
1 

 

Αντιφώνηση στην παρουσίαση του βιβλίου μου 

«Κριτική στο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας» 

 

Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

11 Νοεμβρίου 2013 

 

Φίλες και φίλοι,  

 

Θα ήθελα πρώτα θερμά να ευχαριστήσω όλους εσάς, για την τιμή που μου κάνατε να 

παρευρεθείτε στην παρουσίαση του βιβλίου μου «Κριτική στο Σύστημα Αξιολόγησης της 

Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας».  

 

Όπως ο τίτλος του δηλώνει, το θέμα που πραγματεύεται έχει να κάνει με την αναπηρία. Πιο 

συγκεκριμένα, έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις στην αντίληψη της κοινωνίας και τις συνέπειές 

τους στη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία αλλά και στην ίδια την κοινωνία.  

 

Το τελικό συμπέρασμα που εξάγεται μέσα από την κριτική στις δυο μελέτες, οι οποίες 

διεξήχθησαν για να υποστηρίξουν και να δικαιολογήσουν την εφαρμογή του ICF, 

συμπυκνώνεται στον εξής υπότιτλο του βιβλίου: Η σύνδεσή του με τα ζητήματα της αναπηρίας 

το καθιστά προβληματικό έως και καταστροφικό και το μετατρέπει σε εμπόδιο στο δρόμο του 

αναπηρικού κινήματος για πλήρη απελευθέρωση των ανθρώπων με αναπηρία. Την 

επιχειρηματολογία υποστήριξης αυτού του συμπεράσματος θα την προσπεράσουμε, έτσι κι 

αλλιώς αυτή υπάρχει στο βιβλίο διάχυτη, για να καταπιαστούμε με το δρόμο του κινήματος των 

ατόμων με αναπηρία. Αυτό σημαίνει πως θα ταξιδέψουμε νοερά στο παρελθόν, σημαίνει πως θα 

ακολουθήσουμε τα αχνάρια της πορείας του αναπηρικού κινήματος μέσα από την πορεία της 

ίδιας της κοινωνίας. 

  

Στην 50χρονη σχεδόν ιστορία του αναπηρικού κινήματος υπήρξαν σημαντικές περίοδοι, οι 

διεργασίες των οποίων προετοίμασαν και καθόρισαν τις μετέπειτα εξελίξεις. Στο χρονικό αυτό 

διάστημα υπήρξε σειρά γεγονότων σε επίπεδο οικονομίας, πολιτικής και γενικά στην κοινωνία 

που δεν άφησαν ανεπηρέαστες τις Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Είναι βέβαια 

κατανοητό πως δεν μπορούμε τώρα να καταπιαστούμε με όλα τα γεγονότα, παρά μόνο σε 

περιορισμένη έκταση και στα πιο βασικά, γι’ αυτό και θα αναφερθούμε στις εξής τρεις βασικές 

παραμέτρους: Πώς άνοιξε ο δρόμος για το αναπηρικό κίνημα - ποιες δυνάμεις επέδρασαν - προς 

ποια κατεύθυνση οδηγήθηκε. Μια πρώτη γνωριμία με αυτές τις παραμέτρους θα μας διευκολύνει 

να κατανοήσουμε το γιατί δεν πρέπει να εφαρμοστεί το εν λόγω Σύστημα. 

  

Η δυστυχία πριν από το 1974 

Ξεκινώντας λοιπόν από τη 10ετία του 1960, θα πρέπει να επισημάνουμε τα βασικά 

χαρακτηριστικά που συγκροτούσαν το κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλούνταν οι 
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ανάπηροι να επιβιώσουν και οι οικογένειές τους να λειτουργήσουν. Πρέπει επίσης να 

σημειώσουμε το γεγονός ότι είναι σε αυτή την περίοδο που η κυπριακή κοινωνία έκανε τα 

πρώτα της βήματα για να οργανωθεί σε επίπεδο κράτους.  

 

Σε πολιτικό επίπεδο υπήρχε έντονο πολιτικό κλίμα, δραστηριότητες για επικράτηση πολιτικών 

και παραστρατιωτικών ομάδων, δραστηριότητες κατανομής εξουσίας και προνομίων, ενώ η 

οξυμένη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κοινοτήτων οδηγούσε σε συγκρουσιακές καταστάσεις. 

