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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

Σν κήλπκα ηνπ Δεκάξρνπ Μεγαξέωλ Γξεγόξε ηακνύιε 

 

 
 

« Από ην 1992, θάζε ρξόλν, ε 3η Δεκεμβρίοσ ηηκάηαη ωο Παγθόζκηα Ηκέξα 

Αηόκωλ κε Αλαπεξία ζύκθωλα κε απόθαζε ηεο Γ. ηνπ ΟΗΕ. Με αθνξκέ ηελ εκέξα 

απηή θαινύκαζηε , λα αιιάμνπκε λννηξνπήα θαη κε επαηζζεζήα θαη αιιειεγγπ́ε λα 

επαλεμεηάζνπκε θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηε ζηά ζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο 

έλαληη ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία. 

Εηδηθόηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε εκέξα εθην́ο απν́ ηνλ εηδηθν́ ζπκβνιηζκν́ ηεο , 

θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε ηεο ηζόηηκεο θαη δίθαηεο ζπκκεηνρήο όιωλ ηωλ 

πνιηηώλ ζηελ θνηλωληθή θαη επαγγεικαηηθή δωή, αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε ιύζεωλ ζην 

πιαίζην ηεο ζύγρξνλεο επνρήο γηα ηα πξνβιήκαηα ηωλ ζπλαλζξώπωλ καο . Με απην́λ 

ηνλ ηξν́πν -ωο δεηνπ́κελν θαη απαήηεζε - ε έληαμε ηωλ ΑΜΕΑ , ζα δώζεη ώζεζε θαη 

πξννπηηθή γηα ηελ νιόπιεπξε πξόνδν ηεο θνηλωλήαο . Κπξίωο όκωο ζα δηθαηώζεη ην 

δηαρξνληθό αγώλα ηωλ ζπλαλζξώπωλ καο , εθπιεξώλνληαο ηα όλεηξά ηνπο γηα ίζεο 

επθαηξίεο θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ζηα θνηλωληθά αγαζά. 

Σέινο, νη άλζξωπνη κε αλαπεξήα ωο κνλαδηθνή έξωεο ηεο δωέο απν ηεινύλ θαη 

έλα ιακπξό παξάδεηγκα γηα όινπο καο . Μέζα από ηηο δηθέο ηνπο πεξηπέηεηεο θαη 

δπζθνιίεο αλαδεηθλύνπλ ηελ αμία θαη ην κεγαιείν ηεο δωήο , νπιίδνληάο καο κε 

ζύλεζε, ππνκνλή θαη επηκνλή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ δηθώλ καο κηθξώλ ή κεγάιωλ 

δπζθνιηώλ. 
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Ωο Δεκνηηθέ Αξρέ κε ηδηαήηεξε έγλνηα θαη ελδηαθέξνλ επηθεληξώλνπκε ηελ 

πξνζνρή καο ζηηο εηδηθέο δπλαηόηεηεο θαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηωλ ζπκπνιηηώλ 

καο κε αλαπεξήα , δίλνληαο έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ηωλ απαηηνύκελω λ ζπλζεθώλ θαη 

ππνδνκώλ πξνθεηκέλνπ όινη λα έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη επθαηξίεο ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά, ζηελ εθπαήδεπζε θαη ζηελ απαζρν́ιεζε. 

Είκαζηε όινη Δηαθνξεηηθνί αιιά θαη όινη ίζνη!!! 

Η Παγθν́ζκηα Ηκέξα Αην́κωλ κε Αλαπεξήα απνηειεή εκέξα επαγξύπλεζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ θνηλωλία , ώζηε λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηα 

δηθαηώκαηα θαη ζηηο δπλαηόηεηεο ηωλ αλζξώπωλ κε αλαπεξία. 

H εκέξα απηή είλαη αθηεξωκέλε ζηνπο αλζξώπνπο , πνπ αληηκεηωπήδνπλ 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, νη νπνήνη έρνπλ κάζεη λα αγωλήδνληαη , λα επηκέλνπλ θαη ηειηθά 

λα ληθνπ́λ, παξαδεηγκαηίδνληαο όινπο εκάο κε ηε ζέιεζε , ηελ απνθαζηζηηθν́ηεηα θαη 

ην ζάξξνο ηνπο . Είλαη ππνρξέωζή καο , λα ζπκβάινπκε κε θάζε ηξν́πν , 

εμαζθαιίδνληάο ηνπο ην δηθαίωκα γηα ηζόηεηα , γηα βειηήωζε ηεο πνην́ηεηαο δωέο 

ηνπο, γηα ζπκκεηνρέ ζηελ θνηλωληθέ θαη πνιηηηθέ δωέ. 

Ο Δέκνο Μεγαρέων ππνζηεξίδεη πξάμεηο θαη έξγα , πνπ πξνζθέξνπλ , ζε 

αλζξώπνπο κε θηλεηηθέο θαη άιιεο αλαπεξίεο , επθαηξίεο θαη δπλαη όηεηεο λα 

βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα δωήο ηνπο . Με δήθαηε αληηκεηώπηζε θαη ζεβαζκν́ ζε ν́ια ηα 

κέιε ηεο θνηλωλίαο κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε ηελ πνηόηεηα θαη ην επίπεδν ηνπ 

πνιηηηζκνύ καο.» 
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