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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η 3η ∆εκέµβρη κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως
Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρίες, σύµφωνα µε το Νόµο 2430 / 1996 και
αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός για το κίνηµα των ατόµων µε
αναπηρίες και των οικογενειών τους. Ο Νόµος αυτός αναγνώρισε την Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες ως την τριτοβάθµια οργάνωση των
ατόµων µε αναπηρίες και θεσµοθέτησε ουσιαστικά τη θέση της ως Κοινωνικού
Εταίρου της Ελληνικής Πολιτείας για θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε
αναπηρίες.
Με την ιδιότητα του Κοινωνικού Εταίρου, και όπως ακριβώς αναφέρεται στον
Νόµο: «Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες υποβάλλει κάθε έτος
στον Πρόεδρο της Βουλής, Έκθεση αναφερόµενη στην εν γένει αντιµετώπιση
των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων των Ατόµων µε Αναπηρίες». Η
υποβολή αυτής της έκθεσης δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα να
αναδεικνύουµε θέµατα που είναι ζωτικής σηµασίας για τα άτοµα µε αναπηρίες
και συνδέονται µε την άσκηση θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων. Είναι µία ευκαιρία για ανάληψη πρωτοβουλιών µε στόχο την
ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη δραστηριοποίηση των κέντρων
λήψης αποφάσεων, των ίδιων των ατόµων µε αναπηρίες αλλά και του
ευρύτερου κοινού.
Η φετινή Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρίες, η 3η ∆εκέµβρη 2001,
αφιερώνεται στον κοινωνικό χαρακτήρα των Παραολυµπιακών Αγώνων. Το
φετινό θέµα της Έκθεσης: «Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα του
2004 – Μια ευκαιρία για κοινωνική αλλαγή, για τα άτοµα µε αναπηρίες,
που δεν πρέπει να χαθεί», επιλέχτηκε µε αφορµή τη διοργάνωση των
Παραολυµπιακών Αγώνων στη χώρα µας το 2004, ένα αθλητικό γεγονός, που
µπορεί να αποτελέσει το σηµείο αναφοράς και τη µεγαλύτερη κληρονοµιά για
ολόκληρη τη χώρα. Η αλλαγή της θέσης των ατόµων µε αναπηρίες στην
ελληνική κοινωνία, η απόκτηση υποδοµών πρόσβασης και ένα αναπτυγµένο
Παραολυµπιακό Κίνηµα είναι στοιχεία που θα µείνουν στην Ελλάδα και µετά
το τέλος της σηµαντικής αυτής διοργάνωσης.
Το όφελος όµως των Παραολυµπιακών αγώνων δε θα περιοριστεί µόνο στα
άτοµα µε αναπηρίες. Η δηµιουργία µιας ελληνικής κοινωνίας που θα
αποδέχεται τη διαφορετικότητα, που θα αρνείται τις διακρίσεις και θα
υποστηρίζει ενεργά την ισότητα των ευκαιριών για όλα τα µέλη της θα είναι
προς όφελος όλων. Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες του 2004 µπορούν να
παίξουν το ρόλο της προωθητικής δύναµης για αλλαγή, µεταρρύθµιση και
κοινωνικό εκσυγχρονισµό της χώρας µας, είναι η ευκαιρία που δεν πρέπει να
χαθεί.
Επιπρόσθετα, η απόφαση της Συνοµοσπονδίας η φετινή 3η ∆εκέµβρη να
αφιερωθεί στους Παραολυµπιακούς Αγώνες εδράζεται στη µεγάλη αγωνία
που διακατέχει το αναπηρικό κίνηµα της χώρας για τους πολύ αργούς
ρυθµούς προετοιµασίας της Ελλάδας για αυτό το πολύ σηµαντικό γεγονός.
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∆ιαπίστωσή µας είναι ότι υπάρχει µια περιρρέουσα αδράνεια, η οποία πρέπει
να αντιστραφεί. Η χώρα µας δε θα τελέσει πετυχηµένους Παραολυµπιακούς
Αγώνες αν δε δράσει τώρα µε ταχύτητα, αποφασιστικότητα και
αποτελεσµατικότητα και αναφερόµαστε στο σύνολο των φορέων που έχουν
ευθύνη για την προετοιµασία των Παραολυµπιακών Αγώνων. Η
Συνοµοσπονδία µε αυτήν την έκθεση κρούει των κώδωνα του κινδύνου.
Απαιτείται δράση τώρα, γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάληψη της ευθύνης για τη διεξαγωγή των Παραολυµπιακών Αγώνων του
2004 από την Ελλάδα σε συνδυασµό µε την υποχρέωση της Ελληνικής
Πολιτείας για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα άτοµα, ανεξαρτήτως
φυλής, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, υποχρέωσης που απορρέει και από το
Σύνταγµα της χώρας αλλά και από ευρωπαϊκές οδηγίες και διεθνείς
συµβάσεις, οδήγησε στην ανάληψη µιας σειράς πρωτοβουλιών από την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες. Στόχος των πρωτοβουλιών
αυτών ήταν η αντιµετώπιση της σηµαντικής αυτής διοργάνωσης ως µία
µοναδική ευκαιρία να δηµιουργηθούν από τη µία βασικές τεχνικές υποδοµές
που θα συµβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των ατόµων µε αναπηρίες και
από την άλλη κοινωνικές δοµές που θα οδηγήσουν σε µία «ανοικτή» κοινωνία
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς, ταυτόχρονα µε την υποχρέωση της άρτιας
διοργάνωσης των Παραολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004.
Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες, διαισθανόµενη τον κίνδυνο
ότι οι 12οι Παραολυµπιακοί Αγώνες µπορεί να αντιµετωπιστούν ως τυπική
διεκπεραίωση µιας υποχρέωσης που η Ελλάδα ανέλαβε ταυτόχρονα µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες αν και δεν ήταν πρόθεση κανενός την εποχή της
διεκδίκησης, έδωσε τη δική της µάχη έτσι ώστε:
1ο) οι Παραολυµπιακοί Αγώνες του 2004 να τύχουν ισοδύναµης
αντιµετώπισης µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
2ο) τα άτοµα µε αναπηρίες, µέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων,
να έχουν λόγο στα θεσµικά όργανα οργάνωσης των Παραολυµπιακών
Αγώνων