Αυτή η κατάσταση σήμαινε προσανατολισμό του νεογέννητου Κράτους προς την αντιμετώπιση 

και επίλυση των σοβαρότατων πολιτικών και εθνοτικών ζητημάτων, σήμαινε επίσης απομύζηση 

σημαντικών οικονομικών πόρων αλλά και αδιαφορία για τα προβλήματα των πολιτών. 

 

Σε οικονομικό επίπεδο, η οικονομία βρισκόταν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη γεωργία, τα 

ορυχεία και τα λατομεία. Η αγροτική παραγωγή αποτελούσε τον πνεύμονα του βιομηχανικού 

τομέα, ο οποίος στηριζόταν κυρίως στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων πάνω σε βιοτεχνική 

βάση. Ο δε αγροτικός πληθυσμός αποτελούσε το 63,9% του συνολικού πληθυσμού το 1961, ενώ 

το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα ανερχόταν το 1960 στα 290 ευρώ.  

 

Παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν και σε κοινωνικό επίπεδο. Ο μέσος όρος  των παιδιών 

ηλικίας 12-17 χρονών που ακολουθούσαν γυμνασιακές σπουδές ήταν μόνο το 43%. Στην 

ύπαιθρο, όπου ζούσε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ηλεκτροδοτήθηκαν μόνο το 28% 

των οικιστικών μονάδων, ενώ το 93% δεν διέθεταν εσωτερική ή εξωτερική παροχή νερού. Το 

1960, το προσδόκιμο ζωής έφτανε τα 69,6 χρόνια στο σύνολο ανδρών και γυναικών. 

 

Άλλος ένας παράγοντας, που συνθέτει την εικόνα της εποχής, ήταν οι αντιλήψεις των 

ανθρώπων, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο μέσα σε συνθήκες 

εκμετάλλευσης που κατέληγαν σε φτώχεια, δυστυχία, αγραμματοσύνη και πάνω απ’ όλα σε 

αμάθεια. Όλα αυτά αποτελούσαν πηγή προκαταλήψεων, οι οποίες ερχόντουσαν από το μακρινό 

παρελθόν, συνόδευαν και σημάδευαν τη ζωή των ανθρώπων του μόχθου. Οι προκαταλήψεις που 

συνέδεαν την αναπηρία με την αμαρτία και την τιμωρία από το θεό δημιουργούσαν ένα βαρύ 

συναίσθημα ενοχής – ένα αίσθημα που έκανε τους ανθρώπους να αναρωτιούνται σε τι έφταιξαν 

στη ζωή τους και ποιο ήταν το αμάρτημά τους, ένα αίσθημα που τους ωθούσε στο να αποζητούν 

με τάματα και προσευχές εξιλέωση από τον τιμωρό θεό. 

 

Από πλευράς ιατρικής, οι ανάπηροι αντιμετωπίζονταν ως άρρωστοι, ως άτομα με βλάβη στη 

σωματική και νοητική τους λειτουργία. Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες καταβάλλονταν προς την 

κατεύθυνση της θεραπείας και της αποκατάστασης της βλάβης. Στο τέλος, όλα κατέληγαν στην 

αντίληψη ότι οι ανάπηροι ήταν ανίκανοι για εργασία, αποκλείονταν από την κοινωνία, 

στέλνονταν σε ιδρύματα και χτίζονταν έτσι οι διαχωριστικές γραμμές. Η χειμαζόμενη τάξη των 

αναπήρων, όπως τότε την αποκαλούσαν, αποτέλεσε πεδίο δράσης για τις ελεήμονες κυρίες της 

εποχής.  
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Μέσα σε αυτό το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον ιδρύθηκε το 1966 η πρώτη 

οργάνωση για τους ανάπηρους, η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων. 

Ξεκινώντας από τη Λευκωσία, άπλωσε σε όλες τις πόλεις και έκτισε επαρχιακές οργανώσεις.  

