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Ομιλία του Προέδρου της Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του ΚΕΑΑ, Μιχάλη 
Δημοσθένους, στην εκδήλωση «ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 
Αναπηρίες και την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, στις 10 Δεκεμβρίου του 
2011. 
 

Η εργασία σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης των ΗΕ  
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

 
Έντιμη κυρία Υπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρίες και κύριοι, 
 
Η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 30 Δεκεμβρίου του 2006. Σήμερα, είναι υπογραμμένη 
συνολικά από 120 κράτη, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Στόχος της Σύμβασης είναι να διασφαλίσει, μέσα από τη δέσμευση των κρατών μερών,  ότι τα 
άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους σε ισότιμη βάση με τους 
άλλους πολίτες. Σε επίπεδο ΕΕ, αυτό σημαίνει πως το σύνολο της νομοθεσίας, των πολιτικών και 
των προγραμμάτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εν λόγω Σύμβασης. Αυτό 
βέβαια προϋποθέτει, εκτός από την υπογραφή, και την κύρωση της Σύμβασης με ψήφιση νόμου 
από το κοινοβούλιο των κρατών μελών. 
 
Όσον αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, υπόγραψε τη Σύμβαση στις 30 Μαρτίου του 2007 και 
προχώρησε στην κύρωσή της με Νόμο του 2011, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4 Μαρτίου του 2011. Έτσι, η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο 
είναι πλέον ενσωματωμένα στην κυπριακή νομοθεσία. Αυτό που τώρα μένει, είναι η πλήρης 
εναρμόνιση της νομοθεσίας με τη Σύμβαση. Όμως, αυτό δεν μπορεί από μόνο του να είναι 
αρκετό. Για να έχουμε και πρακτικά οφέλη στην καθημερινή ζωή των ΑμεΑ, χρειάζεται εφαρμογή 
ανάλογης πολιτικής με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, έτσι που να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες και δομές που να δίνουν τη δυνατότητα στα ΑμεΑ να εντάσσονται πλήρως και σε όλα 
τα επίπεδα ζωής μέσα στην κοινωνία. 
 
Τέτοια πολιτική δεν μπορεί παρά να θέτει ως πυρήνα της τον τομέα της εργασίας, δηλαδή την 
επαγγελματική αποκατάσταση. Παρά το αυτονόητο του λόγου, είναι καλά να θυμηθούμε μερικά 
βασικά πράγματα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος γεννιέται, καλείται να ζήσει μέσα στη 
διαμορφωμένη και συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Έξω από 
αυτήν, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να υπάρξει ως άνθρωπος. Μέσα από τη συνύπαρξη, τη 
συμμετοχή, τη δραστηριότητα, τη δημιουργία, τη συντροφιά κλπ βιώνει όλα τα συναισθήματα που 
συνθέτουν την ψυχολογία του. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία βιώνει τη ζωή από την αρχή 
έως και το τέλος της. Γι’ αυτό και όταν αποκοπεί ή αποκλειστεί από τη δραστηριότητα της 
κοινωνίας, τότε δεν μπορεί παρά να αισθάνεται ως εάν να είναι ζωντανός νεκρός. 
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Η εργασία, ως μια ζωτική δραστηριότητα του ανθρώπου, αποτελεί το βασικό μέσον για να είναι ο 
άνθρωπος κοινωνός στην κοινωνία. Ο δε χώρος στον οποίο διεξάγεται, λειτουργεί ως χώρος 
άθροισης, συνδημιουργίας, συναναστροφής, ανάπτυξης σχέσεων, αλλά και εφαλτήριο για άλλες 
δραστηριότητες. Η αλλοτρίωση της όμως από το υπάρχων κοινωνικό σύστημα, την έχει 
μετατρέψει ως τη μόνη δραστηριότητα που παρέχει στον εργαζόμενο τα μέσα για την επιβίωσή 
του. Γι’ αυτό κι ο άνθρωπος ξοδεύει μεγάλο μέρος της ζωής του στο χώρο της εργασίας. Πολλές 
φορές, μάλιστα, είναι τόσο εξουθενωτική που ο εργαζόμενος στεγνώνει από ενέργεια. Παρόλα 
αυτά, η εργασία εξακολουθεί να είναι δεμένη με την ίδια του τη ζωή.              
 
