Αθήνα, 08/09/2017

Αρ. Πρωτ.: 906

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιστορική ημέρα η 7η Σεπτεμβρίου 2017
για την κοινότητα των κωφών-βαρήκοων της Ελλάδας:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Χθες, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις». Όπως φανερώνει και ο τίτλος του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, στο
κείμενο αυτό έχουν ενσωματωθεί διατάξεις για την υλοποίηση της Σύμβασης του Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 65, παράγραφος 2, ορίζεται: «Η ελληνική νοηματική γλώσσα
αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την
προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και
βαρήκοων πολιτών».
Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και όλης εν γένει της
κοινότητας των κωφών-βαρήκοων ατόμων, που εκπροσωπεί, καθώς το θεμελιώδες αίτημά μας για
αναγνώριση της φυσικής μας γλώσσας, της νοηματικής, ως ισότιμης με την ελληνική επιτέλους
ικανοποιήθηκε! Πρόκειται για το επιστέγασμα χρόνιων και επίμονων αγώνων που δίναμε, με την
ενεργή πάντα συμπαράσταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, όχι μόνο στα
γραφεία της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά και στους δρόμους, τους οποίους γεμίζατε πάντα εσείς, τα
μέλη μας, με την ηχηρή σας παρουσία και τον αμείωτο δυναμισμό σας.
Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι εφεξής εφησυχάζουμε. Αντίθετα, τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος
διεκδικήσεων, ώστε ο και επίσημα πια νόμος του κράτους να μην καταντήσει κενό γράμμα, αλλά να
λάβει σάρκα και οστά. Αυτό σημαίνει ότι θα αγωνιστούμε, ώστε να καταστεί πλήρως προσβάσιμο
μέσω της νοηματικής, αλλά και της παροχής υποτιτλισμού, γραπτού κειμένου κλπ., όλο το φάσμα
υπηρεσιών και αγαθών του ελληνικού κράτους, σε ισότιμη βάση με τους ακούοντες συμπολίτες μας.
Η χθεσινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την ιστορία της κοινότητάς μας! Πετύχαμε μια σπουδαία
νίκη! Ο αγώνας συνεχίζεται και σας θέλουμε, όπως πάντα, δίπλα μας!
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