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∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας,
στο 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο για τα Άτοµα µε αναπηρία και τα ΜΜΕ.
Ένα Συνέδριο, που διοργανώνεται µε επιτυχία για δεύτερη χρονιά και έχει σκοπό να φέρει κοντά τα
άτοµα µε αναπηρία µε τον κόσµο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από µία βασική αρχή. Η κοινωνία, ο πολιτισµός κρίνονται από τη στάση
µας απέναντι σε ειδικές κατηγορίες συνανθρώπων µας, που οι καιροί, οι καταστάσεις και η φύση,
τους στέρησαν τη δυνατότητα να ασκούν ισότιµα µε εµάς το δικαίωµά τους στη ζωή.
Βέβαια, στην εποχή µας, όπου τα πάντα έχουν γίνει επικοινωνία στην πολιτική, την οικονοµία αλλά
και την ίδια την κοινωνία, γίνεται αντιληπτό, πόσος σηµαντικός είναι εκ των πραγµάτων ο ρόλος
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η οποία φοβούµαι, ότι
εξακολουθεί να αγνοεί αυτήν, που η ίδια θα αποκαλούσε, «η αόρατη πλευρά της ζωής».
Σε αυτή µας την προσπάθεια, σηµαντικός είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. ∆ιαπιστώνω µε
µεγάλη ικανοποίηση, ότι στη χώρα µας έχουν ωριµάσει πλέον οι συνθήκες, γι΄ αυτό και από κοινού
εθελοντικές οργανώσεις και η ίδια η Πολιτεία, µε τις πρωτοβουλίες που πήραµε πρόσφατα για τη
σύσταση ενός ενιαίου φορέα-οµπρέλα µε σεβασµό στην αυτοτέλεια του εθελοντισµού, όλο και
περισσότερο προωθούµε τις δράσεις των ίδιων των πολιτών, δίνοντας τέλος σε µια περίοδο
αµοιβαίας καχυποψίας. Και αναφέροµαι στις σχέσεις ανάµεσα στην Πολιτεία και στην κοινωνία
των πολιτών.
Ευθύνη κάθε σύγχρονης κοινωνίας αλληλεγγύης και ανθρωπιάς αποτελεί η υπεράσπιση των
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία και ο σεβασµός στην διαφορετικότητα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου στη χώρα µας, για τη µείωση των
ανισοτήτων και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε αναπηρία. Αποµένουν
ωστόσο, πολλά ακόµα να γίνουν.
Με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης συστήθηκε Ειδική ∆ιακοµµατική Επιτροπή στη Βουλή για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία.
Προωθήσαµε την Κάρτα Λειτουργικότητας, που στοχεύει στην συστηµατοποίηση µίας ενιαίας
διαδικασίας µε τεκµηριωµένη επιστηµονική αξιολόγηση και µε σύστηµα ταξινόµησης και
αξιολόγησης σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας.

Με το νόµο 3454/2006 αναµορφώθηκε το καθεστώς λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου
Ατόµων µε αναπηρίες, µία δράση που στοχεύει στον συντονισµό των εµπλεκοµένων µε τα
αναπηρικά θέµατα φορέων του ∆ηµοσίου, καθώς και στον έλεγχο εφαρµογής των σχετικών µέτρων
και δράσεων, µε στόχο τη συνολική αντιµετώπιση των προβληµάτων των ατόµων µε αναπηρία.
Αυξήθηκε το ύψος του επιδόµατος απολύτου αναπηρίας για τους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α.. Το
επίδοµα αυτό θα υπολογίζεται στο 50% της συντάξεως, που θα καταβάλλεται κάθε φορά, και όχι
στο 50% της αρχικώς εκδοθείσης συντάξεως, όπως γινόταν µέχρι σήµερα.
Με το νόµο 3454/06 αναµορφώθηκε η πολυτεκνική ιδιότητα. Καταργήθηκε η προϋπόθεση της
ισόβιας ανικανότητας για εργασία παράλληλα µε την 100% απόλυτη αναπηρία, και αντ' αυτού
απαιτείται µόνο η συνδροµή αναπηρίας 67% και άνω.
Θεµελιώσαµε το θεσµό Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης, µε σκοπό την πρόληψη της
ιδρυµατοποίησης των ΑµεΑ, εξαλείφοντας µε αυτόν τον τρόπο το φόβο και την αγωνία των
γονέων των ΑµεΑ σχετικά µε το µέλλον των παιδιών τους.
Οι πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις παρόλα αυτά δεν αρκούν για την επίτευξη αυτού του
στόχου.
Στην προσπάθεια αυτή χρειαζόµαστε την ενεργό συµµετοχή και υποστήριξη της κοινωνίας των
πολιτών.
Ευθύνη όλων µας είναι να καταστήσουµε τον συµπολίτη µε αναπηρία ενεργό και παραγωγικό
στέλεχος, συµµετέχοντας ισότιµα και ισόνοµα σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας.
Σήµερα λοιπόν, βρισκόµαστε εδώ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να συζητήσουµε, να ακούσουµε
και να πάρουµε αποφάσεις που θα διασφαλίζουν την ισότιµη αντιµετώπιση των Ατόµων µε
αναπηρία από τα ΜΜΕ.
Και αυτό θα γίνει πραγµατικότητα, µόνο όταν καταρριφθούν τα αρνητικά πρότυπα του
παρελθόντος και οι προκαταλήψεις και περάσουµε σε θετικές εικόνες που αποδεικνύουν, ότι αυτοί
οι άνθρωποι είναι σαν όλους εµάς, µε καθηµερινές στιγµές, µε προβλήµατα, µε επιτυχίες, αλλά και
πολλές δυσκολίες που αξίζει τον κόπο να προβάλουµε.
Φοβούµαι, ότι η παρουσίαση αυτής της εικόνας, όπως γίνεται µέχρι τώρα, κάθε άλλο παρά τιµά τον
πολιτισµό µας. Πολλά άτοµα µε αναπηρία διαποµπεύονται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
συµβάλλοντας απλώς, στην τεχνητή άνοδο της τηλεθέασης. Η Πολιτεία θα λάβει τα µέτρα της αλλά
και τα ίδια τα Μ.Μ.Ε. πρέπει να αυτορρυθµίζουν και να αυτοελέγχουν τις σχέσεις τους, µε
οτιδήποτε, αντί να προβάλλει εικόνες ευαισθησίας, προσβάλλει προσωπικότητες και αξιοπρέπειες.
Να ευαισθητοποιήσουµε µε λίγα λόγια τα ΜΜΕ απέναντι στα Άτοµα µε αναπηρία, έτσι ώστε κι
αυτοί µε την σειρά τους να ευαισθητοποιήσουν και να ενηµερώσουν την κοινωνία των πολιτών για
τα ζητήµατα που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία, µε σκοπό να αναλάβει ο κάθε πολίτης τις
ευθύνες του απέναντί τους.
Να κατοχυρώσουµε δηλαδή στην πράξη τα δικαιώµατα των συµπολιτών µας µε αναπηρία.
Να αναπτύξουµε πολιτικές και πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου
και την εξάλειψη των συµπεριφορών εκείνων που οδηγούν σε διακρίσεις και κοινωνικό
αποκλεισµό.
Να αγωνιστούµε όλοι µαζί για την προστασία και την προάσπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία.
Από τα άτοµα µε αναπηρία οι κινητικά ανάπηροι που έχουν ανάγκη διαφόρων υπηρεσιών για

αποκατάσταση ανέρχονται σε 700.000 στη χώρα µας, ενώ προστίθενται κάθε χρόνο γύρω στους
3.500 από τροχαία ατυχήµατα.
Σηµαντικός είναι και ο αριθµός των κινητικά αναπήρων στη Βόρειο Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, το
Υπουργείο µας προχώρησε στη δηµιουργία Κέντρου Αποκατάστασης-Αποθεραπείας στη Βόρειο
Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή Αιγινίου στα όρια των Νοµών Πιερίας και Θεσσαλονίκης,
όπου ο ∆ήµος εκεί προσφέρει µια κοινόχρηστη έκταση 171 στρεµµάτων.
Στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγινίου ελήφθη οµόφωνη απόφαση
για τη δωρεάν παραχώρηση και αναµένεται ο φάκελος να εγκριθεί από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή
και να καταχωρηθεί το έργο αυτό ως Σ∆ΙΤ, στον άξονα δράσης 4-Β του Επιχειρησιακού Σχεδίου
2006-2007.
Κλείνοντας αυτό το σύντοµο χαιρετισµό, θα ήθελα να τονίσω, ότι το Υπουργείο µας είναι στην
πρώτη γραµµή της συλλογικής πλέον προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, επίσης
να συγχαρώ τον Υπουργό Επικρατείας, την Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και την Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης για την διοργάνωση του Συνεδρίου και του 1ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ και να σας διαβεβαιώσω ακόµη µια φορά ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης θα στηρίζει πάντα παρόµοιες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σύµφωνα µε το πρόγραµµα πρέπει να έρθει κάποιος εκπρόσωπος από το
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα και συγχωρείστε µε για τον ερασιτεχνισµό µου στην εκφώνηση
των τεχνικών.
Κυρία Κανέλλη, Συγγραφέα και Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ελάτε.
Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ: Κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, φίλες και φίλοι σας ευχαριστούµε για την
πρόσκληση. Την αποδεχόµαστε µε ειλικρίνεια, αναγνωρίζουµε τις εξαιρετικά καλές προθέσεις στο
να υπάρξει ένα συνέδριο µε αυτό το αντικείµενο. Έχει συµµετάσχει το Κοµµουνιστικό Κόµµα στη
διακοµµατική Επιτροπή, ωστόσο δεν µπορούµε να συµµεριστούµε µε εξαιρετική αισιοδοξία για το
που πηγαίνουν τα πράγµατα.
Έχουµε διαφορετικές θέσεις και σας ευχαριστώ που διευκρινίζετε κ. Πρόεδρε του Συνεδρίου ότι
δεν εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ αλλά το Κοµµουνιστικό Κόµµα επειδή δεν υπάρχει κάποιος του
ΠΑΣΟΚ για να χαλαρώσουµε και λίγο και να χαµογελάσουµε.
Το θέµα είναι ειδικό και τυγχάνει να βρίσκοµαι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση να πρέπει να κάνω και
δηµόσια ατοµική αυτοκριτική. Είµαι άνθρωπος, ο οποίος έχει δουλέψει στα µαζικά Μέσα
Ενηµέρωσης, έχει κάνει πάρα πολλούς τηλεµαραθώνιους, εξαιρετικά πετυχηµένους και θεωρεί ότι
πρέπει να ντρέπεται για το υπόλοιπο του βίου του γι΄ αυτό.
Οι άνθρωποι τους οποίους συνάντησα στους τηλεµαραθωνίους ήταν άνθρωποι καθηµερινοί, αγνοί,
οι περισσότεροι µπορεί και να µην είχαν αυτό που λέµε στην καθηµερινότητα να φάνε, στερούνταν
από το υστέρηµα του υστερήµατός τους για να συµµετάσχουν σε ένα µαραθώνιο.
Τους επικεφαλής και εµπνευστές αυτών των µαραθωνίων από κάποια στιγµή και µετά χάρη θα
έλεγα σε ευτυχή συγκυρία, τόσο ευτυχή και τόσο δυστυχή, όσο να έχω πάθει ένα ατύχηµα και να
είµαι στη θέση οποιουδήποτε ανάπηρου, πράγµα το οποίο ισχύει σαν πιθανότητα για τον καθένα
και την καθεµιά από µας εδώ Μέσα.
Βρέθηκα να συναντώ αυτούς τους ανθρώπους επικεφαλής άσκησης πολιτικών που παράγουν
αναπήρους και όχι που τους σώζουν. Και τους παράγουν µε εγκληµατικούς ρυθµούς. Έχω ένα
διεθνές παράδειγµα για το οποίο δεν θα πειστώ ούτε της ειλικρίνειας ούτε της οµολογίας,
αισθάνθηκα φρικτά έχοντας συναντήσει στη ζωή µου τρεις φορές τον Μπερνάντ Κουσνέρ.
Τη µια ως επικεφαλής των «Γιατρών χωρίς σύνορα». Τη δεύτερη ως επικεφαλής των «Γιατρών του