Όταν λοιπόν αυτή η σχέση διακοπεί, τότε δημιουργείται πρόβλημα. Είναι προφανές, πως άμα το 
άτομο τεθεί εκτός εργασίας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχίζει σιγά-σιγά να αποκόπτεται από 
την ίδια την κοινωνία. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για να γίνει αντιληπτό, αρκεί να 
κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, αλλά και στον ίδιό μας τον εαυτό, όχι κατ΄ ανάγκη στο σήμερα μόνο, 
και θα διαπιστώσουμε επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, συνήθως στον γυναικείο πληθυσμό, που 
είναι στοιχεία της απομόνωσης του ατόμου στο σπίτι. Επίσης, διάφορες μελέτες για τη 
μακρόχρονη ανεργία καταδεικνύουν την περιθωριοποίηση και τις αρνητικές της συνέπειες όχι 
μόνο στο ίδιο το άτομο, αλλά και στο οικογενειακό του περιβάλλον.  
 
Η απώλεια της εργασίας δεν συνεπάγεται μόνο τη στέρηση εισοδήματος. Έρευνες που έγιναν από 
κοινωνικούς ψυχολόγους έδειξαν ότι ο άνθρωπος έχει την τάση να δημιουργεί μιαν εικόνα για τον 
εαυτό του, ανάλογη με τους κοινωνικούς ρόλους που έχει ήδη αποδεχτεί. Πάνω σε αυτή τη βάση 
κτίζει και την αντίληψη για την κοινωνική του υπόσταση. Επομένως, μαζί με την απώλεια της 
εργασίας γκρεμίζεται και όλο το οικοδόμημα και το άτομο αρχίζει να εσωτερικεύει την όλη 
κατάσταση. Επιρρίπτει την ευθύνη στον εαυτό του, το αίσθημα της ενοχής γίνεται έντονο, η 
αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση μειώνονται. Διαφωτιστικά είναι και τα λόγια του συγγραφέα 
και βιολόγου, Σπύρου Μανουσέλη: «Η αδράνεια και η ακινησία αποτελούν τα τυπικά γνωρίσματα 
μιας εσφαλμένης και ενοχικής «εσωτερίκευσης» του προβλήματος της ανεργίας ως προσωπικού 
προβλήματος των ανέργων που σχετίζεται, υποτίθεται, με κάποιες υποκειμενικές ελλείψεις ή 
αδυναμίες και όχι, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα, με τα αντικειμενικά οικονομικά και 
πολιτικά συμφέροντα που επιβάλλουν τη βαρβαρότητα της ανεργίας.».  
 
Η απώλεια ή η μη εξεύρεση εργασίας είναι μια από τις αιτίες που οδηγούν το άτομο ή ομάδα 
ατόμων σε κοινωνικό αποκλεισμό. Στον όρο κοινωνικός αποκλεισμός συμπυκνώνονται όλα τα 
προβλήματα και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι δε 
επιπτώσεις του στα διάφορα επίπεδα υγείας και η μείωση της ποιότητας ζωής του ατόμου είναι 
σήμερα επιστημονικά δεδομένο. Γίνονται δε από την κοινωνία αισθητά, καθώς επίσης και 
αντικείμενο μελέτης των επιστημόνων, όταν η μαζικότητα της αιτίας προσδίδει στο πρόβλημα 
κοινωνικό χαραχτήρα. Ο καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κύριος 
Γρηγόρης Α. Ποταμιάνου, μας λέει τα εξής: «Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ανεργία έχει 
επιπτώσεις στην υγεία γενικά και στην ψυχική υγεία ειδικότερα. Αυτό που ακόμα δεν είναι σαφές, 
είναι ο τρόπος με τον οποίον οι ψυχολογικοί, βιολογικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί 
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αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα η ανεργία να οδηγεί στη διαταραχή της υγείας. Αυτή η έλλειψη 
σαφήνειας δεν αμφισβητεί, βέβαια, τη σχέση μεταξύ ανεργίας και νόσου.».  
 
Όταν αναφερόμαστε στα άτομα με αναπηρία, τότε οι συνέπειες της περιθωριοποίησης είναι ακόμα 
πιο βαριές. Εδώ έχουμε επιπρόσθετους παράγοντες που συμβάλλουν αρνητικά στην ψυχολογία 
του ατόμου. Ένας από αυτούς είναι ότι ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης ή και 
υπερθέρμανσης της οικονομίας, η μεγάλη πλειοψηφία των ΑμεΑ κρατείται στο περιθώριο. Όταν 
το άτομο με αναπηρία αισθάνεται την κοινωνία γύρω του να σφύζει από ζωή, όταν όλα τα μέλη 
της οικογένειας φεύγουν από το σπίτι για την καθημερινή τους δραστηριότητα, ενώ το ίδιο το 
άτομο μένει αποκλεισμένο στο σπίτι ή βγαίνει και άσκοπα τριγυρνά, τότε η ψυχολογική 
επιβάρυνση του ατόμου είναι βαριά και πολλές φορές ασήκωτη.  Όσοι δε, η οικονομική τους 
δυνατότητα δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε αγαθά, που για τους περισσότερους πολίτες 
είναι αδιανόητο να μην τα έχουν, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με μιαν πολυεπίπεδη 
δραματική κατάσταση.  Και ξέρετε, το βίωμα της αναπηρίας διαφέρει από άτομο σε άτομο, 
άσχετα με το αν η αναπηρία είναι ίδια. Η οικονομική ευχέρεια αποκτά εδώ ιδιαίτερη σημασία, 
αφού καθορίζει κοινωνικούς ρόλους και επηρεάζει τον τρόπο σκέψης του ατόμου. 
 
Ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η συσχέτιση της αναπηρίας με το αμάρτημα και 
συνακόλουθα ο στιγματισμός της. Αιτία αυτής της συσχέτισης είναι η εμπεδωμένη στην κοινωνία 
θρησκευτική αντίληψη, που φέρει την αναπηρία ως το αποτέλεσμα της τιμωρίας του θεού για 
κάποιο αμάρτημα του ιδίου του ατόμου, του πατέρα ή της μητέρας, του παππού ή της γιαγιάς. 
Αυτό το στίγμα, όσον κι αν στις μέρες μας είναι ξεθωριασμένο, εξακολουθεί να υποβόσκει μέσα 
στην κοινωνία και βασανιστικά μεταφέρεται στο ίδιο το άτομο και την οικογένειά του. Όσο κι αν 
παράξενα ακούγεται, αυτό το στίγμα αποτελεί αδιαχώριστο στοιχείο των παραγόντων που 
κράτησαν και κρατούν τα ΑμεΑ έξω από το χώρο εργασίας. 
 
Σε όλο τον κόσμο, τα ΑμεΑ αγωνίστηκαν και αγωνίζονται ενάντια στον κοινωνικό τους 
αποκλεισμό. Καρπός αυτού του αγώνα είναι και η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία. Μια Σύμβαση που στην ουσία της ζητεί από τα κράτη μέρη να υιοθετήσουν και 
θεσμοθετήσουν το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως, αντίθετα 
με το ιατρικό μοντέλο που θεωρούσε την αναπηρία πρόβλημα του ατόμου και της οικογένειας, 
αναγνωρίζει την αναπηρία ως πρόβλημα της κοινωνίας που δεν κατάφερε ακόμα να αφαιρέσει 
όλα τα εμπόδια –στο περιβάλλον και την αντίληψη- έτσι ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία 
να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας.  
 
Φίλες και φίλοι, ας αφήσουμε για λίγο τη σκέψη μας να ταξιδέψει στο βάθος του μέλλοντος - όταν 
τα άτομα με αναπηρία θα συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας, όταν 
δηλαδή ανεμπόδιστα θα μπορούν να αναπτύξουν την προσωπικότητα και τις ικανότητές τους· τότε 
που θα πάψουν να αποτελούν εμποδιζόμενη κοινωνική ομάδα, γιατί απλά στην αντίληψη και την 
πράξη δεν θα είναι άτομα με αναπηρία. Μα καλά, κάποιος δικαιολογημένα θα αναρωτηθεί! Δεν 
θα υπάρχουν άνθρωποι με ακρωτηριασμό; Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι στο τροχοκάθισμα, 
άνθρωποι με τύφλωση ή κώφωση; Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι με νοητική καθυστέρηση; Βεβαίως 
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και θα υπάρχουν. Δεν θα είναι όμως εμποδιζόμενες ανθρώπινες υπάρξεις. Αυτό είναι και το 
ζητούμενο.   
   
Τι ονειροπόλημα! Κάποιοι θα σκεφτούν ή και θα ψιθυρίσουν στο αυτί του διπλανού τους. Η 
ονειροπόληση, όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι κακό – είναι ανθρώπινη ανάγκη κι ας μην είναι 
καθημερινή. Επιτρέψτε λοιπόν στον εαυτό σας να ονειρευτεί προς αυτή την κατεύθυνση. Κι αν 
σας αρέσει, αν σας ενθουσιάσει, κάντε την στόχο στη ζωή σας. Ας σκεφτούμε για λίγο το εξής: Αν 
αποδεχόμαστε τη λογική που λέει πως έτσι λειτουργεί το σύστημα-η κοινωνία, τότε γιατί να μας 
κακοφαίνεται όταν η αδικία γίνεται σε βάρος μας; Τότε, γιατί εμείς να μην αδικήσουμε, αφού 
θεωρούμε την αδικία ως δεδομένο, ως «κανονικό»; Το αύριο, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να μας 
βρει με τέτοιου είδους αντιλήψεις. Στο αύριο, το άδικο θα πάρει αφάνταστα άλλη μορφή, ένταση 
και έκταση σε σχέση με το σήμερα. Κι εμείς, ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα, θα είμαστε από τους 
πρώτους που θα αισθανθούμε και θα βιώσουμε και πάλιν σκληρά την αδικία. 
 