3ο) να θεσπιστούν ρυθµίσεις για την αποτελεσµατική και έγκαιρη επίλυση
κρίσιµων θεµάτων της Παραολυµπιακής προετοιµασίας
4ο) το όλο εγχείρηµα να αποκτήσει εθνικό χαρακτήρα
5ο) οι ρυθµίσεις για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες να περιβληθούν µε την
ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα και συναίνεση σε πολιτικό και κοινωνικό
επίπεδο
Συγκεκριµένα η ΕΣΑΕΑ, από την ανάληψη της υποχρέωσης τέλεσης των
Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων, υποστήριξε µε ιδιαίτερο πάθος
την άποψή της ότι οι Ολυµπιακοί και Παραολυµπιακοί Αγώνες πρέπει να
αντιµετωπιστούν ως ενιαίο αθλητικό γεγονός. Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες δεν
πρέπει να αποτελέσουν ένα γεγονός αποκοµµένο. Αντίθετα θα πρέπει να
οργανωθούν και να τελεστούν ως µέρος ενός µεγάλου αθλητικού φεστιβάλ
που περιλαµβάνει τους Ολυµπιακούς και τους Παραολυµπιακούς Αγώνες. Οι
διοργανωτές οφείλουν στην εκστρατεία ενηµέρωσης, σε όλες τις εκδόσεις και
διαφηµίσεις οι δύο αγώνες να τοποθετηθούν µαζί προς το ελληνικό και
διεθνές κοινό.
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Επιτακτική ανάγκη ήταν ακόµη η συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρίες, µέσω
των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, στα θεσµικά όργανα οργάνωσης
των Αγώνων, µε στόχο την ανάδειξη και την ισότιµη αντιµετώπιση των
Παραολυµπιακών Αγώνων και εντός της Εθνικής Επιτροπής. Η ΕΣΑΕΑ
συµµετέχοντας, µε τον Πρόεδρό της κ. Γ. Βαρδακαστάνη, στην Εθνική
Επιτροπή για την Οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων συνέβαλε στην
ανάδειξη των Παραολυµπιακών Αγώνων εντός της Εθνικής Επιτροπής, αφού
µε δική της πρόταση σε συνεδρίαση της Επιτροπής, τον Ιανουάριο του 2000,
έγινε ειδική συζήτηση για την Παραολυµπιακή προετοιµασία. Επιπλέον η
ΕΣΑΕΑ τον Ιανουάριο του 2001 µε κείµενό της προς την Οµάδα ∆ιοίκησης
Έργου για την Ολυµπιακή Προετοιµασία κατέθεσε τις προτάσεις της σχετικά
µε τη διοργάνωση των Παραολυµπιακών Αγώνων.
Η διοργάνωση των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 από την Ελλάδα
κατέστησε αναγκαία τη θέσπιση ενός σώµατος ειδικών νοµοθετικών
ρυθµίσεων για την αποτελεσµατική και έγκαιρη επίλυση κρίσιµων θεµάτων
της Παραολυµπιακής προετοιµασίας. Ουσιαστικά µε τις ρυθµίσεις του Ν. 2947
/ 2001 αντιµετωπίζονται δύο βασικά θεσµικά προβλήµατα: α) Η αναγνώριση
µίας µόνο αθλητικής Οµοσπονδίας µε την ονοµασία Εθνική Αθλητική
Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες, για τις κατηγορίες αναπηριών που
καλύπτει η ∆ιεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή (I.P.C.) και β) Η σύσταση ενός
νέου, ανεξάρτητου Παραολυµπιακού θεσµού για τους αθλητές µε αναπηρίες,
της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής. Η ΕΣΑΕΑ θεωρεί ότι, µε βάσει το
κριτήριο ότι για µια επιτυχηµένη διοργάνωση χρειάζεται µια εξίσου καλή
αθλητική παρουσία της διοργανώτριας χώρας, η σύσταση της Εθνικής
Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες και της νέας, ανεξάρτητης
Ελληνικής Παραολυµπικής Επιτροπής θα συµβάλλουν καθοριστικά στην
ευπρόσωπη παρουσία του αθλητισµού της Ελλάδας στους
Παραολυµπιακούς Αγώνες.
Σήµερα, µετά την υπογραφή του συµβολαίου µεταξύ της ∆ιεθνής
Παραολυµπιακής Επιτροπής (I.P.C.) και της ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004», οι
απαιτήσεις της Παραολυµπιακής διοργάνωσης βαθαίνουν και εξειδικεύονται
ολοένα και περισσότερο. Η όλη προετοιµασία θα πρέπει να ανταποκριθεί
στον εθνικό και στο διεθνή χαρακτήρα του εγχειρήµατος, ενώ για την τελική
επιτυχή έκβαση αυτού του γεγονότος απαιτείται οι ειδικές ρυθµίσεις για τους
Παραολυµπιακούς Αγώνες να περιβληθούν µε την ευρύτερη δυνατή
δηµοσιότητα και συναίνεση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
Το δεύτερο 15ήµερο του Σεπτεµβρίου του 2004, η Ελληνική πρωτεύουσα θα
φιλοξενήσει ένα µεγάλο αθλητικό γεγονός, τους Παραολυµπιακούς Αγώνες. Η
χώρα µας, η οποία κατατάσσεται ως τελευταία από τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παροχή υπηρεσιών στα άτοµα µε αναπηρίες,
αναλαµβάνει, και µε εθνικούς πόρους, να διοργανώσει αυτό το πολύ
σηµαντικό αθλητικό γεγονός. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρίες, ως εκπρόσωπος των ατόµων µε αναπηρίες της χώρας,
προσδοκά, διεκδικεί και απαιτεί οι Παραολυµπιακοί Αγώνες του 2004 να
δηµιουργήσουν µια κοινωνική δυναµική, η οποία θα οδηγήσει την Ελλάδα σε
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ένα γρήγορο κοινωνικό εκσυγχρονισµό σχετικά µε τα χρόνια αιτήµατα του
χώρου µας.
Όπως επισηµάναµε όµως και στον πρόλογο αυτής της έκθεσης, η χώρα
βρίσκεται στο «παρά πέντε» της Παραολυµπιακής προετοιµασίας. Αν και όλο
και περισσότεροι φορείς και πρόσωπα έχουν αρχίσει να αντιλαµβάνονται το
µέγεθος και την σπουδαιότητα του εγχειρήµατος, πιστεύουµε ότι δεν έχει γίνει
κοινή συνείδηση σε όλους ότι η Παραολυµπιακή προετοιµασία, µε τον
πολυδιάστατο χαρακτήρα της, απαιτεί συνολική εθνική κινητοποίηση όπως
άλλωστε γίνεται και για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Θα ήταν τραγικό γεγονός
να περιµένουµε ως χώρα τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της ∆ιεθνούς
Παραολυµπιακής Επιτροπής, η οποία βάσει του συµβολαίου θα
παρακολουθεί την Παραολυµπιακή προετοιµασία, για να κινητοποιηθούµε.
