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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η ΕΣΑμεΑ για ηην απώλεια ηου προέδρου ηου 
Ευρωκοινοβουλίου David Sassoli  

Η 11ε Ιαλνπαξίνπ 2022 ήηαλ κηα ζιηβεξή κέξα γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Η ΕΣΑκεΑ θαη ην  

Επξσπατθό Φόξνπκ Αηόκσλ κε Αλαπεξία εθθξάδνπλ ηα ζεξκά ηνπο ζπιιππεηήξηα γηα ηελ απώιεηα 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ David Sassoli, ν νπνίνο ήηαλ πάληα δίπια ζηνπο αγώλεο 

ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Οη ζθέςεηο καο είλαη κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ απηή ηε δύζθνιε ζηηγκή. 

Χαξαθηεξηζκέλνο σο «εηιηθξηλήο θαη παζηαζκέλνο Επξσπαίνο» θαη «εμέρσλ πξόεδξνο ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ» από ηελ πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο Ursula von der Leyen θαη ηνλ πξόεδξν 

ηνπ Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ Charles Michel, ν David Sassoli ήηαλ επίζεο ζύκκαρνο ηνπ θηλήκαηνο 

ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Ο πξόεδξνο ηεο ΕΣΑκεΑ θαη ηνπ EDF, Ισάλλεο Βαξδαθαζηάλεο δήισζε: 

«Σπλαληήζεθα κε ηνλ πξόεδξν Sassoli πξηλ από ζρεδόλ έλα ρξόλν. Θπκάκαη όηη γλώξηζα θάπνηνλ πνπ 

επέλδπε θαη αθνζησλόηαλ ζηνπο άιινπο. Πίζηεπε ζηνλ ιαό θαη πίζηεπε θαη ζην Επξσπατθό 

Κνηλνβνύιην σο ην πξαγκαηηθά αληηπξνζσπεπηηθό όξγαλν όισλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηώλ. Είρε 

ηζρπξέο αμίεο θαη δελ θνβόηαλ λα αλαγλσξίζεη ηηο πάξα πνιιέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε βάξνο αηόκσλ κε αλαπεξία. Ήηαλ επίζεο έλαο άλζξσπνο θαη έλαο πνιηηηθόο κε 

αθεξαηόηεηα πνπ επέβιεπε ηε δέζκεπζε ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ άξζε ησλ θξαγκώλ 

θαη ηε δηαζθάιηζε ίζεο πξόζβαζεο ζε θάζε ηνκέα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, πξνζηαηεύνληαο ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο ζε νιόθιεξε ηελ ΕΕ. Η δέζκεπζή ηνπ γηα κηα Επξώπε ρσξίο απνθιεηζκνύο εκπλέεη 

θαη ζα ζπλερίζεη λα εκπλέεη κηα ζεηηθή αιιαγή». 

 

Τν 2019, ν Sassoli παξνπζίαζε ην όξακά ηνπ γηα ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην σο ζεζκό «ζύγρξνλν, 

πην δηαθαλέο, θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ» θαη «πξνζβάζηκν ζηνπο πνιίηεο». Έλα όξακα πνπ 
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επηβεβαίσζε θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπ πέξπζη κε ηνλ θ. Βαξδαθαζηάλε, ζηελ νπνία νη δπν ηνπο 

ζπδήηεζαλ ηνλ ξόιν ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 100 

εθαηνκκπξίσλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζηελ Επξώπε. 

«Πξέπεη λα απμήζνπκε ηελ ηθαλόηεηα ησλ ζεζκώλ λα αληηδξνύλ. Όιεο νη πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κηα πξνζέγγηζε γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία. Πξέπεη λα είκαζηε νη πξσηαζιεηέο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα γηα λα νδεγήζνπκε ηελ 

πξόνδν», είρε ηνλίζεη ηόηε ν πξόεδξνο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ David Sassoli.  

 

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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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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