Συμπεριέλαβε στους κόλπους της και τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας, όπως: 

καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς και λεπρούς. Στον τρόπο με τον οποίο έδρασε δεν 

υπήρξε ίχνος αμφισβήτησης των αντιλήψεων της εποχής, οι οποίες μάλιστα αντανακλάστηκαν 

μέσα στις δραστηριότητές της. Η δε φιλανθρωπία αποτέλεσε κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής 

της. Και όταν ακόμα απευθυνόταν προς την κυβέρνηση, απευθυνόταν με ύφος ικετευτικό για να 

βοηθηθούν οι άμοιροι και αναξιοπαθούντες συνάνθρωποι. Αλλά και οι ονομασίες των 

συνδέσμων μιλούσαν από μόνες τους· χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Επιτροπείας 

Αδελφότητος «ο Πόνος των ασθενών Οίκου Αγίου Χαραλάμπους Λάρνακος». Αυτοί που 

καθόριζαν την πολιτική και τις αποφάσεις της ΠΟΑΑ ήταν οι αρτιμελείς, παρά την ύπαρξη 

αναπήρων στην ηγεσία της.  

 

Η βίαιη ανατροπή το 1974 

Ολόκληρη η πορεία της κυπριακής κοινωνίας ανακόπηκε ξαφνικά τον Ιούλιο του 1974. Τα 

πάντα άλλαξαν μέσα σε μια νύκτα, ξημερώματα Σαββάτου. Το Πραξικόπημα και η Εισβολή 

έφεραν στην κυπριακή κοινωνία βίαιες ανατροπές. Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες βρέθηκαν με τα 

ρούχα που φορούσαν κάτω από τα δέντρα ή σε σπίτια συγγενών και φίλων, εύποροι και φτωχοί 

της εποχής βρέθηκαν στην ίδια πάνω κάτω μοίρα. Μπορεί τα προβλήματα να μην ήταν για 

όλους ίδια, μα όλοι βρέθηκαν μπροστά σε σοβαρά προβλήματα, και έτσι μπορούσε πιο εύκολα 

να κατανοήσει ο ένας τον άλλο.  

 

Οι επιδράσεις άπλωσαν σε ολόκληρο τον πληθυσμό, άλλαξαν την νοοτροπία της κοινωνίας και 

επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην κουλτούρα της. Η κατοίκηση των προσφύγων κοντά στις 

πόλεις και στα χωριά άλλαξαν τον μικρό τους χαραχτήρα. Πολύ σύντομα, ο πληθυσμιακός 

χαραχτήρας από αγροτικός μετατράπηκε σε αστικός. Επίσης, μια νέα συνείδηση αντικατέστησε 

την παλιά. Μέσα σε συνθήκες τέτοιου μεγέθους κοινωνικών αλλαγών, τα αδιαπέραστα ως τότε 

τείχη της κοινωνικής φυλακής των αναπήρων δεν θα μπορούσαν να μείνουν άθικτα. Οι ρωγμές 

που σε αυτά ανοίχτηκαν μπορούσαν να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο - χρειαζόντουσαν απλά 

κάποιες κινήσεις που ευτυχώς έγιναν. 

 

Τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν καθόρισαν την μετέπειτα πορεία της οικονομίας, της 

κοινωνίας μαζί και των αναπήρων. Προς το τέλος της 10ετίας του 1970 άρχισαν τα πρώτα 

αισθήματα, κύρια των προσφύγων, να διαφοροποιούνται και να παίρνουν τον δρόμο προς το 

«κανονικό». Οι διεργασίες αναδημιουργίας της κοινωνίας ξεκίνησαν· το Κράτος μπήκε σε 

διαδικασία να αντιμετωπίσει οργανωμένα τα προβλήματα του προσφυγικού κόσμου, να δώσει 

ελπίδα και προοπτική, να στείλει το μήνυμα πως με υπομονή και δουλειά θα ξανακτιστούν οι 

περιουσίες, θα ξανακτιστούν οι οικογένειες, θα ξανακτιστεί η κοινωνία. Επίσης, μια σειρά από 
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σωματεία προσφύγων άρχισαν να ιδρύονται και να δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση 

της άμβλυνσης των προβλημάτων. Η κοινωνία αναδιοργανωνόταν διαφοροποιώντας ή και 

αφήνοντας πίσω της πολλές προκαταλήψεις του παρελθόντος.  