Με την έκθεση αυτή κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου. Απαιτείται συνολική
κινητοποίηση τώρα. Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε πρόσφατα η
κυβέρνηση µε το Ν. 2947/01 δεν αρκούν. Η Βουλή των Ελλήνων, η
κυβέρνηση, όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς οφείλουν να διασφαλίζουν την
απρόσκοπτη, ουσιαστική, ποιοτική και γρήγορη προετοιµασία της Ελλάδας
για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2004.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ / ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
Αθλητισµός και άτοµα µε αναπηρίες
Ο αθλητισµός αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συνολικής εξέλιξης του
κινήµατος των ατόµων µε αναπηρίες τόσο στον Ελληνικό όσο και στον
παγκόσµιο χώρο. Ο αθλητισµός για άτοµα µε αναπηρίες εµφανίστηκε, ως
µέσο αποθεραπείας και αποκατάστασης, όταν µετά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο
αυξήθηκε το ποσοστό ατόµων µε αναπηρίες. Περιορισµένη όµως αθλητική
δραστηριότητα υπήρχε και πριν από το 1939, αλλά ο µεγάλος αριθµός
τραυµατιών και ατόµων µε µόνιµη αναπηρία εξαιτίας του πολέµου οδήγησε
στην ανάγκη για ανάπτυξη του αθλητισµού ως µέσο αποθεραπείας και
αποκατάστασης. Αυτή η µορφή αθλητισµού εµφανίστηκε κυρίως σε
νοσοκοµεία της Γερµανίας, της Αγγλίας και της Αµερικής. Το 1944, ο Dr.
Luwdwig Gutttman, Γερµανός νευροχειρουργός, οργάνωσε, µετά από αίτηµα
της Βρετανικής Κυβέρνησης, ένα κέντρο κακώσεων νωτιαίου µυελού στο
Νοσοκοµείο του Stoke Mandeville.
Οι πρώτοι αγώνες για άτοµα µε αναπηρίες διοργανώθηκαν στο Stoke
Mandeville το 1948. Σηµειώνεται ότι η τελετή έναρξης των αγώνων συνέπεσε
χρονικά µε την Έναρξη των 14ων Ολυµπιακών Αγώνων.
Από το 1952 αρχίζουν να ιδρύονται ∆ιεθνείς Αθλητικές Οµοσπονδίες:
Το 1952 ιδρύεται, από τον Dr. Gutttman, η πρώτη διεθνής οργάνωση για
αθλητές µε κακώσεις νωτιαίου µυελού – η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Αγώνων του
Stoke Mandeville
Το 1964 ιδρύεται η ∆ιεθνής Αθλητική Οµοσπονδία Αθλητών µε Αναπηρίες για
αθλητές µε ακρωτηριασµό, µε προβλήµατα όρασης και άλλες αναπηρίες.
Σήµερα η Οµοσπονδία αφορά αποκλειστικά αθλητές µε ακρωτηριασµό και
λοιπές αναπηρίες
Το 1978 ιδρύεται η ∆ιεθνής Αθλητική Ένωση για Αθλητές µε Εγκεφαλική
Παράλυση
Το 1981 µε πρωτοβουλία πολλών Εθνικών Οργανώσεων, ιδρύεται η ∆ιεθνής
Αθλητική Ένωση Τυφλών
Το 1986 ιδρύεται η ∆ιεθνής Αθλητική Οµοσπονδία για Άτοµα µε Νοητική
Υστέρηση.
Η ιστορία των Παραολυµπιακών Αγώνων
Οι αθλητές µε αναπηρίες διεκδικούν την αθλητική αναγνώριση και ταυτότητα
τους στον κόσµο του αθλητισµού. Η πρώτη διοργάνωση των
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Παραολυµπιακών Αγώνων το 1960 στη Ρώµη αποτελεί την κορύφωση µιας
συνολικής ανάπτυξης του αθλητισµού των ατόµων µε αναπηρίες αλλά και της
αναγνώρισης τους στο κοινωνικό σύνολο. Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες της
Ρώµης αφορούσαν µόνο άτοµα µε τραυµατισµούς του νωτιαίου µυελού που
ήταν χρήστες αναπηρικού αµαξιδίου.
Στα χρόνια που ακολούθησαν αθλήµατα και αγωνίσµατα για περισσότερες
κατηγορίες αθλητών µε αναπηρίες συµπεριλήφθησαν στο αγωνιστικό
πρόγραµµα. Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες εξελίχθηκαν σε µέγεθος και σηµασία
σε ένα από τα µεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στο Παγκόσµιο αθλητικό
στερέωµα ενώ ο χαρακτήρας τους άλλαξε ριζικά σε ένα καθαρά αθλητικό
γεγονός που αφορά κορυφαίους αθλητές µε αναπηρίες.
Από το 1960 έως και το 1984, οι Παραολυµπιακοί Αγώνες οργανώθηκαν σε
διαφορετικές πόλεις από αυτές που φιλοξενούσαν τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Η εξέλιξη όµως του χώρου και η κοινωνική ανάγκη για την παγκόσµια
αναγνώριση οδηγεί στην καθιέρωση και ενσωµάτωση των αθλητών µε
αναπηρίες υψηλού επιπέδου στο συνολικό αθλητικό γίγνεσθαι. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα την καθιέρωση της διοργάνωσης και των δύο κορυφαίων
αθλητικών γεγονότων – Ολυµπιάδας και Παραολυµπιάδας – από την ίδια
πόλη.
Το 1989 ιδρύθηκε η ∆ιεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή (∆ΠΕ), η οποία
αποτελεί τον κορυφαίο φορέα για το Παγκόσµιο Αθλητικό Παραολυµπιακό
Κίνηµα, όπως ακριβώς η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή για το Ολυµπιακό
Κίνηµα. Η ∆ΠΕ οργανώνει, εποπτεύει και συντονίζει τους Παραολυµπιακούς
Αγώνες και τα µεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα όπως είναι τα παγκόσµια
πρωταθλήµατα αθλητών µε αναπηρίες. Στη ∆ΠΕ ανήκουν περίπου 160
Εθνικές Παραολυµπιακές Επιτροπές από αντίστοιχα κράτη καθώς και οι πέντε
∆ιεθνείς Οµοσπονδίες ανά κατηγορία αναπηρίας (όπως αυτές περιγράφονται
παραπάνω) και οι ∆ιεθνείς Αθλητικές Οµοσπονδίες ανά Παραολυµπιακό
Άθληµα.
Η ιστορία του Ελληνικού Αθλητικού Κινήµατος Ατόµων µε Αναπηρίες
Μετά την µεταπολίτευση ορισµένα άτοµα µε αναπηρίες συµµετέχουν µε
προσωπική τους πρωτοβουλία, χωρίς καµία υποστήριξη από την Πολιτεία, σε
διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις. Σε συλλογικό όµως επίπεδο, η ιστορία του
Ελληνικού αθλητικού κινήµατος ατόµων µε αναπηρίες ξεκινάει στις αρχές της
δεκαετίας του ‘80 µε την ίδρυση των πρώτων αθλητικών σωµατείων ή
αθλητικών τµηµάτων στα συνδικαλιστικά σωµατεία των ατόµων µε αναπηρίες
και των οικογενειών τους. Το 1983 δηµιουργούνται συγκροτηµένα
