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Ομιλία για την παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Δημοσθένους 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόταση του φίλου Μιχάλη 

Δημοσθένους να μιλήσω απόψε για τη μονογραφία του με τίτλο ‘Κριτική στο 

σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας και της λειτουργικότητας’. Πριν όμως 

αναφερθώ στην αξία της προσπάθειάς του και στο αποτέλεσμα που αποτυπώνεται 

στο βιβλίο του, θα ήθελα να περιγράψω την πορεία του Μιχάλη στο χώρο της 

αναζήτησης της γνώσης και της κριτικής σκέψης, όπως την είδα να εξελίσσεται μέσα 

στα δέκα περίπου χρόνια που τον γνωρίζω. 

 

Με το Μιχάλη συναντηθήκαμε όταν ακόμα έκανα το διδακτορικό μου και έψαχνα 

άτομα από το αναπηρικό κίνημα της Κύπρου, τα οποία να είναι, όπως έγραφα στην 

ερευνητική μου πρόταση, ‘αξιόλογα μέλη του αναπηρικού κινήματος, με πολύχρονη 

ανάμειξη στις αναπηρικές οργανώσεις και με δημοσιεύσεις, ομιλίες ή άλλες δημόσιες 

παρεμβάσεις στις οποίες να αποτυπώνεται η άποψή τους για θέματα αναπηρίας’.  Ο 

Μιχάλης συγκέντρωνε τα στοιχεία αυτά, αλλά όπως ανακάλυψα στη συνέχεια, είχε 

και πολλά άλλα αξιόλογα χαρακτηριστικά…  Θυμάμαι με πόση προσοχή τον άκουγα 

να προσπαθεί να εξιστορήσει τα γεγονότα που τον σημάδεψαν στην προσωπική του 

ζωή και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την εξέλιξη του αναπηρικού κινήματος της 

Κύπρου.  Η γνωριμία αυτή ήταν καθοριστική και για τους δυο μας.  Ο Μιχάλης 

άρχισε να σκέφτεται και να προβληματίζεται σχετικά με τη θεωρία που κρύβεται 

πίσω από τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του αναπηρικού 

κινήματος και μου ζήτησε, θυμάμαι, επιστημονικά βιβλία για να διαβάσει.  Εγώ, από 

την άλλη, είχα αποκτήσει έναν κριτικό φίλο, όπως θα τον ονόμαζε ο Len Barton, ένα 

φίλο που ήταν και είναι πάντα πρόθυμος να συζητήσει θέματα θεωρίας και πρακτικής 

που σχετίζονται με την αναπηρία, αλλά και θέματα που αφορούν δικές μου σκέψεις 

και προβληματισμούς για τρέχοντα ζητήματα και την έρευνα.  Τα τελευταία χρόνια, ο 

Μιχάλης συμμετέχει σε δραστηριότητες που διοργανώνουμε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και έχει αποδειχθεί από τους πιο χρήσιμους συνεργάτες αφού η ικανότητά 

του να συνδέει την προσωπική του εμπειρία και κρίση με τη θεωρία, είναι εξαιρετική.  

Είμαι σίγουρη ότι οι φοιτητές μου που είχαν την τύχη να τον έχουν ‘συμφοιτητή’ το 

περασμένο χειμερινό εξάμηνο στο μεταπτυχιακό μάθημα που διδάσκω, θα κουνούν 

τώρα καταφατικά τα κεφάλια τους.  Ιδιαίτερα με τιμά η προθυμία του να συνεργαστεί 

μαζί μου για τη δημιουργία του ατομικού του προφίλ στην ιστοσελίδα ‘Ψηφίδες 

Γνώσης’, βρίσκοντας υλικό από το προσωπικό του αρχείο και βοηθώντας στην 

παρουσίασή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Αγαπητέ Μιχάλη, για την 

αμφίδρομη αυτή σχέση και συνεργασία, ειλικρινά σε ευχαριστώ.  