Ας επανέλθουμε όμως στο σήμερα. Επισημαίνοντας τη σημασία της εργασίας στη ζωή του 
ανθρώπου, προσπάθησα να αναδείξω το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης ως κεντρικό 
ζήτημα, γύρω από το οποίο θα πρέπει να σχεδιαστεί σε μακρόχρονη βάση η πολιτική 
καταπολέμησης των συνεπειών του κοινωνικού αποκλεισμού. Η επιδοματική πολιτική μπορεί να 
λειτουργεί μόνο ως καταπραϋντικό. Παρόλα αυτά, και είναι και θα παραμένει αναγκαία για όσο 
χρονικό διάστημα θα κρατούνται τα ΑμεΑ εκτός εργασίας. 
     
Πάνω στο ζήτημα λοιπόν της επαγγελματικής αποκατάστασης πρέπει ν’ αρχίσουμε να κτίζουμε. 
Πώς; Ξεκινώντας από την αποκατάσταση της αναπηρίας, οδηγούμαστε στην εκπαίδευση και την 
πρόσβαση. 
  
Ο τομέας της αποκατάστασης της αναπηρίας αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι του 
όλου σχεδιασμού. Αυτός ο τομέας είναι πολύ παραμελημένος, αν λάβουμε υπόψη τα επίπεδα που 
η κυπριακή κοινωνία έχει φτάσει. Χρειάζεται επαναοργάνωση και δημιουργία κέντρου 
αποκατάστασης. Η αξιοποίηση της ανεπτυγμένης σήμερα ειδικότητας της Φυσικής Ιατρικής 
Αποκατάστασης και της πληθώρας υψηλής τεχνολογίας υλικών και προϊόντων σχετικών με την 
αποκατάσταση, καθίσταται απαραίτητη. Η αποκατάσταση της αναπηρίας, εκ γενετής ή επίκτητης, 
είναι απαραίτητη για τα επόμενα βήματα, μπορεί δε να γίνεται και παράλληλα με αυτά.  
 
Όσο για τα ζητήματα εκπαίδευσης, στην αντίληψη της κοινωνίας είναι σήμερα εμπεδωμένο ότι το 
παιδί έχει την ικανότητα της μάθησης και της εκπαίδευσης και ότι χρειάζεται να αναπτύξει τις 
γνώσεις του και να αποκτήσει προσόντα με στόχο την επαγγελματική του αποκατάσταση. Είναι δε 
στο μυαλό του ανθρώπου καταγεγραμμένα τα στάδια που θα ακολουθήσει το παιδί μέχρι την 
επαγγελματική του αποκατάσταση, που θεωρείται ως η βάση για την καταξίωση και εκπλήρωση 
του ρόλου του στη ζωή, άσχετα με το αν αυτό είναι ορθό ή όχι. Έτσι, πολύ φυσιολογικά, είναι και 
κατανοητή και αποδεκτή η φροντίδα για την ύπαρξη του εκπαιδευτικού συστήματος.  
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Εδώ μπαίνει το ερώτημα: Ισχύει το ίδιο και για το παιδί με αναπηρία; Η απάντηση νομίζω πως 
είναι αρνητική. Η ταύτιση της αναπηρίας με τη μειονεξία έχει την προέκτασή της και στις 
προσδοκίες της κοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία. Μπαίνει δηλαδή ο πήχης χαμηλά κι έτσι η 
αντίληψη γίνεται περιοριστική και ως προς τις ανάγκες και ως προς το μέχρι πού μπορεί να φτάσει 
ένα άτομο με αναπηρία.  
 
Η κατάσταση είναι κατά πολύ χειρότερη, όσον αφορά τα άτομα με νοητική αναπηρία. Υπάρχουν 
πολλές διαβαθμίσεις νοητικής καθυστέρησης και πρέπει να υπάρξει ουσιαστική κατανόηση από 
την Πολιτεία γενικά, αλλά και ειδικά από τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς εξουσίας, ότι και 
αυτά τα άτομα έχουν μαθησιακές και εκπαιδευτικές ικανότητες. Είναι πλέον επιστημονικά 
αποδεδειγμένο. Χρειάζεται να ανοίξουμε τα αυτιά μας, χρειάζεται να ανοίξουμε ως κοινωνία τους 
ορίζοντες της σκέψης μας. 
 