προγράµµατα για άτοµα µε αναπηρίες. Η εξέλιξη της δοµής του Ελληνικού
αθλητικού κινήµατος ατόµων µε αναπηρίες χαρακτηρίζεται από τις συνθήκες
ανάπτυξης του παγκοσµίου αθλητικού κινήµατος ατόµων µε αναπηρίες αλλά
και από τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στη χώρα µας.
Το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα διοργανώθηκε το 1986 µε τη συµµετοχή
150 περίπου αθλητών µε αναπηρίες. Από εκείνη τη χρονιά και ύστερα το
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Πανελλήνιο Πρωτάθληµα αθλητών µε αναπηρίες αποτελεί ετήσιο αθλητικό
θεσµό υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
Η πρώτη Αθλητική Οµοσπονδία, η Πανελλήνια Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρίες (ΠΑΟΜ-ΑΜΕΑ), ιδρύθηκε το 1993. Την ίδια χρονιά αρχίζουν να
δηµιουργούνται περισσότερα αθλητικά σωµατεία αθλητών µε αναπηρίες και
ξεκινάει η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια ανάπτυξης Παραολυµπιακών
Αθληµάτων. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι η Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού ξεκίνησε ένα πρόγραµµα «Παροχής Προπονητών – Καθηγητών
Ειδικής Φυσικής Αγωγής σε Σωµατεία Ατόµων µε Αναπηρίες». Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα την ανάπτυξη και άλλων αθληµάτων, την αύξηση των αθλητών
µε αναπηρίες και το σηµαντικότερο την καλυτέρευση των επιδόσεων των
αθλητών µε σηµαντικές διακρίσεις σε διεθνή επίπεδα.
Η ΠΑΟΜ-ΑΜΕΑ γίνεται µέλος της ∆ιεθνούς Παραολυµπιακής Επιτροπής το
1996 και συµµετέχει σε όλες τις διαδικασίες εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Η
εκπροσώπηση όµως της χώρας σε διεθνείς αθλητικές οµοσπονδίες γίνεται,
µέχρι και σήµερα, µέσω αθλητικών σωµατείων, αλλά κυρίως µέσω των
κοινωνικοσυνδικαλιστικών οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρίες. Βασική
αιτία αυτών των στρεβλώσεων είναι ότι το Ελληνικό Κράτος δεν προχώρησε
στην άµεση αναγνώριση της ΠΑΟΜ-ΑΜΕΑ ως Εθνικής Αθλητικής
Οµοσπονδίας και αυτό σε συνδυασµό µε την ίδρυση µίας ακόµα Αθλητικής
Οµοσπονδίας, της Πανελλήνιας Αθλητικής Οµοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων
(ΠΑΟΚΑ) δηµιούργησε µια πολύπλοκη κατάσταση, η οποία έπληξε αρνητικά
το αθλητικό κίνηµα.
Σύµφωνα µε τον Αθλητικό Νόµο 2725/1999, δόθηκε η δυνατότητα
συγκρότησης πέντε Αθλητικών Οµοσπονδιών Ατόµων µε Αναπηρίες,
σύµφωνα µε τις πέντε κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η ∆ιεθνής
Παραολυµπιακή Επιτροπή, οι οποίες και θα συνιστούσαν την Εθνική
Παραολυµπιακή Επιτροπή. Η ΕΣΑΕΑ είχε εκφράσει την πλήρη διαφωνία της
µε αυτήν τη διάταξη, θεωρώντας τη ανεδαφική και ανεφάρµοστη και
δυστυχώς η ΕΣΑΕΑ δικαιώθηκε από τις µετέπειτα εξελίξεις, οι οποίες
οδήγησαν το αθλητικό κίνηµα των ατόµων µε αναπηρίες σε χαοτική
κατάσταση. Όπως είχαµε προβλέψει, οι οµοσπονδίες και η Εθνική
Παραολυµπιακή Επιτροπή δεν ιδρύθηκαν ποτέ µε αποτέλεσµα, σύµφωνα µε
τον αθλητικό νόµο, να αρθεί η αναγνώριση των υπαρχόντων αθλητικών
οµοσπονδιών και να συσταθεί προσωρινή Ελληνική Παραολυµπιακή
Επιτροπή αποτελούµενη από έντεκα µέλη.
Η κατάσταση παρέµεινε η ίδια µέχρι την ψήφιση του Ολυµπιακού Νόµου
(Ν.2947/2001), σύµφωνα µε τον οποίο, ιδρύεται η νέα Ελληνική
Παραολυµπιακή Επιτροπή και συγκροτείται µία Αθλητική Οµοσπονδία
Ατόµων µε Aναπηρίες. Η θεσµοθέτηση της δοµής αυτής δίνει πλέον τη
δυνατότητα στο ελληνικό αθλητικό κίνηµα να ενταχθεί πλήρως στον Ελληνικό
αθλητικό χώρο, να εξελιχθεί και να εκπροσωπήσει τη χώρα επάξια όχι µόνο
στην Αθήνα αλλά και σε όλες τις µεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν πριν
και µετά το 2004.
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Για να γίνει αυτό γεγονός, η ενιαία Αθλητική Οµοσπονδία και η νέα Ελληνική
Παραολυµπιακή Επιτροπή πρέπει να τεθούν σε λειτουργία τάχιστα. Η
κατάσταση που επικρατεί στο αθλητικό κίνηµα των ατόµων µε αναπηρίες
σήµερα είναι ιδιαίτερα δυσµενής, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε
οικονοµικό επίπεδο.
Η Ελληνική Παραολυµπιακή Οµάδα
Η δηµιουργία ισχυρής Παραολυµπιακής Οµάδας αποτελεί το σηµαντικότερο
στόχο και θα συµβάλει στην επιτυχή διοργάνωση των Παραολυµπιακών
Αγώνων του 2004. Στοιχείο καθοριστικό για την αποτελεσµατικότερη
προώθηση στο ευρύ κοινό των Παραολυµπιακών Αγώνων αποτελεί η
εκπροσώπηση και συµµετοχή των Ελλήνων Αθλητών και Οµάδων σε όλα τα
Παραολυµπιακά Αθλήµατα.
Οι Έλληνες αθλητές που θα λάβουν µέρος στους Αγώνες θα προσελκύσουν
τους φιλάθλους να συµµετέχουν, τους πολίτες να γίνουν εθελοντές και την
Ελληνική κοινωνία να γίνει περισσότερο «ανοιχτή» στη διαδικασία ένταξης
των ατόµων µε αναπηρίες, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώµατα,
ίσες υποχρεώσεις.
Από τους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 1988 στη Σεούλ µέχρι σήµερα η
Ελλάδα συµµετέχει επίσηµα σε όλους τους Παραολυµπιακούς Αγώνες ενώ
στο παρελθόν Έλληνες αθλητές συµµετείχαν µε ατοµική πρωτοβουλία. Η πιο
επιτυχηµένη παρουσία των Ελλήνων αθλητών µε αναπηρίες
πραγµατοποιήθηκε στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ µε την
κατάκτηση 11 συνολικά µεταλλίων (4 χρυσά – 4 αργυρά – 3 χάλκινα). Οι
διακρίσεις τους αποδεικνύουν τα σηµαντικά βήµατα ανάπτυξης.
Παρακάτω δίνεται πίνακας µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στους τέσσερις
τελευταίους Παραολυµπιακούς Αγώνες:
Παραολυµπιακοί
Αγώνες

