να πω δυο λόγια γύρω από αυτό που ονομάστηκε «κυπριακό 

οικονομικό θαύμα». Είναι επιφανειακή αντιμετώπιση και στην ουσία είναι μια απάτη, 

δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι κάτι που οι κυβερνώντες και οι πολιτικοί 

χρησιμοποίησαν εκείνη την περίοδο για να δώσουν κάποια μηνύματα ενθάρρυνσης, 

να δώσουν μια περηφάνια στον κύπριο επιχειρηματία ο οποίος είναι έξυπνος, στον 

κύπριο εργαζόμενο ο οποίος είναι δουλευταράς· ήταν περισσότερο αυτά τα μηνύματα 

που ήθελαν να στείλουν, παρά να έχουν μιαν ανάλυση που να έχει ως υπόβαθρο την 

πραγματικότητα. Η οικονομική ανάπτυξη που πράγματι υπήρξε τότε, οφειλόταν σε 

μερικούς βασικούς παράγοντες: Το 1979-1981 υπήρξε παγκόσμια οικονομική κρίση, 

της οποίας τα αποτελέσματα η Κύπρος δεν ένοιωσε, όπως δεν τα ένοιωσε και το 

1972-1973 διότι ακολούθησαν τα γεγονότα του 1974. Το Πραξικόπημα και η 

Εισβολή άλλαξαν τα πράγματα. Το 1980-1981 είχαμε τον πόλεμο στο Λίβανο και 

αυτό σήμαινε ότι πολλές υπεράκτιες εταιρείες αναγκάστηκαν να μεταφέρουν την 

έδρα τους στην Κύπρο. Άλλος παράγοντας ήταν οι χιλιάδες των Κυπρίων 

εργαζομένων που πήραν το δρόμο της ξενιτιάς για να δουλέψουν, πέραν αυτών που 

μετανάστευσαν στις παροικίες, οι οποίοι έστελναν κάθε μήνα εισόδημα στην Κύπρο 

για να δημιουργηθούν ξανά οι οικογένειες τους. Επίσης, ήταν οι βοήθειες που ήρθαν 

από Οργανισμούς και Κράτη του εξωτερικού για τους πρόσφυγες και την Κυπριακή 

Δημοκρατία, για να αποτρέψουν επαναστατικές εξελίξεις. Ήταν οι διευκολύνσεις και 

οι χορηγίες που η κυβέρνηση παραχώρησε στους επιχειρηματίες. Ήταν ακόμα και η 

απόφαση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων για υπαναχώρηση από τις 

απαιτήσεις του, δηλαδή όχι αυξήσεις και ωφελήματα για τους εργαζομένους. Για 

τούτη την απόφαση κάνει αναφορά ο Παύλος Δίγκλης στο βιβλίου του Ακελ – με 

τόλμη και παρρησία. Όλα αυτά άρχισαν να δίνουν ώθηση στην κυπριακή οικονομία. 

Αυτή ήταν η πραγματική βάση της οικονομικής ανάπτυξης, καμία σχέση με την 

όποιαν εξυπνάδα των Κυπρίων. 

 

Ε:   Άρα Μιχάλη, το Κράτος κατά την άποψη σου είναι αποπροσανατολισμένο 

από τα θέματα των ατόμων με αναπηρία την περίοδο αυτή; Έχοντας δηλαδή να 

διαχειριστεί αυτό που μόλις είπες, μαζί με ένα θέμα Πολιτικό που βρίσκεται στο 

προσκήνιο, επηρέασε και πώς; 

 

Μ:     Εξακολουθεί να επηρεάζει διότι είναι από την ίδρυση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας όπου το εθνικό πρόβλημα κράτησε ή μάλλον προδίκασε το πλαίσιο στο 

οποίο θα ζούσαν τα άτομα με αναπηρία. Αν κάποιος ανατρέξει στην ιστορία και δει τι 

συνέβαινε τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 50 που έβαλε τις βάσεις για το τι 

επακολούθησε στη δεκαετία του 60, θα δει ότι η έπαρση που υπήρξε για την Ένωση 

της Κύπρου με την Ελλάδα, για το διώξιμο της αποικιοκρατικής Αγγλίας, γενικά ο 
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εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του 1955 δημιουργούσε ανάλογες συνθήκες, 

δημιουργούσε συνειδήσεις. Τα πράγματα κατέληξαν στην Ανεξαρτησία, αλλά 

ακριβώς επειδή υπήρχε το εθνικό πρόβλημα οδηγήθηκαν οι δυο κοινότητες σε 

μεγαλύτερη σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση οδήγησε στα γεγονότα του 1963 και 

μετά στα γεγονότα του 1967, είχαμε δηλαδή μια συνεχή Κοινοτική σύγκρουση και το 

εθνικό ζήτημα να είναι συνεχώς στην επικαιρότητα. Αυτή η κατάσταση πραγμάτων 

άφηνε όλα τα άλλα ζητήματα τη κοινωνίας πίσω, στο περιθώριο, πόσο μάλλον τα 

ζητήματα της αναπηρίας που υπήρχαν και οι άλλοι λόγοι που ανάφερα 

προηγουμένως. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 1974, αλλά και μέχρι σήμερα, 

στην ουσία καμιά πολιτική ηγεσία δεν πίστευε και δεν πιστεύει ότι το Κυπριακό 

μπορεί να οδηγηθεί σε λύση. Απλά δεν τολμούν να πουν το «πάλι με χρόνια και 

καιρούς πάλι δικά μας θα ‘ναι», όπως με την Κωνσταντινούπολη. Χρησιμοποιήθηκε 

και χρησιμοποιείται το Κυπριακό ως εθνικό πρόβλημα για να επισκιάζονται κατά 

καιρούς τα διάφορα προβλήματα και διάφορες διεκδικήσεις κομματιών της 

κυπριακής κοινωνίας, είτε αυτά είναι οι εργαζόμενοι είτε είναι το αναπηρικό κίνημα 

της Κύπρου.  

 

Ε:      Ευχαριστώ Μιχάλη για τις χρήσιμες πληροφορίες που μου δίνεις. Το επόμενο 

ερώτημα αφορά τα διεθνή δρώμενα και με ποιο τρόπο επηρέασαν το Κράτος για να 

αναπτύξει πολιτική για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία; 

 

Μ:    Είναι και μια συνέχεια με το προηγούμενο ερώτημα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, 

μετά το 1974 αλλά και πριν, κατέφυγε και ζήτησε στήριξη για τον αγώνα της στον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), ζητώντας την άρση της καταπάτησης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ήταν αποτέλεσμα της τουρκικής Εισβολής και 

κατοχής. Ε, όταν ερχόταν από τον Ο.Η.Ε μια Σύμβαση ή το Διεθνές Έτος Αναπήρων 

το 1981 που καλούσε το Κράτος να δημιουργήσει Εθνικές Επιτροπές και να 

ασχοληθούν με τα ζητήματα της αναπηρίας, η κυπριακή Κυβέρνηση δεν μπορούσε να 

παραβλέψει ένα τέτοιο γεγονός. Με αυτή την έννοια, υπήρξε μια πίεση πάνω στην 

κυπριακή Κυβέρνηση για να βρεθούν λύσεις στα ζητήματα. Αλλά υπερίσχυσαν και 

τότε και υπερισχύουν και σήμερα άλλοι παράγοντες, όπως και σήμερα έτσι και τότε 

έγινε ό,τι έγινε για να δείξει σαν Κράτος ότι έκανε αυτά που είπαν τα Ηνωμένα Έθνη. 

Αυτό βέβαια βολεύει και τις κυβερνήσεις, γιατί εμφανίζονται με δημοκρατικό 

πρόσωπο και ευαισθησίες δήθεν για τους πολίτες.  

 

Ε:           Ωραία! Μιας και μίλησες για το Διεθνές Έτος Αναπήρων το 1981. Το Έτος 

αυτό ήταν καθοριστικό για τα άτομα με αναπηρία. Ποιες ήταν οι επιδράσεις που είχε 

όσον αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων για την απασχόληση των ατόμων με 

αναπηρία; Οι Εθνικές ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν είχαν συνέχεια μετά τη 

λήξη του Διεθνούς Έτους; 

 

Μ:   Οι εργασίες της Εθνικής Επιτροπής και των Υποεπιτροπών είχαν μια χρονική 

διάρκεια η οποία έληξε. Βγήκαν κάποια πορίσματα τα οποία όμως, ως είθισται, 

μπήκαν σε κάποια συρτάρια, δεν ξέρω αν υπάρχουν αλλά αν υπάρχουν θα τα έχει 
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φάει η σκόνη. Η όλη όμως διαδικασία των Επιτροπών, επειδή συνέπεσε να είναι στα 

πρώτα χρόνια δημιουργίας των Οργανώσεων, συνέβαλε στο να μας ψήσει, μας 

ωρίμασε αυτή η διαδικασία. Μας έφερε τον ένα κοντά στον άλλο, έβαλε τις 

Οργανώσεις σε παράλληλο αγώνα. Επίσης, οι συζητήσεις μας έβαλαν σε μια 

διαδικασία εσωτερικής συζήτησης, κάτι που πιστεύω βοήθησε μέλη των Διοικητικών 

Συμβουλίων να φτάσει η κατανόηση τους σε ένα άλλο επίπεδο.  

