
 

 

Αθήνα:  13.01.2022 

Αρ. Πρωη.:  49 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Άλλο ένα περιζηαηικό κακοποίηζης παιδιού με αναπηρία- 
Φηάνει πια!   

Μόιηο έλαο κήλαο έρεη πεξάζεη από ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ε ΕΑκεΑ θαη νη θνξείο ηεο 

πξνρώξεζαλ ζε θαηαγγειία γηα ηνλ ζάλαην έπεηηα από μπινδαξκό αηόκνπ κε αλαπεξία Κακία 

ΕΔΕ ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία Θεζζαινλίθεο «Ο Άγηνο Δεκήηξηνο», 

παξάξηεκα ηνπ Κ.Κ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. ήκεξα ην απόγεπκα ήξζε ζηε 

δεκνζηόηεηα βίληεν κε ζθιεξέο εηθόλεο βάλαπζεο θαθνπνίεζεο αλειίθνπ παηδηνύ από 

εξγαδόκελν ζε ηδησηηθό Κέληξν γηα παηδηά κε απηηζκό. 

Σν ζεκεξηλό βίληεν έθαλε 2 ρξόληα λα έξζεη ζηε δεκνζηόηεηα, δύν ρξόληα ρσξίο άζθεζε 

δίσμεο ή ηηκσξίαο ζε θαλέλαλ εκπιεθόκελν ζην πεξηζηαηηθό. Πόζα παηδηά έρνπλ θαθνπνηεζεί 

απηά ηα ρξόληα, ηα πξνεγνύκελα, πόζα αθόκα ζα θαθνπνηεζνύλ ή ζα ράζνπλ ηε δσή ηνπο, 

όηαλ νη δνκέο, ηδησηηθέο ή θξαηηθέο, ιεηηνπξγνύλ ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν;  

Σν αλαπεξηθό θίλεκα δεηά επαξθέο πξνζσπηθό κε ζσζηή εθπαίδεπζε, κε ζσζηή 

ρξεκαηνδόηεζε, κε εθπαίδεπζε ηεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο, ηεο δηνίθεζεο ησλ ηδίσλ ησλ αηόκσλ 

πνπ δηαβηνύλ ζηα ηδξύκαηα, πνπ πεγαίλνπλ ζε Κέληξα Ηκέξαο ή ζε ΚΔΑΠ ΑκεΑ, κε ζπλέπεηα 

θαη ζηε βάζε επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ζηήξημε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηόκσλ 

κε αλαπεξία ή/θαη κε ρξόληεο παζήζεηο ζηε ρώξα. 

Πόζνπο λεθξνύο ζα ζξελήζνπκε αθόκε, πόζα άηνκα κε αλαπεξία ζα έξζνπλ αληηκέησπα κε 

ηε βαξβαξόηεηα, κέρξη λα ζεζπηζηεί κηα Εζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ πξαγκαηηθή δηαβίσζε ζηελ 

θνηλόηεηα;  

Λέκε μαλά γηα αθόκε κία θνξά όηη ρξεηάδεηαη ΣΩΡΑ ε θπβέξλεζε λα εγθαηαιείςεη ην ησξηλό 

κνληέιν απντδξπκαηνπνίεζεο πνπ επί ζεηξά εηώλ απνηπγράλεη, κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο 

δσέο αλαπήξσλ, ρξνλίσο παζρόλησλ, αιιά θαη εξγαδνκέλσλ ζηα δεκόζηα θαη ηδησηηθά 

ηδξύκαηα θαη θέληξα, θαη λα δηαβνπιεπηεί κε ην αλαπεξηθό θίλεκα γηα έλα λέν.  

Απαηηνύληαη ηνικεξέο απνθάζεηο αιιαγήο πνξείαο. Δηαθνξεηηθά ππάξρεη de facto αλνρή κηαο 

δηαξθνύο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ, θαθνπνίεζήο θαη άζθεζεο βίαο.  

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 
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Σν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Σα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 

 