Κατάταξη

Χρυσά

Ασηµένια

Χάλκινα

Σύνολο
Μεταλλίων

1988, Σεούλ

43

0

1

3

4

1992, Βαρκελώνη

45

0

2

1

3

1996, Ατλάντα

46

1

1

3

5

2000, Σύδνεϋ

33

4

4

3

11

Αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την συγκρότηση µιας ισχυρής
ελληνικής Παραολυµπικής οµάδας, που θα λάβει µέρος µε επιτυχία στους
Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2004, είναι η ουσιαστική και πρακτική
υποστήριξη και παρουσία των αθλητών και αθλητριών µε αναπηρίες. Η
καλλιέργεια των νέων παραολυµπιακών αθληµάτων καθώς επίσης και η
αθλητική προετοιµασία στα υπόλοιπα παραολυµπιακά αθλήµατα
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προϋποθέτει και απαιτεί την ισχυρή οικονοµική υποστήριξη από τον τακτικό
προϋπολογισµό του κράτους. Αθλητικά σωµατεία που είναι σε κατάσταση
πενίας δεν µπορούν να τροφοδοτήσουν µε επίλεκτους αθλητές και αθλήτριες
την Παραολυµπιακή οµάδα. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού οφείλει χωρίς
περιστροφές να υλοποιήσει την ανειληµµένη υποχρέωση από την κυβέρνηση
για ισότιµη µεταχείριση της Ολυµπιακής και Παραολυµπιακής προετοιµασίας.
Αυτό δε γίνεται σήµερα και αυτή η κατάσταση πρέπει τάχιστα να αναστραφεί.
Σε άλλη περίπτωση οι εξαγγελίες για ισοτιµία και για ισχυρή Παραουλυµπιακή
οµάδα είναι ευχολόγια.
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ΟΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 2004
Πρόγραµµα ∆ράσης για την Υποστήριξη των Παραολυµπιακών Αγώνων
2004
Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) «ΑΘΗΝΑ 2004» έχει
την ευθύνη της διοργάνωσης και των Παραολυµπιακών Αγώνων. Η Ελληνική
Κυβέρνηση συµβάλει στη διοργάνωση µε χρηµατοδότηση 19
δισεκατοµµυρίων δραχµών, ποσό που αποτελεί το 37% του συνολικού
προϋπολογισµού των Παραολυµπιακών Αγώνων. Σηµειώνεται ότι, για πρώτη
φορά στην ιστορία των Παραολυµπιακών Αγώνων οι συµµετέχοντες αθλητές
µε αναπηρίες δεν θα καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωµα
συµµετοχής.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και η ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» σε συνεργασία µε όλα
τα συναρµόδια Υπουργεία, την Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή και την
ΕΣΑΕΑ ανέπτυξαν Πρόγραµµα ∆ράσης για τη βελτίωση της εικόνας και
λειτουργίας της Αθήνας και των άλλων Ολυµπιακών πόλεων ενόψει της
διοργάνωσης των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004. Ένα µεγάλο µέρος
των δράσεων αφορά στην προσβασιµότητα που αποτελεί θεµελιώδες
δικαίωµα αλλά και χρόνιο αίτηµα των ατόµων µε αναπηρίες.
Σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές, που εγκρίθηκαν από την
∆ιυπουργική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού της χώρας τον
Ιούλιο του 2001, οι Παραολυµπιακοί Αγώνες αποκτούν ισότιµη βαρύτητα στα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Υπουργείων – φορέων µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες και οι αθλητές µε αναπηρίες τοποθετούνται ισότιµα στο
συνολικό αθλητικό γίγνεσθαι.
Αν και η βασική µέριµνα είναι η εξασφάλιση της προσβασιµότητας και
λειτουργικότητας των Ολυµπιακών αθλητικών πόλων που θα φιλοξενήσουν
Παραολυµπιακά αθλήµατα, το πεδίο εφαρµογής των παρεµβάσεων και
δράσεων επεκτείνεται και σε περιοχές ή χώρους που συνδέονται έµµεσα µε
τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες, όπως αρχαιολογικοί χώροι
και µουσεία, σταθµοί τραίνων και λιµάνια κ.ά.. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε
τοµείς όπως η φιλοξενία, ο τουρισµός, η υγεία, η εκπαίδευση και ο πολιτισµός
(πολιτιστική Ολυµπιάδα).
Οι επιµέρους θεµατικές ενότητες του Προγράµµατος ∆ράσης αφορούν:
1. Χωροθέτηση Παραολυµπιακών αθληµάτων και προπονητικών χώρων
∆ηµιουργία δικτύου Παραολυµπιακών αθλητικών πόλων και προπονητικών
χώρων για τα Παραολυµπιακά αθλήµατα, ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλες
συνθήκες άθλησης και προετοιµασίας για τους αθλητές µε αναπηρίες.
2. Αθλητικοί Χώροι, Ολυµπιακές και Παραολυµπιακές Εγκαταστάσεις
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Οι νέοι αθλητικοί και µη χώροι και εγκαταστάσεις για τους Ολυµπιακούς και
Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2004 κατασκευάζονται ή ανακαινίζονται
σύµφωνα µε τις γενικές και εξειδικευµένες προδιαγραφές πρόσβασης για τα
άτοµα µε αναπηρίες.
3. Παραολυµπιακό Αθλητικό Κίνηµα
∆ηµιουργία ειδικού θεσµικού πλαισίου για τον αθλητισµό των ατόµων µε
αναπηρίες µε την ίδρυση νέας Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής ως
Ν.Π.Ι.∆. και µίας Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας. Ανάπτυξη των
Παραολυµπιακών Αθληµάτων και προετοιµασία µιας ισχυρής
Παραολυµπιακής οµάδας. Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος
προώθησης του αθλητισµού στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και σε
ιδρύµατα, καλλιέργειας σε αυτούς τους χώρους των νέων Παραολυµπιακών
αθληµάτων, ανίχνευση ταλέντων κ.ά..
4. Φιλοξενία
Εξασφάλιση του αναγκαίου ποσοστού προσβάσιµων δωµατίων σε όλες τις
κατηγορίες ξενοδοχείων (Lux, A’, Β΄, Γ΄ κτλ.). Εφαρµογή συστήµατος ελέγχου
για τα νέα ή ανακατασκευαζόµενα ξενοδοχεία, σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες
σχεδιασµού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για τα άτοµα µε
αναπηρίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και µε τις εξειδικευµένες προδιαγραφές του ΕΟΤ
για τα ξενοδοχεία.
5. Μεταφορές
Καταγραφή αναγκαίων έργων και παρεµβάσεων στον τοµέα των µεταφορών
µε προτεραιότητα στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς ∆ήµους.
Προγραµµατισµός ειδικών έργων και παρεµβάσεων στις στάσεις και στους
σταθµούς των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και στους επιβατικούς σταθµούς.
Σχεδιασµός ειδικής δράσης για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του
προσωπικού των µέσων µαζικής µεταφοράς σε θέµατα προσβασιµότητας.
Καθορισµός αξόνων προσβασιµότητας.
6. Ιατρικές Υπηρεσίες
Προετοιµασία ειδικού ιατρικού προγράµµατος για τα άτοµα µε αναπηρίες
(Ολυµπιακή και Παραολυµπιακή οικογένεια, θεατές και επισκέπτες).
7, Πολιτιστικοί χώροι και Πολιτιστική Ολυµπιάδα
Βελτίωση της προσβασιµότητας των κύριων πολιτιστικών και αρχαιολογικών
χώρων και µουσείων.
8. Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση – Επικοινωνία
Κατάρτιση και εφαρµογή τριετούς επικοινωνιακού προγράµµατος ενηµέρωσης
και κινητοποίησης για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες. Κατάρτιση και
εφαρµογή ειδικού προγράµµατος ενηµέρωσης για τους Παραολυµπιακούς
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Αγώνες σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Ανάπτυξη βάσης πληροφοριών για
τους Παραολυµπιακούς Αγώνες για την εξυπηρέτηση αναγκών
πληροφόρησης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.
9. Πολιτιστική Ολυµπιάδα
Κατάρτιση ειδικού προγράµµατος για την καλλιτεχνική και εν γένει πολιτιστική
συµµετοχή φορέων ατόµων µε αναπηρίες
10. Πρόγραµµα «Ελλάδα 2004»
Εξασφάλιση των γενικών και εξειδικευµένων προδιαγραφών σε
υποπρογράµµατα του «ΕΛΛΑ∆Α 2004».
Το Πρόγραµµα ∆ράσης παρακολουθεί η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου µε τη
συµµετοχή της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής και της Εθνικής
Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες, ενώ ειδικό τεχνικό και συµβουλευτικό
ρόλο έχει η Επιτροπή Προσβασιµότητας της ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004», που
λειτουργεί µε την συµµετοχή όλων των συναρµόδιων υπουργείων και
φορέων, η οποία συνέταξε το Αναλυτικό Σχέδιο Κατευθυντήριων ∆ράσεων για
την Εξασφάλιση της προσβασιµότητας.
Το Αναλυτικό Σχέδιο Κατευθυντήριων ∆ράσεων για την Εξασφάλιση της
προσβασιµότητας αποτελεί µέρος του Προγράµµατος ∆ράσης για την
υποστήριξη των Παραολυµπιακών Αγώνων 2004 και αρχικό στάδιο ενός
ευρύτερου πλαισίου δράσης για την πλήρη αποκατάσταση της
προσβασιµότητας των υποδοµών και υπηρεσιών. Ουσιαστικά το Αναλυτικό
Σχέδιο Κατευθυντήριων ∆ράσεων καταµερίζει την υλοποίηση των δράσεων
στους αρµόδιους φορείς για ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους
υλοποίησης µε ένταξη των δράσεων στα επιχειρησιακά σχέδια και στα
επιµέρους προγράµµατα των φορέων.
Το γεγονός ότι µόλις τον Ιούλιο του 2001 εγκρίνεται στη χώρα το Πρόγραµµα
∆ράσης, από µόνο του δείχνει τη µεγάλη χρονική υστέρηση που έχει η
Ελλάδα στην προετοιµασία της για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες.
Χρειάστηκαν ουσιαστικά τρεισήµισι χρόνια για να γίνει κοινά παραδεκτό, αυτό
που η ΕΣΑΕΑ υποστήριξε από την ανάληψη από την Ελλάδα της
διοργάνωσης των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων, ότι δηλαδή οι
Παραολυµπιακοί Αγώνες οφείλουν να διαχυθούν στο σύνολο της Ολυµπιακής
προετοιµασίας και να γίνουν αναπόσπαστο µέρος των σχετικών
προγραµµάτων. Το Πρόγραµµα ∆ράσης δείχνει από µόνο του το
πολυδιάστατο του εγχειρήµατος, το τεράστιο εύρος των παρεµβάσεων, το
µεγάλο αριθµό των έργων που πρέπει να γίνουν, το νέο µοντέλο συντονισµού
που πρέπει να εκπονηθεί και τη συνέργια που απαιτείται από όλους τους
φορείς, ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004», Υπουργεία, Οργανισµοί, Τοπική
Αυτοδιοίκηση κλπ.. Για αυτό σε αυτή την έκθεση πολλές φορές έχουµε
αναφέρει, µε τον κίνδυνο να επαναλαµβανόµαστε, ότι η Ελλάδα βρίσκεται
µπροστά στον κίνδυνο να δεχθεί συστάσεις από τη ∆ιεθνή Παραολυµπιακή
Επιτροπή για ολιγωρία και καθυστέρηση της Παραολυµπιακής
προετοιµασίας.
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Η µεγάλη ευκαιρία των Παραολυµπιακών Αγώνων για την Ελληνική
Κοινωνία
Η διεξαγωγή των 12ων Παραολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα µπορεί να
προσφέρει ανεκτίµητες δυνατότητες για εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα µε
αναπηρίες. Συγκεκριµένα:
•