 

Η οργάνωση και ο αγώνας των αναπήρων 

Οι κοινωνικές αυτές διεργασίες επηρέασαν και τους ανάπηρους, στο χώρο των οποίων 

παρατηρείται κατά την ίδια περίοδο μια αντίστοιχη κινητικότητα. Πήραν την πρωτοβουλία και 

ίδρυσαν οι ίδιοι τις Οργανώσεις τους κατά κατηγορία αναπηρίας και συνέταξαν καταστατικά με 

βάση τα οποία μόνο ανάπηροι μπορούν να γίνουν μέλη. Διοίκησαν οι ίδιοι τις οργανώσεις τους 

και αποφάσισαν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Κωδικοποίησαν τα προβλήματα σε αιτήματα και 

τα υπέβαλαν στο Κράτος από το οποίο ζήτησαν να αναλάβει τις ευθύνες του έναντι των 

αναπήρων πολιτών του. Αν κάποιος θελήσει να διαβάσει μέσα από τα αιτήματα, εύκολα θα 

διακρίνει το πιο καίριο, το πιο ουσιαστικό μήνυμα: Οι ανάπηροι δεν είναι ανίκανοι – Ανοίξτε 

τους το δρόμο προς την εργασία, την παιδεία και την εκπαίδευση. Ζήτησαν, δηλαδή, και 

διεκδίκησαν το απλό και αυτονόητο δικαίωμα της συμμετοχής στη ζωή.  

 

Η ίδρυση των ανεξάρτητων Οργανώσεων ήταν καθοριστικά επηρεασμένη από το γενικότερο 

κλίμα της εποχής, το οποίο χαρακτηριζόταν από αλληλοκατανόηση, αλληλοβοήθεια και 

συλλογικότητα. Γι’ αυτό και πολύ γρήγορα έγινε από πλευράς των Οργανώσεων κατανοητή η 

ανάγκη για τη μεταξύ τους συνεννόηση. Προχώρησαν έτσι στη δημιουργία της Συντονιστικής 

Επιτροπής Αναπήρων, η οποία δεν άργησε να μετεξελιχθεί σε Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 

Αναπήρων.  

 

Η θέληση των αναπήρων να διαφεντέψουν οι ίδιοι τη ζωή τους εκφράστηκε μέσα από την 

ίδρυση των ανεξάρτητων Οργανώσεων. Ο δε πόθος τους για κοινωνική αποδοχή μεταφράστηκε 

σε προσανατολισμένο προς το κράτος αγώνα διεκδίκησης, με σκοπό την επίλυση των πιο 

βασικών τους προβλημάτων. Η θέληση και ο πόθος τους μετατράπηκε σε δύναμη. Ο αγώνας 

τους κατέγραψε τη δεκαετία του 1980 δυο κορυφαία γεγονότα: Το ένα, είναι η πρώτη στην 

ιστορία του αναπηρικού κινήματος διαμαρτυρία, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Οργάνωση 

Παραπληγικών Κύπρου τον Νοέμβρη του 1982, με συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας και 

πορεία προς το Προεδρικό. Το άλλο, είναι η εξαγγελθείσα παγκύπρια παναπηρική διαμαρτυρία 

από τη Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κύπρου τον Απρίλη του 1987.  

 

Η πίεση της εξαγγελθείσας διαμαρτυρίας εξανάγκασε την τότε κυβέρνηση να καλέσει σε 

πολύωρες διαπραγματεύσεις τους εκπροσώπους των Οργανώσεων. Οι προθέσεις τους βέβαια 

δεν ήταν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των αναπήρων· αντίθετα, έγνοια  και προσπάθειά 

τους ήταν να ακυρωθεί η διαμαρτυρία επειδή ακολουθούσε η προεκλογική περίοδος για τις 

προεδρικές εκλογές. Μπορεί οι ανάπηροι να αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά από τις μάζες των 

απλών ανθρώπων, όχι όμως και από τα δώματα της εξουσίας που εξακολουθούσαν να 

βρίσκονται σε βαθύ συντηρητισμό.  
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Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του Κράτους τον Φεβρουάριο του 1988 έφερε μαζί της ένα φρέσκο 

