
Ημερομηνία 4/1/1984 
 
Προς το Δ.Σ. της Ο.ΠΑ.Κ. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Όπως ξέρετε την ημέρα της Γ.Σ (9/10/1983) είχε δημιουργηθεί μια πολύ δυσάρεστος και 
προσβλητική για την Οργάνωση κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είχε συνέχεια και τις επόμενες 
μέρες, με αποτέλεσμα να γίνουν διάφορες συζητήσεις μέσα και έξω από το Συμβούλιον.  
 
Για μένα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα γιατί είμαστε μια οργάνωση με 55 περίπου ανθρώπους 
στην ίδια μοίρα. Με κοινά προβλήματα, πόνους και πόθους. Μια καλημέρα ένα χαίρετε, μια 
καλησπέρα ένα καληνύχτα έχουν κοπεί μεταξύ μας. Γιατί; Για λόγους καχυποψίας, για λόγους 
αντιπάθειας ο ένας προς τον άλλο (για μερικούς φυσικά), για λόγους διαφωνίας.  
 
Στις διάφορες συζητήσεις κατηγορήθηκα και υβρίστηκα άδικα. Τώρα που έχουν τακτοποιηθεί τα 
εκκρεμούντα θέματα και αρχίζει η δράση της Οργάνωσης για το νέο έτος 1983-1984 παραθέτω 
γραπτώς τις σκέψεις που είχα και έχω για μια βάση προς ριζική επίλυση των καυτών 
προβλημάτων όλων μας.  
 
Καλώ το Συμβούλιο να μελετήσει προσεκτικά και να προβληματιστεί πάνω σ’ αυτά που γράφω. 
Ζητώ όπως οι σκέψεις μου αυτές περαστούν μέσα στα φάιλ της Οργάνωσης. Υποβάλλω, επίσης, 
μετά μεγάλης μου λύπης προς ένδειξη διαμαρτυρίας για τα πιο πάνω την παραίτησή μου από το 
Δ. Συμβούλιο. 
 
Υποβάλλοντας την παραίτησή μου, δίδω το σύνθημα, τουλάχιστον την ώρα των συνεδριάσεων, 
να υπάρχει ψυχραιμία και ηρεμία. Να υπάρξει απόλυτος σεβασμός προς τις αποφάσεις της 
πλειοψηφίας. 
 
 
Μετά λύπης ο συνάδελφός σας 
 
Μιχάλης Δημοσθένους  
  



ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΣ 
 
Μετά το τέλος της ιατρικής περίθαλψης θα πρέπει να του παρασχεθούν τα καθημερινά 
ιατροφαρμακευτικά είδη που χρησιμοποιεί. Πρέπει ν’ αρχίσει σιγά-σιγά να μπαίνει κοινωνικά 
στη ζωή. 
 
Για να γίνει όμως εφικτό τούτο, πρέπει πρώτα να αποκτήσει το αναπηρικό καροτσάκι και μετά 
το αυτοκίνητο. Με αυτά τα δυο αντικαθιστά τα πόδια που έχει χάσει. Έτσι μπορεί να κινηθεί, να 
βγει έξω, να δει τα προβλήματα που υπάρχουν στη διακίνησή του και να βρει τους τρόπους 
επιλύσεώς τους που οπωσδήποτε υπάρχουν. Αποκτά πείρα, χειρίζεται καλύτερα το καροτσάκι, 
βλέπει ότι μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή του και να ξαναγίνει πάλι ένας 
δημιουργικός άνθρωπος. Αποδεικνύεται έτσι στον εαυτό του ότι η ζωή δεν σταμάτησε αλλά 
συνεχίζεται. Αναζωογονείται μέσα του το αίσθημα της ζωής κι αρχίζουν το ψυχολογικά 
προβλήματα να φεύγουν. Αυξάνεται το ενδιαφέρον του να ζήσει και βγαίνουν στην επιφάνεια 
όλες οι ανθρώπινες ανάγκες. Γίνονται διάφορες σκέψεις προς επίλυσή τους. Μεγάλο πρόβλημα, 
καθαρά οικονομικό. Ο μόνος τρόπος και σωστός είναι η δουλειά που θα του δώσει διπλή τροφή, 
υλική και ψυχική, όπως στον κάθε άνθρωπο. 
 
Σ’ αυτό το στάδιο θα πρέπει να δοθεί στον παραπληγικό δουλειά. Θα πρέπει το συντομότερο ν’ 
αποκατασταθεί επαγγελματικά. Λέω το συντομότερο γιατί μπαίνοντας σε μια δουλειά λύνονται 
αρκετά οικονομικά προβλήματα, γίνονται περισσότερες κινήσεις και επαφές με το κοινωνικό 
σύνολο και προπάντων παραγωγή. 
 