Στην οργάνωση και ανάπτυξη του αθλητισµού και της σωµατικής
άσκησης των ατόµων µε αναπηρίες µε:

Α) Τη δηµιουργία οργανωτικών και τεχνικών δοµών που θα µείνουν στο χώρο
και µετά το 2004, όπως η Αθλητική Οµοσπονδία, η Ελληνική Παραολυµπιακή
Επιτροπή, έµπειρα στελέχη και παράγοντες, αξιόλογοι προπονητές και κριτές
κ.α.
Β)Την ανάπτυξη νέων αθληµάτων, τη δηµιουργία περισσότερων υψηλού
επιπέδου αθλητών που θα λειτουργούν ως πρότυπα για άλλα άτοµα µε
αναπηρίες και όχι µόνο.
Γ) Την ισότιµη τοποθέτηση στο πλαίσιο του συνολικού αθλητικού γίγνεσθαι
των αθλητών µε αναπηρίες µε τρόπο που να τους θεωρεί «κορυφαίους
αθλητές» και όχι «πρωταθλητές της ζωής» ή «άτοµα µε ειδικές ικανότητες»
αγνοώντας έτσι τις επιτεύξεις τους.
∆) Την κινητοποίηση των ατόµων µε αναπηρίες ώστε να συµµετάσχουν σε
προγράµµατα ή ατοµικές δραστηριότητες σωµατικής άσκησης και αναψυχής,
καθώς ενώ ο πρωταθλητισµός είναι για λίγους, ο αθλητισµός είναι για όλους,
ανεξάρτητα σωµατικής κατάστασης και ταλέντου.
•

Στη θέση των ατόµων µε αναπηρίες στην Ελληνική Κοινωνία. Η
αξιοποίηση των Παραολυµπιακών Αγώνων µπορεί να αλλάξει ριζικά
προς το καλύτερο τη ζωή των ατόµων µε αναπηρίες, καθώς η Ελληνική
Κοινωνία:

Α) Θα δώσει προτεραιότητα στο ίδιο το άτοµο, την ιδιαίτερη αξία και την
προσωπικότητα του παρά στην όποια αναπηρία.
Β)Θα ενισχύσει τη τάση για παροχή ισότητας ευκαιριών και ενσωµάτωση των
ατόµων µε αναπηρίες στο κοινωνικό σύνολο.
Γ) Θα αναγνωρίσει ότι η αναπηρία δεν αποτελεί εµπόδιο στην επίτευξη των
στόχων που ο κάθε άνθρωπος επιλέγει για τον εαυτό του.
∆) Θα θεσπίσει νοµοθεσία καταπολέµησης των διακρίσεων.
•

