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Ε06.08/3ε/27-01-12 

Αξ. Πξση.: 290              

Αζήλα, 01/06/2020 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ  

«1
η
 Ηουνίου 2020: Παγκόσμια Ζμέρα των Γονέων» 

Με απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ ΟΗΕ ην 2012, ε 1
ε
 Ινπλίνπ, πξώηε εκέξα ηνπ θαινθαηξηνύ, 

είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο γνλείο όινπ ηνπ θόζκνπ, ζηελ πξσηαξρηθή επζύλε θαη ηνλ ξόιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζηελ αλαηξνθή, ηελ πξνζηαζία, ηελ πιήξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

ησλ παηδηώλ.   

Αθηεξώλεηαη ζηα πξόζσπα εθείλα πνπ απνηεινύλ ην πξώην πεξηβάιινλ ησλ παηδηώλ θαη θαινύληαη λα ηα 

ζηεξίμνπλ βηνινγηθά θαη ςπρηθά ζηελ αηειείσηε πξνζπάζεηά ηνπο λα γλσξίζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνλ 

θόζκν, λα ηα πξνεηνηκάζνπλ λα βξνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε ζηελ θνηλσλία σο παηδηά θαη σο ελήιηθεο. 

Σπλζήθε πνπ, εηδηθά γηα ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία, πξναπαηηεί ηε δηα βίνπ δέζκεπζε ζε έλαλ 

αέλαν αγώλα, ελώ ζπρλά δελ ζπληειείηαη πνηέ, νύηε απόιπηα γηα πνιιά από απηά ηα παηδηά…  

Απνηειεί θνηλό ηόπν όηη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ ξόιν ηνπο, νη γνλείο ησλ παηδηώλ 

κε αλαπεξία ζεθώλνπλ αλαληίζηνηρα βάξε ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο, έρνληαο λα παιέςνπλ ζε όιε 

ηνπο ηε δσή κε ηελ απνδνρή ζπρλά αλππέξβιεησλ δπζθνιηώλ ησλ παηδηώλ ηνπο, ηνλ αξγό βαζκό 

πξνόδνπ ηνπο θαη ηηο παιηλδξνκήζεηο ηνπο, ηνλ κεγαιύηεξν ή θαη δηα βίνπ βαζκό εμάξηεζήο ηνπο από 

ελήιηθα άηνκα. Αληηπαιεύνπλ θαζεκεξηλά κε ηελ αγσλία γηα ην αβέβαην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο, 

έρνληαο ειάρηζηε ππνζηήξημε από ηελ πνιηηεία ζε απηή ηελ επίπνλε, δίρσο ηέινο δηαδξνκή, πνπ 

ζπζζσξεύεη ειπίδεο, πξνζδνθίεο, αιιά θαη αηζζήκαηα ζπλερνύο καηαίσζεο. Μεγάιν κέξνο ηεο επζύλεο 

γηα απηό πηζηώλνληαη νη δηάρπηεο θαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηελ θνηλσλία, πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηα απνδεθηά πξόηππα ηεο «θαλνληθόηεηαο», ηεο «λόξκαο» θαη ηνπ «κέζνπ όξνπ», πνπ 

επηκέλνπλ ζζελαξά λα πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν ζεβαζκνύ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πνπ απνιακβάλνπλ ηα 

παηδηά θαη ελήιηθεο κε αλαπεξία. Τν εύθνιν «άιινζη» ηεο «δηαθνξεηηθόηεηαο», επαλεξρόκελν ζπλερώο, 

απξνθάιππηα θαη πξνθιεηηθά, δελ απνηειεί δηθαηνινγία γηα ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ παηδηώλ κε 

αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ηε ζηέξεζε ηεο απόιαπζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο….  

Ήιζακε πάιη λα ην δηαπηζηώζνπκε εκείο, νη γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή  αλαπεξία, 

απηηζκό, ζύλδξνκν Down, εγθεθαιηθή παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη όισλ ησλ 

αλήιηθσλ αηόκσλ κε θάζε κνξθήο αλαπεξία, ζην πιαίζην ηεο εκπεηξίαο ηεο παλδεκηθήο θξίζεο ηνπ 

θνξσλντνύ, κε ηηο επηπηώζεηο ηεο ζηνλ βαζκό πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ, ηεο ηζόηηκεο 

πξόζβαζεο θαη απόιαπζεο απηώλ από όιε ηελ θνηλσλία λα κελ κπνξνύλ λα παξαγλσξηζηνύλ.   

Κιεζήθακε γηα κηα αθόκε θνξά λα βηώζνπκε πσο ην απηνλόεην ρξεηάδεηαη δηεθδίθεζε. Οη πξόζθαηνη 

ζρεδηαζκνί επαλόδνπ ησλ πνιηηώλ ζηελ «θαλνληθόηεηα» ηεο θνηλσληθήο δσήο ζηάζεθαλ ηθαλνί λα καο 

ππελζπκίζνπλ ην δίπνιν αλάκεζα ζε «εκάο» θαη ηνπο «άιινπο». Να ζέζνπλ ζε πξνηεξαηόηεηα ηνπο 

«θαλνληθνύο» ζηηο απνθάζεηο γηα ηε ζηαδηαθή επαλαθνξά ζηελ «θαλνληθόηεηα», ζηηγκαηίδνληαο θαη 

απαμηώλνληαο ηα παηδηά καο κε αλαπεξία θαη πξνζπεξλώληαο γηα πνιινζηή θνξά ηελ ππνρξέσζε ηεο κε 

δηάθξηζεο ζην θνηλσληθό πιαίζην αιιειεπίδξαζεο.  

