
 

Ομιλία για την παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Δημοσθένους 

‘Κριτική στο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας’ 

Εικόνα 1 

Πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60.  Ένας ξάδερφός μου μπαίνει στο καφενείο και 

κάθεται σ’ ένα τραπέζι όπου δυο συγχωριανοί συζητούν – ίσως τα τελευταία νέα.  Τον 

χαιρετούν και συνεχίζουν τη συζήτησή τους.  Ο νεοφερμένος παρεμβαίνει πότε πότε με 

σύντομες απόψεις, τον ακούν και συνεχίζουν χωρίς να τον παίρνουν και πολύ στα σοβαρά. 

Είναι άτομο με νοητική καθυστέρηση που ταιριάζει απόλυτα στον τότε φιλολογικό 

χαρακτηρισμό του τρελού του χωριού.  Πότε πότε η άποψή του περιέχει ψήγματα σοφίας 

που γίνονται αποφθέγματα αναφοράς για όλο το χωριό.  Είναι άτομο ενταγμένο στην 

κοινωνία που ζει και ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους.  Αυτό δεν σημαίνει πως η ζωή του είναι 

εύκολη ή ιδιαίτερα ευτυχισμένη.  Τα πειράγματα που δέχεται σχεδόν καθημερινά πολλές 

φορές ξεπερνούν τα όρια της αθώας επικοινωνίας.  Δεν είναι λίγες οι φορές που τον 

θυμούμαι κουλουριασμένο σε μια γωνιά να κλαίει σιωπηρά. 

Εικόνα 2 

Τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 60.  Φοιτητική συγκέντρωση στο Λονδίνο.  Στη βράση 

της συζήτησης περνώ γενεές δεκατέσσερις ένα Νιγηριανό συμφοιτητή μου για τις βλακείες 

που λέει.  Είναι η πρώτη φορά που τόλμησα κάτι τέτοιο.  Μεγαλωμένος σε μια έντονα 

αντιρατσιστική οικογενειακή κουλτούρα δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να φερθεί 

«ρατσιστικά» σε ένα νέγρο.  Και όμως ήταν η πρώτη φορά που ένοιωσα πραγματικά 

απελευθερωμένος από ρατσιστικές προκαταλήψεις, ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα 

πραγματικά τι σημαίνει να μην κάμνει κανείς ρατσιστικούς διαχωρισμούς. 

Εικόνα 2
α
 

Βουλευτικές εκλογές 1991.  Συζήτηση για επιλογή ατόμων για σταυρούς προτίμησης.  

Ανάμεσα στους υποψήφιους κάποιος με τροχοκάθισμα.  Βλέποντας τον Μιχάλη απέναντί 

μου εισηγούμαι να τον περιλάβουμε στις προτιμήσεις μας σαν ένδειξη μη προκατάληψης.  



 

| 2 Ο Μιχάλης χαμογελά και παρατηρεί πως δεν έχει ένσταση για την επιλογή, αλλά η 

αναπηρία του υποψήφιου δεν είναι κριτήριο για κάτι τέτοιο. 

Εικόνα 3 

1976.  Γραφεία της ΕΔΕΚ στην πολυκατοικία Λυσσαρίδη, συνάντηση με επισκέπτη από 

κάποιο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης.  Τον καφέ φέρνει ένας νάνος και ο ξένος 

εμβρόντητος πάει να ψελλίσει κάτι και σιωπά με αμηχανία.  Καταλαβαίνω πως κάτι δεν 

πάει καλά και ρωτώ τι συμβαίνει.  Δειλά δειλά απαντά πως σαν Σοσιαλιστές δεν θα ’πρεπε 

να χρησιμοποιούμε ένα νάνο για υπηρέτη.  Η αμηχανία του γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν 

εξηγούμε πως δεν πρόκειται για υπηρέτη αλλά για καφετζή που διαχειρίζεται το δικό του 

καφενείο απ’ όπου παραγγέλλουμε καφέ. 

Ο καφετζής δεν ήταν κανένα ιδιαίτερα ευχάριστο άτομο.  Αντίθετα είχε άσχημες πτυχές στο 

χαρακτήρα του.  Είχε όμως κερδίσει μια σχέση με τους πελάτες του όχι τόσο γιατί ήταν 

νάνος αλλά παρά το γεγονός ότι ήταν νάνος.  Παρά τα κακόγουστα πολλές φορές 

πειράγματα που είχε να αντιμετωπίσει, η ουσία της σχέσης του μαζί μας ήταν σχέση 

ισότητας, κερδισμένη με κόπο και πόνο από τον ίδιο. 