Το σχολείο, λοιπόν, πρέπει σε όλα του τα επίπεδα να οργανωθεί έτσι ώστε να φιλοξενεί και 
εκπαιδεύει τα παιδιά με την όποιαν αναπηρία με τον ίδιο τρόπο που φιλοξενεί και εκπαιδεύει όλα 
τ’ άλλα παιδιά. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, τη δομική πρόσβαση σε όλους τους κτιριακούς χώρους και σε ό,τι άλλο σχετικό.  
   
Η πρόσβαση πρέπει ν’ απλώσει παντού - σε όλο το δομικό περιβάλλον της Κύπρου, την 
πληροφόρηση/ενημέρωση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλπ.. Αυτό σημαίνει πως στην αντίληψη 
θα κυριαρχήσει η ιδέα: Σχεδιάζουμε και Δομούμε για Όλους. Στο «για όλους» 
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι, γιατί φυσιολογικά όλοι θα περάσουν στα χρόνια του 
γήρατος. Και δεν χρειάζεται παρά να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας για να δούμε το πόσο 
εμποδίζονται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, μαζί και οι δικοί τους άνθρωποι που τους 
φροντίζουν. Αρκεί να επιδειχθεί λίγο ενδιαφέρον και τότε θα δούμε πληθώρα αποδείξεων που 
σήμερα υποδεικνύουν το περιβάλλον ως τον καθοριστικό παράγοντα προσδιορισμού του βαθμού 
της αναπηρίας. Όσο πιο σωστά δομείται το περιβάλλον τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στον 
περιορισμό της ανικανότητας και την εξάλειψη της αναπηρίας.  
 
Η καλή λοιπόν οργάνωση των τριών αυτών βασικών τομέων – αποκατάσταση της αναπηρίας, 
εκπαίδευση και πρόσβαση - είναι κλειδί και προϋπόθεση για τη δυνατότητα επαγγελματικής 
αποκατάστασης. 
 
Και κάτι ακόμα, δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να ξεχάσουμε εκείνους τους ανθρώπους που η 
αναπηρία τους δεν τους επιτρέπει να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Η διαδικασία της 
απασχόλησης βελτιώνει ποιοτικά το επίπεδο ζωής του ατόμου και της οικογένειάς του. Η ανάγκη 
υπάρχει και μπορεί να καλυφτεί με αναμόρφωση των υπαρχόντων ή και δημιουργία νέων κέντρων 
απασχόλησης, που να συνάδουν με τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα.  
 
Ο βαθμός υλοποίησης των πιο πάνω θα καθορίσει πρακτικά και το βαθμό υλοποίησης της 
Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Χρειαζόμαστε αλλαγή στην αντίληψη 
περί αναπηρίας και άρα στον τρόπο αντιμετώπισής της. Η αναπηρία δεν είναι ζήτημα νομοθεσίας 
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- είναι ζήτημα φιλοσοφίας που πρέπει να εκφραστεί και μέσα από τη νομοθεσία, είναι ζήτημα 
φιλοσοφίας που πρέπει να απλώσει σε όλη την κοινωνία.  
 
Η εν λόγω Σύμβαση είναι για την Πολιτεία εργαλείο κατεύθυνσης. Για τους ανθρώπους με 
αναπηρία είναι κάτι περισσότερο - είναι εργαλείο που μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί από τις 
οργανώσεις τους στον αγώνα για διεκδίκηση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων.   
 
Η προσδοκία επιτυχών αποτελεσμάτων απαιτεί την ύπαρξη κεντρικού σχεδιασμού. Η δε ευθύνη 
πέφτει στο ΤΚΕΑμεΑ, του οποίου ο ρόλος δεν πρέπει απλά να περιοριστεί στη διαχείριση των 
διαφόρων σχεδίων, αλλά να παράγει πολιτική διαχείρισης της αναπηρίας. Ευθύνη βαραίνει και 
την ΚΥΣΟΑ, που θα πρέπει να στρέψει το βλέμμα της προς την ίδια κατεύθυνση: να παράγει 
πολιτική διαχείρισης της αναπηρίας και να απαιτεί την εφαρμογή της από το κράτος. Η 
συνεργασία των δύο φορέων είναι και σημαντική και επιβεβλημένη. 
 
Σας ευχαριστώ 
 
 
Μιχάλης Δημοσθένους 
Πρόεδρος της Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του ΚΕΑΑ 