Κόσµου». Την Τρίτη ως Πρωθυπουργό µετά τους βοµβαρδισµούς αν θέλετε τοπάρχη, στο Κόσοβο
µε 100.000 Σερβόπουλα ανάπηρα σε βοµβαρδισµούς.
Τη δεύτερη φορά που τον συνάντησα ήταν στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συµβουλίου της
Ευρώπης και δεν ανεχόταν ούτε καν τη λέξη προτεκτοράτο. ∆ιατηρώ και ελπίδες χωρίς
ονοµατεπώνυµο ότι τα πράγµατα µπορούν να αλλάξουν.
Έχω την παγκόσµια στατιστική, ότι τα χρήµατα που συγκεντρώνονται από εθελοντισµό σε
ποσοστό 80% ξοδεύονται στα πήγαινε - έλα. ∆εν είναι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος αυτές οι
εκτιµήσεις, είναι της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και του ΟΗΕ, 80% πηγαίνει σε εισιτήρια, σε
συνέδρια και φώτα, σε έξοδα, σε λεφτά, σε µετακινήσεις, σε πρώτη θέση, σε δηµόσιες σχέσεις, σε
οτιδήποτε άλλο και το 20% πηγαίνει στους πραγµατικά δικαιούµενους.
Όταν µε βάζουν να µιλήσω εδώ ως εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τα µαζικά
Μέσα Ενηµέρωσης είµαι υποχρεωµένη να αναρωτηθώ. Η ευχή µου είναι η αναπηρία; Και αν η
ευχή µου είναι η αναπηρία τότε η Μαρία η Άσχηµη έχει πολύ µεγάλο σουξέ. Αλλά ο τρόπος που
θεραπεύεται η ασχήµια της Μαρίας της Άσχηµης, δεν έχει καµιά σχέση µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των ΑµεΑ.
Είναι κατ' εξοχήν πολιτικό ζήτηµα και τα µαζικά Μέσα Ενηµέρωσης στο πλαίσιο µιας γενικότερης
ιδιωτικοποιηµένης και εµπορευµατοποιηµένης µορφής επικοινωνίας, την πληροφορία τη
χρησιµοποιούν ως εµπόρευµα και εποµένως είναι εξαιρετικά απλό και εξαιρετικά εύκολο. Η
διαφορετικότητα, το πρόβληµα, η εξατοµικευµένη περίπτωση, η επαγγελµατική αξιοποίηση της
συναισθηµατικής φυσικής φόρτισης που αισθάνεται ο οιοσδήποτε άνθρωπος εξ ορισµού
γεννηµένος αλληλέγγυος, γεµάτος κατανόηση γνωρίζων ότι ανήκει στο ανθρώπινο γένος, να
µετατρέπεται σε εµπόρευµα µε αποτέλεσµα, όπως είπε και ο Υπουργός, δεν θα διαφωνήσω
καθόλου σε αυτό, τον απόλυτο διασυρµό των ατόµων.
Το τι µπορεί να γίνει στα µαζικά Μέσα Ενηµέρωσης για την εξάλειψη του στίγµατος, για την µη
εµπορευµατοποίηση, για τον µη ευτελισµό, για την προώθηση γενικότερης πολιτικής είναι κατ'
εξοχήν πολιτικό ζήτηµα και όχι µόνο των µαζικών Μέσων Ενηµέρωσης.
∆εν αµφισβητώ ότι υπάρχουν άνθρωποι µε καλές προθέσεις, δηµοσιογράφοι, εργαζόµενοι στα
µαζικά Μέσα Ενηµέρωσης, που θα ήθελαν πάρα - πάρα πολύ να βοηθήσουν προς αυτή την
κατεύθυνση. ∆ουλεύω 35 χρόνια και δεν έχω δει ανάπηρο καµεραµάν και πιστέψτε µε δεν είναι
καθόλου δύσκολο να είναι κάποιος καθισµένος σε αναπηρικό καροτσάκι και να είναι καµεραµάν.
∆εν έχω δει κάποιο άτοµο µε αναπηρία που να είναι ηχολήπτης και ενδεχοµένως να µη βλέπει. ∆εν
έχω δει κάποιον που να του επιτρέπουν να παρουσιάζει µια εκποµπή, ξέροντας καλύτερα από µας
τους υπόλοιπους τα προβλήµατα των ανθρώπων, των προσώπων και των γραµµάτων.
Εγώ και το κόµµα µου έτσι κατανοούµε τη συµβολή των Μέσων έξω από τη γενική πολιτική και
µιλώντας µόνο για την πολιτική αυτή καθ' αυτή.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο και είµαι απολύτως σίγουρη ότι δεν πρόκειται αυτό το
Συνέδριο να το δω σε έκταση αγελάδας ούτε κατά 5 λεπτά. Σε έκταση Μαρίας της Άσχηµης ούτε
κατά 7 λεπτά. Ξέρω µε µαθηµατική ακρίβεια ότι θα είναι µια είδηση σφηνωµένη 30
δευτερολέπτων, περίπου σαν τον τρόπο µε τον οποίο κόβονται οι φράσεις της Αλέκας Παπαρήγα,
όταν µιλάει ως µικρό κόµµα.
Θα το δω µεταξύ καιρού και αθλητικών, αν το δω. Σε δύο τρία πρωϊνάδικα µε λίγη πίεση και σε
κάνα δυο τρία µεσηµεριάτικα ναι. Τα λεφτά που συγκεντρώνονται από κάποιο µαραθώνιο στα
µαζικά Μέσα Ενηµέρωσης είτε λεφτά που πέφτουν από τις διαφηµίσεις, όταν εµφανίζεται κάποιος
και είναι σε θέση να συγκινήσει είναι πολύ περισσότερο για τον ιδιοκτήτη του καναλιού, πολύ
περισσότερο για τον έχοντα και κατέχοντα τα Μέσα απ' όσα θα αρκού σαν για να αποκτήσουν όλοι
τα τελευταίας τεχνολογίας καροτσάκια, όλοι της τελευταίας τεχνολογίας, γιατί ο κόσµος έχει
προχωρήσει πάρα πολύ πρόσβαση στα αγαθά ενός πολιτισµού.
Ο εθελοντισµός όταν γίνεται και αυτός εµπορευµατοποίηση, λυπάµαι Υπουργέ µου, οι µη

κυβερνητικές οργανώσεις χρηµατοδοτούνται από το κράτος. Άρα το ψέµα και η αντίφαση είναι
στον ορισµό τους. ∆εν µπορεί να είναι και µη κυβερνητικές, να κάνουν δουλειά και να
υποκαθιστούν τις ευθύνες του κράτους, να ενοχοποιούν τους γονείς.
Εγώ αναρωτιέµαι αν όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά µε αναπηρία αποφάσιζαν να τα στείλουν σε
ειδικά σχολεία, αν θα µπορούσε κάποιος να µου απαντήσει πόσα σχολεία υπάρχουν, τι
µπλοκάρισµα θα δηµιουργούνταν και τι θα απαντούσαν σε αυτούς που λένε ξέρετε διστάζουν,
κάνουν διάφορα.
Τα Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης είναι υπόθεση του ίδιου του αναπηρικού κινήµατος και αυτό είναι
πολιτική δράση. Όταν θα βγαίνουν οι άνθρωποι και θα µιλάνε για τις θέσεις τους και για τις
µεθόδους τους, τότε η Μαρία η Άσχηµη θα έχει οµορφύνει χωρίς να ερωτευτεί και χωρίς να
αλλάξει απλώς σκελετό γυαλιών, γιατί δεν θα χρειαστεί να παρακαλάει το Ταµείο να της πληρώσει
για τα δόντια, το καροτσάκι, τα µαλλιά, τα γυαλιά και τους ενδεχοµένως φακούς επαφής αλλαγής
των χρωµάτων των µατιών της.
Το πρόβληµα όµως δεν είναι να αλλάξουµε στα ΑµεΑ το χρώµα των µατιών τους. Είναι να τους
κάνουµε να βλέπουν ακόµα και όταν δεν βλέπουν, να περπατάνε και όταν δεν περπατάνε. Σας
ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Κανέλλη σας ευχαριστούµε πάρα πολύ, σας είπα τεχνικά δεν είµαι τόσο
άρτιος, υπάρχουν τρεις δηµοσιογράφοι που εργάζονται στην τηλεόραση και ζουν κάτω από
συνθήκες µια σοβαρότατης αναπηρίας σ' αυτή την αίθουσα.
Ο κ. Ευθυµίου από το ΠΑΣΟΚ, ας έρθει στο µικρόφωνο.
Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Καληµέρα σε όλους. Αγαπητοί φίλοι εκ µέρους του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και
του ΠΑΣΟΚ ως πολιτικού φορέα, θέλω να απευθύνω τον χαιρετισµό µε ευχές για επιτυχία του
Συνεδρίου.
Είναι φανερό για όλους, το έχουµε πει επανειληµµένα, αλλά πάντα όλα αυτά πρέπει να
αποδεικνύονται ότι ο δείκτης πολιτισµού και ωριµότητας µιας κοινωνίας είναι ο τρόπος που
αντιµετωπίζει τα άτοµα µε αναπηρίες. Αυτό είναι και το µεγάλο τεστ της ελληνικής κοινωνίας, ένα
τεστ στο οποίο ανταποκρίθηκε πολύ αργά σε σχέση µε άλλες ώριµες κοινωνίες της Ευρώπης και
είναι διαρκώς µπροστά µας η πρόκληση να κάνουµε όλο και πιο σταθερά, όλο και πιο
ολοκληρωµένα βήµατα.
Πρόλαβα µόλις στο τέλος τη Λιάνα την Κανέλλη που έθεσε ένα ερώτηµα για την εκπαίδευση. Και
είναι ένα ερώτηµα, στο οποίο έχω τέσσερα χρόνια προσωπικής δουλειάς και είναι αδιανόητο, αλλά
έτσι είναι, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους θεωρήθηκε ότι η εκπαίδευση
είναι ένα δικαίωµα του ανάπηρου, µόλις το 1982 µε Υπουργό Παιδείας τον Απόστολο Κακλαµάνη,
όταν δηµιουργήθηκε η έννοια της Ειδικής Αγωγής.
Και προχωρήσαµε αυτά τα χρόνια ακόµη πιο αποφασιστικά το 2000 µε ένα σύγχρονο νόµο τον
2817 και επιχειρήσαµε στην Εκπαίδευση να άρουµε αυτό που είναι το αδιανόητο και απαράδεκτο,
να θεωρεί δηλαδή κανείς ότι τα άτοµα µε αναπηρίες δεν έχουν το δικαίωµα της πλήρους ένταξης
στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως όλοι ξέρουµε ότι όχι απλώς δικαιούνται αλλά τους αναλογεί.
Έτσι προχωρήσαµε σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης. Στα Τµήµατα Ένταξης Μέσα στη δοµή του
σχολείου είχαµε φτάσει τα 1.074, στα σχολεία Ειδικής Αγωγής είχαµε φτάσει στα 283. Υπήρχαν
επίσης 90 κατ' οίκον διδασκαλίες για µαθητές που είχαν αδυναµία προσέλευσης, είτε στα τµήµατα
ένταξης είτε στα τµήµατα ειδικής αγωγής.
∆ηµιουργήσαµε τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης τα 54 Κ∆ΑΥ,
δηµιουργήθηκαν 50 τµήµατα Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
προχώρησαν θεσµοί όπως τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τα ΚΑΦΚΑ, θεσµοί, που άλλοι συνεχίστηκαν, άλλοι