 

Η συστηματική μελέτη και η προσπάθειά του να κατανοεί τις εξελίξεις για θέματα 

αναπηρίας αναλύοντάς τις από διαφορετικές οπτικές γωνίες, τον οδήγησε στην 

ανάλυση του συστήματος αξιολόγησης της λειτουργικότητας και της αναπηρίας.  Για 

όσους δεν γνωρίζουν, το σύστημα αυτό, γνωστό ως International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF), έχει προταθεί από την Παγκόσμια 
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Οργάνωση Υγείας το 2001, με σκοπό να αποτελέσει ένα κοινό εργαλείο αξιολόγησης 

των ατόμων με αναπηρίες για όλες τις χώρες.  Σύμφωνα με τους συγγραφείς του ICF, 

η αξιολόγηση του ατόμου με αναπηρία θα στηρίζεται σε δύο άξονες: στο βαθμό της 

αναπηρίας και στο βαθμό της λειτουργικότητας του ατόμου (δηλαδή, τι μπορεί και τι 

δεν μπορεί να κάνει το άτομο).  Η αξιολόγηση, όπως αναφέρει το πρωτότυπο 

εγχειρίδιο του ICF θα στηρίζεται στο λεγόμενο ‘βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο’, 

σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία προκύπτει από ιατρικούς, αλλά και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες.  Όσοι από εμάς γνωρίζουν τις βασικές ιδέες που 

καταγράφονται στη θεωρία των Σπουδών στην Αναπηρία, γνωρίζουν βέβαια ότι η 

υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου καταργεί τη δύναμη που δίνει στα άτομα με 

αναπηρία το κοινωνικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο το άτομο αποκτά αναπηρία 

όταν η κοινωνία θέτει εμπόδια στην ισότιμη συμμετοχή του στην κοινωνία.  Σε αυτό 

το πλαίσιο, η έννοια της ‘λειτουργικότητας’ είναι ανησυχητικά προβληματική, αφού 

δίνει σε μια επιτροπή ειδικών την εξουσία να αποφασίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί 

να κάνει το άτομο υπό αξιολόγηση και άρα, να αποφασίζει πού μπορεί να 

εκπαιδευτεί, πού μπορεί να εργαστεί ή να μην εργαστεί, αν μπορεί να ζήσει αυτόνομα 

ή όχι και άλλα παρόμοια.  

 

Αφορμή για τη συγγραφή της μονογραφίας του Μιχάλη Δημοσθένους αποτέλεσαν 

δύο εκθέσεις που ετοιμάστηκαν το 2011 από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), στις οποίες περιγράφεται η κυπριακή 

πραγματικότητα γύρω από τα ζητήματα της αναπηρίας και εκφράζεται η πρόθεση του 

Κράτους να εφαρμόσει το ICF στην Κύπρο, με σκοπό να ρυθμίσει το θέμα της 

αξιολόγησης της αναπηρίας αλλά και άλλα ζητήματα που άπτονται της γενικότερης 

πολιτικής για θέματα αναπηρίας.  Σήμερα, το ΤΚΕΑΑ άρχισε ήδη την εκπαίδευση 

των ειδικών που θα εφαρμόσουν το ICF, κλείνοντας επιδεικτικά τ’ αυτιά του στις 

αντιδράσεις μιας μεγάλης μερίδας ατόμων με αναπηρία, αλλά και της ίδιας της 

Κυπριακής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον συγγραφέα,  

 

Η σύνδεση του ICF 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. 

(Δημοσθένους, 2013: εξώφυλλο).  

 

Η δήλωση αυτή δεν είναι αυθαίρετη και φυσικά ο αναγνώστης δεν μπορεί να την 

υιοθετήσει αν δεν πεισθεί από την εγκυρότητα των επιχειρημάτων. Για τον λόγο 

αυτό, ο συγγραφέας φρόντισε να παραθέσει με τρόπο επιστημονικό, αλλά 

ταυτόχρονα απλό, τις βασικές διαφορές στη θεωρητική τοποθέτηση που ενδέχεται να 

υιοθετήσουν όσοι ασχολούνται με θέματα αναπηρίας. Ξεκαθαρίζει από νωρίς ότι το 

αναπηρικό κίνημα δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στο κοινωνικό μοντέλο της 

αναπηρίας και να απαιτεί άρση όλων των εμποδίων που δυσχεραίνουν την άσκηση 
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των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Στη συνέχεια, ο συγγρα-

φέας παραθέτει μιαν ανάλυση περιεχομένου των εκθέσεων του ΤΚΕΑΑ και οδηγεί 

τον αναγνώστη στη δημιουργία της θέσης ότι το κράτος στηρίζεται σε μια ιατρο-

κεντρική αντίληψη της αναπηρίας, η οποία μπορεί και πρέπει να αμφισβητείται από 

το αναπηρικό κίνημα που μάχεται για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες 

σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η αποδόμηση και η ανακατασκευή της έννοιας της 

αναπηρίας γίνεται με τρόπο λεπτομερή και συστηματικό από μέρους του συγγραφέα, 

ο οποίος διακατέχεται από την ισχυρή του δέσμευση για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Τέλος, ο συγγραφέας παραθέτει τους λόγους 

για τους οποίους το αναπηρικό κίνημα θα πρέπει να αντιταχθεί στην εφαρμογή του 

ICF στην Κύπρο και προειδοποιεί για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από μια τέτοια 

εξέλιξη. 