 

Ε:       Οι εργασίες της Εθνικής Επιτροπής και των Υποεπιτροπών επηρέασαν τη 

φιλοσοφία του αναπηρικού κινήματος; Διαμόρφωσε προτεραιότητες το αναπηρικό 

κίνημα;  

 

Μ:   Νομίζω πως όχι. Ούτε η φιλοσοφία ούτε οι προτεραιότητες του αναπηρικού 

κινήματος επηρεάστηκαν. Σε αυτά επιδρούσε και τα άλλαζε η ίδια η ζωή, οι αφόρητα 

πιεστικές ανάγκες. Οι προτεραιότητες είχαν ήδη διαμορφωθεί από τις Οργανώσεις. 

Εκείνο που συνέβηκε ήταν ότι μεταφέραμε αυτές τις προτεραιότητες μέσα στις 

συζητήσεις που έγιναν στις Υποεπιτροπές. Δεν έγινε το ανάποδο. Οι προτεραιότητες 

δεν μπήκαν επειδή κάθισαν πέντε άτομα ή μια ομάδα να βάλει προτεραιότητες. Οι 

προτεραιότητες έβγαιναν κατευθείαν από τις ανάγκες, επιβάλλονταν από την ίδια τη 

ζωή. Δεν μπορούσαμε τότε να μιλούμε για ράμπες αν δεν μιλούσαμε για 

τροχοκάθισμα, για παράδειγμα. Έπρεπε πρώτα να αποκτήσουμε τροχοκάθισμα. Τι 

νόημα θα είχε τότε αν είχαν ράμπες τα πεζοδρόμια. Ήταν οι ανάγκες επιβίωσης, με 

την κυριολεξία της λέξης.  

 

Ε:       Οπότε Μιχάλη, οι ανάγκες δημιουργούσαν τα αιτήματα και τη διεκδίκηση από 

το Κράτος;  

 

Μ:    Ακριβώς, και επέβαλαν και τις προτεραιότητες. Για παράδειγμα, στην Ο.ΠΑ.Κ 

τα πρώτα μας αιτήματα ήταν γύρω από τα ζητήματα της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης που έπρεπε να ξεπεραστούν, ήταν το πρόβλημα απόκτησης 

τροχοκαθίσματος, ήταν τα προβλήματα εργοδότησης. Δηλαδή, η εργοδότηση σήμαινε 

ότι θα έχω τα προς το ζην, θα μου έδινε τη δυνατότητα επανένταξης στην κοινωνία ή 

να μην αποκοπώ από αυτήν. Κάτι που στην πορεία το πετύχαμε.  

 

Ε:     Ωραία! θα ήθελα τώρα να μου πεις για τη συνεργασία του αναπηρικού 

κινήματος με άλλες οργανώσεις του εξωτερικού D.P.I-Διεθνή Οργανισμό Ατόμων με 

Αναπηρίες ή το E.D.F-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες. Ποια ήταν η 

επίδραση που είχε η συνεργασία αυτή στη φιλοσοφία του αναπηρικού κινήματος και 

στην πολιτική που ανέπτυξε; 

 

Μ:     Και από τη Συνομοσπονδία και από τις ξεχωριστές Οργανώσεις υπήρχαν 

επαφές και διασυνδέσεις και έγιναν μέλη σε διάφορες διεθνείς ή ευρωπαϊκές 

οργανώσεις. Νομίζω ότι δεν ήταν καθοριστική η επίδραση για την πολιτική του 

αναπηρικού κινήματος στην Κύπρο, παρ’ ότι και στη δεκαετία του 60 υπήρχε μια 

έντονη επαφή της Π.Ο.Α.Α με διεθνείς Οργανώσεις κ.λπ.. Εκείνο που καθόρισε την 
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πορεία στην Κύπρο, τη φιλοσοφία και την πολιτική, ήταν οι ίδιες οι ανάγκες που 

έβγαιναν από την ίδια τη ζωή, ήταν η κουλτούρα και οι ιδιαιτερότητες της κυπριακής 

κοινωνίας. Σίγουρα η επίδραση του εξωτερικού παράγοντα μεταφερόταν και στην 

Κύπρο. Όσο περνούσαν τα χρόνια, αυτή η επίδραση αυξανόταν ανάλογα και με την 

αύξηση του αριθμού των φοιτητών που πήγαιναν στο εξωτερικό για σπουδές. 

Ερχόμενοι στην Κύπρο, έφερναν και κάτι από το εξωτερικό με το οποίο διεμβολίζαν 

την κυπριακή κοινωνία. Αυτά όμως ήταν περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο και δεν 

νομίζω να αποτέλεσε καθοριστικός παράγοντας που επηρέασε το αναπηρικό κίνημα 

της Κύπρου. Να δώσω ένα παράδειγμα, το 1984, κάπου εκεί, το αναπηρικό κίνημα 

είχε ήδη προσανατολιστεί και ευθυγραμμιστεί προς τον διεκδικητικό αγώνα. Με την 

Οργάνωση Παραπληγικών κάναμε πορεία διαμαρτυρίας από την Πλατεία Ελευθερίας 

προς το Προεδρικό. Επίσης, οι προειδοποιήσεις μας για νέες κινητοποιήσεις 

λειτούργησαν ως πίεση στη Συνομοσπονδία (Σ.Ο.Α.Κ) η οποία και εξάγγειλε 

παγκύπρια παναναπηρική διαμαρτυρία, άσχετα αν στο τέλος δεν έγινε. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να επικρατήσει άλλη πολιτική από την 

διεκδικητική, γιατί; τα πρώτα χρόνια διεκδικούσαμε δουλειά, δεν βρίσκαμε 

ανταπόκριση, έπρεπε να επιβιώσουμε, μετά αρχίσαμε να στρεφόμαστε στο «αφού δεν 

μας δίνετε δουλειά, δώστε μας επιδόματα». Μπήκαμε πλέον πιο δυναμικά, ως 

Οργανώσεις είχαμε σταθεί στα πόδια μας, γίναμε πιο απαιτητικοί, αμφισβητήσαμε 

και την φιλανθρωπία. Γι’ αυτό και υποβαθμίστηκε η όποια προσπάθεια για θέσπιση 

νομοθεσίας, επειδή η θέσπιση νομοθεσίας δεν έλυνε τα προβλήματα. Η καθημερινή 

πραγματικότητα έλεγε πως τη θέσπιση νομοθεσίας θα έπρεπε να ακολουθήσει ένας 

άλλος αγώνας για να έχει η νομοθεσία πραγματικό αποτελέσματα. Γι’ αυτό και δεν 

μπορούσαν τότε να επικρατήσουν οι αντιλήψεις περί νομοθεσίας, διότι αυτές οι 

αντιλήψεις προέρχονταν βασικά από άτομα με αναπηρία τα οποία δεν είχαν 

οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή τη λιγοστή elite της περιόδου εκείνης. Και εκείνες 

οι συνθήκες δεν σήκωναν την επικράτηση της elite. Η φτώχια και η περιθωριοποίηση 

δεν αντιμετωπίζονταν με νομοθεσία. Έτσι, ο όποιος επηρεασμός από διεθνείς επαφές 

ή και συμμετοχές ήταν περιορισμένος. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τα τελευταία 

χρόνια. 

 

Ε:      Με βάση την εμπειρία σου, ποιοί είναι κατά τη γνώμη σου οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διαμόρφωση νέων νομοθεσιών και άλλων πρακτικών για την 

απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο; 

 

Μ:    Σήμερα, πέραν του προβλήματος που υπάρχει με την αντίληψη της αναπηρίας, 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν θέλουν οι επιχειρήσεις δια νόμου να 

υποχρεώνονται να εργοδοτούν άτομα. Γι αυτό και ο Νόμος της ποσόστωσης 

ψηφίστηκε μόνο για το Κράτος. Οι εργοδοτικές Οργανώσεις, Ο.Ε.Β, Κ.Ε.Β.Ε, 

σίγουρα θα αντιδρούσαν, αλλά και οι ίδιοι οι τεχνοκράτες του Υπουργείου 

Οικονομικών ή και Εργασίας δεν θα ήθελαν να υποχρεώσουν με νομοθεσία τους 

εργοδότες, πιθανόν να σκέφτονταν και τα προβλήματα που θα δημιουργούνταν, 

ανάφερα και προηγουμένως ότι έχουμε μικρές επιχειρήσεις στην Κύπρο, αλλά 

σήμερα έχουμε και μεγάλες, έχουμε και Ομίλους σήμερα στην Κύπρο. Πιστεύω πως 
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αυτοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θεσμοθέτηση, όσον αφορά το ζήτημα 

της εργασίας. Αλλά ποιο θα ήταν καλύτερο: να εργοδοτούν άτομα με αναπηρία 

επειδή το επιβάλλει η νομοθεσία ή να εργοδοτούν από μόνοι τους χωρίς νομοθεσία; 

Αφού υποχρεώνεται, ποια θα είναι η μεταχείριση που το άτομο θα έχει από τη 

διεύθυνση της ιδιωτικής επιχείρησης; 

 

Ε:     Θέτεις έναν πολύ ωραίο προβληματισμό Μιχάλη. Τώρα θα ήθελα να μου πεις, 

αν οι απόψεις των ατόμων με αναπηρία λαμβάνονται υπόψη, όπως για παράδειγμα 

όταν συζητείται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

Μ:     [εεε] Έχω την εντύπωση ότι δεν λαμβάνεται υπόψη και ήταν από έκτοτε. Στα 

παλιά τα χρόνια έβρισκαν διάφορες προφάσεις να μην ικανοποιήσουν τα αιτήματα. 