παρέµειναν ανενεργοί.
Άρα, αν ξεκινήσουµε από αυτό το κρίσιµο ερώτηµα της εκπαίδευσης, βλέπουµε ότι γίνανε πολλά,
αλλά σε καµιά περίπτωση δεν έχει γίνει αυτό που πρέπει, γιατί αυτά τα µέτρα περιλαµβάνουν µόνο
ένα µικρό ποσοστό των µαθητών µε αναπηρίες. Και είναι πολύ περισσότερα αυτά που πρέπει να
γίνουν και το ίδιο ισχύει παντού. Το ίδιο ισχύει σε κάθε έκφανση της ζωής των συµπολιτών µας µε
αναπηρίες.
∆εν είναι εποµένως εδώ η ώρα για πολιτικές εξαγγελίες, ούτε αντιλαµβανόµαστε έτσι στο ΠΑΣΟΚ,
ούτε εγώ προσωπικά τη σχέση µας µε τα πραγµατικά προβλήµατα. Όµως είναι ανάγκη να
κατατίθενται σταθερά οι δεσµεύσεις, να γίνεται απολογισµός έργου, ώστε να µπορούµε να πάµε απ'
ό,τι κατακτήσαµε στο ακόµα αναγκαίο και στο ακόµα καλύτερο.
Και θέλω να πω, ότι το Συνέδριο αυτό έχει µια µεγάλη σηµασία, γιατί επιστρατεύει και ορθά, τη
συµβολή των Μέσων Ενηµέρωσης µε τον διπλό ρόλο που µπορούν να επιτελέσουν: Από την µια
µεριά την ανατροπή των στερεοτύπων, από την άλλη την κοινωνική ενεργοποίηση.
Έχω και άλλη φορά αναφερθεί ότι έχω το εσωτερικό προνόµιο να µην µιλάω αφηρηµένα για τα
θέµατά σας. Ήταν το 1966, ήµουν έφηβος και ήµουν αναγνώστης στη Σχολή Τυφλών Καλλιθέας.
Ήταν η εποχή που δεν υπήρχαν καν τα βιβλία σε Braille.
Πήγαινα τα απογεύµατα σε συνοµήλικούς µου που είχαν χάσει την όρασή τους, από χειροβοµβίδες
και βόµβες που βρίσκονταν στα χωράφια και οδηγούσαν νέα παιδιά στη βίαιη τύφλωση, άλλα
παιδιά που ήταν τυφλωµένα από τις ιατρικές ανεπάρκειες της εποχής. Και καθόµουν και
δουλεύαµε. Αυτή ήταν τότε η σχολική αγωγή στη Σχολή Τυφλών Καλλιθέας ότι πηγαίναµε νέοι
µαθητές, όπως εγώ, για να διαβάζουµε σε συνοµήλικούς µας τα µαθήµατά τους, γιατί δεν υπήρχαν
καν βιβλία σε Braille.
Από τότε είχα καταλάβει ένα θεµελιώδες, ζήτηµα: ότι ο τρόπος που δουλεύει η κοινωνία, πέρα από
την πολιτική, είναι το κλειδί για την ολοκληρωµένη ανθρωπιά όλων.
Και ήθελα να τελειώσω µε µια διαπίστωση ζωής, είτε ως δηµοσιογράφος, είτε ως πολιτικός. Την
πιο µεγάλη αξιοπρέπεια σε κοινωνικό κίνηµα τη βρήκα στο αναπηρικό κίνηµα. Τους πιο
αξιοπρεπείς, τους πιο ολοκληρωµένους, τους πιο άρτιους ανθρώπους ενός κοινωνικού κινήµατος
τους συνάντησα στο αναπηρικό κίνηµα.
Και είναι για µένα η ευαισθησία των κοµµάτων, όταν πραγµατοποιείται στην κυβερνητική πράξη
και αυτό το ρωµαλέο ισχυρό ολοκληρωµένο και αξιοπρεπές αναπηρικό κίνηµα, που µε κάνει να
πιστεύω ότι θα έρθει και σύντοµα η ώρα της πραγµατικής ανθρωπιάς, του πραγµατικού δείκτη
πολιτικού και κοινωνικού πολιτισµού, που είναι η ολοκληρωµένη και ισότιµη ένταξη των
αναπήρων στον κοινωνικό γίγνεσθαι, όπως το κάναµε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στο
Σύνταγµα της χώρας το 2001. Και αυτό το Σύνταγµα πρέπει να γίνει πράξη. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αµέσως µετά τον κ. Ευθυµίου, ο κ. Τόλιος από το Συνασπισµό.
Γ. ΤΟΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκληµένοι. Ευχαριστούµε καταρχήν για την
πρόσκληση χαιρετισµού σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ηµερίδα, σε ένα τόσο κρίσιµο και πάντα
επίκαιρο ζήτηµα. ∆εχθήκαµε την πρόσκληση, παρότι από την πλευρά µας θεωρούµε ότι έχει
κατεξοχήν επικοινωνιακό χαρακτήρα, πράγµα το οποίο ενέχει αντιφατική ερµηνεία. Καταρχήν το
θετικό στοιχείο είναι ότι αναδεικνύεται ένα πρόβληµα, αλλά ταυτόχρονα το στοιχείο µιας
σκοπιµότητας που εξωραΐζει την πραγµατική κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία.
Ωστόσο να συγχαρούµε για την πρωτοβουλία, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπου
επανέρχεται στο προσκήνιο το θέµα των ΑµεΑ, δηλαδή τα προβλήµατα του κόσµου των αναπήρων
που δεν είναι µικρός ο αριθµός τους. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, υπολογίζονται γύρω
στο 10% του πληθυσµού και νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό τµήµα της κοινωνίας.

Μ' αυτή την έννοια θα έλεγα, ότι ενώ από τη µια πλευρά είναι καλό που έρχονται στο προσκήνιο τα
ιδιαίτερα προβλήµατα του χώρου, από την άλλη είναι και µία ευκαιρία να δούµε και τις
ασκούµενες πολιτικές. Παρότι στις προηγούµενες δεκαετίες έγιναν βήµατα προς τα µπρος και το
αναγνωρίσουµε, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, αν θέλετε από το 2000 και µετά,
τόσο από τη σηµερινή κυβέρνηση της Ν∆, όσο και την προηγούµενη ΠΑΣΟΚ, γίνονται δυστυχώς
βήµατα προς τα πίσω.
Και αυτό νοµίζω ότι οφείλεται στις επιλογές και στις πολιτικές των δύο µεγάλων κοµµάτων, που
µέχρι τώρα έχουν διαχειριστεί την εξουσία. Χωρίς να µηδενίζουµε προσπάθειες, ταυτόχρονα δεν
πρέπει να κρύβουµε τα προβλήµατα και τα αποτελέσµατα των ασκούµενων πολιτικών.
Παρότι δεν είναι της στιγµής οι αναλυτικές αναφορές, νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούµε
σε εξαγγελίες οι οποίες µέχρι σήµερα δεν υλοποιήθηκαν. ∆υστυχώς πολλά λόγια λέγονται ή πολλές
υποσχέσεις δίνονται, ιδιαίτερα κάθε πρωτοχρονιά που έχει τύχει να παρακολουθήσω διάφορες
εκδηλώσεις, όπου εκπρόσωποι της εκάστοτε κυβέρνησης υπόσχονται διάφορα, αλλά ωστόσο τα
προβλήµατα παραµένουν και διαιωνίζονται.
Να αναφερθώ για παράδειγµα στην κάρτα αναπηρίας; Να µιλήσω για την προσβασιµότητα; Έγιναν
κάποια βήµατα, αλλά είναι τεράστια τα κενά. Να πω για τα θέµατα της εκπαίδευσης της µόρφωσης
και της κατάρτισης; Άλλο η µόρφωση, άλλο η κατάρτιση. Στην κατάρτιση κύριο ρόλο έχει ο
ΟΑΕ∆, ενώ στη µόρφωση υπάρχει µεγάλο κενό. Εδώ θα µου επιτρέψετε να τονίσω ότι υπάρχει ένα
σοβαρό αίτηµα, κατά πόσον δηλαδή καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόµων µε
αναπηρία.
Επίσης σοβαρό θέµα είναι το ζήτηµα της απασχόλησης, που συνδέεται µε τη δηµιουργική
απασχόληση, αλλά και το εισόδηµα. ∆υστυχώς ο νόµος προβλέπει 10% των προσλαµβανοµένων
να είναι ΑµεΑ, ενώ στην πράξη µόνο το 2% προσλαµβάνεται. Επίσης είναι το θέµα της
αποκατάστασης της αναπηρίας, µε πολιτικές και µέτρα στήριξης. Υπάρχουν τεράστια κενά!
Τέλος στο θέµα της εξασφάλισης κοινωνικής δραστηριότητας. Βεβαίως στον αθλητισµό έχουµε
παρουσία, έχουµε επιδόσεις από το χώρο των ΑµεΑ που κάνουν υπερήφανους εµάς και όλη την
ελληνική κοινωνία. Ωστόσο δε φτάνει να εξασφαλίζεται µόνο µε όρους πρωταθλητισµού, παρά τη
σηµασία αυτής της διάστασης, αλλά χρειάζεται να δούµε την έκταση, αυτού που λέµε αθλητισµού
σε µαζική κλίµακα. Μεγάλα τέλος κενά υπάρχουν στην καταπολέµηση των διακρίσεων, κα.
Κυρίες και κύριοι, το µεγάλο θέµα για µας είναι η απόσυρση του επίσηµου κράτους από το πεδίο
της κοινωνικής πρόνοιας. Εδώ χτυπάει το DNA της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, στην αγριότερη,
στην πιο απάνθρωπη µορφή της. ∆εν είµαι υπερβολικός, ξέρω τι λέω και όλοι διαισθάνεστε ότι
όταν µια πολιτική είναι τόσο ανάλγητη και δείχνει τέτοια έλλειψη ευαισθησίας απέναντι σε αυτές
τις ειδικές κατηγορίες ατόµων, δεν βρίσκεις λέξεις να τη χαρακτηρίσεις.
Έχουµε δυστυχώς περικοπές κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισµό αντί για αύξηση τους.
Έχουµε προσφυγή σε φιλανθρωπικές εξορµήσεις. Καλές οι φιλανθρωπίες κι αν θέλετε και οι
χορηγίες, αλλά µέχρι που µπορούν να φθάσουν; Για τις χορηγίες µπορούµε να συζητήσουµε και
άλλες σκοπιµότητες, αλλά δεν είναι του παρόντος. Εµείς πιστεύουµε ότι αυτό που λέµε «κοινωνικό
κράτος», το κράτος πρόνοιας, δεν µπορεί ούτε πρέπει να αποσυρθεί από αυτό το κρίσιµο πεδίο;
Ωστόσο στην πράξη πέρα από φιλανθρωπίες, υπάρχουν και οι διάφορες εταιρείες, µη
κερδοσκοπικές αλλά και κερδοσκοπικές. Όσοι έχουν να πληρώσουν πηγαίνουν σε κερδοσκοπικές
και έχουν καλύτερη µεταχείριση. Όσοι όµως δεν έχουν και η µεγάλη κατηγορία δεν έχει, που πάει;
Επιβαρύνονται οι οικογένειες, επιβαρύνονται τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρία.
Για να µην φαίνεται ότι µιλώ στον αέρα γι' αυτές τις πολιτικές, θα σας αναφέρω το εξής: προχτές
ήµουνα σε µια διαµαρτυρία που έκαναν οι εργαζόµενοι και εκπαιδευόµενοι τυφλοί στον κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, στην Καλλιθέα. Κλείσανε για λίγο και τη Λεωφόρο
Θησέως. Το αίτηµα για το οποίο έγινε η διαµαρτυρία, ήταν η εκποίηση της περιουσίας του κέντρου
για την πληρωµή µισθοδοσίας, ενώ προορίζεται για τη στήριξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων και

