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ΤΥΠΟΥ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗ- ΆΛΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
Θέλω να ευχαριστήσω θερµά τον Πρόεδρο της Ν.∆. Κώστα Καραµανλή για την τιµή που µου έκανε
να µε επιλέξει στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας στις εκλογές
του 2004. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έδωσε την δυνατότητα εκλογής σε άτοµο µε βαριά
αναπηρία και την δυνατότητα εκπροσώπησης του χώρου των αναπήρων από µια τόσο σηµαντική
θέση.
Παρά τα πολλά εµπόδια, έχω εργαστεί σκληρά για την δικαίωση της επιλογής του στο πρόσωπο µου,
τόσο ως Πρόεδρος της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής για την Αντιµετώπιση των
Προβληµάτων που Απασχολούν τα Άτοµα µε Αναπηρία, όσο και ως µέλος της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων και ως µέλος της Επιτροπής Ισότητας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Θέλω να σηµειώσω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου η Επιτροπή για
Θέµατα Αναπηρίας συνέταξε Έκθεση για τα προβλήµατα των ατόµων µε αναπηρία, η οποία είχε την
υποστήριξη όλων των µελών της Επιτροπής που εκπροσωπούν όλα τα κόµµατα. Αυτή η Έκθεση
περιέχει τεκµηριωµένη καταγραφή των προβληµάτων, αλλά και συγκεκριµένες προτάσεις για την
επίλυσή τους. Πολλές από αυτές τις προτάσεις υλοποιούνται από τα Υπουργεία που εµπλέκονται στα
θέµατα αναπηρίας. Πολλά µένουν ακόµα να γίνουν και επιθυµώ να συνεχίσω το έργο µου στη
Βουλή.
Επίσης µε οµιλίες και διαλέξεις στην Αθήνα, σε πολλές περιοχές της περιφέρειας και στην Κύπρο,
έχω δουλέψει για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για θέµατα που άπτονται
της αναπηρίας. Έχω εργαστεί αποτελεσµατικά ως µέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για
Θέµατα Πολιτισµού και για τις Μεταρρυθµίσεις στην Παιδεία.
Παρόλο που λόγω της αναπηρίας µου (είµαι τυφλή από τριών ετών), ο αγώνας για το κυνήγι του
σταυρού είναι άνισος και δύσκολος, δέχοµαι µε ενθουσιασµό να συµµετάσχω ως υποψήφια στην Α΄
Αθηνών µε το ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας για πολλούς λόγους:
Στηρίζω τον Κώστα Καραµανλή επειδή τον εµπιστεύοµαι να οδηγήσει την Ελλάδα µπροστά µε
όραµα για να ολοκληρώσει το πρόγραµµα των µεταρρυθµίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και που
έχει ανάγκη η χώρα.
Στηρίζω τη Νέα ∆ηµοκρατία επειδή είναι κόµµα αρχών, στις οποίες πιστεύω.
Αποφάσισα να συµµετέχω αγωνιστικά διεκδικώντας µια θέση στο Κοινοβούλιο, γιατί πιστεύω
πάνω απ΄ όλα ότι είναι καιρός και στη χώρα µας οι πολίτες µε αναπηρία να διεκδικούν ενεργό ρόλο
στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Αυτό σηµατοδοτεί η ανακήρυξη του 2007 ως Ευρωπαϊκού Έτους
Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Αυτό επιτάσσει η ∆ιεθνής Σύµβαση του Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, την ενεργό συµµετοχή των πολιτών µε αναπηρία σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής ακόµα και στην πολιτική.
Θέλω επίσης να στείλω το µήνυµα στους νέους ότι αξίζει να αγωνιζόµαστε κάτω και από τις πιο
αντίξοες συνθήκες και ότι η πολιτική µπορεί να είναι ένας στίβος ευγενούς άµιλλας. Καλώ όσους
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα το έργο µου να επισκεφθούν την ιστοσελίδα µου στο:
www.ebernidaki.gr ή στο www.bernidaki.gr ή στο www.aldous.gr
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