... 

Θα μπορούσα να συνεχίσω με παράθεση εικόνων ad infinitum και να τις αφήσω να πουν 

αυτό που θέλω να πω από μόνες τους.  Αν δεν το κάμνω είναι γιατί αυτές οι ιστορίες 

είναι πολύ πραγματικές και για πολλούς αναγνωρίσιμες και προσωπικές.  Επίσης νομίζω 

πως δεν είναι τίποτε άλλο από παραλλαγές στο ίδιο θέμα, το θέμα που βρίσκεται στη 

βάση της πολεμικής του Μιχάλη ενάντια στην εφαρμογή του ICF στην Κύπρο:  την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε μια κοινωνία εθισμένη στο διαχωρισμό και τον αποκλεισμό 

της διαφορετικότητας. 

Ο Μιχάλης αντιμετωπίζει με καχυποψία την προσπάθεια εφαρμογής του ICF στην 

Κύπρο και νομίζω πως τεκμηριώνει αυτή την καχυποψία.  Ένα σύστημα αξιολόγησης 

δεν είναι κατ’ ανάγκην κακό.  Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλά ή 

κακά ανάλογα με τις προθέσεις αυτών που το χρησιμοποιούν.  Ένα μαχαίρι μπορεί να 



 

| 3 είναι πολύ χρήσιμο στο τραπέζι αλλά μπορεί να είναι και φονικό όπλο.  Αν ψάξουμε 

όμως πιο προσεκτικά το θέμα, το μαχαίρι δεν είναι και τόσο ουδέτερη ύπαρξη.  Είναι 

πολύ απίθανο ένα τραπεζομάχαιρο να χρησιμοποιηθεί για φόνο, όπως απίθανο είναι ένα 

στιλέτο να χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει πατάτες.  Διαφορετικά θα διαβάσουμε ένα 

χασαπομάχαιρο στο κρεοπωλείο και διαφορετικά στα χέρια ενός ληστή με κουκούλα. 

Η ανάλυση του Μιχάλη για το ICF δείχνει πως δεν έχουμε μπροστά μας ένα εργαλείο 

ουδέτερης αξιολόγησης αλλά ένα εργαλείο που στοχεύει συγκεκριμένα στη λογιστική 

ευκολία μιας κοινωνίας που θέλει να αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες παροχής βοήθειας 

προς τους ανάπηρους.
1
  Η αξιολόγηση του ICF μπορεί ίσως να βοηθήσει το κράτος ή 

τους διάφορους οργανισμούς σε μια πιο «ορθολογιστική», ας πούμε, κατανομή πόρων, 

μπορεί ίσως να αποφύγει σε κάποιο βαθμό την κατάχρηση των βοηθημάτων και μπορεί 

ίσως να δώσει μια «αντικειμενική», ας πούμε, τεκμηρίωση των αναγκών που καλύπτουν.  

Αυτή η «αντικειμενικότητα» είναι το όνειρο κάθε γραφειοκράτη, είναι η απαλλαγή του 

από τα δύσκολα και η εύκολη δικαιολόγηση των αποφάσεών του.  Είναι η απλοποίηση 

μιας πολύπλοκης κατάστασης. 

Ωστόσο, τίποτε δεν γίνεται χωρίς κόστος.  Κάθε σύστημα κατάταξης περιέχει 

απλουστεύσεις που μπορεί να καλύπτουν την πλειοψηφία των περιπτώσεων αλλά 

κρύβουν πραγματικότητες που κάποτε έχουν επιπτώσεις που μπορούν να στιγματίσουν 

ολόκληρη την κοινωνία.  Ας θυμηθούμε τη θλιβερή ιστορία του τεστ νοημοσύνης.  Όταν 

το επινόησε ο Μπινέ είχε στόχο να εντοπίσει παιδιά με ελλείψεις για να τους δοθεί 

περισσότερη προσοχή, για να τους δοθεί η βοήθεια που χρειάζονταν για να έχουν 

καλύτερη απόδοση στην εκπαίδευσή τους.  Με το πέρασμα του χρόνου το τεστ έγινε 

εργαλείο κατάταξης των ανθρώπων σε μια κλίμακα ευφυΐας που τους στιγματίζει για 

πάντα στη ζωή τους.  Το άτομο μειώνεται σε ένα απλό αριθμό με βάση τον οποίο η 

κοινωνία μπορεί να το διαχειριστεί κατατάσσοντάς το εκεί που του αρμόζει.  Αυτός ο 