Μπξνζηά θαη ζε απηή ηελ εκπεηξία ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ παηδηώλ καο, θιεζήθακε θαη 

εξγαζηήθακε όινη/εο, ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν, γηα ηελ απνηξνπή ησλ δηαρσξηζηηθώλ γξακκώλ 

ζηε βάζε ηεο αλαπεξίαο. Καη θεξδίζακε κηα κάρε! Σήκεξα, 1 Ινπλίνπ 2020, Παγθόζκηα Ηκέξα ησλ 

Γνλέσλ, απνιακβάλνπκε, όρη σο δώξν, αιιά σο απηνλόεην γηα εκάο, ηελ επηζηξνθή, ζεκαληηθνύ κέξνπο 

ησλ παηδηώλ καο, ζηελ θαλνληθόηεηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο, ζηηο δνκέο ηνπ ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 
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ζπζηήκαηνο, ζηηο δνκέο αλνηθηήο θξνληίδαο γηα άηνκα κε αλαπεξία, κε απαξαίηεηεο εγγπήζεηο γηα ηελ 

αζθάιεηα, ηελ πγεία ηνπο, ηελ επάλνδό ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθό θαη θνηλσληθό ηνπο βίν, κε κέξηκλεο πνπ 

πεξηθιείνπλ θαη αθνξνύλ όια ηα παηδηά ηεο ρώξαο. 

Μέζα ζε κηα θαζεκεξηλόηεηα κε ρηιηάδεο δπζθνιίεο, κε ην άγλσζην λα θπξηαξρεί, κε θόβνπο, ειπίδεο, 

ελδνηαζκνύο, πξνζδνθίεο πνπ άιινηε επηβεβαηώλνληαη θαη άιινηε δηαςεύδνληαη, ε βνύιεζή καο λα 

δηεθδηθήζνπκε ηελ ηζόηηκε αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ καο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε, ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ζηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε, ζηελ θνηλσληθή έληαμε, 

είλαη πην ηζρπξή από πνηέ. Δελ επηδηώθνπκε νύηε νίθην, νύηε εθδειώζεηο ζπκπάζεηαο απέλαληη ζηα 

παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο, αιιά ηελ ηζόηηκε κεηαρείξηζή ηνπο, όπσο αξκόδεη ζε θάζε πνιίηε απηήο 

ηεο ρώξαο, γηα ηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο θαη ηελ πιήξε απόιαπζε ησλ αλαθαίξεησλ θαη 

θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπο από ην ειιεληθό Σύληαγκα, ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηε Σύκβαζε 

ηνπ Ο.Η.Ε. γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Ν.4074/2012). 

Είλαη ζε γλώζε καο πσο όζν ε θνηλσλία αξλείηαη λα εθιάβεη ηελ αλαπεξία, απιώο σο έθθξαζε ηεο 

αλζξώπηλεο πνηθηινκνξθίαο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ όπνησλ ζεηηθώλ κέηξσλ ιεθζνύλ, ησλ όπνησλ 

πνιηηηθώλ ζρεδηαζηνύλ, ησλ όπνησλ ζεζκηθώλ παξεκβάζεσλ πινπνηεζνύλ, ζα παξακέλεη ζρεηηθή.  

Η ΠΟΣΓΚΑκεΑ θαη εκείο, νη γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ αηόκσλ κε  βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, κε 

ζπλέπεηα ζηνλ ξόιν καο, πίζηε θαη αηζηνδνμία, θαη ζήκεξα, 1 Ινπλίνπ 2020, δειώλνπκε πσο ζα 

ζπλερίζνπκε λα αγσληδόκαζηε κε ακείσηε έληαζε γηα ηελ επεκεξία θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ παηδηώλ καο, κέρξη ε θνηλσλία αγγίμεη ην επίπεδν λα αληηκεησπίδεη ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ην 

δηθαίσκα ζηε δηαθνξά ζηε δηάζηαζε πνπ ηνπο αξκόδεη. Μέρξη λα γίλεη αληηιεπηό πσο:  

«Η επεξεπγαζία λύζεων είναι πεπιηηή, αθού ε διαθοπεηικόηεηα δεν είναι ππόβλεμα…  

Είμαζηε όλοι/ερ εμείρ ζε κάποια έκθανζε ηερ πποζωπικήρ και κοινωνικήρ μαρ δωήρ» 

Με πξνζήισζε ζηνλ αγώλα καο, ελόηεηα θαη ππνκνλή,  

ζα πξνζεγγίζνπκε απηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ζα ηελ ππεξβνύκε! 

 

      

 

                                                                                                                      
 
 


