
Χαιρετισμός στη Γενική Συνέλευση της ΚΥΣΟΑ 

 

Έντιμη κυρία Υπουργέ κι αγαπητή Σωτηρούλα Χαραλάμπους, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, 

 

Εκ μέρους της Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του ΚΕΑΑ που μαζί με άλλες οργανώσεις ίδρυσαν 

την ΚΥΣΟΑ τον Σεπτέμβρη του 1984, απευθύνω με χαρά τον πιο κάτω χαιρετισμό. 

 

Το 2006 πετύχαμε την ψήφιση του νόμου με τον οποίο η ΚΥΣΟΑ απέκτησε το καθεστώς Κοινωνικού 

Εταίρου του κράτους. Από εκείνη τη στιγμή, ο ρόλος της Συνομοσπονδίας ανέβηκε σε νέο επίπεδο, με 

αυξημένες υποχρεώσεις και καθήκοντα. 

 

Όμως, η Συνομοσπονδία δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί με επάρκεια στον νέο της ρόλο. Χρειαζόταν 

να δώσουμε επαγγελματική στήριξη στη δική μας εθελοντική εργασία. Έπρεπε να συζητήσουμε και να 

πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις που να μας οδηγούν στη δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής. 

 

Αν και με αργούς ρυθμούς και δυσκολίες, φτάσαμε στο σημείο να έχει σήμερα η Συνομοσπονδία το δικό 

της εξοπλισμένο γραφείο και να εργοδοτεί τρεις λειτουργούς. Έχει δηλαδή την υποδομή και μπορεί να 

αναπτύξει δραστηριότητες προς επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί συνοπτικά καταγράφονται στο 

καταστατικό της.  

 

Παράλληλα, χρειαζόταν να δούμε και το νέο ρόλο του ΚΔΣ μέσα στα δεδομένα που το καθεστώς του 

Κοινωνικού Εταίρου δημιουργούσε. Αυτός ο ρόλος δεν μπορούσε παρά να είναι ρόλος παραγωγής 

πολιτικής που θα εξυπηρετούσε τον κόσμο των αναπήρων και που θα απαιτούσε από το κράτος να την 

εφαρμόσει. Δυστυχώς, γύρω από αυτό το τόσο σημαντικό θέμα έγιναν μόνο ευκαιριακές συζητήσεις. 

Υστερήσαμε και εξακολουθούμε να υστερούμε.  

 

Για το ότι τα ΑμεΑ είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, δεν ευθύνονται τα ίδια τα άτομα. Ευθύνεται το κράτος 

που εξακολουθεί να διατηρεί περιορισμούς και εμπόδια, αποκλείοντας έτσι την ισότιμη πρόσβαση στις 

δυνατότητες βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου. Επίσης, υπάρχει άλλη μια πραγματικότητα στην 

οποία δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Μέσα στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα γενικά των ΑμεΑ, 

υπάρχει μια άλλη πολύ πιο ευάλωτη ομάδα, που είναι και η πλειοψηφία των ανθρώπων με αναπηρία.   

 

Θα πρέπει, λοιπόν, το νέο ΚΔΣ να βάλει στις προτεραιότητές του την εκπόνηση πολιτικής που θα 

βελτιώνει τη ζωή των ΑμεΑ και επιτακτικά να απαιτήσει από το κράτος την εφαρμογή της. Δεν είναι αρκετό 

να αναφερόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ΑμεΑ, έχουμε υποχρέωση να τα 

κάνουμε πράξη. Το ότι βρισκόμαστε σε περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δεν πρέπει να 

λειτουργήσει ανασταλτικά, δεν πρέπει να μας φοβίσει. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως τίποτα δεν 

μας χαρίστηκε, τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με τους αγώνες μας.  

 

Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, και επάξια να 

τιμήσουμε το ρόλο που μας ανατέθηκε να παίξουμε ως εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος. 
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