
Κυκλοφόρηςε το βιβλίο με τίτλο 
«Κριτική ςτο Σφςτημα Αξιολόγηςησ τησ Αναπηρίασ και τησ Λειτουργικότητασ»  

 
 

Αφορμι για τθ ςυγγραφι και ζκδοςθ του βιβλίου «Κριτικι ςτο Σφςτθμα Αξιολόγθςθσ τθσ Αναπθρίασ και τθσ Λειτουργικότθτασ» αποτζλεςε θ απόφαςθ για εφαρμογι 
του International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ςτθν Κφπρο από το Τμιμα Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ Ατόμων με Αναπθρία (ΤΚΕΑμεΑ).  

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί επιςτθμονικι ανάλυςθ και κριτικι αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν κεμάτων που ζχουν να κάνουν με τθ κεωρία, τθν πολιτικι και τθν 
πρακτικι των ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν αναπθρία - όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ δφο εκκζςεισ που 
με εντολι του ΤΚΕΑμεΑ ετοιμάςτθκαν με ςκοπό τθν αιτιολόγθςθ τθσ απόφαςισ τουσ για εφαρμογι του 
ICF. Επειδι θ αναπθρία και ο τρόποσ αντιμετϊπιςισ τθσ δεν αφορά μόνο τουσ ανκρϊπουσ με αναπθρία, 
το βιβλίο αυτό απευκφνεται ςε όλο το αναγνωςτικό κοινό. 

Στο βιβλίο παρατίκεται μια ςφντομθ αναφορά ςε αυτά που ονομάηονται μοντζλο και ςε κζματα που 
ςχετίηονται με τθν υγεία και τθν αναπθρία. Γίνεται αναφορά ςτθν ιςτορία και τθν προζλευςθ του ICF και 
εξθγείται θ φιλοςοφία των κιαςωτϊν του. Αναφορά γίνεται και ςτισ διαφοροποιιςεισ που ζγιναν ςτον 
τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ αναπθρίασ και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θ εφαρμογι του ICF κα οδθγιςει 
ςτθν οπιςκοδρόμθςθ και ςτθν εποχι του ιατρικοφ μοντζλου ςκζψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ αναπθρίασ. 
Αναλφεται και ο τρόποσ μζςα από τον οποίο εμπλζκονται ςυμφζροντα τρίτων, υπό το πρόςχθμα τθσ 
βοικειασ προσ τα άτομα με αναπθρία. Παρατίκενται επίςθσ οι λόγοι για τουσ οποίουσ το αναπθρικό 
κίνθμα κα πρζπει να αντιταχκεί ςτθν εφαρμογι του ICF.   

Επιπρόςκετα, επιςθμαίνεται θ διαπίςτωςθ ότι οι αντιλιψεισ τθσ κοινωνίασ και ο τρόποσ 
αντιμετϊπιςθσ τθσ αναπθρίασ δεν μποροφν να ςυνεχίηουν να κακορίηονται από τεχνοκράτεσ και 
επαγγελματίεσ που εν μζρει ςτθρίηουν τθν καριζρα και τα ειςοδιματά τουσ ςτθ διαιϊνιςθ φπαρξθσ 
ανκρϊπων που κα εξαρτϊνται από τουσ ίδιουσ. Τζλοσ, υποδεικνφεται θ ζναρξθ κοινωνικοφ διαλόγου ωσ 
ςθμαντικι προςφορά προσ τουσ ανκρϊπουσ με αναπθρία, αλλά και προσ τθν ίδια τθν κοινωνία, με ςτόχο 
να πάψει να κεωρείται θ αναπθρία πθγι δυςτυχίασ, αιτία αποτυχίασ και αφορμι για μοιρολόι. Προσ αυτι 
τθν κατεφκυνςθ ηθτείται και θ ςυνειςφορά τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, ιδιαίτερα τθσ ςχολισ Κοινωνικϊν 
Επιςτθμϊν και Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ αλλά και άλλων ςυναφϊν με το κζμα τμθμάτων τθσ. 

Η μονογραφία αυτι προςκζτει ζνα λικαράκι ςτθν προαγωγι τθσ ανκρϊπινθσ γνϊςθσ γφρω από τα 
ηθτιματα τθσ αναπθρίασ και αποτελεί εργαλείο διαφϊτιςθσ, ενθμζρωςθσ και εμπζδωςθσ αντιλιψεων 
προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ιςότιμθσ αντιμετϊπιςθσ των ανκρϊπων με αναπθρία. Συμπλθρϊνει επίςθσ τθ 
λιγοςτι βιβλιογραφία γφρω από τα ηθτιματα τθσ αναπθρίασ ςτθν Κφπρο. 

Η τιμι του βιβλίου είναι δζκα ευρϊ. Για να το προμθκευτείτε επικοινωνιςτε με τον ςυγγραφζα. 
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