εξευτελισμός είχε κι άλλες παρενέργειες: ερευνητές προχώρησαν στο να διαχωρίζουν σε 

                                                           
1 Στις συζητήσεις-μου με τον Μιχάλη την περίοδο που ασχολήθηκα με τα θέματα που θίγει προβληματίστηκα για τη 
χρήση «πολιτικά ορθής» γλώσσας.  Νομίζω όμως πως θα πρόδιδα τον εαυτό μου αν άρχιζα να αποφεύγω λέξεις γιατί 
έχουν αποκτήσει τη χροιά του στίγματος.  Όπως και σε γενικότερο επίπεδο θεωρώ πως η «πολιτική ορθότητα» όχι 
μόνο δεν βοηθά την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων αλλά τείνει να τα διαιωνίζει.  Δουλειά μας δεν είναι να 
εξοστρακίσουμε τις ένοχες λέξεις αλλά να τις απαλλάξουμε από τις ενοχές τους. 



 

| 4 κλίμακες ευφυΐας τάξεις ανθρώπων:  Οι μαύροι έχουν χαμηλότερο δείκτη ευφυΐας από 

τους λευκούς, οι γυναίκες από τους άντρες, οι εργάτες από τους εργοδότες και πάει 

λέγοντας. 

Ο Μιχάλης διαβλέπει αυτό τον εξευτελισμό στην πορεία εφαρμογής του ICF.  

Υπομονετικά δείχνει πως έχουμε μπροστά μας μια οπισθοδρόμηση στο θέμα της 

αντιμετώπισης της αναπηρίας προς την κατεύθυνση της ιατρικής προσέγγισής του.  Σαν 

μαχητικό μέλος του κινήματος των αναπήρων ήταν στην πρώτη γραμμή για την αλλαγή 

σκέψης που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες.  Μια αλλαγή που μας οδήγησε από την 

έμφαση στην προσαρμογή του ατόμου στην προσαρμογή της κοινωνίας.  Μια αλλαγή 

που αντικατέστησε την φιλανθρωπική βοήθεια στους ανάπηρους με την υποχρέωση μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση σε όλα τα μέλη της. 

Ας το δούμε αυτό λίγο πιο συγκεκριμένα.  Η προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων για 

χρήστες τροχοκαθισμάτων, η ηχητική σήμανση για τους τυφλούς, οι ειδικοί χώροι 

υγιεινής για τους ανάπηρους κλπ. δεν αποτελούν ειδική μεταχείριση για τους ανάπηρους.  

Είναι βασική υποχρέωση της κοινωνίας απέναντι στον εαυτό της αν θέλει να ονομάζεται 

δημοκρατική.  Με τον ίδιο τρόπο που θέλουμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία του 

λόγου, την ασφάλεια και υγεία των πολιτών, έτσι πρέπει να δούμε και τα μέτρα για τους 

ανάπηρους.  Οι Σπαρτιάτες και οι Ναζί είχαν διαφορετική προσέγγιση για το θέμα, εμείς 

θέλουμε κάτι άλλο. 

Θέλω να τελειώσω αυτή την παρουσίαση με ένα θέμα που εντοπίζει ο Μιχάλης στο 

ζήτημα της αντιμετώπισης των επιδομάτων για την αναπηρία αλλά κατατρώει σαν 

σαράκι ολόκληρο το σύστημα του κοινωνικού ελέγχου. 

Γράφει ο Μιχάλης: 

...με το παραποιημένο συμπέρασμα ότι «είναι πολύ ισχυρή η πίστη ότι υπάρχουν 

πολλά άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή σύνταξη αναπηρίας χωρίς να 

το δικαιούνται» προωθείται η ιδέα ότι υπάρχουν ανάπηροι-μαϊμού – και δυστυχώς 

αυτή η ιδέα διαχέεται προφορικά, χρησιμοποιώντας το τι λεγόταν στην Ελλάδα – 

κάτι που είναι εντελώς ανυπόστατο. Είναι δε πάρα πολύ εύκολο να διαπιστωθεί ή 



 

| 5 να διαψευστεί. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν 

είτε το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας είτε το επίδομα φροντίδας και τα οποία 

δεν πληρούν τα κριτήρια των αντίστοιχων Σχεδίων. Αυτές όμως οι περιπτώσεις 

είναι γνωστές στο Τμήμα (ΤΚΕΑΑ) που διαχειρίζεται τα σχέδια των επιδομάτων. 