όχι για πληρωµή µισθών. Λοιπόν αυτό είναι µια συγκεκριµένη απόδειξη του χαρακτήρα της
ασκούµενης πολιτικής.
Άλλο παράδειγµα. Αυτές τις µέρες πήραµε ένα κάλεσµα του Πανελλήνιου Συλλόγου
Παραπληγικών. ∆ε θα σας διαβάσω όλα όσα αναφέρει, αν και θα άξιζε τον κόπο, διότι
επιβεβαιώνει συνοπτικά τις επισηµάνσεις τις οποίες έκανα. Το υπόµνηµα αναφέρει µεταξύ άλλων:
«οι Ηγεσίες των Υπουργείων τις οποίες επισκεφθήκαµε αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτηµάτων µας,
δεν έλυωσαν όµως κανένα από τα βασικά προβλήµατα που ταλανίζουν το χώρο των βαριά κινητικά
αναπήρων. Γι' αυτό την Πέµπτη 21 Ιουνίου, κάνουν κινητοποίηση διαµαρτυρίας», κά.
Νοµίζω ότι αυτά φτάνουν, για τις ασκούµενες πολιτικές.
Επιτρέψτε µου τώρα να περάσω στο θέµα που λέγεται «άτοµα µε αναπηρία και Μέσα µαζικής
επικοινωνίας». Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτηµα, όπου εκδηλώνεται ιδιαίτερα έντονα, το
στοιχείο της αντιφατικότητας που είπα στην αρχή. ∆ηλαδή τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
µπορούν να φέρουν στο προσκήνιο το πρόβληµα, αλλά σηµασία έχει να δούµε εάν κάθε φορά
φωτίζουν την πλευρά που ο καθένας κατανοεί σαν σηµαντική.
∆υστυχώς βιώνουµε καταστάσεις που ορισµένες τηλεοπτικές εκποµπές, προσβάλλουν την
αξιοπρέπεια των ΑΜΕΑ. Χλευάζονται ανάπηροι σε µια προσπάθεια να κερδηθεί τηλεθέαση. Κατά
τη γνώµη µου το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο και οι δηµοσιογράφοι, πρέπει να αποδοκιµάζουν
χωρίς δισταγµό τέτοια φαινόµενα.
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που προβάλλεται µια εκδήλωση για τα άτοµα µε αναπηρία. Ωστόσο
η προσοχή δεν εστιάζεται στους ΑµεΑ, αλλά στην προβολή κυβερνητικών και άλλων πολιτικών
παραγόντων ή χορηγών, δηµιουργώντας παραπλανητική εικόνα για τις αιτίες και τις λύσεις του
προβλήµατος. Χαρακτηριστική περίπτωση ο πρόσφατος τηλεµαραθώνιος φιλανθρωπίας για να
δηµιουργηθεί Νοσοκοµείο για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Από το συγκεκριµένο
τηλεµαραθώνιο συγκεντρώθηκαν µόλις 10 εκατ._. Ωστόσο για να χτιστεί ένα τέτοιο νοσοκοµείο
θέλει 300 εκατοµµύρια χοντρικά, και για τη λειτουργία του περίπου 300 εκατ. _ το χρόνο. Το
κρίσιµο ερώτηµα είναι ποιος θα βάλει τα επιπλέον χρήµατα και ποιος θα καλύψει το ετήσιο κόστος
λειτουργίας του; Θα το στηρίξει το κράτος, θα είναι ∆ηµόσιο, θα ενταχθεί σε αυτό το ∆ηµόσιο
σύστηµα υγείας πρόνοιας; Όµως καθηµερινά βιώνουµε περικοπές κονδυλίων για υγεία και πρόνοια
και τεράστιες ελλείψεις υγειονοµικού προσωπικού. Αν η δηµιουργία του Νοσοκοµείου σηµαίνει
πληρωµή νοσηλίων, στην ουσία θα είναι για όσους έχουν αν πληρώσουν. Άρα η εικόνα της
φιλανθρωπίας, για τη λύση των προβληµάτων είναι επίπλαστη και ανεδαφική και στην καλύτερη
περίπτωση επικουρική.
Τέλος θα ήθελα να επισηµάνω ότι από τα ΜΜΕ δεν προβάλλονται οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις
των ατόµων µε αναπηρία ή σπάνια ή εκ των υστέρων ή κάπου στη γωνιά, όταν έχουν τελειώσει οι
ειδήσεις. Προχτές για τις κινητοποιήσεις των τυφλών στον ΚΕΑΤ Καλλιθέας δεν ειπώθηκε τίποτα!!
Εδώ και πάλι θα επαναλάβω, ότι µπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις, κι εγώ πιστεύω ότι ο
καθένας ατοµικά, είτε είναι σε θέση ευθύνης κυβερνητική, είτε είναι στην αντιπολίτευση, δε θα είχε
προσωπικά αντίρρηση για µια πολιτική η οποία να είναι σε όφελος των ατόµων µε αναπηρία.
Ωστόσο οι ασκούµενες πολιτικές Υγείας- Πρόνοιας, δυστυχώς κινούνται στην αντίθετη
κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το πόρισµα της κοινής ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της
Βουλής για τους ΑµεΑ. Όλα τα κόµµατα την υπέγραψαν. Τι έχει γίνει µέχρι σήµερα; ∆εν έχει γίνει
απολύτως τίποτα. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι επαναλαµβάνουν µε κάθε ευκαιρία, τις καλές κατά
τα άλλα προθέσεις τους.
Από τη δική µας πλευρά, από την πλευρά του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, θέλω να
τονίσω ότι χρειάζεται ριζική στροφή στην ασκούµενη πολιτική στο χώρο των ΑµεΑ.
Για παράδειγµα στο θέµα της εκπαίδευσης. Όπως ξέρετε στο εγχείρηµα της αναθεώρησης του
άρθρου 16, εµείς είµαστε αντίθετοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι πρωταγωνιστήσαµε στην ανατροπή
αυτής της επιλογής, το αποτέλεσµα ήταν συµβολή όλης της πανεπιστηµιακής κοινότητας και στο

µέτρο του δυνατού και των δικών µας δυνάµεων. Ωστόσο προτείναµε ότι στην περίπτωση
αναθεώρησης, να προβλέπονται για το θέµα της εκπαίδευσης των τυφλών τα αντίστοιχα
συγγράµµατα, είτε ηχητικά, είτε µε τη µέθοδο Μπράιγ, καθώς και στα sites να έχουν πρόσβαση τα
άτοµα µε αναπηρία.
Επίσης θεωρούµε αναγκαίο το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο και όλη η κοινότητα των
∆ηµοσιογράφων, να αποδοκιµάζει φαινόµενα τα οποία υποβαθµίζουν ή αποσιωπούν προβλήµατα
των ατόµων µε αναπηρία. Νοµίζω ότι χρειάζεται να δείξουν µια ιδιαίτερη ευαισθησία. Στις ειδικές
εκποµπές να εξασφαλίζεται η παρουσία ατόµων µε αναπηρία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
γιατί έχει αξία οι ίδιοι οι άνθρωποι να εκφράζουν τα προβλήµατά τους.
Σταµατώ εδώ, νοµίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι µια ευκαιρία στο σηµερινό Συνέδριο, να προβληθούν
τα προβλήµατα των ΑµεΑ. Είναι µια ευκαιρία ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και ταυτόχρονα
στιγµή ευθύνης από τις κυβερνήσεις, να προωθήσουν επιτέλους αντίστοιχα µέτρα και πολιτικές
υπέρ των ΑµεΑ.
Ευχαριστούµε και πάλι για την πρόσκληση και ευχόµαστε καλή επιτυχία για το Συνέδριο σας.
Ν. ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστούµε κ. Τόλιο. Μια και µπαίνουµε τώρα πλέον σε αυτή
καθεαυτή την αναπηρία, ως εµπειρία και ως διαφορά συνθηκών και όρων ζωής, µε τον κ.
Βαρδακαστάνη και µε την κα Μπερνιδάκη, θα µου επιτρέψετε να καταχραστώ το χρόνο σας και να
µου δώσετε τρία λεπτά επειδή για µένα είναι ένα προσωπικό όνειρο η ανέλιξη της αναπηρία στο
επίπεδο του ∆ηµόσιου λόγου, και να σας ζητήσω µόνον δύο χάρες.
Η πρώτη χάρη είναι να µην ακουστεί σε αυτό το Συνέδριο η φράση "η αναπηρία δεν πουλάει". Και
θα δώσω δύο απαντήσεις, η µία προσωπική: τα όµορφα πράγµατα δεν πουλιούνται, εκχωρούνται.
Και η δεύτερη απάντηση θα είναι τεχνική, επειδή στην επιθετικότητα θέλω να απαντώ επιθετικά,
δεν µου αρέσει να ρίχνουν το γάντι, θέλω να το ρίχνω πρώτος εγώ.
Και βέβαια πουλάει η αναπηρία και πουλάει πάρα πολύ καλά. Οι άνθρωποι µε αναπηρίες
αντιστοιχούν στη µεγαλύτερη οµάδα καταναλωτών που υπάρχει στον κόσµο κι αυτό είναι
διαπιστωµένο από όλα τα δηµογραφικά στοιχεία. Αποδείξαµε τώρα και µε την έκδοση του
περιοδικού «Αναπηρία Τώρα» που είναι το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία και σε ύλη περιοδικό για
την αναπηρία, που διανέµεται δωρεάν, ταχυδροµείται δωρεάν, χωρίς να έχει πάρει ποτέ ούτε ένα
ευρώ επιχορήγηση από το κράτος ή από το ∆ηµόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ναι, στο
γραπτό λόγο η αναπηρία µπορεί και κρατάει και αναπτύσσει ρητορική, απελευθερωτική ρητορική.
Αποδείξαµε σε ότι αφορά το disabled.gr ότι µπορεί και τολµά και είναι πρώτο στη δηµοτικότητα
διεθνώς, µολονότι είναι ελληνικό και κατά βάση το περιεχόµενό του είναι ελληνικό. Και
προσφάτως αποδείξαµε µε την autonomia expo ότι οι άνθρωποι µε αναπηρίες όταν µιλάς
αναπηριστί, ειλικρινά και τους αγαπάς σε θυµούνται. Τεσσερισήµιση χιλιάδες άνθρωποι µε πολύ
σοβαρές αναπηρίες τρεις ηµέρες ολόκληρες γέµισαν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ήταν όλοι
γελαστοί. ∆εν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Και εγώ δεν το πίστευα.
Είναι µία αρχή, για να δούµε τα νέα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Τα νέα Μέσα συλλογικής
ενηµέρωσης. Τα νέα Μέσα ατοµικής αποµαζικοποιηµένης ενηµέρωσης. Να κάνουµε τα νέα
ψηφιακά Μέσα κοινοτικά Μέσα Ενηµέρωσης, που να δώσουµε τον λόγο στον κάθε άνθρωπο. Οι
άνθρωποι µε αναπηρίες γεµίζουν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όταν είναι κτήµα τους. Όταν
αισθάνονται ότι από κει Μέσα θα εκφράσουν αυτό που θα συµβαίνει στο σώµα τους. Και οι
τεχνολογίες µας δίνουν τεράστια εργαλεία.
Κύριοι και κυρίες, η αναπηρία πράγµατι είναι πολιτική. Πάνω απ΄ όλα όµως είναι ζήτηµα
ελευθερίας. Ας σκεφθούµε αυτή τη φορά πολιτικά και ελεύθερα ως Έλληνες. Σας ευχαριστώ και
τελευταίο θα ήθελα να σας πω: τρεις πρέπει να είναι οι βασικοί σας άξονες.
Πρώτον, του χρόνου το Συνέδριο να είναι καθαρά τεχνοκρατικό. Ασφυκτικά τεχνοκρατικό. Το
αξίζει η αναπηρία, ως θεµατική ενότητα, για όσους την υπηρετούµε. Το δεύτερο, ανασυγκρότηση

