
 

 

 

     

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού   

  

Θέμα: «Ανάγκη άμεσης στήριξης καλλιτεχνών με αναπηρία» 

 

Εδώ και 4 μήνες, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει 

πληγεί, με τους ανθρώπους της τέχνης να αγωνίζονται για την επιβίωσή τους καθημερινά. 

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι καλλιτέχνες με αναπηρία, οι οποίοι βλέπουν πως έχουν 

μείνει εκτός οποιασδήποτε στήριξης και πρόνοιας, νιώθοντας απαξιωμένοι και 

περιθωριοποιημένοι. 

Δυστυχώς, η έλλειψη πρόνοιας γι’ αυτούς έρχεται ως επιστέγασμα μιας αλληλουχίας 

αποφάσεων, όπως οι συχνές αναφορές περί αρτιμέλειας σε νομοσχέδια και Προεδρικά 

Διατάγματα, αλλά και η μη εκπροσώπησή τους σε καλλιτεχνικά σωματεία και συλλόγους 

που αφορούν την τέχνη τους. 

Ταυτόχρονα, δεδομένης της ευαλωτότητάς τους και του γεγονότος ότι θεωρούνται 

ευπαθείς, ο αποκλεισμός τους είναι εξαιρετικά πιθανό να διαρκέσει μέχρι να 

αντιμετωπιστεί επαρκώς ο κορωνοϊός και να περάσει η απειλή. 

Ως εκ τούτου, χρήζουν άμεσης αρωγής και στήριξης για να διασφαλιστεί ο βιοπορισμός 

τους, αλλά και η διατήρηση της άμεσης επαφής με την Τέχνη, καθώς και τα πολιτιστικά 

δρώμενα της χώρας μας. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποια μέτρα στήριξης αυτής της τόσο ευαίσθητης κατηγορίας καλλιτεχνών θα 

ληφθούν κι εντός ποιου χρονοδιαγράμματος; 
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2. Ποιες κινήσεις θα γίνουν ώστε οι καλλιτέχνες με αναπηρία να μην νιώθουν 

παραγκωνισμένοι και ξεκομμένοι από την τέχνη και την καλλιτεχνική δημιουργία της 

Ελλάδας; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους 

στα καλλιτεχνικά σωματεία και συλλόγους; 

4. Προτίθεται να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση μέτρων με τη μορφή επιχορηγήσεων 

των καλλιτεχνικών ομάδων αναπήρων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία τους ακόμη και σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή της 

πανδημίας του κορωνοϊού; 

5. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για τη διάσωση θεατρικών χώρων 

αναπήρων, όπως για παράδειγμα το Θέατρο Κωφών Ελλάδος, η επιβίωση των 

οποίων είναι αμφίβολη, δεδομένης της παρούσας κατάστασης; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