 

Πρόκειται για μια ποιοτική εργασία με ιδιαίτερη αξία, η οποία υπογράφεται από ένα 

από τα πιο σημαντικά στελέχη του αναπηρικού κινήματος της Κύπρου και 

δημοσιοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον των ατόμων με αναπηρία. Πέρα 

από την ακαδημαϊκή της επάρκεια, η μελέτη αποτελεί μια συνειδητή πολιτική πράξη, 

η οποία θα φωτίσει τον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται μέσα στους κύκλους του 

αναπηρικού κινήματος και όχι μόνο.  Ο συγγραφέας επισημαίνει:  

 

Το αναπηρικό κίνημα οργανώθηκε πολύ καλά, αλλά η απουσία φιλο-

σοφικών συζητήσεων το άφησε θεωρητικά αφοπλισμένο και εκτεθειμένο 

σε κινδύνους που το ίδιο δεν υποψιαζόταν. Αυτή η αδυναμία, που δεν 

μπορούσε για παράδειγμα να γίνει αντιληπτή είκοσι χρόνια πριν, 

εμφανίζεται μπροστά στο αναπηρικό κίνημα απειλητικά, γιατί το σήμερα 

είναι πολύ διαφορετικό από το χθες. (Δημοσθένους, 2013: 24) 

 

Πράγματι, η προσπάθεια των ατόμων με αναπηρία να διεκδικήσουν και να πετύχουν 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής, παρόλο που ήταν συνεχής και αποτελεσματική σε 

αρκετά επίπεδα, δεν στηρίχθηκε σε κάποια θεωρητική βάση.  Αυτό δυσκόλεψε τα 

μέλη του κινήματος στο να αποκτήσουν μια δυνατή συλλογική ταυτότητα, η οποία να 

στηρίζεται σε μια κοινή θεωρητική βάση.  Όμως, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο 

συγγραφέας, ‘το σήμερα είναι πολύ διαφορετικό από το χθες’ και χωρίς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης που θα διέπει τον πολιτικό αγώνα, ένα κράτος 

που βρίσκεται σε οικονομική ύφεση θα βρει έδαφος να επιβάλει μέτρα τα οποία θα 

παρουσιάζει ως ‘ορθολογιστικά’, αλλά στην ουσία θα είναι μέτρα που 

αποδυναμώνουν τα άτομα με αναπηρία. 

 

Ο συλλογισμός που αναπτύσσει ο συγγραφέας καθώς αναλύει το ICF αλλά και τις 

προθέσεις του κράτους, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις δύο εκθέσεις του 

ΤΚΕΑΑ είναι ξεκάθαρος και τεκμηριωμένος: Το κράτος επιστρέφει στη θεώρηση της 

αναπηρίας ως πρόβλημα του ατόμου. Με αυτή τη λογική, το άτομο χρειάζεται 

‘ατομικά πακέτα φροντίδας’ που θα ‘δίνονται’ από μια επιτροπή ειδικών, η οποία θα 
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διασφαλίζει ότι οι παροχές θα είναι ‘εξατομικευμένες’ και, επομένως, ‘δίκαιες’. 

Διερωτάται λοιπόν ο συγγραφέας: 

 