των ψηφιακών µέσων, των ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογικά, γιατί για να δούµε ανθρώπους µε
αναπηρίες που έχουµε εδώ πέρα τρεις και τους βλέπω κάτω που είναι επαγγελµατίες
δηµοσιογράφοι, εγώ είµαι ερασιτέχνης δεν έχω σχέση επαγγελµατική.
Θα πρέπει να φτιάξουµε φιλικά Μέσα, υπάρχουν, κύριοι, cameramen επάνω στο αναπηρικό
κάθισµα που έχουν την κάµερα. Θα τους δείτε και τους έχετε δει όσοι έχετε δει αρκετά. Υπάρχουν
παρουσιαστές µε αναπηρίες. Ποιος όµως θα δει έναν παρουσιαστή µε αναπηρία, όταν στο διπλανό
σταθµό ο άλλος κόβει τις φλέβες του; ∆ε θα πάρει την τηλεθέαση; Ποιος θα δει την τηλεόραση µε
τον άνθρωπο µε αναπηρία που ακολουθεί τον ήπιο λόγο, δε φωνάζει, δεν πλακώνεται, δεν παίξει
µποξ. Γι' αυτό δεν έχουµε ακροαµατικότητα.
Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει τον ήπιο λόγο, να κατακτήσουµε τη βαθµίδα του ήπιου λόγου, να
µιλάµε απλά καθηµερινά, να µην κοιτάµε αν είναι ΠΑΣΟΚ, Νέα ∆ηµοκρατία Συνασπισµός ή
οτιδήποτε τέτοιο. Η αναπηρία πρώτα είναι οικουµενική. ∆εύτερον είναι εµπειρία, τρίτον είναι
διαφορά συνθηκών και όρων ζωής.
Και το τέταρτο. Πέρσι είχα πει στον κ. Ρουσόπουλο να φτιαχτεί ένα πρακτορείο ειδήσεων, που να
είναι ένα εργαλείο. ∆ε λειτουργούν, κύριε Ρουσόπουλε, µετά από ένα χρόνο σας λέω τα πράγµατα.
Η κρατική µηχανή είναι πολύ δυσκίνητη. Πρέπει οι Κυβερνήσεις, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι
Νέα ∆ηµοκρατία, είτε εναλλάσσονται, είτε είναι κόµµατα της Αντιπολίτευσης, να ψάξουν να βρουν
τα ικανά στελέχη, αυτούς που µπορούν να τραβήξουν µπροστά µία υπερήφανη ενηµέρωση που
ταυτόχρονα και να διαπαιδαγωγεί.
Σας ευχαριστώ και ας κρατήσουµε αυτό το Συνέδριο αυστηρά τεχνικό, ασφυκτικά τεχνικό. Μας
αξίζει και αξίζει στη θεµατική ενότητα που υπηρετούµε.
Ο κ. Βαρδακαστάνης ας έρθει στο µικρόφωνο.
Ι. ΒΑΡ∆ΑΚΑΣΤΑΝΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εκπρόσωποι Κοµµάτων,
φίλες και φίλοι, από τις αρχές της δεκαετίας του '90 το αναπηρικό κίνηµα της χώρας έβαλε ένα
στόχο. Ο στόχος ήταν απλός για µας, αλλά σύνθετος για την υπόλοιπη κοινωνία, γιατί η αναπηρία
τότε ήταν απολύτως µια περιθωριακή υπόθεση.
Ως αναπηρικό κίνηµα θέλαµε να κάνουµε την αναπηρία µια υπόθεση που να διαπερνά συνολικά το
πολιτικό σύστηµα της χώρας, γιατί απλώς «Η αναπηρία δεν έχει χρώµα». Θέλαµε να κάνουµε την
αναπηρία, να αποκτήσει την πραγµατική κοινωνικοπολιτική της διάσταση, γιατί απλώς η αναπηρία
είναι ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόµενο.
Πλησιάζουµε στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και πρέπει να πω ότι σήµερα
παρακολουθώντας όλους τους προηγούµενους οµιλητές ένιωσα εξαιρετικά ευχάριστα. Όχι γιατί
στη χώρα µας έχουµε κατακτήσει το επίπεδο της εφαρµοσµένης πολιτικής που απεικονίζεται και
αντανακλάται στην καθηµερινή ζωή του ατόµου µε αναπηρία όπου κι αν ζει σε όλη τη χώρα, αλλά
γιατί νοµίζω ότι σήµερα η Κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας προσεγγίζουν την
αναπηρία µε βάση την οικουµενικότητά της, µε βάση το γεγονός ότι η αναπηρία είναι µια υπόθεση
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και συνδέεται άρρηκτα µε αυτά.
Στις 30 Μαρτίου 2007 υπεγράφη στον Ο.Η.Ε. στη Νέα Υόρκη η πρώτη Σύµβαση του 21ου αιώνα,
η 8η κατά σειρά µετά την οικουµενική διακήρυξη για τα δικαιώµατα του ανθρώπου από το 1948
και αυτή αφορά τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία. Είναι µια Σύµβαση κατά βάση για την
ίση µεταχείριση, για τις ίσες ευκαιρίες, για τα κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρία, η οποία θέτει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στα
άτοµα µε αναπηρία να ασκήσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους, όπως όλοι οι πολίτες.
Η Σύµβαση αυτή, που υπεγράφη από 97 χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υποδηλώνει τη
δέσµευση των κρατών - µελών του Ο.Η.Ε. για ενεργό συµµετοχή στη διαδικασία επικύρωσής της,
αλλά και υλοποίησης των όσων αυτή υπαγορεύει. Είναι η αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας ότι
το υφιστάµενο πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων για όλους τους πολίτες δεν

επαρκεί για τα άτοµα µε αναπηρία.
∆οθείσης της ευκαιρίας, θα αναφερθώ στο 8ο άρθρο της ∆ιεθνούς Σύµβασης του Ο.Η.Ε., η οποία
αναφέρεται στους σκοπούς και τα µέτρα που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των
θεµάτων αναπηρίας από την κοινωνία. Πρώτος σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ενίσχυση της
ενηµέρωσης της κοινής γνώµης, εστιάζοντας στο σεβασµό των δικαιωµάτων και την
ποικιλοµορφία των ατόµων µε αναπηρία. ∆εύτερος σκοπός είναι η καταπολέµηση αρνητικών
στερεοτύπων, προκαταλήψεων και δυσµενών πρακτικών που είναι βαθιά ριζωµένα στην κοινωνική
συνείδηση και τρίτος σκοπός είναι η προώθηση της ενηµέρωσης, όσον αφορά στη συµβολή των
ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνία.
Θα ήθελα κ. Υπουργέ να σας κάνω µια πρόταση: το επόµενο Συνέδριο να αφιερωθεί σε µια
συγκριτική παρουσίαση για το πώς η Ελλάδα Μέσα από τα ΜΜΕ παρουσιάζει την αναπηρία σε
σχέση µε τη Σύµβαση. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να προετοιµαστούµε για την εφαρµογή της Σύµβασης
και θα ήταν χρήσιµο να πραγµατοποιηθεί µια συγκριτική µελέτη µε βάση τη Σύµβαση για το πώς η
χώρα προσεγγίζει αυτό το θέµα και το επόµενο Συνέδριο να αφιερωθεί σε αυτό.
Τα ΜΜΕ στην χώρα µας για να µην είµαστε άδικοι τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει σηµαντικά
για να γίνει η αναπηρία πιο ορατή. Όµως τα ΜΜΕ στη χώρα µας δεν µπόρεσαν να αποφύγουν την
παγίδα. Την παγίδα της παρουσίασης των ατόµων µε αναπηρία είτε ως ήρωες, κυρίως µε
προσωποκεντρική αναφορά, είτε ως ανήµπορα άτοµα. Το ζητούµενο όµως είναι η τηλεόραση να
βρει το αριστοτελικό µέτρο. Εµείς αγωνιζόµαστε για το αυτονόητο, δηλαδή το µέσο όρο.
Απορρίπτουµε αυτό που αποκαλώ «κολακευτικό λαϊκισµό» που, µεταξύ άλλων, θέλει όλα τα άτοµα
µε αναπηρία ήρωες της ζωής αλλά και τον «συµπονετικό συντηρητισµό» που θέλει τα άτοµα µε
αναπηρία ανήµπορα, χωρίς δυνατότητες και δικαιώµατα και σε εξάρτηση της βοήθειας ενός
φιλανθρωπικού κατεστηµένου. Φαντάζοµαι βέβαια ότι, εάν εξαλειφθούν οι ανήµποροι, δεν θα
ξέρουν κάποιοι πώς να σώσουν την ψυχή τους.
Πιστεύουµε ότι τα ΜΜΕ, στον τοµέα της ενηµέρωσης, της διαφήµισης, των σήριαλ, των
εκποµπών, θα πρέπει να παρουσιάζουν την αναπηρία µε βάση την ποικιλοµορφία της ανθρώπινης
κοινωνίας. Η αναπηρία είναι µέρος της ποικιλοµορφίας και όχι της διαφορετικότητας, η οποία
προϋποθέτει οµοιότητα και κάποια στάνταρτ. Ευτυχώς δεν υπάρχουν και δεν είµαστε όµοιοι
µεταξύ µας. Θα ήταν πολύ βαρετό άλλωστε. Υπάρχει η ανθρώπινη ποικιλοµορφία και αυτή πρέπει
να προβάλλεται µε το σεβασµό στα δικαιώµατά τους.
Θέλω να κάνω µερικές προτάσεις. Πρώτον, κ. Υπουργέ και κ. Πρόεδρε της ΕΡΤ θα πρέπει να
συµφωνήσουµε ότι η δηµόσια τηλεόραση δεν πρέπει να πραγµατοποιήσει ποτέ εφεξής τηλεµαραθώνιο. Είναι σε ευθεία αντίθεση µε το σεβασµό των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία. Ο
τηλε-µαραθώνιος που πραγµατοποίησε η ΕΡΤ στις 14 Φεβρουαρίου 2007 ήταν εντελώς σε ευθεία
αντίθεση, και αυτό γιατί ο τηλε-µαραθώνιος δεν έγινε για να ενηµερώσει αλλά για να συλλέξει
χρήµατα. ∆ηλαδή κινητοποιεί το συναίσθηµα του οίκτου και του ελέους. Τελικά εµπορευµατοποιεί
την αναπηρία. Και αυτό είναι αντίθετο µε την αποστολή της δηµόσιας τηλεόρασης, είναι αντίθετο
µε το Σύνταγµα της χώρας.
Η δηµόσια τηλεόραση πρέπει να µην διεξάγει ξανά άλλο τηλεµαραθώνιο. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί
εάν η δηµόσια τηλεόραση πραγµατοποιεί τέτοιες εκποµπές, τέτοιους τηλε-µαραθώνιους, τότε δεν
µπορούµε να πούµε τίποτα ούτε γι' αυτούς που γυρνούν από πόρτα σε πόρτα και εµπορεύονται την
αναπηρία µε απαράδεκτα περιοδικά. Ούτε και τα ιδιωτικά κανάλια όµως πρέπει να διεξάγουν τηλεµαραθώνιους. Πρέπει να µπουν κανόνες. ∆εν µπορούµε εµείς στο χώρο της αναπηρίας να βλέπουµε
την αναπηρία µας να είναι αντικείµενο οίκτου και ελέους. ∆εν θα σας πω ότι µας πληγώνει, µας
εξοργίζει.
Εµείς προτείναµε τον Απρίλιο, αλλά δεν πήραµε απάντηση ακόµη από την ηγεσία της ΕΡΤ, να
πραγµατοποιήσουµε ένα τηλε-µαραθώνιο ίσης µεταχείρισης, µε αφορµή την καµπάνια που
διεξάγουµε φέτος σε όλη την Ευρώπη για τη συλλογή ενός εκατοµµυρίου υπογραφών υπέρ
νοµοθεσίας ίσης µεταχείρισης για τα άτοµα µε αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν τηλε-