Εντάξει, με τις αλλαγές που ήλθαν στην κυπριακή κοινωνία και την επικράτηση του 

μάρκετινγκ στην κυπριακή αγορά, μεταφέρθηκε, αν έχετε προσέξει, και στην 

πολιτική. Τα πολιτικά πρόσωπα τώρα έχουν συμβούλους που τους συμβουλεύουν 

πώς και με ποια γλώσσα θα επικοινωνούν με τους ψηφοφόρους, δηλαδή, να ξεγελούν 

τους ψηφοφόρους για να έχουν υποστήριξη. Τούτο γίνεται και ατομικά, ξεχωριστά, 

από Βουλευτές που έχουν τη δύναμη του χρήματος να πληρώνουν για να παίρνουν 

τέτοιες συμβουλές, αλλά γίνεται και από την ηγεσία των κομμάτων , τους αρχηγούς 

των κομμάτων για να δουν πώς θα πλασάρουν την πολιτική τους προς τα έξω. Ε 

λοιπόν αυτό επεκτείνεται και έξω από τις επιχειρήσεις που απαιτούν από τα στελέχη 

τους να δείχνουν ένα καλό, ευγενικό και εξυπηρετικό  πρόσωπο στους πελάτες τους. 

Αυτό μεταφέρθηκε και στους τεχνοκράτες και τους λειτουργούς του Κράτους από 

τους οποίους ζητείται να δείχνουν ευγένεια στους συμπολίτες τους, οι οποίοι σήμερα 

θεωρούνται πελάτες του κράτους. Όταν όμως τα πράγματα φτάνουν σε κάποιο 

σημείο, αποκαλύπτεται η αλήθεια, η πραγματικότητα αναδύεται στην επιφάνεια. Η 

αλήθεια είναι πως φαίνεται ότι ακούνε, αλλά λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του 

οργανωμένου συνόλου των ατόμων με αναπηρία ενόσω υπάρχει μια συμφωνία, 

ενόσω καταφέρνουν να αποσπούν τη συναίνεση, τη συγκατάθεση, τη συμφωνία πάνω 

σε ένα θέμα. Εκεί που υπάρχει και εκδηλώνεται διαφωνία, φαίνεται πώς πραγματικά 

προχωρούν τα πράγματα. Δηλαδή, συζητούν μεταξύ τους και αποφασίζουν. Στο 

αναπηρικό κίνημα, τον κοινωνικό εταίρο του Κράτους με τον οποίον είναι 

υποχρεωμένοι να διαβουλευτούν, πηγαίνουν με ειλημμένες αποφάσεις.  

 

Ε:      Μάλιστα! Ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, τη Σφαιρική Αντιμετώπιση 

των Θεμάτων των ατόμων με αναπηρία που είναι μια προσπάθεια του Κράτους το 

2004, κατά την άποψη σου, ήταν πετυχημένη προσπάθεια, είχε κάποια 

αποτελέσματα; Ωφέλησε τα άτομα με αναπηρία; Αν ναι, σε ποιο βαθμό; 

 

Μ:    Λοιπόν! Τη δεκαετία του 1990 υπήρξε μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη και 

ώθηση στην κυπριακή οικονομία, στην αρχή μάλιστα της δεκαετίας υπήρξε 

υπερθέρμανση της οικονομίας. Αυτό το πράγμα σήμαινε ανάγκη περισσοτέρων 

εργατικών χεριών για να δουλέψουν, τα εργατικά χέρια υπήρχαν στην Κύπρο αλλά 

δεν τα αξιοποίησε η κυπριακή οικονομία, προτίμησε τον εύκολο δρόμο. Πριν όμως 
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μιλήσω για τον εύκολο δρόμο, θα πω ποια ήταν και πού βρισκόντουσαν αυτά τα 

εργατικά χέρια και γιατί δεν τα αξιοποίησαν. Βρισκόντουσαν λοιπόν στον γυναικείο 

πληθυσμό, για παράδειγμα μια μητέρα για να μπορέσει να μπει στην αγορά εργασίας, 

θα έπρεπε από τη μια να σπάσουν οι προκαταλήψεις της κοινωνίας και της αγοράς 

εργασίας που αφορούσαν το γυναικείο φύλο. Από την άλλη, έπρεπε να βρεθούν 

τρόποι στήριξης της γυναίκας μάνας, θα έπρεπε για παράδειγμα να δημιουργηθούν 

παιδοκομικοί σταθμοί για να πηγαίνουν τα μωρά τους. Η Πολιτεία έκανε τον 

αδιάφορο σε αυτά τα πράγματα και έτσι δεν δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για να 

αντλήσουν εργατικά χέρια από την Κύπρο. Το ίδιο και για τα άτομα με αναπηρία. Δεν 

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρχουν εργατικά χέρια και στο χώρο 

των ατόμων με αναπηρία, γι’ αυτό και βλέπουμε παρά τη ζήτηση εργατικού 

δυναμικού την απασχόληση στο χώρο των ατόμων με αναπηρία να εξακολουθεί να 

παραμένει περιορισμένη. Προχώρησαν και έλυσαν το πρόβλημα με την εισαγωγή 

ξένου εργατικού δυναμικού. Τι σήμαινε αυτό; Φτηνό εργατικό δυναμικό, ανέξοδο για 

τους επιχειρηματίες. Η εισαγωγή ξένου εργατικού δυναμικού -νόμιμου και 

παράνομου σε εισαγωγικά γιατί γνώριζαν και γνωρίζουν ποιοι είναι οι παράνομοι και 

ποιοι όχι, αλλά παρασιωπούν την παράνομη εργοδότηση γιατί γίνεται ακόμα πιο 

φτηνή, ένας παράνομος είναι πολύ πιο εύκολο να υποστεί εκμετάλλευση από τους 

εργοδότες - ε, αυτό βοηθούσε τους εργοδότες, αυξάνοντας βασικά τα κέρδη τους που 

είναι και αφορολόγητα. Λοιπόν, παρόλα αυτά και σε όλη αυτή την οικονομική 

ανάπτυξη, βλέπουμε το Κράτος να μην εφαρμόζει πολιτικές που να είναι βοηθητικές 

για τα άτομα με αναπηρία, να τους δοθεί δηλαδή η δυνατότητα απόκτησης 

προσόντων για να μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα τους συμπολίτες τους και να 

διεκδικήσουν θέση εργασίας. Το παρελθόν προετοιμάζει το παρών και το παρών το 

μέλλον.  Ο χώρος εργασίας απαιτεί σήμερα ακαδημαϊκά προσόντα, απαιτεί 

πανεπιστημιακά, απαιτεί μεταπτυχιακά. Αν δεν δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή 

έτσι ώστε ανεμπόδιστα τα άτομα με αναπηρία να ακολουθήσουν όλη την 

εκπαιδευτική διαδικασία και στάδια, όπως όλοι οι νέοι συμπολίτες τους, για να 

αποκτήσουν αυτά τα προσόντα, δεν θα μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Αντί 

αυτού, λοιπόν, το Κράτος προχώρησε με το πρόσχημα να εφαρμόσει σφαιρική 

πολιτική για τα ζητήματα της αναπηρίας με στόχο στην ουσία να περικόψει. 

Θυμούμαι, οι λειτουργοί του Γραφείου Προγραμματισμού έλεγαν ότι υπάρχουν 

επιδόματα από εδώ και από εκεί, με αποτέλεσμα το ένα Τμήμα να μην ξέρει τι κάνει 

το άλλο, αν είναι δυνατό. Ο κρυφός στόχος της σφαιρικής πολιτικής ήταν περικοπή 

και περισυλλογή, ως να υπήρχε πληθώρα επιδομάτων και ωφελημάτων, μάλιστα σε 

μια περίοδο που αυξανόταν το κόστος ζωής αλματωδώς και τα επιδόματα παράμεναν 

στάσιμα. Συνεπώς, η δική μου κρίση λέει πως η σφαιρική πολιτική δεν θα 

εξυπηρετούσε τα άτομα με αναπηρία, θα εξυπηρετούσε τους στόχους τους οποίους οι 

τεχνοκράτες έβαζαν, χωρίς να το λένε, και κατ’ επέκταση οι πολιτικοί προϊστάμενοι 

τους οι οποίοι τους έδιναν τις κατευθύνσεις για να ακολουθούν μια τέτοια πολιτική ή 

υιοθετούσαν τις εισηγήσεις των τεχνοκρατών.   