αέρα στην πολιτική. Η οικονομία, η παιδεία, το Κυπριακό, η λειτουργία της κρατικής μηχανής, η 

κοινωνική πολιτική όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά από την κυβέρνηση του Γιώργου 

Βασιλείου, σε όλα αυτά υπήρξαν ζυμώσεις και δραστηριότητα. Ιδρύθηκε και λειτούργησε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου· η οικονομία μπήκε σε υπερθέρμανση· οι ρυθμοί αστικοποίησης του 

πληθυσμού επιταχύνθηκαν· το είδος των επαγγελμάτων δέχτηκε διαφοροποιήσεις. Διαφορετικά 

επίσης αντιμετωπίστηκαν και τα άτομα με αναπηρία και οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων 

βρήκαν αυτιά ανοικτά να τους ακούσουν. 

  

Αυτά τα χρόνια, ένα νέο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον βρισκόταν σε εξέλιξη, χωρίς όμως 

να ενσωματώνει τα άτομα με αναπηρία. Και πώς να τα ενσωματώσει αφού στα προηγούμενα 

χρόνια οι συνθήκες διαβίωσής τους δεν τους επέτρεψαν να ακολουθήσουν τις γενικότερες 

κοινωνικές εξελίξεις, αφού δεν εφαρμόστηκαν πολιτικές που να τους έδιναν την ευκαιρία να 

αποκτήσουν τα προσόντα που το νέο εργασιακό περιβάλλον απαιτούσε; Αυτή την αδυναμία του 

Κράτους, η κυβέρνηση την κάλυψε εν μέρει με επιδοματική πολιτική.  

 

Η δεκαετία του 1990 έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται 

και η κοινωνία οδηγήθηκε γρήγορα προς τον ατομικισμό. Αυτό επηρέασε και τις Οργανώσεις 

των αναπήρων, οι οποίες εμφάνισαν εν τω μεταξύ κούραση και μείωση της μαχητικότητάς τους. 

Παρόλα αυτά, η ωριμότητα που αποκτήθηκε μέσα από την εμπειρία της προηγούμενης περιόδου 

κράτησε τη διάθεση προς την ίδια κατεύθυνση. Μέσα από την αλληλογραφία της ΣΕΑΑ με τα 

Υπουργεία και το Προεδρικό διακρίνεται το αίτημα για διάλογο και διαβούλευση, δηλαδή 

αναγνώριση της ισότητας στην πράξη. Μπροστά στην άρνηση, αρκετές ήταν οι φορές που 

προειδοποίησε για λήψη δυναμικών μέτρων, αλλά ως εκεί. 

  

Την ίδια περίοδο, οι σύνδεσμοι γονέων παιδιών με αναπηρία ανέπτυξαν τη δική τους 

δραστηριότητα, πάνω στις γραμμές και κατευθύνσεις που χάραξε το αναπηρικό κίνημα για 

σπάσιμο των διαχωριστικών γραμμών. Διεκδίκησαν το δικαίωμα των παιδιών τους να φοιτούν 

στα σχολεία που φοιτούν όλα τα παιδιά και όχι στα ειδικά σχολεία. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

η ύπαρξη του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν αποφασιστικός παράγοντας. Η λειτουργία του 

Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, μέσα σε συγκυρία μάλιστα διεθνών εξελίξεων προς την 

κατεύθυνση της ενιαίας εκπαίδευσης, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. 

 

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από τον Γλαύκο Κληρίδη το 1993, ο φρέσκος 

αέρας σταμάτησε να φυσά και τα ανοιχτά αυτιά έκλεισαν. Αυτό που ακολούθησε ήταν 

στασιμότητα και πισωγύρισμα στα ζητήματα της αναπηρίας. Σε επιστολή της Συντονιστικής 

Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων προς τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, γράφονται 

τα εξής: «Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, σε σειρά επιστολών μας ημερ. 12.5.93, 

3.3.94 και 12.9.94, σας ζητούμε πιεστικά μια συνάντηση… Πραγματικά διερωτούμαστε και 
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αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι αποκλείεται να μη θέλετε να μας δεχτείτε και μάλλον κάτι λάθος 

θα πρέπει να γίνεται». 

