
1 
 

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ  ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

ΦΗΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ  

                   ΚΔΡΚΤΡΑ 
 2παρ. Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ  

 Πιεροθορίες : Εαταροπούιοσ Ροδάλζε   

 Σει:2661047565 

 Δ-mail:ameaker@otenet.gr 

                                               

                                                                                                                   Κέρθσρα 3-12-20 

                                                                                                                  Αρηζκ. Πρωη. 484      

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                 3
ε
 Γεθέκβρε 2020 

           Παγθόζκηα θαη Δζληθή Ζκέρα ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπερία 

   Με αθνξκή  ηελ Παγθόζκηα  Ηκέξα ησλ Αηόκσλ κε αλαπεξία, ν Σύιινγνο Γνλέσλ 

Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο, ηα άηνκα, νη γνλείο θαη νη 

θεδεκόλεο ησλ  αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ζύλδξνκν Down, απηηζκό, εγθεθαιηθή 

παξάιπζε θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, ζε κία πνιύ δύζθνιε πεξίνδν, ιόγσ ηεο 

πξσηνθαλνύο  παλδεκίαο πνπ ηαιαλίδεη ζε παγθόζκην επίπεδν νθείινπκε όζν πνηέ 

άιινηε λα δηεθδηθήζνπκε, λα δηακαξηπξεζνύκε, λα θσλάμνπκε γηα ην αλαθαίξεην 

δηθαίσκα καο γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε, ίζε κεηαρείξηζε  θαη ζεβαζκό ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ  θαη ειεπζεξηώλ  ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. 

   Η 3
ε
 ηνπ Γεθέκβξε  έρεη αλαγλσξηζηεί από ηνλ ΟΗΔ κε νκόθσλε απόθαζή ηνπ ην 

1993 σο Παγθόζκηα Ηκέξα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία, αιιά θαη από ηελ Διιεληθή 

Κπβέξλεζε κε νκόθσλε ςήθηζε ηνπ Νόκνπ 2430/96 σο Δζληθή Ηκέξα ησλ ΑκεΑ, 

απνδερόκελε νπζηαζηηθά ηνπο πξόηππνπο θαλόλεο ηνπ ΟΗΔ.  

Δίλαη εκέξα αλαθνξάο ζηελ αλαπεξία, ζε απηή ηε δύζθνιε βησκαηηθή κε 

αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε πνπ ζεκαδεύεη νξηζκέλα  άηνκα θαη ηα νδεγεί ζε έλα 

θαζεκεξηλό αγώλα επηβίσζεο, θνηλσληθνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο. 

  Η 3
ε
  Γεθέκβξε ηνπ 2020 παξά ηελ θύξσζε ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ΑκεΑ, ηελ νπνία αλαγλώξηζε θαη θύξσζε ε Διιεληθή 

Βνπιή κε ηνλ Νόκν 4074/2012, βξίζθεη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο,  κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ  Covid19 λα αγσληνύλ 

θαη λα αγσλίδνληαη γηα όια ηα θεθηεκέλα πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ θαη ηνπο δίλνπλ ην 

δηθαίσκα ζηελ αμηνπξέπεηα.  Γπζηπρώο αθόκα θαη ηώξα παξαηεξνύληαη πξνβιήκαηα 

ζηελ πγεία, ηελ εξγαζία, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ειιηπή 

πξνζβαζηκόηεηα,  ηελ έιιεηςε  Σηεγώλ Υπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο, αιιά θαη 

θαηλόκελα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, πεξηζσξηνπνίεζεο κε ξαηζηζηηθέο θαη 

ζηηγκαηηθέο ηαθηηθέο, όπσο ζηε Κέξθπξα ζήκεξα ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δηδηθνύ Γπκλαζίνπ Λπθείνπ Κνξαθηάλαο, από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη 

νπζηαζηηθά από ηνλ Μάξηην,   όρη ιόγσ COVIT 19, αιιά ιόγσ έιιεηςεο θηηξίνπ, κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο/εο λα παξακέλνπλ έγθιεηζηνη ζηα ζπίηηα ηνπο, ρσξίο ηελ 

θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή θαη ηελ ςπρνθηλεηηθή ηνπο ππνζηήξημε,  ηελ νπνία είλαη 

ππνρξεσκέλε ε Πνιηηεία λα παξέρεη, κε ηηο γλσζηέο ζπλέπεηεο πνπ ην  πξώην 

lockdown  θαη ν Σύιινγόο καο θαη’  επαλάιεςε  έρεη αλαδείμεη. 



2 
 

  Η Παγθόζκηα Ηκέξα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία καο θαιεί γηα αθόκα κηα ρξνληά σο 

ελεξγά κέιε ηνπ νξγαλσκέλνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο λα ζπλερίζνπκε  ηνλ 

απηνλόεην αγώλα καο  αθνύξαζηα, άνθλα  γηα λα δηεθδηθήζνπκε ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ καο θαη ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ηελ ίζε κεηαρείξηζε, 

ρσξίο εθπηώζεηο θαη ζπκβηβαζκνύο γηα λα ρηίζνπκε κηα θνηλσλία πνπ ζα 

αληηθαηνπηξίδεη κηα θνηλσλία πνιηηηζκέλε, «αλνηρηή», κε ελζπλαίζζεζε  ρσξίο  

ζηεξεόηππα,  πξνθαηαιήςεηο, δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνύο.  

    Τέινο αο κελ μερλάκε όηη ν δείθηεο πνιηηηζκνύ κηαο ρώξαο θαη ελόο ζπζηήκαηνο 

θαίλεηαη εθηόο ησλ άιισλ, από ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη θαη δεκηνπξγεί 

πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, όπσο 

επηηάζζεη ην Διιεληθό Σύληαγκα θαη ε Γηεζλήο Σύκβαζε Γηθαησκάησλ ησλ Αηόκσλ 

κε Αλαπεξία θαη πξέπεη λα γίλεη γλσζηό  θαη απνδεθηό από ηελ θνηλσλία, ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη  ηελ Πνιηηεία όηη: 

 Ζ Αλαπερία είλαη κέρος ηες αλζρώπηλες ποηθηιοκορθίας  

 Ζ Αλαπερία είλαη πρωηίζηως ζέκα αλζρωπίλωλ  δηθαηωκάηωλ. 

 Τν Αλαπεξηθό Κίλεκα  ηεο Φώξαο δειαδή  ε Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε 

Αλαπεξία, ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε 

Αλαπεξία   θαη ν Σύιινγνο  Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία 

Κέξθπξαο σο κέινο ηνπο, ζπλερίδνπκε ηνλ αλεθνξηθό θαη δύζθνιν αγώλα καο γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία όπσο θάλεη 

επί πνιιά ρξόληα κε επηηπρία, πάληα κε θεληξηθό ζύλζεκα 

                               ΣΗΠΟΣΑ ΓΗΑ ΔΜΑ ΥΩΡΗ ΔΜΑ 
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