µαραθώνιο ενηµέρωσης που να καλούµε τους πολίτες να υπογράψουν και να στηρίξουν την
καµπάνια.
∆εύτερον, κ. Υπουργέ και κ. Πρόεδρε της Ε.Ρ.Τ. δεν µπορεί να γίνονται στην τηλεόραση, και
µάλιστα στη δηµόσια τηλεόραση, και στο ραδιόφωνο εκποµπές για θέµατα αναπηρίας, χωρίς να
υπάρχει η συλλογική εκπροσώπηση του αναπηρικού κινήµατος της χώρας. Όταν µιλούµε στα
ΜΜΕ για θέµατα αναπηρίας ασφαλώς η προσωπική εµπειρία έχει µεγάλη αξία, αλλά η προσωπική
εµπειρία του καθενός µας είναι δική µας εµπειρία. Στη χώρα υπάρχουν οργανωµένοι φορείς για να
εκπροσωπούν συλλογικά τους χώρους και να λειτουργεί η ∆ηµοκρατία στην κοινωνία µας. Η
παράλειψη αυτή είµαστε βέβαιοι ότι δεν γίνεται εκ προθέσεως, αλλά γιατί δεν υπάρχει στη δηµόσια
τηλεόραση µια υπηρεσία η οποία να διαχέει το σεβασµό της ποικιλοµορφίας σε όλες τις εκποµπές,
σε ό,τι παράγεται και παρουσιάζεται.
Επίσης, κ. Υπουργέ, σε ότι αφορά στην προσβασιµότητα των τηλεοπτικών εκποµπών, το
αναπηρικό κίνηµα της χώρας χαιρέτισε τη δηµιουργία του Πρίσµα+, το οποίο είναι προσαρµοσµένο
στις ανάγκες των ΑµεΑ και αποτελεί κάτι πολύ σηµαντικό ως αρχή και ως πρόθεση, που ελπίζουµε
να µη µείνει στην αρχή και στην πρόθεση, αλλά να συνεχίσει µε την παραγωγή περισσοτέρων
κατάλληλων εκποµπών, όπως έχει εξαγγελθεί και από τους αρµοδίους. Για εµάς όµως σηµαντικό
είναι το τι συµβαίνει και στην υπόλοιπη τηλεόραση. Γι' αυτό προτείνουµε τη δηµιουργία µιας
υπηρεσίας που θα εντάσσει οριζόντια και κάθετα στα προγράµµατα όλων των καναλιών ιδιωτικών
και δηµοσίων τα θέµατα που αφορούν στην Αναπηρία, καθώς και άλλες ευπαθείς οµάδες.
Θέλω να κλείσω µε τούτο. Το ότι σήµερα µιλάµε για τα θέµατα της αναπηρίας µε αυτόν τον υψηλό
ποιοτικά τρόπο, το ότι σήµερα τοποθετούνται όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις για τα
θέµατα της αναπηρίας, είναι µια µεγάλη κατάκτηση. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους γι' αυτό.
Εµείς το ονειρευτήκαµε όταν αυτό-οργανωνόµασταν, παλέψαµε γι' αυτό, χαιρόµαστε που σε αυτό
τουλάχιστον είµαστε συνοδοιπόροι. Μπορεί πάνω σε αυτό να οικοδοµηθεί µία διακοµµατική
συνεννόηση και συναίνεση, διότι τα θέµατα της αναπηρίας προϋποθέτουν διακοµµατική πολιτική
συνεννόηση και συναίνεση, έτσι ώστε να διαµορφωθεί στη χώρα ένα σχέδιο δράσης για την
αναπηρία µακράς πνοής, που να ξεπερνάει τη θητεία µιας Κυβέρνησης, έτσι ώστε µε οδηγό τη
∆ιεθνή Σύµβαση, µε οδηγό το Σύνταγµά µας και αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχουµε να
σχεδιάσουµε για µια Ελλάδα της ίσης µεταχείρισης, για µια Ελλάδα που καταπολεµά το
αποκλεισµό, για µια Ελλάδα που έχει τον άνθρωπο µε αναπηρία ως υποκείµενο της τύχης του και
όχι στο έλεος του οίκτου του κοινωνικού, πολιτικού, οικονοµικού και πολιτιστικού του
περιβάλλοντος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν και απ' ότι βλέπω έχει ξεφύγει αρκετά ο χρόνος, η κα Ελευθερία Μπερνιδάκη,
Βουλευτής Επικρατείας και µε αρκετές εµπειρίες πάνω στα ζητήµατα της αναπηρίας.
Ε. ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗ: Κύριοι υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, αν έµειναν και άλλοι πολιτικοί εδώ δεν
γνωρίζω, εποµένως και στο χώρο της πολιτικής του Κοινοβουλίου και στο χώρο της αναπηρίας,
κυρίες και κύριοι και προπαντός κυρίες και κύριοι δηµοσιογράφοι, ελπίζω να έχετε µείνει όλοι εδώ,
ιδιαίτερα προς το τελευταίο κοµµάτι, όπου ακούσατε τις απόψεις των ανθρώπων που οι ίδιοι ζουν
µε κάποια αναπηρία, όπως οι τελευταίοι δύο οµιλητές και εγώ.
Θέλω να πω, ότι είναι µεγάλη πραγµατικά η χαρά µου ιδιαίτερα ως Προέδρου της ∆ιακοµµατικής
Επιτροπή της Βουλής για θέµατα αναπηρίας, που σήµερα είµαστε εδώ για το 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο:
Άτοµα µε αναπηρία και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, γιατί αυτή η προσπάθεια της ενηµέρωσης
των Μέσων Ενηµέρωσης ξεκίνησε πέρσι µε την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της Έκθεσης
πορίσµατος στη Βουλή, όταν η ∆ιακοµµατική Επιτροπή της Βουλής για θέµατα αναπηρίας που
προήδρευα κατέθεσε αυτό το πόρισµα για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας µας.

Και αυτό έχει σηµασία γιατί, το να καταγραφούν τα προβλήµατα και να προταθούν λύσεις,
προτάσεις τέλος πάντων να δοθούν γι' αυτά τα προβλήµατα στο Ναό της ∆ηµοκρατίας αναγνωρίζει
θεσµικά την ανάγκη να παρακολουθούνται και να προωθούνται αυτά τα θέµατα από τον ύψιστο
θεσµό λειτουργίας της ∆ηµοκρατίας στη χώρα µας, της Βουλής των Ελλήνων.
Ένας από τους κύριους άξονες αυτής της Έκθεσης που κατέθεσε πέρσι το Μάιο η ∆ιακοµµατική
Επιτροπή της Βουλής για θέµατα αναπηρίας αφορούσε ακριβώς στην ανάγκη της
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης για την πραγµατική κατάσταση της
αναπηρίας και το σηµαντικό ρόλο που πρέπει να παίξουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης σε αυτή
την προσπάθεια.
Εδώ θα κάνω µια µικρή παρένθεση, γιατί πραγµατικά να απαντήσουµε στις πολιτικές τοποθετήσεις
το τι έγινε και δεν έγινε αυτά τα χρόνια για την εκπαίδευση και άλλα θέµατα, δεν είναι της ώρας.
Συµφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να ανοίξει µια συζήτηση διαχρονική απ' όλα τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης για να συγκρίνουµε πώς εµείς εδώ εφαρµόζουµε ή θα εφαρµόσουµε το νόηµα, την
ουσία της Ανακήρυξης του έτους 2007 ως έτους ίσων ευκαιριών και της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα του ΟΗΕ. Συµφωνώ απόλυτα µε αυτό που είπε ο κ. Βαρδακαστάνης.
Αλλά επίσης προτείνω και διευκρινίζω ότι το ψηφιακό κανάλι Prisma +, το οποίο εµείς και στην
Επιτροπή αναδείξαµε και πριν δηµιουργηθεί είχαµε εκεί τον Πρόεδρο της ΕΡΤ που το παρουσίασε
και που εµείς το επικροτήσαµε απολύτως. Αυτό είναι µόνο µία µορφή που τονίζει κυρίως την
προσβασιµότητα ενός καναλιού προς τα άτοµα µε αναπηρία.
Αυτό όµως δεν αναιρεί την υποχρέωση των άλλων καναλιών και των άλλων Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και να ασχολούνται µε τα θέµατα αναπηρίας και να είναι προσβάσιµα τα ίδια. ∆ηλαδή
µεταγλώττιση για τους τυφλούς θεατές της τηλεόρασης και περισσότερες εκποµπές στη νοηµατική
γλώσσα για τους κωφούς.
∆εν θα µιλήσω άλλο για την προσβασιµότητα καθόλου, είναι ένα θέµα που κυρίως το έθιξα πέρσι.
Τώρα θα επικεντρωθώ πολύ σύντοµα στην ευαισθητοποίηση, λοιπόν, της κοινής γνώµης που θα
γίνει µόνο και µε τη σωστή συµµετοχή των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
Θα πω κάτι αρνητικό πριν πω τα θετικά, ότι ενώ η Έκθεση αυτή εστάλη σε όλους τους
δηµοσιογράφους σχεδόν της χώρας, η Έκθεση της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής λέω, όχι
η προσωπική µου Έκθεση, καµία εκποµπή δεν το έκανε κύριο θέµα, ποτέ δεν κλήθηκα σε κανένα
κανάλι για να συζητήσουµε τι τέλος πάντων προτείνει αυτή η Επιτροπή. Και βεβαίως µε συµµετοχή
και άλλων που µπορούσαν να έχουν και αντίθετη άποψη.
Και δεν συµφωνώ µε τον κ. Βαρδακαστάνη ότι πρέπει µόνο συλλογικά να συµµετέχουν οι
ανάπηροι σε συζητήσεις. Άλλος είναι ο ρόλος των συλλογικών οργάνων και βεβαίως σε µια
∆ηµοκρατία έχει δικαίωµα και ο κάθε πολίτης που έχει άποψη, να την εκφράζει και βεβαίως τα
κανάλια και οι δηµοσιογράφοι έχουν την δεοντολογική υποχρέωση να παρουσιάζουν διάφορες
απόψεις για τα θέµατα και να έχουν στις εκποµπές τους ανθρώπους που να εκφράζουν τις διάφορες
απόψεις, αλλά όχι µονοπώλιο οποιουδήποτε φορέα για οποιαδήποτε τοποθέτηση.
Είµαστε σε µια δηµοκρατική χώρα και έχουµε δικαίωµα όλοι να εκφράζουµε τις απόψεις, είτε
εκπροσωπώντας άλλους, όπως τη Βουλή, το Συνδικαλισµό, είτε εκπροσωπώντας την άποψη
νοήµων ανθρώπων και απλών πολιτών.
Αυτό, λοιπόν, που πληγώνει κύριοι δηµοσιογράφοι ιδιαίτερα τους ανθρώπους µε αναπηρία
περισσότερο και από την ίδια την αναπηρία, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι ο τρόπος που
τους συµπεριφέρονται οι υπόλοιποι. Οι περισσότεροι όταν βλέπουν κάποιον άνθρωπο µε αναπηρία
και εσείς οι δηµοσιογράφοι το ίδιο, ούτε καν ξέρουν πώς να τον αποκαλέσουν, πώς να του
συµπεριφερθούν. Το συναίσθηµα που κυριαρχεί είναι πάντα το ίδιο, κάποια αµηχανία και αυτή η
αµηχανία οφείλεται κατά την άποψή µου στην έλλειψη ενηµέρωσης της κοινωνίας µας για τους
ανθρώπους µε αναπηρία.
∆υστυχώς ο πολύς κόσµος δεν γνωρίζει ούτε καν πώς να αναφερθεί όταν για έναν άνθρωπο µε