Στις υποδοµές για τα άτοµα µε αναπηρίες. Αλλάζοντας τη σηµερινή
κατάσταση όπου ελάχιστοι είναι οι χώροι και οι υπηρεσίες που είναι
πραγµατικά προσβάσιµοι από άτοµα µε αναπηρίες, οι Παραολυµπιακοί
Αγώνες δίνουν το έναυσµα για:
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Α) Το Λεκανοπέδιο Αττικής και την Αθήνα – προσβάσιµη πόλη, µε
συγκοινωνίες, δρόµους και πεζοδρόµια, χώρους αναψυχής, υπηρεσίες και
αξιοθέατα κατάλληλα για χρήση και αξιοποίηση από άτοµα µε αναπηρίες.
Β) Την Ελληνική Περιφέρεια µε προσβάσιµους αθλητικούς χώρους και
διαµόρφωση τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών κατάλληλων για την
υποδοχή και την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρίες.
Γ) Αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που θα µπορούν να
εξυπηρετήσουν αποτελεσµατικά τις ανάγκες αθλούµενων και θεατών µε
αναπηρίες.
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ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΚΑΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥ∆ΝΕΫ
2000
Οι παράµετροι της επιτυχίας και η κληρονοµιά των Παραολυµπιακών
Αγώνων στην Αυστραλιανή κοινωνία
Οι 11οι Παρολυµπιακοί που διεξήχθησαν στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας τον
Οκτώβριο του 2000 χαρακτηρίστηκαν δίκαια από τον πρόεδρο της ∆ιεθνούς
Παρολυµπιακής Επιτροπής κ. Robert Steadward ως «οι καλύτεροι που έγιναν
ποτέ». Πραγµατικά οι αγώνες χαρακτηρίστηκαν από µεγάλη οργανωτική
επιτυχία, οι επιδόσεις των αθλητών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία αφού
εκατοντάδες (χωρίς υπερβολή) παγκόσµια ρεκόρ κατερρίφθησαν και όλα αυτά
έγιναν σε στάδια γεµάτα από ενθουσιώδες κοινό ενώ έφτασαν µέσω των
ΜΜΕ σε όλο τον κόσµο. Ως παράµετροι της επιτυχίας αυτής µπορούµε να
θεωρήσουµε τις παρακάτω:
1) Οι Παρολυµπιακοί Αγώνες οργανώθηκαν και τελέστηκαν ως το δεύτερο
µέρος ενός µεγάλου αθλητικού φεστιβάλ 60 ηµερών που περιελάµβανε τους
Ολυµπιακούς και τους Παραολυµπιακούς Αγώνες. Παρά το γεγονός ότι
συµβατικά υπήρχαν δύο διαφορετικές οργανωτικές επιτροπές, µέσα από
συµβατικές συµφωνίες των δύο εταιριών τα περισσότερα από τα
προγράµµατα των δύο διοργανώσεων πραγµατοποιήθηκαν από κοινού.
2) Στους αγώνες έλαβαν µέρος:
3.824 αθλητές
123 χώρες
2.315 προπονητές, στελέχη και συνοδοί των οµάδων
804 κριτές, διαιτητές και άλλοι αξιωµατούχοι
Τους αγώνες παρακολούθησαν περίπου 1.200.000 θεατές κάτοχοι εισιτηρίων.
Λόγω της µορφής του εισιτηρίου (που επέτρεπε την παρακολούθηση πολλών
αθληµάτων µέσα στην ίδια ηµέρα) υπολογίζεται ότι πάνω από 2.000.000
θεατών γέµισαν κατά τις µέρες των αγώνων τις κερκίδες των Ολυµπιακών
εγκαταστάσεων. Το παγκόσµιο τηλεοπτικό κοινό υπολογίζεται σε 70
εκατοµµύρια.
3) Ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης, αλλά και της αυστραλιανής
κοινωνίας γενικότερα, που συνέβαλε ή επηρέασε τους αγώνες ήταν
οι προϋπάρχουσες υποδοµές που υπήρχαν στο Σύδνεϋ αλλά και γενικότερα
στην Αυστραλία και που διευκόλυναν την ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε
αναπηρίες. Βάσει νοµοθεσίας, που θεωρεί ως διάκριση (και ως εκ τούτου
απαγορεύει) κάθε τι που εµποδίζει τη χρήση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση
κάθε έργου, υπηρεσίας ή χώρου που «κανονικά» είναι προς χρήση από το
κοινό, η πόλη του Σύδνεϋ είναι µια πόλη σχεδόν καθολικά προσβάσιµη από
άτοµα µε κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.
4) H Αυστραλιανή Παρολυµπιακή Επιτροπή και οι αθλητές της πήραν µέρος
στο εξαετές πρόγραµµα προολυµπιακής προετοιµασίας που εφαρµόστηκε σε
εθνικό επίπεδο από την κυβέρνηση της Αυστραλίας µε στόχο την ευπρόσωπη
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παρουσία του αθλητισµού της Αυστραλίας στους Ολυµπιακούς και τους
Παρολυµπιακούς Αγώνες. Αυτό σήµαινε ότι τα συστήµατα και οι δοµές
ανάπτυξης υψηλού αθλητισµού εφαρµόστηκαν ενιαία, γεγονός που οδήγησε
στη δηµιουργία κορυφαίου επιπέδου αθλητών και αθλητικών οµάδων.
5) Η οργανωτική επιτροπή αξιοποίησε τους πρωταθλητές µε αναπηρίες που
έγιναν γνωστοί στο ευρύ κοινό για να προωθήσει τους αγώνες και µπόρεσε να
διαφηµίσει την ύπαρξη δυνατοτήτων διάκρισης των αθλητών και των οµάδων
της Αυστραλίας σχεδόν σε όλα τα αθλήµατα. Η επένδυση πάνω στην εικόνα
των αθλητών µε αναπηρίες επέτρεψε την εφαρµογή ενός πρωτοποριακού
επικοινωνιακού προγράµµατος όπου 13.000 σχολεία συνδέθηκαν το καθένα
µε έναν Αυστραλό πρωταθλητή µε αναπηρίες. Με την οικονοµική συµβολή της
τοπικής αλλά και της οµοσπονδιακής κυβέρνησης το πρόγραµµα αυτό έφερε
330.000 παιδιά στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν τους Παρολυµπιακούς
αγώνες, σε µια τεράστια επιχείρηση σχολικών εκδροµών.
Ποια είναι η κληρονοµιά των Παρολυµπιακών Αγώνων στην Αυστραλία;
•

Στο τοπικό Παρολυµπιακό κίνηµα: Η παραδοσιακά επιτυχηµένη στο
χώρο αυτόν Αυστραλία εκτινάχτηκε στην κορυφή του πίνακα µεταλλίων
των Παρολυµπιακών Αγώνων µε µεγάλη διαφορά από τη δεύτερη
χώρα. Ακόµη η Αυστραλία κατάφερε να δηµιουργήσει ισχυρές οµάδες
σε αθλήµατα όπου δεν είχε παράδοση, γεγονός που εγγυάται συνέχιση
των επιτυχιών και στο µέλλον. Από µια άλλη εξίσου σηµαντική οπτική
γωνία, οι Παρολυµπιακοί Αγώνες δικαίωσαν τις επενδύσεις µέσω
χορηγιών που µεγάλες επιχειρήσεις έκαναν στους Αγώνες και τους
αθλητές. Το γεγονός αυτό δίνει µόνιµη αξία στο αθλητικό προϊόν
«αθλητισµός για άτοµα µε αναπηρίες» και εγγυάται την
µακροπρόθεσµη οικονοµική αυτοδυναµία και επάρκεια.