Γιατί δηλαδή χρειάζεται να περάσουν τα άτομα με αναπηρία από ένα 

μηχανισμό αξιολόγησης της λειτουργικότητάς τους; Ποιοι είναι αυτοί που 

χρειάζονται, και γιατί, τις γνωματεύσεις των σοφών αξιολογητών, που 

ακριβοπληρωμένα θα στελεχώσουν τον μηχανισμό του ICF; Για να πουν, 

για παράδειγμα, ότι ένα άτομο με παραπληγία ή τετραπληγία χρειάζεται 

τροχοκάθισμα για να διακινηθεί και άρα χώρους προσπελάσιμους; Ότι 

ένα άτομο με ακρωτηριασμό χεριού ή ποδιού χρειάζεται τοποθέτηση 

τεχνητού μέλους; Ότι ένα άτομο με νοητική καθυστέρηση έχει 

δυνατότητες να εκπαιδευτεί; Ότι ένα άτομο με κώφωση χρειάζεται τη 

νοηματική γλώσσα; Ότι οι τυφλοί έχουν μπροστά τους τεράστιες 

δυνατότητες για να καταστούν καθόλα ενεργοί πολίτες μόνο αν 

αξιοποιηθεί η σημερινή τεχνολογία; Χρειάζεται το ICF για να 

αναγνωριστεί ότι η χρήση τής όσο το δυνατόν υψηλότερης τεχνολογίας 

έχει περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα και περιορίζει κατά πολύ 

τις επιπτώσεις στο άτομο με αναπηρία; (Δημοσθένους, 2013: 52) 

 

Ο συγγραφέας, πολύ εύστοχα, σχολιάζει την κάθε πτυχή του ICF και τις προθέσεις 

του Κράτους, θέτοντας ένα σημαντικό κριτήριο: Κατά πόσο αυτή η προσέγγιση 

θεωρεί ότι το άτομο με αναπηρία αποτελεί μέρος του υπόλοιπου πληθυσμού.  

Προφανώς, η κρατική θεώρηση για την αναπηρία υιοθετεί έναν καθαρά ιατρικό 

τρόπο σκέψης απομονώνει τα άτομα με αναπηρία και ακυρώνει τους αγώνες τους για 

ισότιμη μεταχείριση.  Οι Oliver και Barnes, σε μια πρόσφατη δημοσίευσή τους το 

2012, καλούν αυτούς που υποστηρίζουν την ιατρο-κεντρική αντιμετώπιση των 

ζητημάτων της αναπηρίας μέσω εργαλείων που μετρούν την υγεία, να επιστρέψουν 

‘πίσω στο μέλλον’.  Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αν και έχει υπογραφεί και κυρωθεί από την Κυπριακή 

Δημοκρατία, παραμένει ένα κείμενο το οποίο δεν απασχολεί ιδιαίτερα το κράτος, ενώ 

αντίθετα, η εφαρμογή του ICF αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Επισημαίνω απλώς 

ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί ότι τα άτομα με αναπηρία αποτελούν 

μέρος του υπόλοιπου πληθυσμού και άρα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα, ενώ το 

ICF είναι ένα εργαλείο μέτρησης της υγείας του ατόμου.  Η Κυπριακή Δημοκρατία 

έχει δεσμευθεί επίσημα να προσαρμόσει τη νομοθεσία της με βάση τη Σύμβαση, 

αλλά παραδόξως, προτεραιότητα της είναι η εφαρμογή του ICF. Αυτά και πολλά 

άλλα αντιφατικά σημεία αναλύονται κριτικά από το συγγραφέα στο βιβλίο του.  

Όμως κάπου εδώ, θα πρέπει να ολοκληρώσω την αναφορά μου.   

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Μιχάλη για την τιμή που μου έκανε να 

μιλήσω για το βιβλίο του, αλλά και να προλογίσω την έκδοση.  Πιστεύω πραγματικά 

ότι με αυτή τη μονογραφία προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό μιαν ολοκληρωμένη 

και αξιόλογη επιστημονική εργασία, αποτέλεσμα συνεχούς προβληματισμού, 
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κριτικής σκέψης και εμβάθυνσης στη βιβλιογραφία. Η πολύχρονη εμπειρία του στο 

αναπηρικό κίνημα και ο συνεχής προβληματισμός του για θέματα ευρύτερης 

πολιτικής και κοινωνικής σημασίας αποτυπώνονται με τρόπο μοναδικό και άμεσο στο 

βιβλίο του.  Η ανάλυσή του είναι χρήσιμη για τον καθένα από εμάς που θεωρεί ότι 

αποτελεί σκεπτόμενο πολίτη της κοινωνίας μας. 

 

Αγαπητέ Μιχάλη, οι απόψεις που εκφράζεις στο βιβλίο σου αποτελούν ήδη ένα 

ορόσημο στη βιβλιογραφία για την πολιτική της αναπηρίας στην Κύπρο.  Εύχομαι 

από καρδιάς να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού διαλόγου για μια 

καλύτερη κοινωνία για όλους. 

 

Σιμώνη Συμεωνίδου 

11 Νοεμβρίου 2013 