αναπηρία, αυτό το λέµε και το ξαναλέµε, αλλά εξακολουθεί να ισχύει. Ο άνθρωπος µε αναπηρία
είναι άνθρωπος µε αναπηρία αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ούτε άνθρωπος µε αναπηρία, έχει αναπηρία,
αλλά δεν τον χαρακτηρίζει αυτό ως οντότητα µόνο, ούτε άνθρωπος µε ιδιαίτερες ικανότητες,
παρόλο που πραγµατικά τονίζουµε το γεγονός, ότι παραµένουν αφάνταστα µεγάλες και πολλές
ικανότητες παρά οποιαδήποτε αναπηρία, που άµα δοθούν ευκαιρίες οι άνθρωποι µε αναπηρία
µπορούν να τις αξιοποιήσουν.
Έτσι, λοιπόν, εµείς χρειαζόµαστε εσείς να καταλάβετε καλύτερα πώς θα προωθήσετε τα θέµατα
ιδιαίτερα που θα ενηµερώσουν την κοινή γνώµη σωστά, αφού κι εσείς ενηµερωθείτε σωστά. ∆εν
επικρίνω, ζητώ τη βοήθειά σας επί της ουσίας.
Πώς άραγε φιλοδοξούµε να επιτύχουµε µια θετική προσέγγιση της αναπηρίας στην κοινωνία, όταν
νιώθουµε άβολα να ονοµατίσουµε την ίδια την ιδιότητα της αναπηρίας; Νοµίζω, ότι πρέπει να µας
προβληµατίσει πολύ σοβαρά αυτό το ζήτηµα, αυτό το φαινόµενο.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι πολίτες µε αναπηρία όντως και συµφωνώ µε τους προλαλήσαντες
όσοι το ανέφεραν, δεν θέλουν την ελεηµοσύνη, ούτε τον οίκτο που πολλές φορές καλλιεργούνται
από τα διάφορα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Και φυσικά σίγουρα δεν θέλουµε την εκµετάλλευση
της αναπηρίας µε κανένα τρόπο, ούτε για να µαζευτούν χρήµατα όταν είναι εκµετάλλευση αυτό
καθαυτό και προπαντός την διακωµώδηση των ατόµων µε αναπηρία -και δεν εννοούµε µόνο
φυσική αναπηρία και µε νοητική στέρηση κλπ.- είτε σε εκποµπές, είτε σε αναφορές έµµεσες.
Οι άνθρωποι µε αναπηρία επιδιώκουν το αυτονόητο, την ισότιµη συµµετοχή στη ζωή, όπως όλοι οι
υπόλοιποι πολίτες. Αυτό το µήνυµα πρέπει να προβάλλεται µε κάθε τρόπο. Πρέπει όλοι µαζί να
πολεµήσουµε την άγνοια της ελληνικής κοινωνίας γύρω από τα θέµατα της αναπηρίας.
Η κοινωνική ευαισθησία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µπορεί να είναι δεδοµένη, εγώ θεωρώ
ότι είναι δεδοµένη ως επί το πλείστον και όσον αφορά τους περισσότερους δηµοσιογράφους, δεν
αρκεί όµως. Είναι απαραίτητο να βρεθούν και οι σωστοί τρόποι προβολής της αναπηρίας. Αυτό
είναι το ζητούµενο που πρέπει να µας απασχολεί, ο θετικός τρόπος προσέγγισης και προβολής της
αναπηρίας.
Η άγνοια γεννά φόβο και προκατάληψη, ενώ η σωστή ενηµέρωση για την πραγµατική κατάσταση
της αναπηρίας µπορεί να ενισχύσει έναν πολιτισµό αποδοχής. Για την διαφορετικότητα θέλετε, για
την ποικιλοµορφία, εµένα δεν µ' απασχολεί ιδιαίτερα η συγκεκριµένη λέξη, θεωρώ ότι αυτό που
όλοι θέλουµε να σηµατοδοτήσουµε µε αυτό είναι, ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι και τα άτοµα
µε αναπηρία οποιασδήποτε µορφής, φυσικής ή νοητικής ή υστέρησης είναι εδώ, είναι συµπολίτες,
έχουν δικαιώµατα, δεν ζητούν ελεηµοσύνη, ζητούν τα ισότιµα δικαιώµατά τους, αλλά η ζωή τους
θα είναι πολύ πιο εύκολη όταν υπάρξει και η ουσιαστική αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο, από
τους γείτονες, από τους συµµαθητές, από τους συνεργάτες.
Πρέπει, λοιπόν, να αποφεύγεται η παρουσίαση των ατόµων µε αναπηρία σε αρνητικούς ρόλους και
κυριολεκτικά, όπως σε έργα σινεµά ή θεατρικά έργα και σε παρουσιάσεις εκποµπών, καθώς και η
αναφορά στην αναπηρία µε όρους που ενισχύουν τις δεδοµένες προκαταλήψεις που υπάρχουν έτσι
κι αλλιώς.
Θα ήθελα να επισηµάνω, ότι υπάρχει µεγάλο έλλειµµα από πλευράς των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης στην προβολή ανθρώπων µε αναπηρία µε θετικό τρόπο και σε θετικούς ρόλους,
ρόλους πρότυπα. Και εδώ ίσως θέλω να υπογραµµίσω αυτό που εννοούσα πριν, ότι διαφωνώ,
βέβαια δεν έχουµε πολύ χρόνο για να κάνουµε συζήτηση, µε την τοποθέτηση του κ. Βαρδακαστάνη
πριν.
Ασφαλώς υπάρχει ο χώρος και το πλαίσιο που θα εκφράσουν τις απόψεις τους µαζικά τα άτοµα µε
αναπηρία µέσω των συλλόγων που οι ίδιοι διαλέγουν να συµµετάσχουν ως µέλη, αλλά ασφαλώς
είναι άλλο ζήτηµα το να µπορούν οποιοιδήποτε πολίτες να εκφράσουν απόψεις επί του θέµατος
αυτού, όπως και για τα άλλα θέµατα. Και θετικά πρότυπα ατόµων µε αναπηρία σε ρόλους αληθινά
διαφορετικούς απ' αυτούς που στερεότυπα νοµίζει ο καθένας, είναι πολύ σηµαντικό.