 

Ε:     Έθιξες δυο σοβαρά ζητήματα που θα ήθελα να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Το 

ένα αφορά το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία έναντι των ατόμων χωρίς 
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αναπηρία και όπως φαίνεται είναι υψηλότερο. Εκτός από αυτό, όμως, συμβαίνει 

ακόμα και όταν προσληφθεί κάποιο άτομο με αναπηρία σε μια θέση εργασίας να 

αντιμετωπίζει πολύ συχνά τον κίνδυνο της απόλυσης. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;  

 

Μ:      Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα: η επιχείρηση μέσα στα πλαίσια του 

καπιταλιστικού συστήματος έχει τη δική της λογική, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα 

και δεν μπορεί να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, όσο και αν προσπαθούν να 

πείσουν ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν προς όφελος των εργαζομένων. Μια 

επιχείρηση λειτουργεί στη βάση του ατομικού κέρδους, ο επιχειρηματίας αποκομίζει 

κέρδη από την εκμετάλλευση της εργασίας και της παραγωγής που προέρχεται από 

τους εργαζόμενους. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι παράγουν 8, θα τους δώσει 5, όσο πιο 

λίγα μπορεί θα τους δώσει για να του μείνουν περισσότερα κέρδη. Όταν υπάρχει 

οικονομική ανάπτυξη είναι όλοι στα πάνω τους, υπάρχει κίνηση στην αγορά, 

αυξάνονται οι μισθοί, αυξάνεται η κατανάλωση, αυξάνεται η ζήτηση των προϊόντων 

και αναπτύσσεται ένας κύκλος που όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, όλοι μένουν 

ευχαριστημένοι. Σε περιόδους όμως κρίσης, όλα αυτά γυρίζουν στο ανάποδο. Τα 

άτομα με αναπηρία βρίσκονται τότε σε δυσμενέστερη θέση, γιατί ο επιχειρηματίας τι 

θα προτιμήσει; Όταν θα προχωρήσει σε απολύσεις, είτε θα απολύσει υψηλόμισθους 

είτε θα επιλέξει να αφήσει στην επιχείρηση του άτομα που θα μπορούν να του κάνουν 

διάφορες δουλειές. Υπεισέρχεται και ο παράγοντας που έχουμε δει τα τελευταία 

χρόνια, της εξειδίκευσης. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης στρέφονται πίσω οι 

επιχειρήσεις και θέλουν άτομα τα οποία θα έχουν τις ικανότητες να κάνουν δυο τρεις 

δουλειές που δεν τις έκαναν προηγουμένως, άρα είναι πιο δύσκολο για τα άτομα με 

αναπηρία να προσαρμοστούν σε μια τέτοια κατάσταση. Χωρίς πολλά λόγια, το άτομο 

με αναπηρία θα βρεθεί εκτός εργασίας.  

 

Ε:        Ποιά είναι η άποψη σου για τις γυναίκες με αναπηρία; 

 

Μ:     Γυναίκες με αναπηρία! Όσο και αν νομίζουν ότι αποκτήσαν την ελευθερία 

τους… [γελά] εντάξει δεν είναι ίδιο όπως παλιά. Υπάρχουν διαφορές, αλλά 

εξακολουθεί το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο έχει αλυσοδέσει τη ζωή του 

ανθρώπου πάνω σε έναν οικονομικό μηχανισμό που λέγεται ελεύθερη οικονομία, να 

εμποδίζει την πλήρη απελευθέρωση της γυναίκας και την ισότιμη συμμετοχή της 

μέσα στην κοινωνία. Εκεί που έχει τις δυνατότητες η γυναίκα είναι εξαιρέσεις στον 

κανόνα, εξαρτάται από τον σύντροφο της τι αντιλήψεις έχει, το πόσο θα σταθεί δίπλα 

της χωρίς προκαταλήψεις και να κάνουν ένα καταμερισμό εργασίας των ευθυνών 

μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, έτσι ώστε να έχει και η γυναίκα τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιηθεί ή να μπορέσει να εξελιχθεί στο χώρο εργασίας της. Πόσο μάλλον 

για τις γυναίκες με αναπηρία, τα πράγματα εδώ γίνονται χειρότερα. 

 

Ε:     Το δεύτερο κομμάτι που ανάφερες ήταν η επαγγελματική κατάρτιση των 

ατόμων με αναπηρία. Ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, εάν το Κέντρο Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης Αναπήρων, που ιδρύθηκε το 1968, επιτέλεσε το στόχο του; Υπήρξαν 

οποιεσδήποτε αλλαγές;  
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Μ:    Όταν το Κ.Ε.Α.Α δημιουργήθηκε, λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια των 

κοινωνικών συνθηκών. Τα επαγγέλματα κατάρτισης που πρόσφερε ήταν τεχνικά 

επαγγέλματα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η οικονομία ήταν περισσότερο 

αγροτική. Εάν δεν είχαμε τα γεγονότα του 1974, η πορεία της κυπριακής κοινωνίας 

θα ήταν πιθανά διαφορετική από αυτή που έχει πάρει. Θα είχαμε μια πιο αργή 

ανάπτυξη του καπιταλισμού και το Κ.Ε.Α.Α θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα στα 

κοινωνικά πλαίσια για περισσότερη χρονική διάρκεια. Τα γεγονότα όμως του 1974 

αποτέλεσαν σταθμό στην πορεία της κυπριακής κοινωνίας. Οι βίαιες αλλαγές 

άλλαξαν και την πορεία της κυπριακής οικονομίας, μαζί και της κοινωνίας. Η 

ανάπτυξη της οικονομίας αντλούσε ολοένα και περισσότερα εργατικά χέρια από τις 

αγροτικές περιοχές, οδηγούσε σε αστικοποίηση του πληθυσμού και μεγάλωνε την 

εργατική τάξη αριθμητικά σε βάρος της αγροτικής τάξης. Αυτές οι αλλαγές 

διαφοροποιούσαν και το είδος των επαγγελμάτων. Το Κ.Ε.Α.Α δεν ακολούθησε την 

πορεία των αλλαγών, συνέχισε να λειτουργεί ως εάν να μην συνέβαινε τίποτε γύρω 

του. Οι μελέτες που κατά καιρούς έγιναν ποτέ δεν μπήκαν σε εφαρμογή, φυλάγονταν 

στα συρτάρια των κυβερνητικών γραφείων. Τέτοιες μελέτες έγιναν από 

εμπειρογνώμονες του εξωτερικού στη 10ετία του 1970, ακολούθησαν άλλες με πιο 

πρόσφατη αυτήν του 2006 που έγινε με στόχο να καταγράψει και να προτείνει μέτρα 

ώστε το Κ.Ε.Α.Α να λειτουργεί με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής. 

Ούτε αυτή η μελέτη αξιοποιήθηκε από τους κυβερνώντες.  

Το Κέντρο είναι ένα ζωντανό παράδειγμα πλήρους αδιαφορίας και απουσίας 

πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία από πλευράς των εκάστοτε κυβερνώντων. Δεν 

εφαρμόζονταν οι κατάλληλες πολιτικές, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τις αλλαγές που 

συντελούνταν στον χώρο εργασίας για να μπορεί να φέρει σε πέρας τον ρόλο του που 

ήταν η επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση. Αναπόφευκτα ο χρόνος το 

οδηγούσε σε μαρασμό. Γι’ αυτό από κάποιο σημείο και μετά, νεκρώθηκε το κομμάτι 

της εκπαίδευσης και αποκατάστασης και παρέμεινε το κομμάτι της λειτουργίας 

προστατευόμενων εργαστηρίων. Δηλαδή, τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να 

ενταχθούν στο χώρο εργασίας θα πρέπει να έχουν ένα χώρο που να μπορούν να 

απασχολούνται. Αυτό είναι μια σημαντική πτυχή που θα πρέπει η πολιτεία να τη δει 

ζεστά σήμερα, είναι καιρός επιτέλους να δώσει την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία 

τα οποία βρίσκονται απομονωμένα στο σπίτι, παρά το ότι δεν έχουν οικονομικά 

προβλήματα σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια. Να δοθεί η δυνατότητα να βγουν 

έξω, να συναναστραφούν με άλλους, να πάνε σε ένα χώρο να απασχοληθούν και να 

επιστρέψουν στο σπίτι όπως όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους. Θα πρέπει 

να υπάρχει αυτός ο χώρος απασχόλησης. Ό,τι και να γίνει στο χώρο της 

επαγγελματικής αποκατάστασης, κάποια άτομα με αναπηρία δεν θα μπορέσουν να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η μελέτη έγινε το 2006 ακριβώς για να ιδωθούν 

γενικά οι ανάγκες με βάση τα σημερινά δεδομένα και να γίνουν προτάσεις για 

αλλαγές στο ρόλο και χώρο του Κέντρου. Δυστυχώς και αυτή η μελέτη μπήκε στο 

συρτάρι γιατί οι κυβερνώντες τότε αποφάσισαν, παρότι δεν τολμούσαν να το πουν, 

αλλά το αφήναν να διαρρεύσει και αν το ερευνήσει κανείς είμαι σίγουρος πως θα βρει 

αποφάσεις που το λένε, ότι είχαν αποφασίσει να κλείσει το Κέντρο. Αλλά για 
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κάποιους λόγους δεν έγινε. Ο ένας λόγος είναι γιατί έφερε ένσταση η πολεοδομία για 

λόγους κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή. Αυτή η αντίρρηση οδήγησε σε 

μια καθυστέρηση της υλοποίησης της απόφασης και μετά μπήκαμε σε προεκλογική 

περίοδο, οπόταν αντιλαμβάνεστε ότι προεκλογικά πολλά πράγματα παρασιωπούνται, 

μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές. Έτσι παρέμεινε η κατάσταση ως έχει, το Κέντρο 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε μιαν κατάσταση φθοράς λόγω του χρόνου. Αν δεν 

υπάρξουν κάποιες πολιτικές προς την κατεύθυνση που είπαμε προηγουμένως και να 

αξιοποιηθεί ο χώρος… Για την ώρα δεν φαίνεται να τροχοδρομείται οποιαδήποτε 

πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Αν  δεν συμβεί κάτι τέτοιο είναι ζήτημα χρόνου 

από μόνο του να κλείσει το Κέντρο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ήδη φεύγουν 

άτομα από μέσα, δεν έρχονται άλλα, ήδη αφυπηρετούν άτομα και δεν πληρώνονται οι 

θέσεις. 