 

Και αφού από το Προεδρικό δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση, η ΣΕΑΑ ζήτησε από τον Υπουργό 

Εργασίας να μεσολαβήσει. Γράφει στην επιστολή της: «Η ΣΕΑΑ, με σειρά αλληλογραφίας της 

προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη, που αρχίζει στις 12.5.93 και λήγει στις 

3.11.94, ζήτησε την πιο πάνω συνάντηση που ακόμα δεν πραγματοποιήθηκε. Αντιλαμβανόμαστε 

ότι το Υπουργείο σας ετοίμασε σχετικό σημείωμα που του ζητήθηκε, αλλά με λύπη της η ΣΕΑΑ 

διαπιστώνει ότι μάταια επιζητά τούτη τη συνάντηση. Κατανοούμε τους λόγους της 

καθυστέρησης αλλά σας παρακαλούμε θερμά, να μας καταλάβετε και σεις με τη σειρά σας και 

να βοηθήσετε στη διευθέτηση της εν λόγω συνάντησης». 

 

Η στάση αυτή της κυβέρνησης δεν πρέπει να παραξενεύει. Ο ατομικισμός δεν είναι ένα αθώο 

κοινωνικό φαινόμενο· είναι μέρος ιδεολογίας, κι όταν έρχεται συνοδεύεται από πολλά-πολλά 

συντρόφια του. Είναι επίσης απότοκος του ανταγωνισμού ο οποίος κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα 

ζωής του ανθρώπου: από την οικονομική του επιβίωση μέχρι και τις σχέσεις του με τους 

συνανθρώπους του. Αντιμετωπίζει τον Άλλο άνθρωπο ως ανταγωνιστή, επιδιώκει να 

κυριαρχήσει πάνω στον Άλλο, θεωρεί όσους βρίσκονται εκτός της παραγωγής περιττούς και 

δημιουργεί έτσι τάσεις αποξένωσης μέσα στην κοινωνία. Αντιθέτως, η συλλογική σκέψη τείνει 

προς τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των ανθρώπων, φέρνοντας τον ένα πιο κοντά 

στον άλλο, και τείνει στο να οδηγεί την αποδοχή του Άλλου, του διαφορετικού ανθρώπου, να 

αποχτήσει στη ζωή πραγματικό περιεχόμενο.  

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993 και μετά, ο κυρίαρχος και αχαλίνωτος οικονομικός 

ανταγωνισμός ώθησε σε ένταση τις τάσεις προς τον ατομικισμό και τον ανταγωνισμό γενικότερα 

μέσα στην κοινωνία. Αυτά αποτέλεσαν και χαρακτηριστικά της κυβερνητικής πολιτικής - είναι 

δε άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτό που συνέβηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το 1999-

2000. Όσοι είχαν οικονομικά συμφέροντα και εξουσία χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα και 

δημιούργησαν την παραπλανητική εικόνα τού όλοι κερδίζουν και άρα κανένας δεν χάνει. Στο 

τέλος όμως έχασαν οι πολλοί και κέρδισαν οι λίγοι. Η στάση λοιπόν της κυβέρνησης έναντι των 

ανθρώπων με αναπηρία και τους εκπροσώπους των Οργανώσεών τους δεν ήταν κάτι ξέχωρο από 

την γενική στάση έναντι των υπόλοιπων πολιτών. 

 

Η αρνητική στάση των κυβερνώντων συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, 

ώθησε δε τις Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και πάλιν σε διαμαρτυρίες. Στις 24 Ιουνίου 

το 2004, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων πραγματοποίησε διαμαρτυρία 

στη Βουλή και στο Προεδρικό. Σε έγγραφο της ΚΥΣΟΑ αναγράφονται τα εξής: «Η ΚΥΣΟΑ 

πήρε την απόφαση να δραστηριοποιηθεί με τον τρόπο της διαμαρτυρίας, αφού πρώτα 

εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια προσπαθειών και ενεργειών, να ευαισθητοποιηθούν τα 

πολιτειακά όργανα της Κύπρου και να προσαρμόσουν τη δράση, τη νομοθεσία και την 
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κοινωνική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω στην ορθή και σύγχρονη βάση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων  με αναπηρία».  