•

Στην συλλογική αντίληψη για τα άτοµα µε αναπηρίες: Η στάση
εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, και ιδιαίτερα των παιδιών, µε θετικό
τρόπο απέναντι στους αθλητές µε αναπηρίες, δηλαδή µε την αποδοχή
και το χειροκρότηµα τους ως κορυφαίων αθλητών ισότιµων µε τους
αρτιµελείς συναδέλφους τους, πρόσφερε ακόµα ευρύτερη από την
υπάρχουσα αποδοχή και ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες στο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα η περίπτωση της συµµετοχής των
παιδιών στους αγώνες δηµιούργησε προϋποθέσεις για µια κοινωνία
χωρίς διακρίσεις µε βάση την αρτιµέλεια

•

Στις υποδοµές: Παρά το γεγονός ότι οι υπάρχουσες υποδοµές ήταν
ήδη ικανοποιητικές, οι Παραολυµπιακοί Αγώνες του Σύδνεϋ άφησαν
πίσω τους ένα ακόµα καλύτερα προσβάσιµο συγκοινωνικακό δίκτυο
και αθλητικές εγκαταστάσεις µε ειδικό εξοπλισµό

.

Η παράθεση των στοιχείων για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ
δείχνει µε κατηγορηµατικό τρόπο ότι οι Παραολυµπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα
του 2004 είναι µία ευκαιρία για κοινωνική αλλαγή που δεν πρέπει να χαθεί. Η
Ελλάδα έχει την υποχρέωση και το καθήκον να διοργανώσει τουλάχιστον
ισοδύναµους Παραολυµπιακούς Αγώνες µε αυτούς του Σύδνεϋ. Το αναπηρικό
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κίνηµα πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει τη φιλοδοξία να οργανώσει
καλύτερους Παραολυµπιακούς Αγώνες και το παράδειγµα του Σύδνεϋ πρέπει
να λειτουργήσει για τη χώρα ως παράδειγµα ορθής πρακτικής.

20

3η ∆εκέµβρη 2001

Παραολυµπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα του 2004

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες δεν αποτελούν και δεν πρέπει να αποτελούν µια
τυπική υποχρέωση την οποία η Ελλάδα καλείται µε πρόχειρο τρόπο να
διεκπεραιώσει. Ο διεθνής τύπος δε θα συγχωρέσει µια ενδεχόµενη αποτυχία
στη διοργάνωση αυτή. Η αποτυχία και συνακόλουθα η κατηγορία εφαρµογής
πολιτικής διακρίσεων εναντίον των αθλητών µε αναπηρίες θα µπορούσε να
υπονοµεύσει και τελικά να ακυρώσει τις καλές εντυπώσεις από µια
επιτυχηµένη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων.
Ως Συνοµοσπονδία θεωρούµε ότι ενώ έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στο θέµα
της Ολυµπιακής προετοιµασίας, αντίθετα οι δράσεις όσο αφορά στην
Παραολυµπιακή προετοιµασία χαρακτηρίζονται από αποσπασµατικό
χαρακτήρα. Άµεσα απαιτείται η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα εξοπλίζουν
νοµοθετικά τη χώρα και θα αποτρέπουν το ενδεχόµενο τα σχέδια δράσης για
την υποστήριξη των Παραολυµπιακών Αγώνων να µείνουν µόνο στο χαρτί.
Προτείνουµε:
1. Παραολυµπιακό κίνηµα
1α. Άµεση ίδρυση και λειτουργία της ενιαίας Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας
Ατόµων µε Αναπηρίες σύµφωνα µε το Ν.2947/01 που θα αναλάβει να
καθοδηγήσει το αθλητικό κίνηµα προς το 2004
1β. Άµεση λειτουργία της νέας Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής
(Ε.Π.Ε.) ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, σύµφωνα µε το Ν. 2947/01,
η οποία θα αναλάβει την εκπροσώπηση της χώρας στη ∆ιεθνή
Παραολυµπιακή Επιτροπή (I.P.C.), θα αναλάβει την αθλητική παραολυµπιακή
προετοιµασία καθώς και θα συµµετέχει στην οργάνωση των
Παραολυµπιακών Αγώνων ως ισότιµος εταίρος της ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004»
και της ελληνικής κυβέρνησης
2. Προετοιµασία Παραολυµπιακής Οµάδας
2α. Επιτάχυνση των ρυθµών της αθλητικής παραολυµπιακής προετοιµασίας
ώστε το 2002 και το 2003 οι αθλητές µε αναπηρίες να είναι έτοιµοι να λάβουν
µέρος σε παγκόσµια και ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, δεδοµένου ότι από τις
θέσεις που θα καταλάβουν οι αθλητές και από τις επιδόσεις τους εξαρτάται ο
αριθµός των αθλητών που θα συµµετέχουν στην Παραολυµπιάδα του 2004
2β. Σωστή αθλητική παραολυµπιακή προετοιµασία, η χρηµατοδότηση της
οποίας να προέρχεται από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισµό
2γ. Θέσπιση όρων που να διασφαλίζουν την ισοτιµία µεταξύ Ολυµπιακής και
Παραολυµπιακής αθλητικής προετοιµασίας
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3. Προετοιµασία της χώρας
3α. ∆εδοµένου ότι: α) στο Αναλυτικό Σχέδιο Κατευθυντήριων ∆ράσεων για την
εξασφάλιση της προσβασιµότητας που συνέταξε η ειδική, τεχνική και
συµβουλευτική Επιτροπή Προσβασιµότητας της ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004»
γίνεται αναφορά σε µια σειρά από νοµοθετικές ρυθµίσεις και β) µετά από
µελέτη όλων των Νόµων από το 1997 έως σήµερα για την προετοιµασία των
Ολυµπιακών Αγώνων προκύπτει η πλήρη απουσία διατάξεων για την
Παραολυµπιάδα (µε εξαίρεση τον πρόσφατο Νόµο 2947/01, άρθρο 18),
θεωρούµε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη κατάρτισης ενός πολυνοµοσχεδίου
από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, µέσω του οποίου να αντιµετωπίζονται
ζητήµατα υλοποίησης του προγράµµατος δράσης για την υποστήριξη των
Παραολυµπιακών Αγώνων
3β. Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες να δώσουν το έναυσµα στην ελληνική
Πολιτεία να προχωρήσει σε θέσπιση ριζοσπαστικής νοµοθεσίας για την
καταπολέµηση των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις µορφές της,
αναδεικνύοντας τα ατοµικά δικαιώµατα και δηµιουργώντας ίσες ευκαιρίες. Η
µέχρι σήµερα εµπειρία αποδεικνύει ότι η βάση της πολιτικής είναι η
νοµοθεσία, η οποία έρχεται όχι µόνο να επικυρώσει αλλά και να δηµιουργήσει
µια νέα τάξη πραγµάτων
Εν όψει της τέλεσης των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων τα έργα
αναβάθµισης της εικόνας και της λειτουργίας της Αθήνας που
προγραµµατίζονται θα πρέπει να παραµείνουν ως µόνιµη και
µακροπρόθεσµη αρχιτεκτονική, πολιτισµική, περιβαλλοντική και κοινωνική
υποδοµή για όλη την Ελλάδα.
Εάν όµως δεν ενεργήσουµε άµεσα, εάν οι ρυθµοί προετοιµασίας των
Παραολυµπιακών Αγώνων δε γίνουν πολλαπλάσιοι των ρυθµών
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων τότε η µοναδική αυτή ευκαιρία
κινδυνεύει να χαθεί και ταυτόχρονα η χώρα µας κινδυνεύει να εκτεθεί διεθνώς.
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