Ε:   Ας μιλήσουμε τώρα για το Νόμο της ποσόστωσης που ψηφίστηκε πρόσφατα. 

Ποια είναι τα αποτελέσματα και ποιες είναι οι αδυναμίες που εμφανίστηκαν κατά την 

εφαρμογή του;  

 

Μ:      Ο Νόμος της ποσόστωσης μπορεί να κριθεί ως ένας καλός Νόμος, αλλά δεν 

αγγίζει σοβαρά το θέμα της εργοδότησης των ατόμων με αναπηρία. Γιατί; Ο Νόμος 

αυτός περιορίζεται στην εκπαιδευτική Υπηρεσία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

υπάρχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα. Τα προηγούμενα όμως χρόνια, 

δηλαδή, το παρελθόν δεν προετοίμασε το παρόν έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία ή 

ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία να έχουν ακαδημαϊκά προσόντα, όχι γιατί 

δεν έχουν την ικανότητα αλλά γιατί τα εμπόδισε η κοινωνία, με τους θεσμούς της και 

τις πολιτικές που ακολούθησαν ή δεν ακολούθησαν οι κυβερνήσεις.  

 

Ε:     Από τη μελέτη του αρχειακού υλικού φαίνεται πως το αίτημα των ατόμων με 

αναπηρία για νομοθετική ρύθμιση υπάρχει από το 1998, ποιοί είναι οι λόγοι κατά την 

άποψη σου που το Κράτος για πολλά χρόνια δεν ανταποκρινόταν στο αίτημα αυτό; 

 

Μ:      Εεε. Είναι περισσότερο οι φοβίες των τεχνοκρατών και κατ’ επέκταση των 

πολιτικών τους προϊσταμένων. Και εδώ ερχόμαστε πάλι στην αντίληψη περί 

αναπηρίας. Εφόσον στον πυρήνα της σκέψης τους η αναπηρία είναι κάτι το αρνητικό, 

πώς θα μπορέσουν να αποδεχτούν την πραγματικότητα που λέει ότι το άτομο με 

αναπηρία έχει τις ίδιες πνευματικές ικανότητες με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Από 

τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αντίληψη, υπάρχει και η φοβία· θα βάλω στο 

εκπαιδευτικό σύστημα υποδεέστερους καθηγητές; Άσχετα με το ότι υπάρχει ένα 

ποσοστό εκπαιδευτικών που για διάφορους λόγους δεν θα έπρεπε να βρίσκεται μέσα 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, άσχετα με το ότι εκπαιδευτικοί άτομα με αναπηρία όταν 

δεν εμποδίζονται μπορούν να αποδώσουν καλύτερα, όχι επειδή είναι άτομα με 

αναπηρία αλλά επειδή η απόδοση των ανθρώπων δεν είναι ίδια. Πού να έχουν τώρα 

έναν τυφλό, έναν άνθρωπο πάνω στο τροχοκάθισμα μέσα στα πόδια τους! Να, ποιο 

είναι το κύριο εμπόδιο. Επίσης, ήταν εκείνη όλη η ουρά η οποία ήταν στη λίστα 

αναμονής για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, υπεισέρχεται δηλαδή και ο 

παράγοντας του ανταγωνισμού και των συμφερόντων, οι κοινωνικές ευαισθησίες 
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πάνε περίπατο. Είναι μια άθροιση παραγόντων που συνηγόρησαν στο να 

καθυστερήσει αυτός ο Νόμος. Το ότι η ψήφιση του νόμου θα επηρέαζε συγκεκριμένη 

μικρή ομάδα ατόμων με αναπηρία, δεν ασκείτο και τόση πίεση στην ηγεσία του 

αναπηρικού κινήματος για να ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις για να ψηφιστεί.  

 

Ε:      Πότε, Μιχάλη, αφαιρέθηκε το κώλυμα αρτιμέλειας από τις αιτήσεις της 

Δημόσιας Υπηρεσίας; 

 

Μ:      Άρχισαν να προσλαμβάνονται άτομα με αναπηρία στην δημόσια Υπηρεσία και 

για μερικά ακόμα χρόνια υπήρχε αυτή η ερώτηση της αρτιμέλειας στα έντυπα 

αιτήσεων, παρότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Νομίζω αφαιρέθηκε γύρω στο 1985-1986.  

 

Ε:     Ας περάσουμε στο επόμενο ερώτημα, που είναι το Σύστημα Αξιολόγησης της 

Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας, ένα Έργο που υλοποιείται από το Τ.Κ.Ε.Α.Α.. 

Θα ήθελα να μου πεις την άποψη σου και την άποψη του αναπηρικού κινήματος γι’ 

αυτό το Έργο. 

 

Μ:    Είναι ένα σύστημα το οποίο προκαλεί, προκάλεσε και θα προκαλέσει συζήτηση. 

Δεν υπάρχει ακόμα ομοιόμορφη άποψη του αναπηρικού κινήματος, παρότι όταν για 

πρώτη φορά μπήκε το ζήτημα μπροστά στην ΚΥΣΟΑ έγινε κάποια συζήτηση με το 

Υπουργείο Εργασίας, δεν υπήρχε τότε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, υπήρχαν 

διαφορετικές απόψεις από τότες, δώσαμε συγκατάθεση κάτω από προϋποθέσεις. 

Σήμερα, που είναι πιο ζεστά τα πράγματα, βγαίνουν στην επιφάνεια και αρχίζουν να 

διακρίνονται οι διαφορετικές αντιλήψεις.  

 

Ε:       Υπάρχουν σήμερα συζητήσεις μαζί με το Τ.Κ.Ε.Α.Α; 

 

Μ:    Από πλευράς του Τμήματος θεωρείται ότι γίνεται. Από πλευράς της ΚΥΣΟΑ, 

στην πλειοψηφία, υπάρχει η άποψη ότι αυτή η διαβούλευση δεν γίνεται, μας φέρνουν 

προειλημμένες αποφάσεις και βασικά μας ενημερώνουν και ζητούν την συγκατάθεση. 

Ακόμα και σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει ομοφωνία στη Συνομοσπονδία. Αυτό δεν 

είναι τυχαίο, είναι γιατί διανύουμε μιαν περίοδο στην οποία αρχίζουν δειλά-δειλά οι 

διάφοροι παράγοντες να κάνουν την εμφάνισή τους και να φέρνουν στην επιφάνεια 

διαφορετικές αντιλήψεις. Πολλά κοινωνικά ζητήματα που στην περίοδο της 

οικονομικής ανάπτυξης αποκοιμήθηκαν, έρχονται σήμερα στο προσκήνιο με έντονες 

διαφωνίες. Το αναπηρικό κίνημα είναι πλέον μέρος της κοινωνίας και δεν θα μείνει 

ανεπηρέαστο. Ζούμε λοιπόν σε αυτή την περίοδο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό 

το πράγμα, αλλά έτσι λειτουργούν αυτές οι διεργασίες. Σιγά-σιγά οι διαφωνίες θα 

αφήσουν πίσω τους τη θολούρα και οι απόψεις θα αποκρυσταλλωθούν. Αν κάποιος 

ψάξει τους χαιρετισμούς που έγιναν από τους Προέδρους των Οργανώσεων στην 

Γενική Συνέλευση της ΚΥΣΟΑ, θα διακρίνει μέσα τους το σπέρμα των διαφορετικών 

αντιλήψεων. Το προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης ταράζει τα νερά, άπτεται όλων 

των ζητημάτων που αφορούν την αναπηρία, γι’ αυτό και προκαλεί τη σκέψη ατόμων 

με αναπηρία, στελεχών του αναπηρικού κινήματος.  
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Τώρα, ποιά είναι η δική μου αντίληψη για το I.C.F. Όταν έφεραν μπροστά μας το νέο 

σύστημα αξιολόγησης ήταν η οικονομία στα πάνω της, και στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό. Μέσα σε τέτοιαν οικονομική ανάπτυξη, θα μπορούσε κάποιος να πει πως 

η εφαρμογή του θα έφερνε κάποια οφέλη για τον κόσμο των αναπήρων. Βέβαια, αυτό 

θα ήταν απόλυτα εξαρτημένο με το πώς η ηγεσία του αναπηρικού κινήματος θα το 

αξιοποιούσε για να ασκήσει τις αναγκαίες πιέσεις προς την κυβέρνηση. Με το 

ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης τον Σεπτέμβρη του 2008, αυτή η 

περιορισμένη πιθανότητα εξανεμίστηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση στην περίοδο 

οικονομικής κρίσης να ωφεληθούν τα άτομα με αναπηρία από την εφαρμογή ενός 

τέτοιου συστήματος. Το πρόβλημα δεν είναι με την αξιολόγηση της αναπηρίας. Το 

πρόβλημα είναι η αξιολόγηση της λειτουργικότητας· εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί 

είναι η διαφωνία μας. Έχω μελετήσει το υλικό που μας έχουν δώσει και έχω 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τέτοιες αξιολογήσεις δεν έχουν τίποτα απολύτως να 

προσφέρουν στα άτομα με αναπηρία της Κύπρου. Αν αυτό το σύστημα εφαρμοστεί, 

ιδιαίτερα αν εφαρμοστεί χωρίς αντιδράσεις, θα βάλει μπρος μια διαδικασία, που 

μελλοντικά θα ζημιώσει το αναπηρικό κίνημα στην Κύπρο. Όταν οι αυταπάτες 

εξανεμιστούν και οι συνέπειες γίνουν αντιληπτές, τότε θα είναι αργά, ενώ οι 

συνέπειες θα έχουν ήδη βαρέσει τους ώμους των ανυποψίαστων ατόμων με αναπηρία. 