 

Αλλά και η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου πραγματοποίησε το 2006 διαμαρτυρία. «Το ΔΣ 

μετά από συζήτηση», γράφει στα πρακτικά της, «αποφάσισε όπως αντί εορταστικής εκδήλωσης 

για τη διεθνή μέρα αναπήρων στις 3 Δεκεμβρίου, διοργανώσουμε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω 

από τη Βουλή την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου για να διαμαρτυρηθούμε για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε και πολλά παραμένουν άλυτα για χρόνια και για τη στάση του κράτους 

απέναντι στα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες».  

 

Επίσης, ομάδα παραπληγικών πραγματοποίησε συνάντηση στις 28 Ιανουαρίου το 2008 με 

σκοπό να πιέσει προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της απόφασης του ΔΣ της ΟΠΑΚ να 

οργανώσει διαμαρτυρία πριν από τις προεδρικές εκλογές, αν η κυβέρνηση εξακολουθούσε να 

μην υλοποιεί τις υποσχέσεις της. 

 

Η πιο πρόσφατη διαμαρτυρία οργανώθηκε από την ΚΥΣΟΑ ενάντια στις περικοπές σε 

ωφελήματα των ατόμων με αναπηρία. Πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, με 

συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και πορεία προς την Βουλή.  

 

Από την ιστορική αυτή αναδρομή διακρίνονται οι άρρηκτοι δεσμοί της αναπηρίας με τις 

κοινωνικές εξελίξεις, ο συνεχής διεκδικητικός αγώνας των ανθρώπων με αναπηρία για να 

ανοίξει ο δρόμος συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της κοινωνίας και να περάσει ο έλεγχος 

της ζωής τους στα δικά τους χέρια. 

 

Η πορεία που χάραξαν κινδυνεύει να ανατραπεί με την εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης 

της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας. Η λογική αυτού του Συστήματος αντιμετωπίζει τους 

ανθρώπους ως αντικείμενα και ως τέτοια τα μεταχειρίζεται με εμπορικές λογικές και μεθόδους. 

Όπως είπα και σε συνέντευξή μου υπό τύπο ερωτήματος στη φοιτήτρια για μεταπτυχιακό Ελπίδα 

Χρίστου, «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». Όπως γράφω και στο βιβλίο, «μόνο οι 

πεθαμένοι δεν μπορούν να είναι λειτουργικοί υπό προϋποθέσεις». 

 

Το αναπηρικό κίνημα προσπαθεί, αν και δεν κάνει όσα έπρεπε να κάνει, να αποτρέψει την 

εφαρμογή αυτού του Συστήματος, τουλάχιστο του κομματιού που αφορά στην αξιολόγηση της 

λειτουργικότητας. 
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Σε αυτή την προσπάθεια μπορείτε και εσείς να συμβάλετε, δημοσιεύοντας άρθρα στις 

εφημερίδες και στο διαδίκτυο.  

 

Πριν επιστρέψω τον λόγο στο συντονιστή Χριστάκη Νικολαΐδη, θέλω να ευχαριστήσω τη 

Σιμώνη Συμεωνίδου και τον Θέμο Δημητρίου για τα προλογήματά τους, τον Γιώργο Καψή για 

τη διόρθωση του κειμένου, τον Μάριο Κυριάκου για τη σελιδοποίηση του βιβλίου και τον Χάρη 

Καλαποδά που βιντεογραφεί την παρουσίαση. Επίσης, να ευχαριστήσω την Ελένη Φτιάκα και 

τον ΚΟΕΕ που αποφάσισαν να αποτελέσει η παρουσίαση του βιβλίου θέμα σεμιναρίου, και 

τέλος όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να είστε εδώ. Χωρίς εσάς η παρουσίαση του βιβλίου 

θα ήταν χωρίς νόημα.   

 

Μιχάλης Δημοσθένους 

Λευκωσία, 11 Νοεμβρίου του 2013 

 

 

 

Σημείωση: Τα αναφερθέντα στοιχεία σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αναγράφονται στο 

βιβλίο που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το 2012 και φέρει τον τίτλο: ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ανασκόπηση, Προοπτικές, Προκλήσεις. 