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο σύστημα αξιολόγησης, αλλά στη δύναμη του 

συστήματος εξουσίας που λειτουργεί και δρα στη βάση του προσωπικού 

συμφέροντος. Παράγει δε την αδυναμία και την ατολμία των κρατικών 

αξιωματούχων και λειτουργών να πουν όχι στους πολιτικούς και άλλους που ζητούν 

βολέματα «δικών» τους ανθρώπων, αλλά και στον πειρασμό να βολεύουν οι ίδιοι 

«δικούς» τους ανθρώπους.  Η ατολμία τους οφείλεται στη βαθύτατη σύνδεσή τους 

με τους μηχανισμούς εξουσίας – βόλεψέ με να σε βολέψω.  

Κανένας δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά σε ολόκληρο τον κρατικό 

μηχανισμό, σε ολόκληρη την κοινωνία.  Η πιο συνηθισμένη αντίδραση είναι να 

αναζητούνται διαδικαστικά μέτρα για να παρακαμφθεί αυτή η διαφθορά.  Έτσι, έχουμε 

χιλιάδες κανονισμούς και διαδικασίες που στόχο έχουν να δυσκολέψουν τη διαφθορά.  Η 

βουλή ψηφίζει νόμους που ελέγχουν την εφαρμογή άλλων νόμων, το Γενικό Λογιστήριο 

επιβάλλει δαιδαλώδεις διαδικασίες πριν γίνει οποιαδήποτε δαπάνη, η πρόσληψη ατόμων 

γίνεται ολοένα και πιο απρόσωπη με την σχεδόν ολοκληρωτική έμφαση στα ούτω 

λεγόμενα «αντικειμενικά» κριτήρια κλπ. 

Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι δεχόμαστε όχι μόνο ότι υπάρχει 

διαφθορά αλλά θεωρούμε τη διαφθορά σαν μόνιμη και αποδεκτή κατάσταση στη 

λειτουργία του κράτους.  Στην πραγματικότητα, όπως λέει και ο Μιχάλης, το μόνο που 

λείπει είναι η βούληση να την αντιμετωπίσουμε.  Αντί να θεωρούμε τους μηχανισμούς 

εγγενώς διεφθαρμένους και να τους εμποδίζουμε από του να κάμνουν τη δουλεία τους 

έχουμε υποχρέωση να τους θεωρήσουμε υγιείς και να ξεριζώνουμε με αποφασιστικότητα 

τη διαφθορά όπου τη βρίσκουμε – και αυτό δεν είναι δύσκολο, κάθε φαινόμενο 

διαφθοράς είναι τις περισσότερες φορές ευρέως γνωστό. 

Το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας δείχνει ότι το σύστημα αξιολόγησης ICF δεν έχει 

τίποτε θετικό να προσφέρει στους ανάπηρους.  Όποιες κι αν είναι οι προθέσεις των 



 

| 6 θιασωτών του, και ο Μιχάλης δείχνει πως ίσως να μην είναι πάντα και τόσο αθώες, το 

αναπόφευκτο αποτέλεσμα είναι ότι θα τους τοποθετήσει σε θυρίδες κατάταξης με μια 

ετικέτα που θα ευκολύνει ίσως τις αποφάσεις της γραφειοκρατίας διαχείρισης του 

θέματος της αναπηρίας αλλά θα αποπροσωποποιήσει την αντιμετώπιση των ανθρώπων 

ακριβώς λύνοντας το πρόβλημα με μια ετικέτα.  Αυτή η αποξένωση αποτελεί 

οπισθοδρόμηση και είναι υποχρέωσή μας να επιμένουμε στην πολυπλοκότητα της 

ανθρώπινης φύσης, στην ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου και στο σεβασμό της 

αξιοπρέπειας του καθενός από μας.  Η ζωή για ένα ανάπηρο είναι αντικειμενικά δύσκολη 

και σκληρή.  Είναι αχρείαστο να τη φορτώνουμε με προκαταλήψεις και γραφειοκρατικές 

εμμονές. 

Θέμος Δημητρίου 

11 Νοεμβρίου 2013 

 