Αντί αυτό το Σύστημα Αξιολόγησης να βοηθά στο να αφαιρεθεί το στίγμα της 

αναπηρίας, το επαναφέρει, οδηγώντας μας προς τα πίσω. Εξατομικεύει σε μεγάλο 

βαθμό την αναπηρία και δεν καταφέρνει να απομακρυνθεί από τις παλιές αντιλήψεις 

που έβλεπαν την αναπηρία ως πρόβλημα του ατόμου, παρά το ότι συνδέει τη 

λειτουργικότητα του ατόμου με το περιβάλλον.  

Η  εξατομίκευση της λειτουργικότητας είναι αχρείαστη. Ακολουθώντας τη λογική 

που διέπει το ίδιο το Σύστημα Αξιολόγησης, αυτή η αχρηστία γίνεται πιο έντονη. 

Γιατί; Έχουμε να κάνουμε με ζωντανούς οργανισμούς, η λειτουργικότητα του 

ανθρώπου αλλάζει συνεχώς, αλίμονο αν συνέβαινε το αντίθετο. Άρα, πώς θα 

βοηθήσει το άτομο με αναπηρία; Ή μήπως θα το θέσει κάτω από συνεχή αξιολόγηση 

της λειτουργικότητάς του; Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, όπως γράφουν και οι ίδιοι 

οι προωθητές του Έργου, και η εφαρμογή του δύσκολη, αφού θα χρειαστεί να γίνουν 

μια σειρά πραγμάτων για να προετοιμαστεί η εφαρμογή του. Και αυτό την ίδια ώρα 

που υποτίθεται επιζητείται απλούστευση διαδικασιών. Δυστυχώς, στον κόσμο που 

ζούμε, πράγματα απλά γίνονται πολύπλοκα. Οι προσπάθειες για εξατομικευμένες 

πολιτικές, πέραν του ότι δεν έχουν πιθανότητες επιτυχίας γιατί οι εξατομικευμένες 

πολιτικές είναι ανεφάρμοστες, στιγματίζουν και το ίδιο το άτομο, το κρατούν 

εξαρτημένο. Οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι; Όχι, ο κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή 

οντότητα της οποίας οι ικανότητες καθορίζονται από τις συνθήκες διαβίωσης. Δεν 

αξιολογείται η λειτουργικότητα των ανθρώπων, απλά με τη διαφορετικότητα τους 

λειτουργούν μέσα σε ένα καλό ή κακό γενικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται από 

τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας. Γιατί δηλαδή στην περίπτωση των ατόμων με 

αναπηρία χρειάζεται η αξιολόγηση της λειτουργικότητας τους, για να εφαρμόσει 

δήθεν το Κράτος πολιτική; Για παράδειγμα, ενός ατόμου με παραπληγία ή 

τετραπληγία που σήμερα εργοδοτείται στην Τράπεζα, αξιολόγησε οποιοδήποτε 

σύστημα τη λειτουργικότητα του; Όχι, βέβαια. Τον αξιολόγησε ο εργοδότης κατά 
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πόσο έχει τα προσόντα που η θέση απαιτεί, και αφού έκρινε ότι αυτό το άτομο έχει 

τις ικανότητες και τα προσόντα και δεν εμποδίζεται να μπει στο χώρο εργασίας, το 

προσέλαβε. Τόσο απλό είναι το ζήτημα! Προς τι λοιπόν η αξιολόγηση της 

λειτουργικότητας; Οι όποιες δικαιολογίες, και υπάρχουν τέτοιες, είναι κουραφέξαλα. 

Έρχεται το I.C.F που στον πυρήνα του έχει το ιατρικό μοντέλο και υιοθετεί τα 

επιτεύγματα του αναπηρικού κινήματος που πέτυχε στον αγώνα του από τη δεκαετία 

του 1960 ενάντια στη λογική του ιατρικού μοντέλου, τα παντρεύει αυτά τα δυο και 

τους δίνει και ένα μωρό που το βαφτίζει βιοψυχοκοινωνικό. Επηρεάζεται η 

ψυχολογία; Σαφώς και επηρεάζεται. Υπάρχει πρόβλημα κατάθλιψης; Σαφώς και 

υπάρχει; Αλλά γιατί! Μήπως αυτά δεν συμβαίνουν στους υπόλοιπους ανθρώπους; 

Όταν ένα ζευγάρι χωρίζει δεν επηρεάζεται η ψυχολογία των ιδίων και των παιδιών 

τους; Όταν άνθρωποι χάνουν δικό τους αγαπημένο πρόσωπο δεν επηρεάζεται η 

ψυχολογία τους; Οι μακροχρόνια άνεργοι δεν πέφτουν σε κατάθλιψη; Ο γυναικείος 

πληθυσμός που ήταν αποκλεισμένος στο σπίτι δεν αντιμετώπιζε το πρόβλημα της 

κατάθλιψης; Ε, λοιπόν όταν ο άνθρωπος εμποδίζεται από το να λειτουργεί σε αρμονία 

με την κοινωνία στην οποία ζει, θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Κι αυτά τα 

προβλήματα είναι συμπτώματα, είναι αποτέλεσμα και όχι αιτία για την αναπηρία. Και 

για να τελειώνουμε μια και έξω, για να αφαιρεθούν τα εμπόδια δεν χρειάζεται καμιά 

αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ατόμου.   

 

Ε:   Υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή του πιο πάνω έργου για την απασχόληση των 

ατόμων με αναπηρία;  

 

Μ:    Κανένα. Ό,τι υπάρξει στον τομέα της απασχόλησης δεν θα έχει καμία σχέση με 

το I.C.F. Απεναντίας, προβλέπω ότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Θα προσθέσει 

περισσότερα εμπόδια. Δεν αφήνει ανοιχτή την προοπτική για να πάρουμε ένα βήμα 

παραπέρα την αντίληψη της κοινωνίας στο ότι τα άτομα με αναπηρία όταν πάψουν να 

εμποδίζονται δομικά στο περιβάλλον και νοητικά στην αντίληψη της αναπηρίας θα 

πάψουν να είναι ανάπηρα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το Σύστημα Αξιολόγησης 

προβλέπει ενημέρωση των πάντων και γενικά διαφώτιση της κοινωνίας, με λαμπρές 

εκδηλώσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο ακόμα και σε ευρωπαϊκά έντυπα για την 

έναρξη του Έργου. Τι διαφώτιση θα κάνει και να είναι θετική ως προς την αναπηρία; 

Ότι θα πρέπει να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα; Ότι ο Α ή ο Β είναι λειτουργικός 

υπό προϋποθέσεις; Είναι λειτουργικός μέτρια ή βαριά; Θα μετρούν τη 

λειτουργικότητα του ατόμου όπως μετρούν τη ζιβανία με τα γράδα για να 

καταγράψουν την περιεκτικότητά της σε αλκοόλ, αν είναι δηλαδή ψηλή, μέτρια ή 

χαμηλή ή αν είναι πόρακος, δηλαδή υποδεέστερης ποιότητας που δεν μπορεί να 

διοχετευτεί στην αγορά; Ξέρετε, οι μονάδες μέτρησης είναι στενά συνδεδεμένες με το 

κέρδος και τη ζημιά, δηλαδή με το εμπόριο και το εμπόρευμα. Εξάλλου το I.C.F 

υιοθετεί το ιατρικό μοντέλο που αντιμετώπιζε το ανθρώπινο σώμα ως μηχανή και την 

αναπηρία ως βλάβη του σώματος (μηχανής). Δεν με εκπλήσσει λοιπόν που οι 

επινοητές του προτεινόμενου συστήματος αξιολόγησης εφεύραν και μονάδα 

μέτρησης της λειτουργικότητας του ανθρώπου. Τώρα, σε σχέση με την απασχόληση 

των ατόμων με αναπηρία, επειδή τα προβλήματα της επαγγελματικής αποκατάστασης 
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δεν οφείλονται στην απουσία ενός αξιόπιστου και επιστημονικού, όπως μας το 

παρουσιάζουν, συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας και της λειτουργικότητας, 

δεν έχει τίποτε απολύτως να προσφέρει. Θα βοηθήσει όμως επαγγελματικά αυτούς 

που το προωθούν προς πώληση και εκείνους που θα βρουν μια βολική επαγγελματική 

καρέκλα σε ένα εν δυνάμει γραφειοκρατικό μηχανισμό. Αυτοί που το υιοθετούν 

μπορεί να πιστεύουν πως πραγματικά θα βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία, αλλά αυτό 

θα αποδειχτεί πλάνη, αν τελικά εφαρμοστεί το προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης 

της Λειτουργικότητας. 

 

Ε:         Ποια ήταν η ανάγκη για να εφαρμοστεί αυτό το Έργο; 

 

Μ:     Ένα από τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος ήταν να βρεθεί τρόπος έτσι 

που τα άτομα με αναπηρία να πηγαίνουν στο ιατροσυμβούλιο μόνο μια φορά. Γι’ 

αυτό και ζητούσαμε έκδοση κάρτας αναπηρίας. Δεν υπάρχει νόημα να παραπέμπεται 

το άτομο ξανά και ξανά ιατροσυμβούλιο όταν θα υποβάλει την οποιαδήποτε αίτηση. 