Αυτά είναι ένα δυνατό και σχεδόν τελειωτικό κτύπημα για τα ψυχολογικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει. Μετά την επαγγελματική αποκατάσταση ανεβαίνει για καλά στην επιφάνεια το 
στεγαστικό πρόβλημα. Μια στέγη, όχι σε Οικοτροφεία, ιδρύματα ή συγγενείς. Χρειάζεται και 
εδώ οικονομική βοήθεια για αγορά/ ενοικίαση ενός σπιτιού ή διαμερίσματος. Να μπορέσει να 
φτιάξει το δικό του νοικοκυριό ούτως ώστε να μπορεί να δεχτεί επισκέψεις από τ’ αδέλφια, 
συγγενείς και φίλους. Ιδιαίτερη φροντίδα δεν χρειάζεται, μπορεί να κάνει τα πάντα στο σπίτι 
μόνος του και έτσι γίνεται εντελώς ανεξάρτητος. 
 
Πιστεύω ότι σε αυτό το στάδιο φτάνει στο επίπεδο που βρίσκονται γενικά οι συμπολίτες του, 
ένα επίπεδο που θα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα της ζωής τα οποία αντιμετωπίζει κάθε 
οικογένεια, κάθε άνθρωπος του τόπου όπου ζει ο παραπληγικός. 
 
Αν όμως ο παραπληγικός φοιτά σε κάποιο σχολείο θα πρέπει να του παρασχεθεί η ανάλογη 
βοήθεια για να συνέχιση του σχολείου αυτού. Και αν ακόμα επιθυμεί και του επιτρέπει η 
μόρφωσή του, να υπάρξουν οι ευκαιρίες για περαιτέρω σπουδές.  
 
Είναι και ο τετραπληγικός στον οποίο εκτός από τα πιο πάνω χρειάζεται και φροντίδα για την 
περίπτωση τούτη είναι καλύτερα να μιλήσει κάποιος τετραπληγικός που ζει και αντιμετωπίζει ο 
ίδιος το πρόβλημα. 
  



ΑΝ Ο ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ή ΔΕΝ ΒΟΗΘΗΘΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 
ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ 

 
Αν ο παραπληγικός δεν μπορέσει να αποκτήσει αυτά που έχασε, εξ ανάγκης θα κλειστεί μέσα 
στο σπίτι, με πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Τα ψυχολογικά προβλήματα αντί να μειωθούν θα 
αυξηθούν, το ηθικό θα σπάσει,, η υπομονή θα χαθεί και βαθειά κατάθλιψη θα επέλθει. Τις 
περισσότερες ώρες θα τις περνά στο κρεβάτι, μη μπορώντας να κινηθεί, και έτσι αυξάνονται οι 
κίνδυνοι για κατακλύσεις. Αν δεν γίνει σωστή θεραπεία κινδυνεύει από μολύνσεις, πυρετούς, 
κλπ.  
 
Κλεισμένος στο σπίτι, γενικά ο οργανισμός δεν θα λειτουργά κανονικά, δεν θα παίρνει 
ικανοποιητικά υγρά και οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν μολύνσεις και πέτρες τόσο στην κύστη 
όσο και στα νεφρά. Μια καταστροφή των νεφρών σημαίνει μεταμόσχευση νεφρών (τεράστια 
οικονομικά έξοδα και μεγάλες δυσκολίες στην ανεύρεση άλλων νεφρών). Διαφορετικά εφόσον 
το αίμα δεν καθαρίζεται από τα ούρα δια μέσου των νεφρών θα είναι συνέχεια μολυσμένο και ο 
αργός θάνατος θα είναι το τέλος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει παραπληγικός που αντιμετωπίζει αυτό 
το πρόβλημα. Και όλα αυτά γιατί οικονομικά δεν μπορεί να αποκτήσει με τεχνητά μέσα αυτά 
που έχασε ο παραπληγικός.  
 

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ  
ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΥΘΜΟ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ ΖΕΙ 

 
Ο παραπληγικός είναι μέλος μιας οικογένειας που μαζί με άλλες αποτελούν χωριό. Πολλά 
χωριά, με κέντρο την πόλη, αποτελούν την επαρχία. Οι επαρχίες αποτελούν το κράτος. Το 
κράτος επιβιώνει από τους φόρους που πληρώνουν όλοι οι πολίτες. Φόρους που πλήρωνε και θα 
πληρώνει και ο ίδιος ο παραπληγικός. Από στιγμή σε στιγμή κινδυνεύουν αυτοί οι πολίτες με 
ένα ατύχημα είτε στο δρόμο είτε στη δουλειά να καταστούν παραπληγικοί. Για αυτό το κράτος 
έχει κάθε υποχρέωση να παραχωρήσει και κατοχυρώσει το δικαίωμα στον παραπληγικό να 
επιβιώσει. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει οικονομικά στην αντικατάσταση με τεχνητά μέσα 
αυτών που έχει χάσει, ο υπάρχων και μέλλων παραπληγικός.  
 