Αν δηλαδή είχαµε εκποµπές, όπου άτοµα µε αναπηρία απ' όλο τον κόσµο και από τη χώρα µας
συµµετείχαν για να εξηγήσουν πως δουλεύουν ως δάσκαλοι, ως δικηγόροι, ως ψάλτες, ως
τραγουδιστές, δηλαδή αν φέρναµε τον Στίβι Γουόντερ δεν θα ήταν πολύ ωραία να
παρακολουθήσουµε µία συναυλία µε τον Στίβι Γουόντερ; Έµπρακτα να ρωτήσουµε ορισµένους
δικηγόρους και απέξω και εδώ πώς εξασκούν το επάγγελµά τους; Να µε ρωτήσει κάποιος πώς
αντιλαµβάνοµαι, ας πούµε, το ρόλο µου ως Βουλευτού Επικρατείας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
πώς κάνω τη δουλειά µου;
Να αναδειχθεί ακριβώς µε ποιο τρόπο εργάζεται τόσα χρόνια ο κ. Βαρδακαστάνης εκπροσωπώντας
την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε αναπηρία και το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για Άτοµα µε
αναπηρία; ∆ηλαδή συγκεκριµένα άτοµα σε συγκεκριµένους ρόλους, άλλους απ' αυτούς που έχετε
συνηθίσει, που πραγµατικά θα τους δίνατε το χρόνο να δείξουν πώς γίνεται κάτι, να εξηγήσουν,
νοµίζω ότι θα ήταν αφάνταστα χρήσιµο και αυτό γίνεται έξω αρκετά συχνά.
Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες φορές θετικές προσεγγίσεις ως προς τα άτοµα µε αναπηρία και από τα
ΜΜΕ, αλλά και αυτές πολύ συχνά θολώνουν την εικόνα των πραγµατικών επιτευγµάτων των
ατόµων µε αναπηρία µε την υπερβολική δόση του µειωτικού θαυµασµού, όπως λέω εγώ.
∆εν θα το αναλύσω πολύ, αλλά θα σας πω το εξής: σκεφτείτε πόσο υποτιµητικό είναι να θαυµάζεις
έναν τυφλό δικηγόρο για παράδειγµα, επειδή απλά σχηµατίζει ένα νούµερο στον κινητό του. Πού
µένει χώρος στην αντίληψή σας, αν συµβαίνει, αυτό, για να πιστέψτε ότι αυτός είναι πραγµατικός
συνάδελφος ενός αρτιµελούς δικηγόρου, όταν στην ουσία δεν κατανοείτε πως θα µπορούσε ποτέ να
σπουδάσει ή να εξασκήσει µε επιτυχία το επάγγελµά του.
Και ευθέως αγαπητοί κύριοι και κυρίες, εγώ ως βουλευτής, ως Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου πώς
είναι δυνατόν να θεωρήσετε, αν δεν γνωρίζετε τα θέµατα αυτά καλά, ότι κάνω ουσιαστικά τη
δουλειά µου εκεί, αν δεν θεωρείτε ότι σας καταλαβαίνω ότι πλησιάζετε και µιλάτε στον διπλανό
µου που τον χαιρετάτε και δεν χαιρετάτε εµένα. ∆ηλαδή θεωρείτε ότι ζω στον κόσµο µου, ενώ
συγχρόνως υποτίθεται ότι γνωρίζετε, ότι έχω κάποιο επάγγελµα, κάποιο τίτλο και κάποιο
λειτούργηµα.
Το λέω αυτό επί προσωπικού, γιατί βεβαίως δεν αφορά µόνο εµένα, αλλά σκεφτείτε το αυτό επειδή
ακριβώς γνωρίζω, ότι γίνεται και αυτή τη στιγµή. Εποµένως επειδή µ' αρέσει πάντα να µιλάω έτσι
µε τρόπο που να είναι κατανοητός, σας λέω συγκεκριµένα, πρέπει τα στερεότυπα να αρχίσουν να
σπάζουν µε συνειδητή προσπάθεια απ' όλους.
Ας αναλογιστούµε πόσες ώρες διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί για την ουσιαστική
συζήτηση θεµάτων αναπηρίας, πόσο συχνά στη χώρα µας έχουν αφιερώσει τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης ικανό χρόνο για να παρουσιάσουν συγκεκριµένα άτοµα µε αναπηρία, που έχουν όπως
είπα πετύχει σε διάφορα επαγγέλµατα και στην προσωπική τους ζωή.
Ποτέ δεν είναι ο χρόνος ικανός. Άλλο είναι να κάνεις µια παρέµβαση τηλεφωνική των λίγων
λεπτών µε το άγχος να πεις κάτι από το οποίο θα βγαίνει νόηµα στο τέλος της τοποθέτησης και
άλλο είναι πραγµατικά, πώς κάθονται µε τις ώρες δηλαδή οι άλλοι και συζητάνε το ένα θέµατα ο
άλλο θέµα, ξέρετε πολύ καλά όλες τις εκποµπές, γιατί να υπάρχουν φορές, πολλές εκποµπές που να
συζητηθούν τα θέµατα αναπηρίας από πολλές πλευρές.
Έχω ακούσει από συναδέλφους σας που λένε, µα αυτό είναι αντιεµπορικό, δεν πουλάει. Εγώ
πιστεύω ότι και ενδιαφέρει και θα πουλάει, αν έχετε πραγµατικούς µετρητές. Πιστεύετε ότι δεν
ενδιαφέρει τη µισή Ελλάδα τι θα απογίνουν τα 10%-15% µελών των οικογενειών τους που έχουν
βαριά αναπηρία, δεν ενδιαφέρει τα αδέλφια τους, τους γονείς τους, τους συζύγους τους, τα παιδιά
τους; Βεβαίως ενδιαφέρει.
Πρέπει, λοιπόν, να οµολογήσω ότι στα τηλεοπτικά κανάλια ιδιαίτερα υπάρχει κατά κόρον
επανάληψη της εικόνας του αναπηρικού αµαξιδίου σε απροσπέλαστους δρόµους και του τυφλού
µε το λευκό µπαστούνι στα απροσπέλαστα πεζοδρόµια. Αυτό προφανώς συµβαίνει, γιατί µας
θυµίζει reality show, δηλαδή πιστεύουµε ότι θα έχει και τηλεθέαση.

Ενδιαφερόµαστε πιο πολύ για το θέαµα απ‘ ότι για την ουσιαστική συζήτηση µε τα ίδια τα άτοµα
που έχουν κάποια βαριά αναπηρία για τα θέµατα που τους αφορούν. Φυσικά η παραστατική εικόνα
των ατόµων µε αναπηρία σε ένα απροσπέλαστο περιβάλλον, έχει συντελέσει στην
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για το συγκεκριµένο πρόβληµα, δηλαδή λέµε πια όλοι µην
παρκάρετε σε ράµπες που είναι για αναπηρικά αυτοκίνητα ή µην αφήνετε τους τυφλούς να
σκοντάφτουν πάνω στα περίπτερα, στις ταµπέλες, στα τραπεζάκια, στα σκουπίδια, στα πεζοδρόµια.
∆εν το έχουµε κάνει ακόµα, το ζητάµε όµως.
Η ευαισθητοποίηση, λοιπόν, είναι πολύ καλή και γίνεται και µε την εικόνα αυτή. Όµως αυτό δεν
φτάνει. Είναι καιρός να προχωρήσουµε από την αναγνώριση ότι υπάρχουν άτοµα µε αναπηρία που
πρέπει να κυκλοφορήσουν στους δρόµους, στην αναγνώριση ότι για παράδειγµα η µια αναπηρία
διαφέρει από την άλλη και ως προς τις ικανότητες και ως προς τις ανάγκες.
Και ξέρετε και οι αντιλήψεις µας διαφέρουν και σε άλλα κόµµατα ψηφίζουµε και αλλού
πολιτευόµαστε και άλλα θα σας πω εγώ και άλλα ο κ. Βουλγαρόπουλος και άλλα ο κ.
Βαρδακαστάνης και εγώ και ο κ. Βαρδακαστάνης είµαστε τυφλοί, αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαστε
ίδιοι. Ίσως για µερικούς από εσάς που ασχολείστε καιρό µ' αυτά τα θέµατα να το θεωρείτε περιττό
που το τονίζω, αλλά ο περισσότερος κόσµος και οι περισσότεροι δηµοσιογράφοι δεν το βλέπουν
έτσι.
Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουµε στην αναγνώριση, ότι κάποιος δεν είναι καλύτερος από κάποιον
πολίτη µε αναπηρία απλά και µόνο επειδή είναι αρτιµελής, και ότι όλοι οι ανάπηροι δεν είναι το
ίδιο πράγµα, ούτε όλες οι αναπηρίες έχουν τις ίδιες ανάγκες, ούτε ίδιες ικανότητες αποµένουν για
την εξάσκηση συγκεκριµένων επαγγελµάτων, παρά την αναπηρία.
Το κριτήριο πάντα πρέπει να είναι η σύγκριση πραγµατικών αρετών και επιτευγµάτων όσον αφορά
το χαρακτήρα και τις δυνατότητες. Όχι στερεοτύπων προειληµµένων απόψεων και
προκαταλήψεων.
Ασφαλώς υπάρχει η προκατάληψη ότι οι άνθρωποι µε την ίδια αναπηρία είναι, όπως είπα, περίπου
όλοι ίδιοι. Το τονίζω, γιατί είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Είναι πραγµατικά σπουδαίος ο ρόλος που
καλούνται να παίξουν τόσο οι δηµοσιογράφοι και οι παρουσιαστές, όσο και οι ιδιοκτήτες των
καναλιών και οι εκδότες.
Και θα σας πω ευθέως, έχω ακούσει πολλούς δηµοσιογράφους να µου λένε έτσι ιδιωτικά, ότι θα
θέλανε να καλύψουν ορισµένα πράγµατα και δεν τους το επιτρέπουν ή δεν υπάρχει το περιθώριο.
Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες των καναλιών, των εφηµερίδων, των τηλεοπτικών σταθµών ας το δούνε
ωςένα πολύ σηµαντικό θέµα. Και προπαντός η ΕΡΤ ας δώσει οπωσδήποτε περισσότερο χρόνο. Οι
πολίτες, οι Έλληνες πληρώνουν για την ΕΡΤ κάθε µήνα στους λογαριασµούς τους νοµίζω.
Λοιπόν, τώρα πια πρέπει να διεκδικήσουµε και την προβολή του θέµατος αναπηρίας σωστά κυρίως
από τα κρατικά µας κανάλια. Η ευθύνη των ΜΜΕ είναι µεγάλη. Μα πιο µεγάλη είναι και η ελπίδα
που εναποθέτουµε σ' αυτά για την επίλυση ενός τόσο µεγάλου ζητήµατος και το εννοώ µε την
έννοια όπως το οµηρικό ζήτηµα, θέµα ότι δηλαδή πρέπει να συζητιέται για πάρα πολύ καιρό, για
πάρα πολλά χρόνια, αλλά να δίνει λύσεις συνεχώς όλο και καλύτερες κατά τη διαδικασία αυτών
των διαβουλεύσεων, όπως είναι κι αυτό το Συνέδριο σήµερα.
Τα άτοµα µε αναπηρία, λοιπόν, χρειάζονται δίπλα τους τα ΜΜΕ. Μόνο µε τη βοήθειά τους
µπορούν να περιοριστούν οι αρνητικές διακρίσεις που υφίστανται καθηµερινά. Μόνο µε τη σωστή
ενηµέρωση είναι δυνατόν να αλλάξουν οι απαράδεκτες αντιλήψεις ορισµένων που αντιµετωπίζουν
τους πολίτες µε αναπηρία ως ανίκανους και ασθενείς.
Η απάλειψη της άγνοιας και των προκαταλήψεων θα συντελέσει τα µέγιστα να γίνει πράξη η ιδέα
των ίσων ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Έτους 2007. Με τη σωστή ενηµέρωση θα ενεργοποιηθούµε
για να δείξουµε στην πράξη, ότι αναγνωρίζουµε τα ανθρώπινα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία, όπως επιτάσσει και η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία του ΟΗΕ. Αυτό το σεβασµό µας προτρέπει να κάνουµε πράξη αυτή η πρόσφατη ∆ιεθνής

Σύµβαση.
Αγαπητοί φίλοι ολοκληρώνοντας, θα ήθελα πραγµατικά να συγχαρώ τον κ. Ρουσόπουλο και τους
συνεργάτες του, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής της σηµαντικής
σηµερινής συνάντησης του παρόντος Συνεδρίου, γιατί πραγµατικά και εύχοµαι να γίνει θεσµός για
πάρα πολλά χρόνια ακόµα.
Κύριε Υπουργέ, η συνέπεια την οποία επιδείξατε µε την πραγµατοποίηση του 2ου ∆ιεθνούς
Συνεδρίου µε αυτό το πολύ ζωτικό θέµα, δείχνει τη σηµασία που δίνετε εσείς προσωπικά σε αυτό
το ζήτηµα.
Εύχοµαι µια τέτοια διαβούλευση να συνεχιστεί για πολλά - πολλά χρόνια ακόµα και σίγουρα θα
συντελέσει στην επίτευξη του στόχου µας, που είναι η άρση των αρνητικών διακρίσεων, το
σπάσιµο των στερεοτύπων, η πραγµατική ένταξη των ανθρώπων µε αναπηρία σε µια δική µας
πολιτισµένη κοινωνία.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. Η παρουσία τόσο εκλεκτών συµµετεχόντων
και ξένων µας εδώ εγγυάται, ότι τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου θα είναι πράγµατι χρήσιµα και
θα στηρίξουµε σε αυτά και µελλοντικές εργασίες και προσπάθειες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επειδή υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση, ο ρόλος του Προέδρου δεν µου πηγαίνει,
συνηθίζω να είµαι τελείως διαφορετικά και να έχω την ευχή του κόσµου, θα προχωρήσουµε στο
αµέσως επόµενο µέρος που είναι άτοµα µε αναπηρία και ΜΜΕ µε την ελπίδα ότι τώρα πλέον θα
είναι αυτορρυθµιζόµενα τα τµήµατα του Συνεδρίου, ως µία έµπρακτη πρόθεση να γίνουν και
αυτορρυθµιζόµενα τα ΜΜΕ. Ευχαριστώ.