Στις συζητήσεις που είχαμε με τους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών, για 

το σχέδιο αφορολόγητου τότε αυτοκινήτου, καταφέραμε μετά από πολλές 

προσπάθειες να δεχτούν το πιο απλό πράγμα: δεν γίνονται θαύματα. Έναν 

ακρωτηριασμένο χέρι ή πόδι, πάει τελείωσε δεν θα βλαστήσει. Η παραλυσία είναι 

παραλυσία. Θαύματα γίνονταν επί εποχής του Χριστού. Με την αφυπηρέτηση όμως 

των λειτουργών, αφυπηρέτησαν και τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Οι 

αντικαταστάτες τους, ήλθαν με τις ίδιες στενές αντιλήψεις.  

Η αποφυγή των πολλών ιατροσυμβουλίων χρησιμοποιείται σήμερα ως δικαιολογία 

για εφαρμογή του I.C.F. Το ερώτημα είναι, γιατί χρειάζεται ένα τόσο πολύπλοκο 

σύστημα για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα; Σήμερα, υπάρχει ένα Τμήμα που 

χειρίζεται όλα τα Σχέδια. Γιατί αυτό το Τμήμα δεν παίρνει απλά την απόφαση να 

στέλνει το άτομο μόνο μια φορά στο ιατροσυμβούλιο; Γιατί να τον στείλει τρεις 

φορές επειδή υπόβαλε τρεις αιτήσεις! Μας λένε πως με την εφαρμογή του I.C.F θα 

έχουμε μιαν ολιστική αντιμετώπιση της αναπηρίας του ατόμου, που θα στηρίζεται 

στην καθόλα επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση και που δεν θα μπορεί να 

αμφισβητηθεί από κανένα. Έτσι, θα λυθεί και το πρόβλημα μια και έξω. Προσέξτε 

κάτι. Έχουμε να διαχειριστούμε μιαν ομάδα ανθρώπων, δηλαδή ζωντανών 

οργανισμών. Ζούμε σε μια ζωντανή διαδικασία, διαφορετικά θα ήμασταν νεκροί, 

απλά δεν θα υπήρχαμε. Πώς μπορείς να αξιολογείς τη λειτουργικότητα ενός ατόμου 

σήμερα και να μιλάς για ολιστική αντιμετώπιση, αφού στην πορεία θα εξελίσσεται, 

μαζί του και η λειτουργικότητα. Άρα δεν μπορείς να μιλάς για ολιστική 

αντιμετώπιση, μιαν και έξω - κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει αντίφαση. Μέσα στο υλικό 

που μας έδωσαν και το μελέτησα, αναφέρεται κάπου και συνδέει την υιοθέτηση του 

I.C.F από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με την περίοδο του 2000-2001. Δεν 

είναι άσχετη αυτή η σύνδεση. Εκείνην την περίοδο ο νεοφιλελευθερισμός ανθούσε 

στην παγκόσμια οικονομία. Ήταν η περίοδος όπου οι ιθύνοντες της ελεύθερης 

οικονομίας της αγοράς δημιουργούσαν τα τοξικά προϊόντα, όπως οι ίδιοι τα 

ονόμασαν. Ε, λοιπόν με τον ίδιο τρόπο κρίνω ότι και το I.C.F είναι ένα τοξικό προϊόν. 

Αλλά εκείνοι τη δουλειά τους κάνουν· εντόπισαν μιαν ευκαιρία και έφτιαξαν το 
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προϊόν τους. Το I.C.F μπορεί να είναι υιοθετημένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, αλλά δεν είναι για τα άτομα με αναπηρία. Είναι ένα σύστημα αξιολόγησης 

για να μετρήσουν τα κράτη την υγεία του πληθυσμού τους, να μετρήσουν την υγεία 

μιας κοινωνίας.  Πράγμα αδύνατο, ανεφάρμοστο μέσα στα πλαίσια τα καπιταλιστικά. 

Κανένα Κράτος δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να μετρήσει και να αξιολογήσει 

το βαθμό της υγείας της κοινωνίας. Γι’ αυτό και η εφαρμογή του είναι περιορισμένη 

και όπου εφαρμόστηκε, εφαρμόστηκε μόνο σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό 

εξάγεται και από τους πίνακες που παραθέτονται στο ίδιο το προτεινόμενο Έργο.  

 

Ε:       Αυτό το Έργο αντίκειται στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε κατά τη γνώμη σου; Θα 

αποτελέσει ένα επιπλέον εμπόδιο στην εφαρμογή της Σύμβασης του Ο.Η.Ε;  

 

Μ:    Η πρόσφατη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έχει μια 

φιλοσοφία. Στην ουσία καταγράφει όλα τα δικαιώματα που λογικά θα πρέπει να έχει 

ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Δεν είναι τίποτα περισσότερο 

και τίποτα λιγότερο. Αυτά τα αυτονόητα, τα οποία η καπιταλιστική κοινωνία δεν 

μπορεί να προσφέρει στους πολίτες της, καταγράφονται στη Σύμβαση και καλούνται 

τα Κράτη να εφαρμόσουν πολιτική για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο να 

αποδοθούν αυτά τα δικαιώματα στους δικαιούχους. Πώς θα μπορέσει να βοηθήσει 

την υλοποίηση της Σύμβασης ένα σύστημα το οποίο στρέφει πίσω την αντίληψη περί 

αναπηρίας, βάζει φραγμούς στην κοινωνία στο να προχωρήσει και να αναγνωρίσει τα 

πραγματικά αίτια που προκαλούν την αναπηρία· να οργανώσει τους οικονομικούς της 

πόρους για να διαχειριστεί την αναπηρία, έτσι που να αφαιρεθούν κονδύλια από τον 

τομέα της υγείας, αφού θα έλθει ως αποτέλεσμα της σωστής διαχείρισης της 

αναπηρίας που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις υποδομές για πραγματική 

ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Άρα δεν θα χρειαστεί επιδοματική 

πολιτική, άρα θα αποφορτιστεί η ψυχολογία του ατόμου με αναπηρία από εκείνο όλο 

το βάρος και θα φύγουν οι διάφορες ανωμαλίες οι οποίες προκύπτουν από αυτό το 

βάρος. Είναι σήμερα επιστημονικά αποδεδειγμένες οι επιπτώσεις του κοινωνικού 

αποκλεισμού στην υγεία, και αυτό μεταφράζεται σε κόστη. Αυτοί που ασκούν 

εξουσία παραβλέπουν αυτές τις υποδείξεις και δεν μας επιτρέπουν να είμαστε 

αισιόδοξοι ότι θα χρησιμοποιήσουν το Σύστημα για να αποδώσουν τα αυτονόητα 

δικαιώματα στους πολίτες άτομα με αναπηρία. Αυτό το Σύστημα θα χρησιμοποιηθεί 

από τις Κυβερνήσεις για να κάνουν περικοπές. Είσαι άτομο με αναπηρία και η 

λειτουργικότητά σου είναι εντάξει, πήγαινε κύριε μου να βρεις δουλειά, ανεξάρτητα 

αν υπάρχουν οι προοπτικές να βρεις δουλειά ή όχι. Άρα, τέρμα και τα επιδόματα και 

όλα, πήγαινε να δουλέψεις να ζήσεις.  

Με την ευκαιρία, ας πούμε λίγα λόγια για την ίδια τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το περιεχόμενο της είναι το προϊόν μιας 

μακρόχρονης διεκδίκησης του αναπηρικού κινήματος. Παρά το ότι η Σύμβαση δίνει 

επαρκή νομική βάση, εν τούτοις στην πράξη είναι κάτι το ζητούμενο, το ποθούμενο. 

Οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές ηγεσίες ανεπτυγμένων κοινωνιών, όπως είναι οι 

ευρωπαϊκές, επενδύουν ιδεολογικά και πολιτικά στην προβολή ανθρωπιστικών αξιών, 

προχωρούν ακόμα και στην αναγνώριση και αποδοχή αιτημάτων που σχετίζονται με 
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δικαιώματα του ανθρώπου, ειδικά των αποκαλούμενων ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων. Ενισχύουν έτσι την εικόνα τους και τη διαδικασία διασφάλισης της 

κοινωνικής συνοχής ανέξοδα, αφού δεν εξυπακούεται άμεση υλοποίηση των όσων 

προκύπτουν από τη Σύμβαση.  

Αν ο πολιτικός και κοινωνικός συσχετισμός δυνάμεων και παραγόντων που οδήγησε 

στη συνομολόγηση της Σύμβασης δεν μεταβαλλόταν, θα μπορούσαμε να ελπίζουμε 

σε κάποιαν εξαργύρωση. Δυστυχώς, αυτός ο συσχετισμός μεταβλήθηκε, λόγω της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που βάλλει κατά του χαρακτήρα των ευρωπαϊκών 

καθεστώτων, τον οποίο αλλοιώνει, και μαζί του βέβαια αλλοιώνεται και η ερμηνεία 

των αξιών. Από όποια σκοπιά κι αν δούμε το θέμα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

πως συχνά η κοινωνία ορίζει ως θεμελιώδεις αξίες κάτι που δεν μπορεί να σεβαστεί. 

Από αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να ξεφύγει η Κύπρος. Ό,τι γίνεται από τη σημερινή 

και την αυριανή κυβέρνηση θα παραμένει στο τυπικό. Οτιδήποτε περισσότερο θα 

εξαρτηθεί από το πώς το οργανωμένο κίνημα των ατόμων με αναπηρία θα 

αξιοποιήσει την Σύμβαση, και το πόσο διεκδικητικό θα είναι. 