Εμείς, που είμαστε ήδη παραπληγικοί, πρέπει να απαιτήσουμεν από το κράτος να μας βοηθήσει 
και να βοηθά μέχρι να μπούμε ξανά στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή τη στιγμή μας παραχωρεί: α) 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, β) ιατροφαρμακευτικά είδη που χρησιμοποιούμε καθημερινά, γ) 
το αναπηρικό καροτσάκι και δ) βοηθά μερικώς στην αγορά του αναπηρικού αυτοκινήτου, 
χαρίζοντας τους φόρους αυτού. Ελάχιστοι είναι όμως αυτοί που μπορούν να αγοράσουν το 
απαραίτητο για αυτούς αναπηρικό αυτοκίνητο. Παραμένουν λοιπόν τα τρία και πιο βασικά 
προβλήματα: α) εξασφάλιση αναπηρικού αυτοκινήτου, β) επαγγελματική αποκατάσταση και γ) 
εξασφάλιση στέγης. Ανάλογα με την περίπτωση και η σχολική μόρφωση. 
 

ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.ΠΑ.Κ. 
 
Όταν έγινε η Πορεία το 1982, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας υποσχέθηκε τη δημιουργία μιας 
διυπουργικής επιτροπής με την οποία θα συζητούσαμε τα προβλήματα που μας απασχολούν. 



Να ζητήσουμε λοιπόν την άμεση δημιουργία αυτής της επιτροπής κα να αρχίσουν οι συζητήσεις 
προς επίλυση των πιο κάτω προβλημάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν. Σαν βάση προς 
συζήτηση εισηγούμαι να ζητήσουμε:  

1. α) παραχώρηση μακροχρόνιου και χαμηλότοκου δανείου ύψους μέχρι δεκαοχτώ 
χιλιάδων λιρών (ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του αιτητή) για εξασφάλιση 
αναπηρικού αυτοκινήτου, διαμερίσματος και εξοπλισμού αυτού. Ή παραχώρηση 
μακροχρόνιου και χαμηλότοκου δανείου ύψους έξι χιλιάδων λιρών για εξασφάλιση του 
αναπηρικού αυτοκινήτου και εξοπλισμού διαμερίσματος, με την προϋπόθεση ότι θα 
παραχωρηθεί το διαμέρισμα από το κράτος. β) επαγγελματική αποκατάσταση, γ) 
συνθήκες σχολικής μόρφωσης, δ) χρονιαία οικονομική ενίσχυση του ταμείου της 
Ο.ΠΑ.Κ. για κάλυψη των εξόδων της. 

2. Μεγάλη ενίσχυση του ταμείου της Ο.ΠΑ.Κ. έτσι που να έχει την ευχέρεια σαν 
Οργάνωση να βοηθά οικονομικά τα μέλη της. Εισηγούμαι: 
α) να πάει αντιπροσωπία (δυο μέλη του Συμβουλίου) στην Ελλάδα με απώτερο στόχο να 
πείσουν τον τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη να έρθει στην Κύπρο για παραστάσεις. Αν 
πετύχουμε πιστεύω ότι θα έχουμε μερικές χιλιάδες λίρες καθαρά κέρδη. Ή κάποιον άλλο 
τραγουδιστή. Β) να γίνει πορεία από παραπληγικούς προς ενίσχυση του ταμείου της 
Ο.ΠΑ.Κ. και γ) να γίνει ετήσιος χορός. 

3. Διαφώτιση του κοινού μέσω του Τύπου και του ΡΙΚ. Σε συνεργασία με την αστυνομία να 
εκθέσουμε τους κινδύνους που καθημερινώς απειλούν κυρίως τη νεολαία. Να 
ξαναδώσουμε στο κοινό τους λόγους που μας ώθησαν στη δημιουργία της Οργάνωσης 
και ότι ο δικός μας αγώνας είναι και για αυτούς (παιδιά, αδέλφια, συγγενείς και φίλους). 

 
Πιστεύω ότι αυτή η διαφώτιση εκτός από το ότι είναι ένας τρόπος μειώσεως σοβαρών 
αναπηριών θα είναι και ένας μοχλός πιέσεως προς την κυβέρνηση να δεχθεί τους κατάλληλους 
τρόπους επιλύσεως των προβλημάτων μας. Όταν ο λαός το ζητά θα δεχθεί. 
 
Ευχαριστώ 
 
Μιχάλης Δημοσθένους  
(Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.ΠΑ.Κ.)  


