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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο ανηίκησπος ηης πανδημίας ζηα άηομα με αναπηρία- 
Σσνέδριο EDF  

Σην δηαδηθηπαθό ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζαλ Δπξσπατθό Φόξνπκ Αλαπεξίαο θαη Lebenshilfe, ζην 

πιαίζην ηεο γεξκαληθήο πξνεδξίαο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο παλδεκίαο ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία, ραηξέηεζε θαη κίιεζε ν πξόεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ Ισάλλεο Βαξδαθαζηάλεο, ηελ Παξαζθεπή 30 

Οθησβξίνπ.  

«Τα άηνκα κε αλαπεξία είλαη έλα από ηα πξώηα ζύκαηα ηνπ COVID 19 θαη πξέπεη λα έρνπλ 

πξνηεξαηόηεηα ζηα λέα θάξκαθα θαη ζην εκβόιην. Πξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε θαη λα ζπλεξγαζηνύκε κε 

ηα κέιε καο γηα λα δηαζθαιίζνπκε όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ ζα κείλνπλ εθηόο», ηόληζε ν θ. 

Βαξδαθαζηάλεο.  

«Σήκεξα ζα αλαιύζνπκε ηη έρεη ζπκβεί κέρξη ζήκεξα θαη ζα ζθεθηνύκε καδί πώο πξέπεη λα 

εξγαζηνύκε, λα ππνζηεξίμνπκε θαη λα είκαζηε παξόληεο θαη κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ απνθαηάζηαζεο, 

έηζη ώζηε λα κελ κείλνπκε πίζσ. Γελ πξέπεη λα κείλνπκε πίζσ θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ δεύηεξνπ 

θύκαηνο ηεο παλδεκίαο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύκε 

πιήξσο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάθακςε πνπ αθνινπζεί.  

Η παλδεκία ηνπ COVID 19, θαη ν ηξόπνο πνπ θσηίδεη ηηο δηαθξίζεηο θαη ηνλ απνθιεηζκό, ζα πξέπεη λα 

ζεκαηνδνηήζεη ηελ αξρή κηαο λέαο εθζηξαηείαο γηα έληαμε, κηαο λέαο εθζηξαηεία γηα ην EDF θαη ηα 

κέιε  καο. Τν «λέν θαλνληθό» πξέπεη λα είλαη εθείλν όπνπ νη θπβεξλήζεηο ζα έρνπλ αληηιεθζεί ηελ 

απνηπρία ηνπο θαη όπνπ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξσο ζηελ θνηλσλία.  

Όζν ζπδεηάκε, θπβεξλήζεηο ζε όιε ηελ Δπξώπε εθαξκόδνπλ λέα κέηξα γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηνλ ηό, αλαπηύζζνληαη εκβόιηα θαη εθαξκόδνληαη ζρέδηα απνθαηάζηαζεο. Όια απηά 

αθνξνύλ θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία. Θα αθνύζνπκε ζήκεξα όινπο εζάο θαη ηνπο εκπεηξνγλώκνλεο πνπ 

ζπγθεληξώζεθαλ εδώ, θαη ζα ζρεδηάζνπκε έλα θαιύηεξν κέιινλ. 

Τν COVID 19 έρεη δείμεη ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο ππεύζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, πόζεο από ηηο 

δηεθδηθήζεηο καο είλαη δίθαηεο: 

• Τα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ε αμηνπξέπεηα όισλ ησλ αλζξώπσλ πξέπεη λα δηαηεξνύληαη, θπξίσο 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο, όπσο πάληα. Μηα θξίζε δελ πξέπεη λα ζεκαίλεη όηη εθείλνη πνπ 

απνθιείνληαη πεξηζζόηεξν από ηελ θνηλσλία πξέπεη λα απνθιείνληαη πεξαηηέξσ.  

• Τα άηνκα κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνπλ αλεμάξηεηα θαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλόηεηα, κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε. 

• Πξέπεη λα δεηείηαη ε άπνςε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία κέζσ ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ καο 

νξγαλώζεσλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε όια ηα ζέκαηα πνπ καο αθνξνύλ - θαη ζε όια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηελ νηθνλνκία, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηελ πξόζβαζε ζηε δηθαηνζύλε, 

ηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ, ηα ζεμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηώκαηα, ηελ πξνζηαζία από ηε 
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βία, ηηο πνιηηηθέο γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη ην άζπιν, ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ, ηελ εθπαίδεπζε: όια 

καο αθνξνύλ».  

• Απαηηείηαη έλα ηζρπξό αλαπεξηθό θίλεκα, γηα λα ππνζηεξίμνπκε θαη λα νηθνδνκήζνπκε έλα θαιύηεξν 

κέιινλ». 

Σην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ πνιινί επξσβνπιεπηέο θαη κέιε νξγαλώζεσλ  ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ.  

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
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Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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