 

Ε:    Λίγο πολύ έχουμε ολοκληρώσει τα θέματα που είχαμε προς συζήτηση. Είναι κάτι 

που θέλεις να προσθέσεις και θα ήθελες να βγει προς τα έξω από την έρευνα;  

 

Μ:         Ένα πράγμα πρέπει να προσέξουν τα άτομα με αναπηρία, όπως και όλος ο 

κόσμος. Ζούμε σε μιαν κοινωνία που στηρίζει τη λειτουργία της σε ένα σύστημα 

ανταγωνιστικό, εκμεταλλευτικό και αναπόφευκτα βιώνουμε την εκμετάλλευση. 

Είμαστε όμως αναγκασμένοι να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, ποτέ να 

μην σκύψουν το κεφάλι, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Βασικότερο δικαίωμα, το 

οποίο καθορίζει και την κοινωνική τους ένταξη, είναι να βρίσκονται σε ένα χώρο 

εργασίας, να βρίσκονται σε μια δραστηριότητα, γιατί αυτό θα τους βάζει μέσα στη 

λειτουργία της κοινωνίας, όποια και αν είναι αυτή, κατά περιόδους είναι καλύτερη, 

κατά περιόδους είναι χειρότερη, αλλά θα είναι μέσα στο ρεύμα του καλού και του 

κακού. Έρχονται μέρες δύσκολες και θα πρέπει να γυρίσουμε ξανά στις Οργανώσεις 

μας και να ασκήσουμε πίεση στις ηγεσίες. Είναι ανάγκη να αποκτηθεί ξανά η επαφή, 

κάτι που έχει χαθεί, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανώσεων με τα 

μέλη τους, για να μπορέσει πλέον να πάρει μια αντίστροφη πορεία ο αγώνας του 

αναπηρικού κινήματος. Περνούμε μια φάση όπου θα διαμορφώσει ξανά την νέα του 

πολιτική, ήδη νομίζω ότι έγινε το πρώτο βήμα με το νέο Δ.Σ της ΚΥΣΟΑ, είναι στα 

πρώτα του στάδια, είναι θολά ακόμα τα πράγματα, πολύ δύσκολες οι καταστάσεις 

που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το μέλλον θα δείξει. 

 

Ε:       Σε αυτό το σημείο θα ήθελα ξανά να σε ευχαριστήσω ειλικρινά για το χρόνο 

που διέθεσες, για τη συνέντευξη που μου παραχώρησες και θέλω να προσθέσω ότι η 

συνεισφορά σου στην έρευνα είναι για μένα σημαντική και θα προσπαθήσω, με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, να αξιοποιήσω στην έρευνα μου τα όσα μου έχεις πει. 

 

Μ:         Και εγώ ευχαριστώ, που είχες την καλοσύνη να με ακούσεις. 
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[Η συζήτηση κλείνει με θετικό κλίμα μεταξύ του συνεντευξιαζόμενου και της 

ερευνήτριας. Στη συνέχεια συζητήθηκαν κάποια σημεία περαιτέρω τα οποία είναι πιο 

κάτω]. 

 

Ε:       Τα επιδόματα αποτελούν αντικίνητρο για την απασχόληση των ατόμων με 

αναπηρία; 

 

Μ:    Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο είναι το ερώτημα. Στα παλιά τα χρόνια 

ζητούσαμε δουλειά και δουλειά δεν μας έδιναν. Άνθρωποι που αποκτούσαν αναπηρία 

και μπορούσαν να συνεχίσουν την εργασία τους προσπαθούσαν να παραμείνουν στη 

δουλειά τους. Αυτό επιδιώκαμε και ως άτομα και ως Οργανώσεις. Εκείνα όμως τα 

χρόνια δεν ήμασταν μαθημένοι στα έτοιμα. Όχι μόνο έπρεπε να συντηρήσουμε τον 

εαυτό μας, έπρεπε να βοηθήσουμε και την οικογένειά μας. Αλλιώτικες τότε οι 

συνθήκες, αλλιώτικα ωρίμαζε ο άνθρωπος. Οι γενιές που ακολούθησαν μεγάλωσαν 

και μεγαλώνουν διαφορετικά και μπορούμε να πούμε ότι μαθαίνουν στα έτοιμα και 

χωρίς ευθύνες. Κι αυτό δεν είναι κατηγορία στις σημερινές γενιές. Σήμερα υπάρχουν 

άνθρωποι που προτίμησαν τη σύνταξη, ενώ μπορούσαν να συνεχίσουν την εργασία 

τους. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τους λόγους που τους οδήγησαν στη 

συγκεκριμένη απόφαση, ούτε και είναι ο κανόνας, μάλλον είναι εξαιρέσεις. Επίσης, 

προσωπικά γνωρίζω άτομο που, όταν βρήκε δουλειά που του πρόσφερε σιγουριά, 

προτίμησε τη δουλειά από τη σύνταξη. Πιστεύω πως είναι διάφοροι λόγοι που 

συντρέχουν για την απασχόληση ή μη των ατόμων με αναπηρία, πάντως δεν είναι τα 

επιδόματα. Το να ρίξουμε την ευθύνη στα επιδόματα, που στο κάτω-κάτω δεν είναι 

και πολλά, είναι το πιο εύκολο πράμα, αλλά αυτό σημαίνει πως από την μια δεν θα 

αναζητήσουμε τους πραγματικούς λόγους και από την άλλη θα θεωρήσουμε τα 

επιδόματα ως κάτι κακό που θα πρέπει να διορθωθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.   

 

Ε:      Πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα των ατόμων με αναπηρία από το Κράτος, 

πιστεύεις αποτελούν προτεραιότητα σήμερα; 

 

Μ:     Όχι, δεν αποτελούν προτεραιότητα και ούτε περιμένω πως θα αποτελέσουν στο 

μέλλον. Στα πλαίσια του καπιταλιστικού κράτους τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής 

δεν μπορούν να βρίσκονται σε προτεραιότητα – μπορούν μόνο να καλυτερεύουν ή να 

χειροτερεύουν, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και πάνω απ’ όλα τις πιέσεις 

που ασκούν οι οργανώσεις. Όταν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, κάποια 

θέματα προχωρούν με ελάχιστες πιέσεις, εξ’ άλλου το αστικό κράτος χρειάζεται να 

δείχνει και δημοκρατικό κοινωνικό πρόσωπο. Είναι γεγονός πως σήμερα τα πράγματα 

είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά μπορεί αυτό να θεωρηθεί ως 

απόδειξη προτεραιότητας; Νομίζω πως όχι. Παίζει ρόλο το ποια πολιτική δύναμη 

βρίσκεται στην εξουσία; Παίζει. Παίζει ρόλο σε ποια φάση βρίσκονται οι 

Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία; Παίζει. Μπορούσαν τα πράγματα να είναι 

καλύτερα; Μπορούσαν. Μπορούσε να ήταν χειρότερα; Μπορούσε. Δέκα χρόνια 

διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού, για παράδειγμα, τα θέματα που 

αφορούν τα άτομα με αναπηρία δεν προχώρησαν ούτε ένα βήμα. Ασκήθηκε πίεση 
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από τις Οργανώσεις; Όχι όσο έπρεπε ή όσον επιβαλλόταν. Στα χρόνια που 

ακολούθησαν, κάποια βελτίωση της κατάστασης σημειώθηκε. Η λειτουργία του 

Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με αναπηρία είναι ένδειξη αλλαγής 

στον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία από το 

Κράτος, αλλά και πάλιν αυτό δεν δηλώνει έστω πρόθεση προτεραιότητας. Αντανακλά 

περισσότερο την εξέλιξη του κυπριακού κράτους, αν και καθυστερημένα. 

 

Ε:    Φαίνεται από στατιστικά που έχω εντοπίσει τα άτομα με αναπηρία να δηλώνουν 

προτίμηση σε κατώτερα επαγγέλματα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Μιλήσαμε για 

την περίοδο μετά το 80 πες μου για τα χρόνια που ακολούθησαν και μετά τις αλλαγές 

που συντελέστηκαν. 

 

Μ:   Για να κατανοήσουμε αυτό που σήμερα συμβαίνει, θα πρέπει να γνωρίσουμε το 

παρελθόν. Κι όπως έχουμε ήδη πει, οι συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία 

δεν τους επέτρεπαν να ακολουθούν τις γενικότερες εξελίξεις της κοινωνίας. Η 

οικονομία αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς και μαζί της έφερνε και αλλαγές στο 

χώρο της εργασίας. Νέα επαγγέλματα προσθέτονταν και άλλα καταργούνταν, με την 

τάση να δημιουργείται ολοένα και περισσότερο ένα εργασιακό περιβάλλον όπου 

κυριαρχούν επαγγέλματα πνευματικής εργασίας παρά χειρονακτικής. Σήμερα 

απαιτούνται ακαδημαϊκά προσόντα και μάλιστα ενισχυμένα με μεταπτυχιακά. Οι 

άνθρωποι που στο παρελθόν δεν είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν τη διαδρομή 

απόκτησης αυτών των προσόντων, αναγκαστικά σήμερα αναζητούν εργασία σε 

επαγγέλματα που θεωρούνται κατώτερα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους 

με αναπηρία, ισχύει και για τους ανθρώπους χωρίς αναπηρία – απλά για τα άτομα με 

αναπηρία είναι πιο δύσκολο να εργοδοτηθούν.  


