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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διάλεξη στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
για την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία
Από την τ. Πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής
Δρ. Ελευθερία Μπερνιδάκη-Άλντους
ΑΘΗΝΑ. - Διάλεξη με θέμα «Ειδική Αγωγή-Εκπαίδευση στο πλαίσιο της ισότητας: από
τη θεωρία στην πράξη» διοργανώνει η Έδρα Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών
«Ελευθέριος Βενιζέλος» του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Ομιλήτρια θα είναι η τ.
βουλευτής Επικρατείας Δρ. Ελευθερία Μπερνιδάκη-Αλντους, καθηγήτρια κλασικής
φιλολογίας στο Deree College του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος από το 1992 και
κάτοχος της Έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 στις 7 μ.μ. στη
Βιβλιοθήκη John S. Bailey του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Οδός Γραβιάς 6,
Αγία Παρασκευή). Η διάλεξη θα είναι στην ελληνική γλώσσα και η είσοδος ελεύθερη
για το κοινό. Θα ακολουθήσει δεξίωση στον ίδιο χώρο.
Η Δρ. Μπερνιδάκη-Άλντους υπήρξε βουλευτής Επικρατείας (2004-07) και πρόεδρος
της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την Αντιμετώπιση Προβλημάτων που
Απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρία. Οι προτάσεις της Επιτροπής αυτής, στην Έκθεσή
της που κατατέθηκε στη Βουλή το Μάιο του 2006, αποτέλεσαν, σε μεγάλο βαθμό, τη
βάση για το σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο του 2008. Το
νομοσχέδιο αυτό καθιστά για πρώτη φορά υποχρεωτική την εκπαίδευση των παιδιών
με αναπηρία στη χώρα μας, όπως είναι και για τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στη Βουλή, υπήρξε ομόφωνη έγκριση πολλών άρθρων
του και από τα πέντε κόμματα του κοινοβουλίου.
Ένας από τους κύριους σκοπούς της διάλεξης είναι να ξεκινήσει μια ουσιαστική
συζήτηση για το πώς η υπόθεση της ειδικής αγωγής-εκπαίδευσης θα περάσει από τη
θεωρία στην πράξη, κάτι που απασχολεί τόσο τους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και
ολόκληρη την κοινωνία.
Η Έδρα «Ελευθέριος Βενιζέλος» ιδρύθηκε για να τιμήσει την προσφορά του
Ελευθερίου Βενιζέλου ο οποίος ως πρωθυπουργός προσκάλεσε το Κολλέγιο να
μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Στόχος της Έδρας
είναι η μελέτη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και κοινωνίας.
Ο Ελευθέριος Bενιζέλος καθιέρωσε καινοτόμες μεταρρυθμίσεις τόσο στην παιδεία όσο
και στην κοινωνική πολιτική, τομείς που συνδέονται άμεσα και με το νομοσχέδιο που

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ
τ. Βουλευτής Επικρατείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχω την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσω στην ομιλία μου με θέμα την «Ειδική Αγωγή –
Εκπαίδευση» , που θα γίνει στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 2008 και
ώρα 19:00.
Το θέμα αυτό ενδιαφέρει όλους μας, ειδικά μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου τον
περασμένο μήνα.
Πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση πώς θα εφαρμοστούν οι νόμοι και πώς θα κάνουμε την
θεωρία πράξη.
Ευχαριστώ πολύ,
Ελευθερία Μπερνιδάκη - Άλντους
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